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راهنمای  نگارش  و  دعوت  به  همکاری

الف

سخنی با مخاطبان مجله

خوانندگان گرامی
با سالم و احترام

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، با صاحب امتیازی مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، به منظور ارائۀ نظریه ها و یافته های علمی پژوهشگران و نیز اطالع رسانی دربارۀ 
مباحث راهبردی کشور درحوزۀ سیاست گذاری عمومی، منتشر می شود. سیاست گذاری عمومی 
عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که مراجع مختلف بخش عمومی )از جمله مجلس، دولت 
و قوۀ قضائیه( اتخاذ می کنند. سیاست گذاری با دانش های گوناگون ارتباط دارد. نه تنها دانش هایی 
مانند اقتصاد و علوم سیاسی، بلکه همۀ علوم انسانی، فلسفه و هنر با سیاست گذاری ارتباط دارند. 
به عالوه، علوم حوزۀ سیاست گذاری حاوی نظریه ها، روش ها و سطوح تحلیل متعدد است. به دلیل 
ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و 
تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی آن ها، و همچنین 
آینده پژوهی در زمینۀ پیامدهای سیاست گذاری عمومی در کشور از اهداف و وظایف این فصلنامه 
است. بخش اصلی و عمدۀ فصلنامه مقاله های علمی ـ پژوهشی است که به منظور نظم بخشیدن و انسجام 
دادن به مباحث، هر شماره ذیل یک یا دو دسته از مؤلفه های مهم )مثاًل »سیاست اجتماعی و فرهنگی«، 
»سیاست اقتصادی«، »سیاست امنیتیـ  نظامی«، »سیاست خارجی«، »سیاست داخلی«، »سیاست سالمت 

و بهداشت«، »سیاست علم، آموزش و فناوری«، »سیاست محیط زیست« و...( منتشر می شود. 



ب

به دلیل اینکه در دنیای سیاست گذاری، مخاطبان )که غالباً مسئوالن و مدیران کشورند( به 
اطالعات سریع، فشرده و در عین حال دقیق نیاز دارند، بخش کوچکی از فصلنامه به »گزارش 
در  سیاست گذاری  علوم  تحوالت  با  خوانندگان  آشنایی  برای  است.  یافته  اختصاص  سیاستی« 
خارج از ایران، فصلنامۀ سیاست گذاری عمومی و مطالعات راهبردی بخش کوچکی با عنوان 
و  »نقد  عنوان  با  بخشی  سیاست گذاری،  حوزۀ  جدید  کتاب های  با  آشنایی  برای  و  »ترجمه«، 

بررسی کتاب« هم دارد. 
ـ الزم است نویسندگان در نگارش مقالۀ علمی ـ پژوهشی، شیوه نامه و چارچوب مجله را رعایت 
کنند. در داوری، عالوه بر بررسی محتوایی مقاالت، به این موارد نیز توجه می شود. در مورد تنظیم 
گزارش های سیاستی، ترجمه، نقد و بررسی کتاب نیز در پایان این گفتار، نکاتی ذکر می شود. برای 

اطالعات بیشتر به وبگاه مجله با نشانیhttp://sspp.iranjournals.ir  مراجعه کنید. 
ـ هر نویسنده باید سه فایل را ارسال کند: 1. فایل اصلی مقاله؛ 2. فایل بدون نام و مشخصات 
نویسنده. تفاوت فایل 1 و 2 فقط در این است که در فایل 2، مشخصات نویسنده/ نویسندگان حتماً 

باید حذف شود؛ 3. فایل حاوی جداول، نمودارها و تصاویر. 
ـ مقاله باید حروف چینی شود و به صورت الکترونیکی با ثبت نام در وبگاه مجله ارسال گردد. 

ـ مقاله شامل این بخش ها است: 
چکیده  کلیدواژه ها  مقدمه )بیان موضوع، هدف و ضرورت(  متن )پیشینۀ پژوهش، 
پرسش ها و فرضیه، روش پژوهش و چارچوب نظری، تعریف مفاهیم و متغیرها، جامعۀ آماری 

یا محدودۀ پژوهش، تحلیل داده ها و یافته های پ  ژوهش(  نتیجه و پیشنهاد  کتابنامه 
برای اطالع از نحوۀ نگارش این بخش ها، به وبگاه مجله، بخش »راهنمای نویسندگان« رجوع 

کنید. 
ـ حجم مقاالت علمی ـ پژوهشی نباید از 5000 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر باشد. 

ـ مقاالت از نظر نگارشی، مطابق شیوه نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. برای این 
منظور، به دو کتاب دستور خّط فارسی و فرهنگ امالیی خّط فارسی با مشخصات زیر رجوع شود:

تهران:   .13 چاپ   .1394 فارسی.  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی:  خّط  دستور   
فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقّدم. 1394. فرهنگ امالیی خّط فارسی. چاپ 7. ویراست 
جدید. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی )نشر آثار(.

ـ رعایت نیم فاصله )در عباراتی مثل »سیاست گذاری«، »فارسی زبان« و...( و یاء کوچک )در 
عباراتی مثل »نامۀ من«، »جامعۀ آرمانی« و...( ضروری است. 

ـ مقاله در نرم افزار Word نسخۀ 2010 با فاصلۀ خطوط Single  حروف چینی شود.
 ،Times New Roman اندازۀ 13، و نوشته های التین با قلم ،BZar ـ نوشته های فارسی با قلم
اندازۀ 11، حروف چینی شوند. نوع و اندازۀ قلم بخش های مختلف مقاله، مطابق جدولی که در وبگاه 



پ

مجله در بخش »راهنمای نویسندگان«، آمده است، انتخاب می شود. 
ـ شکل ها و جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیِب 1، 2، 3 )از آغاز 

تا پایاِن مقاله( شماره گذاری شوند. 
ـ عنوان جدول باالی آن و به صورت وسط چین نوشته می شود. عنوان شکل پاییِن آن و به 

صورت وسط چین نوشته می شود.
ـ نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله های ارسالی در هیچ مجله یا همایش داخلی و خارجی 

منتشر، ارائه و یا به صورت هم زمان ارسال نشده باشد. 
ـ پس از ارسال مقاله، امکان حذف و اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر 

نیست.
ـ در صورت ارسال نظرهای داوری، فایل اصالح شدۀ مقاله به همراه نامۀ گزارش اصالحات 

انجام شده از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
ـ پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به 

تأیید شورای داوری است و در هر صورت نتیجه به نویسنده اعالم خواهد شد. 
ـ مقاالت پس از بررسی و ارزیابی علمی، در صورت تأیید سردبیر و هیئت تحریریه، در نوبت 

چاپ قرار می گیرد. 
ـ فصلنامه در تلخیص و ویرایش زبانی و فنِّی مقاله های رسیده آزاد است.

ـ حجم »گزارش سیاستی« و همچنین »نقد و بررسی« حداقل 800 و حداکثر 4500  واژه است. 
شامل چکیده و کلیدواژه است و ساختار آن باید از روشی منظم و منسجم پیروی کند و حتماً شامل 
مقدمه، متن و نتیجه باشد. به عالوه، در »گزارش سیاستی« افزودن بخشی با عنوان »پیشنهاد« الزم است. 

نحوۀ تدوین شکل و جدول و نیز شیوۀ ارجاع نویسی و کتابنامه مشابه مقاالت علمی ـ پژوهشی است.
ـ در مقاالت ترجمه ای، ارجاعات و کتابنامه به فارسی ترجمه نمی شود، اما مترجم باید این 
موارد را با شیوه نامۀ مجله هماهنگ کند. محتویات شکل ها و جدول ها به فارسی ترجمه می شود. 

الزم است مترجم فایل مقاله به زبان اصلی را نیز همراه با فایل ترجمه ارسال کند.
با احترام
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در چهل سال اخیر، مجموعۀ فعالیت های مردم ایران برآیندی قابل توجه داشته است. 
دستاوردهای ایرانیان در این زمینه می تواند جمع آوری و دسته بندی گردد. هرچند ممکن است 
ـ بدون  برخی از این دستاوردها در طول زمان برای هر حکومتی به دست آید، اما اغلب آن هاـ 
در نظر گرفتن عنصر زمان ــ از دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران است. منظور آن است 
که اگر مثاًل در دورۀ پهلوی تعداد روستاییان بهره مند از برق اندک بود، بدیهی است که با 
درنظر گرفتن عنصر زمان، می توان گفت که چنانچه آن رژیم بر سر کار بود در سال های بعد 
می توانست آمار برق رسانی به روستاها را افزایش دهد. اما برخی از فعالیت ها در گذشته وجود 
خارجی نداشت و اختصاص به دورۀ جمهوری اسالمی در ایران دارد. مثاًل، اگر فعالیت در 
توسعۀ اطالعات و ارتباطات موضوِع سخن باشد، طبیعتاً در رژیم گذشته چیزی به نام فضای 
مجازی وجود نداشت؛ یا موضوِع درهم تنیدگی روابط بین الملل و تحوالت برق آسای سیاسی 

و اقتصادی در نقاط مختلف جهان به نوعی از پیامدهای جهانی شدن است. 

maleki@sharif.edu :1. دانشیار سیاست گذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف؛ رایانامه
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یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی وارد کردن گاز طبیعی به حوزۀ کاربردی انرژی 
و توسعۀ چشمگیر دسترسی و مصرف از این حامل انرژی بوده است. صنایع وابسته به گاز 
همچون پاالیشگاه ها و مجتمع های تولید پتروشیمی نیز در سال های پس از انقالب توسعۀ 
چشمگیری یافته اند. ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان دارای 17/2 درصد از ذخائر 
ثابت شدۀ گازجهان است. ذخائر اثبات شدۀ گاز طبیعی ایران 33/2 تریلیون متر مکعب است که 
پس از روسیه با 35 تریلیون مترمکعب، در جایگاه دوم است. در طول سال های پس از انقالب، 
میادین گازی کشور به تدریج کشف و مطالعه شد و سپس عملیات توسعه و استخراج آغاز 
گشت. تولید گاز در ایران در انتهای سال 2017، برابر 224 میلیارد متر مکعب بود که بدین 
ترتیب ایران دارای ضریب ذخائر به تولید برابر 148 سال است. اکنون ایران سومین کشور 

مصرف کنندۀ گاز طبیعی در جهان است. 
 ایران، با توجه به قرار داشتن در دورۀ دوم عمر مخازن نفتی کشور و اقبال جهانی به گاز 
به عنوان حامل انرژی فسیلی پاک، پیش قراولی اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند، روسیه 
و برزیل، رشد فزایندۀ تقاضای گاز در دنیا و در منطقه می تواند نقش تعیین کننده ای در بازار 
جهانی گاز داشته باشد. مصرف فزاینده مهم ترین تهدید آیندۀ صنعت گاز ایران است که باید 
با سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به سمت میزان بهینه و کارا حرکت کند. همچنین، اتخاذ 

دیپلماسی صحیح در حوزۀ گاز می تواند زمینه ساز اقتدار منطقه ای و جهانی ایران باشد.
بهره گیری گسترده از گاز طبیعی از پیش نیازهای توسعۀ پایدار به شمار می آید. اکنون که 
مسائل مربوط به محیط زیست برای حفظ کرۀ خاکی و دوری از تولید روزافزون گازهای 
گلخانه ای بااهمیت تر از گذشته  است، استفاده از گاز طبیعی که نسبت به نفت خام سازگارتر 
با طبیعت است توصیه می شود. در جهان، مطابق نظریۀ آژانس بین المللی انرژی، گاز طبیعی، تا 
سال 2030، ساالنه حدود دو درصد رشد تقاضا خواهد داشت. بیشترین نرخ رشد تقاضای گاز 
طبیعی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه خواهد بود. چین و هند، با توجه به افزایش جمعیت 
و الزامات معاهدۀ پاریس، به محدود ساختن تولید گازهای گلخانه ای خود ملزم شده اند. به 
این دلیل، این دو کشور همراه با دیگر کشورهای با اقتصاد نوظهور در صدد ساخت و تکمیل 

زیرساخت های استفاده از گاز طبیعی در دریاها و بنادر و سرزمین خود هستند. 
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین مقدار مصرف گاز را دارد. از سویی، باعث 
خوشحالی است که زیرساخت های صنعتی و خدماتی ایران به سمت استفاده سهل از گاز 
طبیعی سوق یافته است؛ زیرا با جایگزین شدن گاز به جای استفاده از فرآورده های نفتی در 
داخل کشور، می توانیم نفت خام و یا محصوالت ناشی از آن را به قیمت های باالتر صادر کنیم. 
سیاست گذاری انرژی در ایران نیازمند بازنگری جدی و جامع است. تعدیل بهای سوخت و 



13

ایجاد تناسب مابین قیمت در داخل و قیمت های بین المللی، بی شک مزیت مصرف گاز را بر 
همگان آشکار می سازد. به طور متوسط، یک واحد گاز طبیعی، با شدت حرارتی مشابه با یک 
واحد نفت خام، یک سوم قیمت نفت را در بازارهای جهانی دارد. بنابراین، همچنان مصرف 
گاز در داخل و صادرات نفت توصیه می شود. ایران با جایگاه ویژۀ ژئوپلتیکی و ذخائر غنی 
گازی باید به باشگاه صادرکنندگان گاز بپیوندد. تشکیل مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز 

اولین قدم در این راه است که الزم است ولی کافی نیست.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که در استفاده از گاز طبیعی در ناوگان حمل و نقل 
خود موفق بوده است؛ به طوری که اکنون یک چهارم از خودروهای سواری کشور با سوخت 
گاز هم می توانند حرکت کنند. اما مشکل این است که مصرف داخلی گاز طبیعی اکثراً در 
بخش خانگی است و بخش صنعتی، نیروگاه ها و کارخانه ها مقدار کمتری از گاز را مصرف 
می کنند. حدود 61 درصد از مصارف گاز در بخش غیرمولد است که از این مقدار 88 درصد 

در مصارف خانگی است. 
نکتۀ بعدی توجه جّدی به صنایع انرژی بر است؛ صنایعی که در دیگر کشورها به دلیل 
حفظ محیط زیست و یا کمبود انرژی امروزه کمتر مورد توجه است. شاید به جای صادرات 
گاز بتوان سیمان کلینکر، شیشه، آلومینیوم، دیگر فلزات و مواد پتروشیمی صادر کرد و ارزش 

افزودۀ اشتغال حاصل از آن ها را نصیب کشور کرد.
آنچه موجب نوشتن این قطعه کوتاه شد، درهم تنیدگی مسئلۀ گاز با انقالب در ایران است. 
گرچه می توان از منظر اقتصاد انرژی ثابت کرد که اقدام دولت در ایجاد دو شبکۀ سراسری 
برق و گاز در کشور، هدر دادن منابع سرمایه ای به صورت انبوه بوده است، اما نمی توان از نقش 
فرهنگی چنین اقدامی به راحتی گذشت. ایران، قبل از انقالب 1357، شبکۀ اتصال الکتریکی 
در نیمی از کشور را داشت. مناطق شمال شرقی کشور به شبکۀ برق متصل نبودند و استان های 
مزبور به صورت مستقل به تولید و انتقال برق می پرداختند. پس از انقالب اسالمی، شبکۀ برقی 
کشور کامل و یکپارچه شد که این خود یکی از موفقیت های ایران در دوران انقالب است. 
اما از همان ابتدای روزهای پس از انقالب، انتظارات مردم متوسط شهری بر استفاده از سوخت 
گاز بر دولت فشار می آورد؛ خصوصاً که با اقدام عراق در شروع جنگ و بمباران پاالیشگاه ها، 
تولید و توزیع مواد سوختی با محدودیت روبرو شد. فشار نمایندگان شهرهای مختلف در 
مجلس شورای اسالمی، وزارت نفت را مکلف به توسعه و تکمیل شبکۀ لوله کشی شهرها 
کرد. هم زمان، صادرات گاز به جمهوری آذربایجان شوروی قطع شده بود و روستاهای بر سر 
راه شاه لوله های گاز کشور نیز به تدریج خواستار استفاده از نعمت گاز طبیعی شدند. اینچنین 
97شد که وزرای نفت برای تأمین نظر نمایندگان به سرعت به گازرسانی به اقصا نقاط کشور 
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پرداختند. در اواخر جنگ، برای صادرات گاز به ترکیه، دولت مجبور شد که یک خط لولۀ 
گاز جدید را طراحی کند و آن را بسازد؛ زیرا خطوط لولۀ قبلی همگی در استفادۀ داخلی قرار 
گرفته بودند. گرچه از لحاظ اقتصادی، هزینه های مصرف شده برای تکمیل شبکۀ برق و ایجاد 
شبکۀ گازی کشور، توجیه کاملی ندارد، اما نباید از یاد برد که این کار نشانگر تفوق اصلی ترین 
بُعد انقالب اسالمی بر سیاست های اقتصادی دولت بود. مردم ایران مایل بودند که از برکات 
ـ اعم از شهری  طبیعی این کشور استفاده کنند و در عین حال همۀ طبقات و الیه های اجتماعیـ 
و روستایی ــ به اجرای عنصر عدالت در این زمینه اصرار داشتند. اینک در ایران، زندگی در 
روستا به لحاظ دسترسی به خدماتی همچون برق، آب تصفیه شده، گاز، و تلفن و دسترسی 
به فضای الکترونیک تفاوتی با شهرهای بزرگ ندارد. آنچه موجب مهاجرت مردم به شهرها 

می شود مسئلۀ اشتغال است. 
ـ که  در سه شمارۀ گذشته، به این موضوع پرداختیم که در جهان تعداد انقالب های بزرگـ 
ـ محدود است و از این نظر، انقالب  همۀ زوایای جامعه را به صورت ناگهانی تغییر داده باشندـ 
اسالمی ایران آخرین انقالب اجتماعی است که در جامعۀ بشری رخ داده است. شناخت این 

انقالب، دالیل ظهور، و پیامدهای آن از کارهای مهم نخبگان کشور است. 
در مجلۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی شمارۀ پاییز 1397، مطابق معمول، 
بخشی برای مطالعۀ نظری انقالب ها در نظر گرفته شده است. در این شماره، مقالۀ دیگری از 
جک گلدستون، استاد نظریه های جنبش های اجتماعی و انقالب ها در دانشگاه جرج میسون 
آمریکا، تحت عنوان »بازاندیشی در مورد انقالب ها: ترکیب سرچشمه ها، فرایندها، و برآیندها« 
آمده است. این مقاله که با ترجمۀ خانم دکتر حمیرا مشیرزاده، دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران، عرضه شده است، به تفاوت های انقالب های بزرگ با انقالب های نوع 

جدید می پردازد که به دنبال اصالحات در جامعه اند.
در این شماره، همچنین مقاالتی علمی ـ پژوهشی در زمینۀ روابط بین الملل و سیاست 
ایران در سوریه، دو مقاله در زمینۀ  ابعاد حضور  ارائه شده است: دو مقاله دربارۀ  خارجی 
دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان خصوصاً با بهره گیری از بندر چابهار، و دو مقاله در مورد 
سیاست خارجی عربستان سعودی، مقاله ای در مورد تنش زدایی در روابط این کشور با ایران، 
و مقالۀ دیگری با تمرکز بر مسئلۀ قطر آمده است. به عالوه، در این شماره، تحلیلی بر اقتصاد 
سیاسی دولت آیت اهلل هاشمی می خوانید. جناح گرایی در سیاست داخلی و تأثیر آن بر سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی موضوع مقالۀ دیگری است که در این شماره چاپ شده است. سه 
مقاله در مورد ایاالت متحدۀ آمریکا نوشته شده است: یکی از مقاالت به موضع مجتمع های 
نظامیـ  صنعتی این کشور پرداخته و دو مقالۀ دیگر بر سیاست خارجی ترامپ متمرکز است.   (3
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مقاله ای در مورد تعهدات دولت ایران براساس موافقت نامۀ پاریس در زمینۀ کاهش گازهای 
گلخانه ای و مقالۀ دیگری در باب شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی نیز در شمارۀ اخیر 

آمده است.
»گزارش سیاستی« از بخش های مهم این مجله است. در این شماره، چهار گزارش سیاستی 
عمده درج شده است که عبارت اند از: مسئله شناسی پایداری در منطقۀ آزاد اروند، نگرشی 
مقایسه ای به اهداف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش سیاستی تفکیک مالکیت 
و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی. به عالوه در این بخش، صورت 
نوشتاری سخنرانی دکتر شهربانو تاجبخش در مورد مفهوم امنیت انسانی را می خوانید که در 

آذر 1396 در همایش »حکمرانی و امنیت غرب آسیا« ارائه شد. 
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برنامۀ مشارکتی مّلی مطابق با موافقت نامۀ پاریس:
از نظر تا عمل1

حجت میان آبادی،2 اعظم امینی، 3 احسان دریادل4

چکیده
به سیاست گذاری  برای جهت دهی  راهبردی  به عنوان یک سند  پاریس در سال 2015  موافقت نامۀ 
محیط زیست در دنیا به تصویب رسید. این موافقت نامه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تدوین 
شد و برای رسیدن به این هدف با برگزیدن ساختار پایین به باال این امکان را برای طرف ها فراهم کرد که 
باتوجه به ظرفیت و توان خود حدوِد تعهداتشان به کاهش انتشار این گازها را تعیین کنند. بنابر موافقت نامه 
طرف ها به ارائۀ گزارش برنامۀ مشارکتِی تعیین شده در سطح ملّی تعهِد رفتارِی الزام آوری دارند. کشورها 
در تهیۀ برنامه های مشارکتی با چالش هایی مواجه اند و بررسی و مطالعۀ تجربۀ آن ها در تهیۀ این برنامه ها 
کمک شایانی به دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد کرد. مقالۀ حاضر ضمن بررسی دو اصل مهم در 
تعهدات دولت ها درخصوص برنامه های مشارکت ملی آن ها به سیاست گذاران کشور در شناخت نوع 
تعهدات ایران در برنامه های مشارکتی و نیز نحوۀ تنظیم این برنامه ها یاری خواهد رساند. این پژوهش از 
ـ تحلیلی توضیح می دهد که این موافقت نامه  روش کتابخانه ای استفاده کرده است و با رویکرد توصیفی 
تاکنون دستورالعملی برای تنظیم برنامۀ مشارکتی ارائه نکرده اما چارچوب جدیدی ایجاد نموده است 
که شفافیت را افزایش می دهد و میزان پیشرفت فردی و جمعی دولت ها را در کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای نشان می دهد.
کلیدواژه ها: موافقت نامۀ پاریس، سیاست گذاری محیط زیستی، برنامۀ مشارکت ملی، اصل تمایز، اصل 
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1. مقدمه
بیست ویکمین  در  اقلیمی  تغییرات  درخصوص  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  طرف های 
کنفرانس اعضا در پاریس مورخ دسامبر 2015 متعهد شدند افزایش دمای جهانی را به زیر 2 
درجۀ سلسیوس برسانند. آن ها همچنین برنامه هایی را در قالب اهداف، خط مشی ها و اقدامات 
تحت عنوان برنامه های مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی تنظیم کردند که طرف ها پیش از 

کنفرانس آن ها را تسلیم کرده بودند.
بااینکه اثربخشی نهایی این برنامه های مشارکتی در تحقق هدف ایجاد محدودیت در 
افزایش دمای کرۀ زمین بلندپروازانه و تقریباً غیرممکن اعالم شده است تمام کشورها یک 
هدف مشترک دارند و آن به نتیجه رساندن برنامه های اقدام اقلیمی شان است. هرچند تعهد 
به این برنامه ها از اجرا و دستیابی به اهداف آن ها آسان تر است سؤال اصلی این است که 
کشورها چگونه باید تضمین کنند که بهترین موقعیت را نه تنها برای انجام تعهداتشان بلکه برای 

به نتیجه رساندن آن ها دارند؟
هدف از این پژوهش در وهلۀ اول شناخت نوع تعهدات ایران به تهیه و تنظیم برنامۀ 
مشارکتی در صورت پیوستن به موافقت نامۀ پاریس و در وهلۀ دوم آشناکردن سیاست گذاران 
حیطۀ محیط زیست کشور با نحوۀ تنظیم و تدوین برنامه های مشارکتی و الگوهای این برنامه ها 
است. نویسندگان امیدوارند این پژوهش راهنمایی باشد برای تدوین برنامۀ مشارکتی ملی 
جدید ایران چراکه هر کشور بعد از پیوستن به موافقت نامۀ پاریس تنها یک بار حق دارد برنامۀ 

مشارکتی خود را ارائه یا تغییر دهد.
این مقاله با روش دگماتیک و به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای 
و داده های موجود دربارۀ برنامه های مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی انجام شده است و 
در یک مطالعۀ تطبیقی به توصیف و تفسیر قواعد و تعهدات حقوقی مندرج در موافقت نامۀ 
پاریس درخصوص تهیه و تنظیم برنامه های مشارکتی و نیز نحوۀ تنظیم و تدوین برنامه های 
تعهدات  نخست،  ازاین رو،  می پردازد.  دولت ها  توسط  برنامه ها  این  الگوهای  و  مشارکتی 
دولت ها را درخصوص برنامه های مشارکت ملّی براساس آنچه در موافقت نامه مورد پذیرش 
قرار گرفته است بررسی می کند و سپس دو اصل موردپذیرش یعنی تمایز و واپس گرایی 
را تحلیل می نماید. در قسمت دوم، چگونگی ثبت برنامه های مشارکتی و نیز برخی نکات 
محوری در زمینۀ این برنامه ها مطابق با موافقت نامه تببین می گردد. درنهایت، با مطالعه و مقایسۀ 
برنامه های مشارکتی ملّی نکاِت اساسی در تهیه و تنظیم این برنامه ها بررسی و سپس شیوه های 

دولت ها در ارائۀ برنامه های مشارکتی تحلیل می شود.
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2. برنامه های مشارکتی ملی در نظر
2. 1. تحلیل تعهدات

انتشار گازهای گلخانه ای  به کاهش  پاریس مربوط  مهم ترین تعهد حقوقی موافقت نامۀ 
رابطه  در  طرف ها  دما  افزایش  محدودکردن  بلندمدت  هدف  تحقق  به منظور  است. 
به  مقیّد  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  حوزۀ  در  خود  ملّی  مشارکتی  برنامه های  با 
تعهدات رفتاری الزام آوری هستند )Falk, 2017(. مهم ترین این تعهدات در بند 2 مادۀ 
ملّی  مشارکتی  برنامه های  باید  طرف ها  از  »هریک  است:  شده  گنجانده  موافقت نامه   4
پی درپی خود را که قصد دستیابی به آن را دارند تهیه، اعالم و حفظ کنند. طرف ها باید 
اقدامات ملّی در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را با هدف دستیابی به اهداف 

هریک از برنامه های مشارکتی دنبال کنند«.
در متن موافقت نامۀ پاریس که مذاکرات دقیقی درخصوص آن انجام گرفته موارد 
مقررات  اغلب  برخالف  ابتدا،  کرد.  توجه  آن ها  به  باید  که  دارد  وجود  ارزشمندی 
مقرره  این  نخست  جملۀ  می شود5  اعمال  طرف ها  همۀ  درمورد  که  پاریس  موافقت نامۀ 
درمورد هر طرف اعمال می گردد و به این ترتیب تعهدات فردی را ایجاد می کند. دوم، 
این مقرره مانند مقررات انتخابی در موافقت نامۀ پاریس فعل امری »باید« را هم در ارتباط 
با تهیه، گزارش و حفظ برنامه های مشارکتی ملّی و نیز درخصوص پیگیری اقدامات ملّی 
الزام آور  تعهدات  این  سوم،  می برد.  به کار  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  زمینۀ  در 

هستند اما تعهداتی رفتاری6 محسوب می شوند و از نوع تعهد به نتیجه7 نیستند.
 اصطالح »قصد دستیابی به آن را دارد« در جملۀ نخست توقع همراه با حسن نیتی را مقرر 
می دارد که هر طرف قصد دارد در برنامه های مشارکتی خود به آن دست یابد اما تا حّد 
ملزم کردن آن طرف به انجام دادن چنین کاری پیش نمی رود. عبارت دوم در جملۀ دوم این 
بند کارکردی مشابه را اعمال می کند. این جمله طرف ها را به پیگیری اقدامات برای دستیابی به 
هدف برنامه های مشارکتی شان ملزم می کند.8 در دورۀ منتهی به موافقت نامۀ پاریس بسیاری از 
5. Paris Agreement, UN Doc FCCC/CP/2015/10/Add.1, annex,Article 3)1()2()8()13()15(
)16()19(, Article 4)1()2(, Article 5)1()2(, Article 6)1()3()8(, Article 7)2()4()5()6()7(, Article 
8)1()3(, Article 9)2(, Article 10)1()2(, Article 12, Article 14)3(.

6. طرف ها در تعهد به رفتار ملزم اند تمام تالش و امکانات خود را به کار گیرند تا به نتیجۀ موردتعهد نائل 
شوند اما رسیدن به نتیجه تضمین نمی شود.

7. تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد رسیدن به نتیجۀ معینی را برعهده می گیرد.
8. ویرگول مسلّم می دارد که بند آخِر ماده واژۀ »طرف ها« را تعدیل می کند، طرف هایی که آن اقدامات را دنبال 
می کنند نه اینکه خود اقدامات را پیگیری کنند، به این ترتیب واژۀ »با« نه حرف اضافه ای نیست که اقدامات را 

97مقیّد می سازد بلکه حرف ربطی است که فعل »دنبال می کند« را مشروط می کند. 
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طرف ها ازجمله اتحادیۀ اروپا، آفریقای جنوبی و دولت های ساحلی کوچک معتقد بودند که 
طرف ها بایستی ملزم باشند به اهداف برنامه های مشارکتی شان دست یابند و به این ترتیب تعهد 
به نتیجه به آن ها تحمیل گردد. آمریکا، چین و هند به شدت با این موضوع مخالفت کردند 
زیرا نمی خواستند تعهدات الزام آور حقوقی به نتیجه را برعهده بگیرند. درنهایت، موافقت نامۀ 

.)Rajamani, 2016: 353( پاریس طبق نظر گروه دوم تنظیم شد
جملۀ دوم بند 2 مادۀ 4 بیان می کند که »... طرف ها باید اقدامات داخلی مربوط به کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای را با هدف دستیابی به اهداف چنین برنامه هایی دنبال کنند«. این بند از 
موافقت نامه طرف ها را صرفاً به پیگیری اقدامات داخلی و نه اجرای واقعی آن ها ملزم می کند. 
تعهد به پیگیری اقدامات داخلی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مسلماً تعهدی 
جمعی است نه فردی زیرا این ماده به صورت تعهدی قابل اعمال درمورد طرف ها و نه هر 
طرف تنظیم شده است. عبارت »جهت دستیابی به اهداف برنامه های مشارکتی تعیین شده در 
سطح ملّی« در بند 2 مادۀ 4، با هر معنایی که از آن برداشت می شود، جهت اجرا و دستیابی به 
Bodan-( برنامه های مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی هر طرف تعهدی فردی ایجاد نمی کند

sky, 2016: 8(. هرچند موافقت نامه برای کمک به تضمین اینکه طرف ها با حسن نیت عمل 
می کنند آن ها را ملزم به ارائۀ اطالعات ضروری جهت پیگیری پیشرفت در اجرا و دستیابی 
))Paris Agreement, Article 13)7()b( و  ملّی می نماید  برنامه های مشارکتی  اهداف  به 
همچنین آن ها را به بررسی چندجانبۀ پیشرفت به نحو تسهیل کننده و با احترام به چنین اجرا و 

.))Ibid, Article 13)11( موفقیتی مقیّد می کند
عالوه بر تعهدات الزام آور در تهیه، اعالم و حفظ برنامه های مشارکتی و نیز اتخاذ اقدامات 
داخلی، طرف ها مقیّد به تعهدات رویه ای بیشتری هستند. هر طرف ملزم است هر پنج سال 
یک بار درخصوص برنامه های مشارکتی خود گزارشی ارائه کند )Ibid, Art 4)9((. در هنگام 
اعالم گزارش درخصوص برنامه های مشارکتی، طرف ها ملزم به ارائۀ اطالعات الزم برای 
ایجاد شفافیت و درک بهتر هستند )Ibid, Article 4)8((. این مقررات با به کارگیری فعل 
»باید« دارای بیان اجباری هستند و بنابراین تعهدات الزام آوری را برای طرف ها ایجاد می کنند.

برخی مقررات نیز طرف ها را متعهد می کند طبق تصمیمات مربوطۀ اتخاذشده توسط 
کنفرانس طرف های موافقت نامۀ پاریس اقدام کنند و به این ترتیب عماًل به کنفرانس طرف ها 
اختیار می دهد تصمیمات حقوقی الزام آوری اتخاذ کنند.9  اگرچه شایان ذکر است که تصمیمات 
مربوطه می توانند به طرف ها اختیار بدهند. برای مثال تصمیم شمارۀ 1 بیست ویکمین کنفرانس 
9. در سال های آتی باید دربارۀ این تصمیمات مذاکره شود و کنفرانس طرف ها در سال 2018 آن ها را 
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طرف ها مقرر می دارد که »طرف ها می توانند به نحو مقتضی برخی اطالعات طبقه بندی شده را 
.)Decision 1/CP.21 para 27( ».بگنجانند اما آن ها را به چنین کاری ملزم نمی کند

عالوه براین، موافقت نامۀ پاریس طرف ها را به ارائۀ گزارش و تبیین برنامه های مشارکتی 
 Paris Agreement,( ملّی خود طبق دستورالعمل های مصوب کنفرانس طرف ها ملزم می کند
Art 4)13( & Decision 1/CP.21 paras 31 and 32(. اگرچه این مقرره دارای بیان الزام آور 
»باید« است با استفاده از واژۀ »دستورالعمل« طرف ها را ملزم نکرده است. از سوی دیگر، می توان 
چنین تفسیر کرد که تصمیمات کنفرانس طرف ها درخصوص اعالم گزارش و تبیین برنامه های 
مشارکتی بایستی دستورالعمل هایی کلّی ارائه کند نه اینکه قواعد و مقرراتی مفّصل را تحمیل 
کند. باتوجه به ابهام موجود، تصمیم مربوط به ارائۀ گزارش و تبیین برنامه های مشارکتی که 
کنفرانس طرف های پاریس آن را تهیه کرده می تواند سرنخ هایی برای فهمیدن این موضوع ارائه 

کند که آیا طرف ها باید آن را الزام آور تلقی کنند یا اختیاری و داوطلبانه.

2. 2. پذیرش اصل تمایز
 Annex 1 of the UNFCCC; Annex B( موافقت نامۀ پاریس برخالف پروتکل کیوتو
of the Kyoto Protocol( به طور خاص مشخص نمی کند که کدام کشورها باید به عنوان 
موافقت نامه  درعوض،   .)French, 2000: 39-40( شوند  تلقی  درحال توسعه  کشورهای 
رویکرد »خودمتمایزسازی محدود«10 را اتخاذ می کند که به کشورها اجازه می دهد خودشان 
موقعیت خود را در منشور کشورهای توسعه یافته/ درحال توسعه بسنجند. بااین حال موافقت نامه 
تنها از طرف ها درخواست می کند که در راستای شرایط و امکانات ملّی خود عمل کنند و 
درخصوص اینکه چگونه این گروه ها باید تعریف شوند توضیح بیشتری ارائه نمی دهد و آن 
را عمداً مبهم باقی می گذارد زیرا این رویکرد مستلزم ساختاری منعطف است که به طرف ها 
)که بنا به اختیار خود در ذیل چارچوب حقوقی مشابهی قرار می گیرند( امکان می دهد شرایط 
و امکانات ملّی خود را با سطح حفاظت زیست محیطی متعادل سازند. خطر این رویکرد 
این است که کشورها می توانند به طور بالقوه خود را در رده های پایین جا دهند تا از اتخاذ 
اقدامات گسترده تر پرهیز کنند. ازآنجاکه هیچ گونه مقررۀ خاصی وجود ندارد که نشان دهد 
چه ارزشی باید بر روی مالحظات مختلف گذاشته شود، اگر یک طرف ارزیابی صحیحی 
انجام نداده باشد ارزیابی انجام گرفته در قالب سازوکار رعایت تعهدات می تواند پیچیده شود. 
رویکرد خودمتمایزکننده می تواند ارزشمند باشد آن هم در شرایطی که برخی طرف ها که 
پیش از این کشورهای درحال توسعه تلقی می شدند امروزه مشخصاً ظرفیت پذیرش تعهدات 
10. Bounded Self-Differentiation
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.)Danneman, 2016: 29-30( زیست محیطی سنگین تری دارند
پاریس  موافقت نامۀ  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  بحث  به  مربوط  مقررات 
دربردارندۀ یک الگوی خودمتمایزسازی محدود است که البته با برخی انتظارات هنجاری 
 .)Bodansky et al, 2017: 297( است  تعدیل شده  بر عهدۀ طرف ها گذاشته شده  که 
تعهدات  میان  مورد11  یک  به استثنای  پاریس  موافقت نامۀ  در  کیوتو،  پروتکل  برخالف 
حقوقی طرف ها در بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تمایزی نیست. این تعهدات 
عمومی عبارت اند از: تعهد به تهیه، اعالم گزارش و حفظ برنامه های پی درپی مشارکتی 
و  درک  و  شفافیت  ایجاد  مسئله،  روشن کردن  به منظور  ضروری  اطالعات  ارائۀ  ملّی، 
آگاهی، اعالم گزارش درخصوص برنامۀ مشارکتی پی درپی ملّی هر 5 سال یک بار و تبیین 
برنامه های مشارکتی خود. مقرراتی که دربردارندۀ تمایز هستند همگی در قالب توصیه یا 
 )Ibid, Art 4.3( و نه تعهدات حقوقی )Paris Agreement, Art 4.4 and 4.19( انتظارات
مطرح می شوند و حتی بسیاری از آن ها نشانگر یک الگوی خودمتمایزسازی )البته به شکل 
محدود( هستند. برای مثال، در ارتباط با این مقرره که »برنامه های مشارکتی پی درپی در 
زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نشانگر پیشرفتی ورای برنامه های مشارکتی جاری و 
منعکس کنندۀ بیشترین میزان بلندپروازی یک طرف موافقت نامه خواهد بود« هر طرف باید 
حداقل در ابتدا معین کند که چه برنامۀ مشارکتی موجب پیشرفت می شود و باتوجه به اصل 
مسئولیت مشترک اما متفاوت بیشترین میزان بلندپروازی خود را نشان دهد. به همین نحو، 
در رابطه با مقرراتی که براساس آن ها تمام طرف ها بایستی تالش کنند راهبردهای مربوط 
به توسعۀ بلندمدت انتشار گازهای گلخانه ای را تدوین و اعالم کنند )Ibid, Art 4.19( هر 

طرف باید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در تعیین راهبردهایش مد نظر قرار دهد.
مادۀ 4 شاید مهم ترین موردی باشد که رویکردی صریح را نسبت به امر تمایز نشان می دهد. 
بنابر این ماده کشورهای اعضای درحال توسعه بایستی از طریق متعهدشدن به اهداف کاهش 
انتشار مطلق گازهای گلخانه ای پوشش دهندۀ سراسر بخش های اقتصاد به هدایت و رهبری 
رژیم اقلیمی ادامه دهند. اعضای درحال توسعه باید به تقویت تالش های کاهشی خود ادامه 
دهند و در طول زمان و در پرتو شرایط ملّی متفاوت به سمت اهداف کاهش یا محدودیت 
 Ibid, Article( انتشار گازهای گلخانه ای پوشش دهندۀ سراسر بخش های اقتصاد تشویق شوند
4(4((. استفاده از اصطالح »اعضای توسعه یافته« و »اعضای درحال توسعه« و مفهوم »رهبری 
میان  تمایز  پاریس عالوه بر  موافقت نامۀ  است.  یادآور کنوانسیون چارچوب  اقلیمی«  رژیم 
مادۀ 9 مشخص   1 بند  به  نگاه  با  از کشورهای درحال توسعه حمایت شود.  باید   4 مادۀ   5 بند  11. طبق 

می شود که این حمایت باید از طریق کشورهای توسعه یافته تأمین شود. مل
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کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بند 4 مادۀ 4 تصدیق می کند که رسیدن به اوج انتشار 
.))Ibid, Article 4)1( در کشورهای درحال توسعه مدت زمان بیشتری به طول می انجامد

به این ترتیب، بخش مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در موافقت نامۀ پاریس اصل 
مسئولیت مشترک اما متفاوت را از طریق خودمتمایزسازی عملیاتی می سازد اما در رابطه با 
انواع اقداماتی، که اعضای توسعه یافته و درحال توسعه اتخاذ خواهند کرد، انتظارات هنجاری 
را تعیین می کند و نیاز به انعطاف پذیری کشورهای درحال توسعه و حمایت از آن ها را شناسایی 
می کند. این موافقت نامه همچنین از طریق چرخه های پی درپی برنامه های مشارکتی انتظارات 

هنجاری را در ارتباط با اصل پیشرفت و باالترین میزان بلندپروازی ممکن تعیین می کند.

2. 3. پذیرش اصل منع واپس گرایی
عالوه بر مجموعۀ تعهدات در رابطه با برنامه های مشارکتی ملّی، موافقت نامۀ پاریس از طرف ها 
قویاً انتظار دارد که در برنامه های مشارکتی بعدی خود نسبت به هر دورۀ پنج ساله پیشرفت داشته 
باشند. طبق مقررۀ مربوطه »هریک از برنامه های مشارکتی تعیین شدۀ پی درپی در سطح ملّی 
نشان دهندۀ پیشرفتی ورای برنامۀ مشارکتی تعیین شدۀ ملّی جاری آن طرف و منعکس کنندۀ 
باالترین میزان ممکن اشتیاق آن طرف در پرتو شرایط ملّی متفاوت خواهد بود و این حاکی از 

».))Ibid, Article 4)3( مسئولیت مشترک اما متفاوت و قابلیت های مربوط به آن است
این مقرره درمورد هر طرف و نه طرف ها به طور کل اعمال می شود. استفاده از فعل کمکی 
»خواهد« نشانگر نوعی انتظار و توقع از طرف ها است و نه تعهدی بر دوش آن ها و طبق آن 
Decision -/( برعهده خواهد گرفت  بلندپروازانه تری را در طول زمان  اقدامات  هر طرف 

CP.20, Para 10(.12 به عالوه، مادۀ 4 موافقت نامۀ پاریس بیان می کند که هر برنامۀ مشارکتی 
پی درپی نشانگر پیشرفتی ورای برنامۀ مشارکتی سابق خواهد بود. نشان دادن این مسئله می تواند 
چالش برانگیز باشد به خصوص اگر یک طرف موافقت نامه انواع مختلف برنامه های مشارکتی 

.)Briner & Moarif, 2017: 11( پی درپی را اعالم کند
در اعالم برنامه های مشارکتی طبق مادۀ 4 و روش ها، آیین های کار و دستورالعمل های 
مربوط به پیگیری پیشرفت در برنامه های مشارکتی ذیل مادۀ 13 باید این حقیقت مد نظر 

قرار گیرد که طرف ها می توانند نوع برنامۀ مشارکتی خود را تغییر دهند.
مقررۀ مربوط به پیشرفت در برنامه های مشارکتی در رابطه با نحوۀ تعیین پیشرفت )از لحاظ 
قالب یا میزان سختی( تجویزی نیست و نسبت به مرجع تعیین پیشرفت در این برنامه ها ساکت 
است. در عمل، هر طرف خود درمورد ماهیت برنامه های مشارکتی خود تصمیم خواهد گرفت 
و نیز اینکه چگونه این برنامه های مشارکتی باالترین میزان ممکن بلندپروازی آن طرف و 

1297. مفهوم پیشرفت اولین بار در کنفرانس لیما مطرح شد.
یز 

پای
 ،2

ۀ 8
مار

، ش
 8 

رۀ
دو

ی، 
وم

عم
ری 

گذا
ت 

یاس
ی س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



و  پیشرفت  استانداردهای  بااین حال،  را منعکس کند.  متفاوت  اما  اصل مسئولیت مشترک 
باالترین میزان ممکن بلندپروازی هر طرف مسلماً جنبۀ عینی دارد تا خودقضاوت گر باشد. 
به این ترتیب برنامۀ مشارکتی ملّی تعیین شدۀ طرف ها در معرض نظرات و انتقادات سایر دولت ها 

.)Bodansky et al, op cit: 311( و سازمان های جامعۀ مدنی خواهد بود
عالوه بر انتظاری که از طرف ها وجود دارد که برنامه های مشارکتی بلندپروازانه تری را 
در طول زمان برعهده خواهند گرفت، موافقت نامۀ پاریس مقرر می دارد که تالش های تمام 
 Paris Agreement, Art( طرف ها نشانگر پیشرفت در این زمینه در طول زمان خواهد بود
3(. پیشرفت در برنامه های مشارکتی از طریق بررسی جامع جهانی صورت می گیرد. البته این 
بررسی در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت و تعهدات الزام آور هر دولت در یک دورۀ 
پنج ساله محقق می شود که به آن چرخۀ بلندپروازی می گویند. این چرخۀ بلندپروازی درصدد 
پاریس و  به تدریج قوی تر در طول زمان است.13 موافقت نامۀ  برنامه های مشارکتِی  ارتقای 

تصمیم کنفرانس پاریس جدول زمانی ذیل را برای چرخۀ بلندپروازی مقرر می دارد:
در سال 2018 طرف ها گفتمان تسهیل کننده ای را با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای برگزار خواهند کرد تا پیشرفت جمعی خود را در نیل به اهداف مربوط به انتشار 
 Decision( گازهای گلخانه ای مندرج در بند 1 مادۀ 4 به شکلی جامع و جهانی بررسی کنند

.)1/CP.21, para 20
تا سال 2020 از طرف هایی که برنامه های مشارکتی اجرایی تا سال 2025 دارند خواسته 
ارائه کنند.  برنامۀ مشارکتی جدید  می شود مطابق اطالع رسانی گفتمان تسهیل کننده یک 
طرف های دارای برنامه های مشارکتی درحال اجرا برنامه های موجود خود را ادامه خواهند داد 

.)Ibid, paras 23 and 24( یا آن را به روز خواهند کرد
تا سال 2020 از طرف ها دعوت می شود راهبردهای توسعۀ بلندمدت خود را در زمینۀ انتشار 

.).Ibid, para 35( کم گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن جاری ارائه دهند
تا سال 2023 کنفرانس طرف ها نخستین بررسی جامع جهانی خود را در زمینۀ انطباق با تغییر 
 Paris Agreement,( اقلیم، تأمین مالی و نیز کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام خواهد داد

.))Article 14)2
تا سال 2025 همۀ طرف ها باید برنامه های مشارکتی پی درپی خود را مطابق اطالع رسانی 
 Decision( بررسی جامع جهانی تا دوازده ماه پیش از جلسۀ بعدی کنفرانس طرف ها اعالم کنند

.)1/CP.21, Para 25

13. Synthesis Report on the Aggregate Effect of the Intended Nationally Determined Contribu-
tions’ )30 October 2015( FCCC/CP/2015/7. مل
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تا سال 2028 کنفرانس طرف ها دومین بررسی جامع جهانی خود را انجام خواهد داد و 
در قالب آن دربارۀ برنامۀ مشارکتی پی درپی هر طرف که باید تا سال 2030 را شامل شود 

اطالع رسانی خواهد شد.
بنابراین یک چارچوب پیشرفتۀ شفافیت مؤلفۀ اصلی رژیم سیاست اقلیمی بین المللی برای 
دورۀ پس از سال 2020 ذیل موافقت نامۀ پاریس خواهد بود که مبنای روند پویای به روزرسانی 
برنامه های مشارکتی ملّی و تأمین کنندۀ منبع ورودی بررسی جامع جهانی در دوره های پنج سالۀ 
اعضای  برای  انعطاف پذیری  است  موظف  شفافیت  پیشرفتۀ  چارچوب  این  است.  متوالی 
درحال توسعه را که در پرتو ظرفیت های ملّی شان به آن نیازمندند تأمین کند تا مشارکت تمام 

طرف ها تسهیل شود.

2. 4. ثبت برنامه ها
برنامه های مشارکتی ملّی مندرج در بند 2 مادۀ 4 باید در دفتر ثبت عمومِی دبیرخانه بایگانی 
شود )Paris Agreement, Article 4)12((. ایاالت متحده، کانادا و نیوزلند ازجمله کشورهایی 
بودند که این رویکرد را تأیید کردند با این استدالل که ثبت برنامه های مشارکتی در خارج از 
حوزۀ معاهده موجب به روزرسانی سریع و یکپارچۀ این برنامه ها خواهد شد. در مقابل، سایرین 
این نگرانی را داشتند که اگر برنامه های مشارکتی خارج از موافقت نامه ثبت شود ممکن 
است طرف ها از اختیار زیادی در اصالح برنامه های مشارکتی خود حتی به صورت قهقرایی 
برخوردار شوند )Bodansky et al, op cit:10(. موافقت نامۀ پاریس برای رفع این نگرانی به 
طرف ها اجازه می دهد برنامه های مشارکتی شان را تنها درصورت افزایش میزان بلندپروازی 
 .)Paris Agreement, Art 4.11( و مقیّد به دستورالعمل های کنفرانس طرف ها اصالح کنند
تصمیم کنفرانس پاریس نیز از کنفرانس طرف ها می خواهد که روش ها و آیین های نحوۀ 
عملکرد و استفادۀ دفتر ثبت عمومی را به تصویب برساند که به طور بالقوه اختیار طرف ها را 
محدود می کند )Decision 1/CP.21, op.cit, para 29(. درهرصورت، باوجود این حقیقت 
که برنامه های مشارکتی در خارج از سند به ثبت می رسد ساختار کلی موافقت نامه و مخصوصاً 

مادۀ 4 تأکید دارد که برنامه های مشارکتی ملّی رکن اساسی موافقت نامۀ پاریس هستند.

2. 5. برخی نکات محوری مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
یک برنامۀ مشارکتی می تواند در هر زمانی تعدیل گردد به شرط آنکه چنین تعدیلی سطح 
بلندپروازی آن طرف را نسبت به گذشته افزایش دهد. برنامه های مشارکتی ملّی مّدنظر که 
97قباًل توسط طرف ها ارسال شده اند زمانی به برنامۀ مشارکتی ملی آن ها تبدیل خواهد شد که 
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به موافقت نامه ملحق شده باشند. طرف های دارای برنامۀ مشارکتی ملّی باید تا سال 2020 
برنامۀ مشارکتی جدیدی را برای سال 2025 اعالم کنند و طرف های دارای برنامۀ مشارکتی 
برای سال 2030 باید تا سال 2020 برنامه های مشارکتی شان را اعالم یا به روزرسانی کنند. 
چارچوب های زمانی مشترک باید در نخستین جلسۀ کنفرانس طرف های پاریس بررسی 

.)Briner & Moarif, 2016: 9( شود
ویژگی های  درخصوص  نموده اند  موافقت  طرف ها  پاریس،  موافقت نامۀ  براساس 
برنامه های مشارکتی ملّی و نیز اطالعات موردنیاز برای تسهیل ایجاد شرایط آشکار، افزایش 
شفافیت و آگاهی نسبت به برنامه های مشارکتی و پیگیری پیشرفت در اجرای برنامه ای مزبور 
دستورالعمل هایی را تهیه و ارائه کنند. طبق موافقت نامۀ پاریس تمام طرف ها باید اقدامات 
کاهشی داخلی را برای تحقق برنامه های مشارکتی شان دنبال کنند. عالوه براین ضروری است 
که هماهنگی روش شناختی میان اعالم و اجرای برنامه های مشارکتی وجود داشته باشد. اما اینکه 
درخصوص اقدامات کاهش داخلی چه اطالعاتی باید گزارش شود و هماهنگی روش شناختی 
در عمل به چه معناست نامشخص است. مقررات مربوط به شفافیت در موافقت نامۀ پاریس و 
تصمیم کنفرانس پاریس در ارتباط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جدول 1 آورده 

.)Ibid( شده است
در کنار اطالعات مرتبط با برنامه های مشارکتی، موافقت نامۀ پاریس بیان می دارد که تمام 
طرف ها بایستی درجهت اعالم راهبردهای توسعۀ انتشار کم گازهای گلخانه ای در چارچوب 
توسعۀ پایدار و در جهت ریشه کن کردن فقر تالش کنند. از طرف ها دعوت می شود چنین 
راهبردهایی را تا سال 2020 به دبیرخانۀ کنوانسیون چارچوب اعالم کنند. هرچند جزئیات 
بیشتری درخصوص قلمرو و محتوای این راهبردها ارائه نشده و هیچ برنامۀ کاری جهت تهیۀ 

دستورالعمل های مربوطه مقرر نگردیده است.14
درجهت اجرا و نیل به اهداف برنامه های مشارکتی بررسی فنّی و تخصصِی فهرست ملّی 
گازهای گلخانه ای و اطالعات ارسالی طرف ها دربارۀ پیشرفت های خود یک امر ضروری 
است. طرف ها باید در فرایند تسهیل کننده و چندجانبۀ بررسی میزان پیشرفت در دستیابی به 

اهداف برنامه های مشارکتی مشارکت کنند.

14. Previous CCXG work )Clapp, Briner and Karousakis, 2010( explored past experience with 
developing LEDS and identified common features of such strategies. مل
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جدول 1. مقررات مندرج در موافقت نامۀ پاریس و تصمیم کنفرانس پاریس در ارتباط با 
)Briner & Moarif, 2016: 13-16( شفافیت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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3. برنامه های مشارکتی ملی در عمل
3. 1. برخی نکات محوری در تنظیم برنامه ها

بسیاری از طرف های کنوانسیون چارچوب اعالم اهداف یا اقدامات کاهشی از قبیل اهداف 
کاهش مطلق انتشار گازهای گلخانه ای ذیل پروتکل کیوتو )طرف های ضمیمه 1( و توافقات 
کانکیون15 )برای کشورهای توسعه یافته(، اقدامات کاهشی مناسب در سطح ملّی ذیل توافقات 
کانکیون )برای کشورهای درحال توسعه( و برنامه های مشارکتی برای دورۀ پسا2020 )برای 
همۀ طرف ها( را تجربه کرده اند. تا به امروز درمورد برنامه های مشارکتی و اهداف و اقدامات 
اطالعات  توافقات کانکیون دستورالعمل های محدودی درخصوص  ارسالی ذیل  کاهشی 
موردنیاز جهت ایجاد شرایط آشکار، افزایش شفافیت و آگاهی نسبت به این اهداف و اقدامات 
15. Concun Agreement.
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.)Briner & Moarif, 2017: 11( کاهشی و پیگیری پیشرفت حاصله در آن ها ارائه شده است
تعدادی زیادی از طرف ها برنامه های مشارکتی موردنظر تعیین شده در سطح ملّی خود 
را برای دورۀ پسا2020 اعالم نموده اند )Dodwell, 2016: 4(. ارائۀ برنامه های مشارکتی 
از وظایفی است که هر دولت مطابق با موافقت نامۀ پاریس برعهده دارد اما تهیه و تنظیم 
آن تجارب گسترده ای می طلبد. موارد ذیل برخی از مهم ترین نکات محوری است که 

دولت ها در زمان تهیۀ برنامۀ مشارکتی می توانند آن ها را مدنظر قرار دهند:
منافع اجتماعی و اقتصادی از شاخص های اصلی بلندپروازی در کشورها است که در 
نتیجۀ اقدامات اقلیمی به دست می آید تا به واسطۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسعۀ 
فراهم کند و چشم انداز  تقویت گفتمان سیاسی16  برای  را  فرصتی  مشارکتی  برنامه های 
بلندمّدتی را، که با اولویت ها و آرمان های کشور هماهنگ است، برای تاب آوری اقلیم 
دارای کربن کم تبیین نماید. بنابراین تصادفی نیست که بسیاری از برنامه های مشارکتی 
حوِل محور اولویت ها و خط مشی های مندرج در طرح های توسعۀ ملّی موجود طراحی 
ارتقای  انرژی،  به  وابستگی  کاهش  انرژی،  به  بیشتر  دسترسی  برنامه ها  این  شده اند. 
شهرنشینی و حمل ونقل پایدار و پایه ریزی رشد اقتصادی پایدار را دربر می گیرند. برتری 
اولویت های توسعۀ ملّی سبب حفظ حمایت سیاسی از برنامه های سیاسی و درنتیجه تداوم 
آن و موفقیت این برنامه ها خواهد شد. دستیابی به اهداف طرح های اقلیمی بدون وجود 
یک نظام حاکمیتی مؤثر جهت نظارت بر اجرای برنامه های مشارکتی و هماهنگی آن ها 

.)Ibid: 5( کاماًل غیرممکن است
موقعیت خوبی  از  را  راهبرد گام به گام در هر بخش کلیدی کشورها  از یک  پیروی 
برخوردار می سازد تا چشم انداز مندرج در برنامه های مشارکتی خود را به خط مشی هایی 
تبدیل کنند که از تغییرات بنیادین ضروری در اقتصادشان حمایت می کند. مبنای درست 
انتشار آتی گازهای گلخانه ای در سطح بسیار دقیق، میزان مشخصی از بلندپروازی برای 
راهبرد کلّی اعالم شده در قالب یک چشم انداز بلندمدت، و اقدامات اولویت بندی شده ای 
که میان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و رشد اقتصادی تعادل ایجاد می کند و اینکه 
این اقدامات چگونه می توانند یکدیگر را تقویت کنند نیز ازجمله راهبردهای کاهشی در 
برنامه های مشارکتی است که دولت ها باید مدنظر قرار دهند. بررسی برخی از برنامه های 
اصلی  اهداف کّمی  یا  اغلب شامل یک هدف  برنامه ها  این  نشان می دهد که  مشارکتی 
درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است و نیز اطالعات مربوط به حمایت از 
کارها و اقدامات داخلی در این زمینه را دربر می گیرد که جهت نیل به هدف یا اهداف 
اصلی برعهده گرفته خواهد شد. برینر و موریف  )Briner & Moarif, 2017: 11( تعدادی 
از دسته بندی های برنامه های مشارکتی را از البه الی برنامه های مشارکتی موردنظر تعیین شده 
16. Political Narrative مل
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در سطح ملّی که تا به امروز ارسال شده اند شناسایی نمودند: 
الف( اهداف خنثی سازی کربن و انتشار گازهای گلخانه ای پوشش دهندۀ سراسر بخش های 

اقتصاد؛
ب( اهداف بخشی در زمینۀ انتشار گازهای گلخانه ای؛

ج( اهداف مربوط به اوج انتشار در یک سال معین؛
د( اهداف کاهش انتشار پوشش دهندۀ سراسر بخش های اقتصاد برمبنای کسب وکار مرسوم؛

هـ( اهداف بخشی در زمینۀ انتشار گازهای گلخانه ای برمبنای کسب وکار مرسوم؛
یا  ناخالص داخلی  تولید  از  انتشار گازهای گلخانه ای در هر واحد  به  مربوط  اهداف  و( 

اهداف مربوط به سرانۀ انتشار؛
ز( اهدافی که از شاخص هایی غیر ازگازهای گلخانه ای استفاده می کنند؛

ط( اقدامات کاهشی کیفی.

)Dodwell, 2016: 6( شکل 1. برنامه های اقدام بخشی

برای وضع یک راهبرد هماهنگ با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان گام 
ملّی نخست در تهیۀ برنامۀ مشارکتی مسئله باید بخش به بخش و گام به گام بررسی شود.

تحلیل گستردۀ داده محور بایستی قابلیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را شناسایی 
کند و زمینه را برای ارائۀ گزینه های سیاست گذاری، تعیین هزینه ها و سودها و بررسی 
گزینه های تغییر فنی و رفتاری فراهم کند. پس بهترین گزینه ها را می توان از طریق تکرار 
میزان بلندپروازی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، منافع مشترک اقتصادی، اجتماعی 

و زیست محیطی، و مجموع هزینۀ قابل قبول انتخاب کرد.
97ارزیابی تحلیلی آسیب پذیری اقلیمی و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، هدف گذاری گزینه های 
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مربوط به انطباق با تغییرات اقلیمی در چارچوب راهبردهای بخشی و استانی برمبنای هزینه و 
سود، توسعۀ دقیق خط مشی های برگزیدۀ موردحمایت منابع مالی شناسایی شده و درنهایت 
ارزیابی اثربخشی آن ها ازجمله مواردی است که دولت هایی که قصد دارند انطباق را هم در 
برنامه های مشارکتی خود لحاظ کنند باید به آن ها توجه کنند. همچنین اگر فرض شود که 
نیاز است انطباق با تغییرات اقلیمی در جریان اصلی فعالیت های ملّی مثل خدمات بهداشتی یا 
طرح های زیرساختی ادغام شود ایجاد آگاهی و ظرفیت سازی در میان بخش زیادی از ذی نفعان 

.)Dodwell, op cit: 7( حکومتی، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی ضروری خواهد بود
کلید ایجاد یک چارچوب تأمین مالی مؤثر بررسی هر دو طرف معادله در آِن واحد است: 
تعریف نیازهای مالی به شکل مشخص تری شامل نوع و میزان بودجه و نیز شناسایی مناسب ترین 
سرمایه گذاری  طرح های  است.  آن ها  به  دسترسی  نحوۀ  و  خصوصی  بخش  ازجمله  منابع 
تغییرپذیِرکشوری نه تنها شامل تأمین مالی پروژه های اقلیمی است بلکه ظرفیت سازی و ارزیابی، 
گزارش دهی و بررسی را نیز دربر می گیرد. مجموع نیازهای مالی به صورت بخش به بخش و 
هم تراز با اولویت های توسعۀ ملّی و طرح های تأمین مالی ایجاد خواهد شد. مناسب ترین نوع 
تأمین مالی جهت کاهش خطرات سرمایه گذاری از سیاستی به سیاست دیگر )کمک های مالی، 
یارانه ها، وام ها، سرمایه گذاری های سهام، تضمینات یا سایر سازوکارها( متفاوت خواهد بود. 
منابع شامل بودجه های دولتی، کمک های توسعه ای بین المللی از جانب اهداکنندگان دوجانبه یا 
چندجانبه، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت های بخش دولتی می شود. تأمین منابع 
مالی کافی برای اجرای برنامه های مشارکتی مستلزم اتخاذ تصمیماتی درخصوص نحوۀ تطبیق 
نیازهای حمایتی مختلف در مقابل جریان های مالی موجود خواهد بود. حال سؤال این است که 
اگر سیاست مزبور مستلزم ظرفیت سازی است آیا کمک های مالی مقتضی موجود هستند؟ اگر 
منابع مالی بخش خصوصی برای زیرساخت ها نیاز باشد آیا بانکی وجود دارد که به طور خاص 
مشتاق به سرمایه گذاری در آن نوع توسعه و در آن بخش خاص از جهان باشد؟ و اگر چنین بانکی 
وجود ندارد چه عواملی می تواند موجب جذب سرمایۀ آن بانک شود؟ بر این نکته باید تأکید کرد 
که این یک فرایند تکراری است. موضع رقابتی در دستیابی به جریان های مالی می تواند مجموعۀ 
سیاست های کاهشی و انطباقی برگزیده را تحت تأثیر قرار دهد. انتخاب های سخت مستلزم دانش، 
تالش، برنامه ریزی و شجاعت است. ازاین رو نیاز است کشورها ظرفیت هایی را برای آگاهی از 

.)Ibid: 8-9( منابع مالی، مزایا و مضرات و قواعد آن ها ایجاد کنند
بهره گیری از نظام های ارزیابی، گزارش دهی و بررسی یکی دیگر از نکات مهم در تهیۀ 
برنامه های مشارکتی ملّی است. این ابزار نه تنها زمینۀ بررسی پیشرفت در برنامه های مشارکتی را 
نسبت به قبل فراهم می سازد بلکه ابزاری برای اطالع رسانی تغییرات موردنیاز در آن طرح جهت 
دست یابی به برآیندهای مطلوب است. اطالعات مربوط به مشخصات جاری انتشار گازهای 
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گلخانه ای به هدفمندشدن انتشار آتی گازهای گلخانه ای کمک می کند و وزارتخانه ها و 
نهادها را نسبت به حوزه های داخلی پاسخگو نگه می دارد. همچنین به کمک کنندگان نشان 
می دهد که خط مشی ها و برنامه ها مقرون به صرفه اند و با این کار پشتیبانی مداوم آن ها را تأمین 
می کند. این اصول به طور برابر نسبت به اقدامات مربوط به انطباق با تغییرات اقلیمی اعمال 
می شود. ارزیابی آمادگی )جهت شناسایی ساختارها، رویه ها و ظرفیت های فنی و شکاف های 
موجود(، ظرفیت سازی )جهت ایجاد درک و توافق درمورد اهداف نظام ارزیابی و پرکردن 
خألهای موجود(، طراحی سیستم )جهت شناسایی نقش ها و مسئولیت ها و تخصیص آن ها به 
نهادهای مناسب( و درنهایت مدیریت اطالعات )از طریق جمع آوری، تحلیل، سنجش کیفیت، 
انتشار، مستندسازی و بایگانی مداوم اطالعات( اقدام های ضروری جهت ایجاد نظام ارزیابی، 
گزارش دهی و بررسی است )Iibd: 10(. چند محور کلیدی فوق را می توان به طور خالصه در 

نمودار شکل 2 ترسیم کرد.

)Dodwell, 2016: 4( شکل 2. محورهای تنظیم برنامه های مشارکتی

3. 2. الگوهای پیگیری پیشرفت در کاهش گازهای گلخانه ای
پیشرفت در برنامه های مشارکتی می تواند به طور بالقوه به چندین طریق نشان داده شود. برای مثال 
این مسئله را می توان از طریق تعهدات کّمی سخت تر با همان شکل، یعنی کاهش شّدت انتشار 
از سال پایه بیش از هدف کاهش شّدت انتشار قبلی، یا افزایش میزان کاهش مطلق انتشار بیش از 
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هدف کاهش مطلق انتشار قبلی نشان داد. این پیشرفت همچنین می تواند در قالب تعهدات منعکس 
شود. برای مثال، طرف هایی که به اقدامات بخشی متعهد شده اند می توانند اهداف کاهش شدت 
انتشار پوشش دهندۀ کّل اقتصاد یا اهداف انحراف کسب وکار معمول را برعهده بگیرند یا آن هایی 
که قبالً چنین اهدافی را پیش گرفته اند می توانند اهداف کاهش مطلق انتشار پوشش دهندۀ کّل 
اقتصاد را برعهده بگیرند. ایجاد آگاهی نسبت به برنامه های مشارکتی و قابل پیگیری بودن این 
برنامه ها نیازمند اطالعات درست قبلی است. پیگیری منظم پیشرفت در برنامه های مشارکتی نیز 
نیازمند اطالعات الحقی است. شکل 3 جهت شناسایی انواع برنامه های مشارکتی از رویکرد 
درخت تصمیم استفاده می کند که انواع متنوع تری از برنامه های مشارکتی را نسبت به رویکردهای 
دسته بندی سابق ارائه می دهد و جدول 2 اطالعات موردنیاز جهت ایجاد آگاهی نسبت به برنامه های 
مشارکتی و پیگیری پیشرفت در آن ها را نشان می دهد. مسئلۀ دیگر در این خصوص اطالعات 
موردنیاز جهت پیگیری پیشرفت در برنامه های مشارکتی است که مستلزم حمایت و پشتیبانی 

.)Briner & Moarif, 2016: 24( است )مالی(
شکل 3. درخت تصمیم برای تعیین اطالعات مورد نیاز جهت پیگیری پیشرفت در انواع 

)Briner & Moarif, 2016: 28( مختلف برنامه های مشارکتی
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جدول 2. اطالعات موردنیاز جهت ایجاد آگاهی و پیگیری انواع مختلف برنامۀ 
)Briner & Moarif, 2016: 29( مشارکتی

نمونه های هدف و شاخصنوع
برنامه های 

مشارکتی ارسالی

اطالعات قبلی 
موردنیاز جهت تسهیل 
ایجاد شرایط آشکار، 
افزایش شفافیت و 

آگاهی

اطالعات گزارش شدة منظم 
جهت پیگیری پیشرفت در 
اجرای برنامه های مشارکتی

کاهـــش الف اهـــداف 
پوشش دهنـدۀ  انتشار 
بخش هــای  سراسر 
اقتصــاد )معادل هــزار 
دی اکسید  کیلـــــو 

) بن کر

نیل به خنثی سازی
 کربن

کشـورهای 
ضـمیمۀ 1، 

بوتسـوانا، برزیل، 
اتیـــوپی، 

جزایـــــر مارشال، 
نروژ، بوتان 

)هدف حفـظ کـربن 
خنثی(

قالب زمانی، ســـال پایه، 
گازهای تحت پوشـــش، 
گرمایش  قابلیت هـــای 
مورداســـتفاده،  جهانی1 
مورداســـتفاده  رویکرد 
جهـــت تبییـــن کاربری 
زمیـــن، تغییـــر کاربری 
جنـــگل داری،  و  زمین 
اســـتفاده از رویکردهای 
مشـــارکتی بین المللـــی 
موردنظـــر طبـــق مادۀ 6 
پاریـــس  موافقت نامـــۀ 
در  مشـــارکت  شـــامل 
کاهش  نتایـــج  انتقـــال 
گازهـــای  انتشـــار 
سطح  در  گلـــــخانه ای 
وجود  )اگر  بین المللـــی 
داشته باشـــد(، پیش بینی 
انتشار درصــورتی کــــه 

باشد. دردســـترس 

گلخانه ای،  گازهای  فهرســـت 
اســـتفادۀ واقعی از رویکردهای 
مشـــارکتی بین المللی طبق مادۀ 
6 شـــامل مشـــارکت در انتقال 
گازهای  انتشـــار  کاهش  نتایج 
گلخانه ای در ســـطح بین المللی 
)اگـــر وجود داشـــته باشـــد(، 
اهداف  به  دســـتیابی  پیش بینی 
)اعمـــال  مشـــارکتی  برنامـــۀ 
مربوط  آتی  دســـتورالعمل های 
درخصـــوص  شـــمارش  بـــه 
کاربری  تغییر  زمیـــن،  کاربری 
زمیـــن و جنـــگل داری و نتایج 
گازهـــای  انتشـــار  کاهـــش 
گلخانه ای انتقال یافته در ســـطح 
در  تغییر  هرگونـــه  بین المللی(، 
اطالعـــات قبلی گزارش شـــده

انتشار ب اهداف کاهش 
غیرپوشـــش دهندۀ 
بخش های  سراســـر 
اقتصاد )معـــادل هزار 
کیلـــو دی اکــــسید 

) بن کر

به عالوۀ گویان، لیبریا الف  نوع  مانند 
تعیین  و  تعریف 

بخش های تحت پوشش

مانند نوع الف

اوج انتشار در یک ج
زمان معین

الـــف چین نـــوع  ماننـــد 
اوج  ســـطح  به عـــالوۀ 
موردانتظار انــتشـــــار 

مانند نوع الف
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اهداف پوشـش دهندۀ د
بخش هـای  سراسـر 
اقتصـاد جهت کاهش 
انتشـار برمبنای کسب 
وکار مرسـوم )معـادل 
هـزار کیلو دی اکسـید 

کربن(

الجزایـــر، آرژانتین، 
 ، ش د بنـــگال
ســـاحل  باربادوس، 
اکـــوادر،  عـــاج، 
ایران،  گرجستان، 
کـره،  کریبـــــاتی، 
ترکیه،  مکزیـــک، 

م یتنا و

مانند نـــوع الف، به عالوۀ 
به  مربـــوط  اطالعـــات 
مبنای کسب وکار مرسوم 
مورداستفاده  فرضیـات  و 
و  جمعیـــت  )ماننـــد 
ناخالص  تولید  پیش بینی 
داخلی(، مقـاصد مرتبط با 

بـــه به روزرســـانی مبنا

ماننــد نوع الــف به عــالوۀ اطالع 
به روز درخصوص مبنا، پیش بینی 
جمعیت و تولیــد ناخالص داخلی 

اگر قابل اعمال باشد.

به هـ مربـــوط  اهداف 
برمبنای  معین  بخش 
کســـب وکار مرسوم 
کیلو  هـــزار  )معادل 

دی اکســـید کربن(

به عالوۀ آلبانی، کریباتی د  نـــوع  ماننـــد 
تحت پوشش بخش های 

مانند نوع د

انتشار و شدت  اهداف 
)کیلوگـــرم کربـــن 
تولید  واحـــد  هر  در 
ناخالص داخـلــــی(، 
اهداف ســـرانۀ انتشار 
کیلو  هـــزار  )معادل 
دی اکســـید  ســـرانۀ 

) بن کر

شیلی، چین، هند، 
سنگاپور، غنا، 
اسرائیل، زیمباوه

ماننــد نــوع الــف به عــالوۀ 
تــولیــــد  پیــش بیـــنی 
یــا  داخــــلی  ناخلــص 

جمعیــت

به عـــالوۀ  الـــف  نـــوع  ماننـــد 
ز  و ی به ر پیـــش بیـنی هـــــا
درخصـــوص جمعیـــت و تولید 
ناخالـــص داخلی اگر مــــوجود 

. شد با

ع ز ف مـــتنو ا هــد ا
ی  هــا ز گــا غیــــر
مل  ی شا نه ا گلخـــا
انـرژی غیرفسـیلی یـا 
تجدیدپذیر، بهره وری 
انــــرژی، پوشــــش 

... و  جنگل هـا 

باربادوا،  و  آنتیگـــوا 
)سهــــــم  چیـــن 
غیرفســـیلی،  انرژی 
پوشـــش جنگل ها(، 
برق  )ســـهم  هنـــد 
غیرفسیلی(، مـــیانمار

زمـــــانی،  چــــارچوب 
منابـــع  یـــا  بخش هـــا 
پیـش بینی  تحت پوشـش، 
اگـــر  انتشـــار  بخشـــی 

موجـــود باشـــد.

پیشـــرفت حاصله با اســـتفاده از 
هرگونه  برگزیـــده،  شـــاخص 
و  پیـــــش بینی ها  در  تغییـــر 
اطالعـــات قبلی گزارش شـــده.

اجرای سیاست ها ح
و اقدامات کّمی، 
ایجاد تأسیسات و...

گینۀ بیسائو، 
موزامبیک، 

سیرالئون

چارچــوب زمانــی و نقاط 
عطــف اجــرا، بــرآورد 
ــر انتشــار اگــر موجــود  اث

باشــد.

نقــاط  در  حاصلــه  پیشــرفت 
در  تغییــر  هرگونــه  عطــف، 
ــی  ــات قبل ــا و اطالع پیش بینی ه

. گزارش شــده

هیچ گونه هدف ط
قابل سنجش

پاکستان، عربستان 
سعودی

نقــاط عطــف اجــرا اگــر 
موجــود باشــد.

اطالعـــات کیفـــی درخصوص 
پیشـــرفت اگر موجود باشـــد.

این نکته حائز اهمیت است که میان دو نوع اطالعات زیر تمایز وجود دارد: الف( اطالعات 
درست قبلی موردنیاز برای هموارساختن بستر موردنیاز جهت ایجاد شرایط آشکار و افزایش  مل
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برای  موردنیاز  اطالعات  مشارکتی(؛ ب(  برنامۀ  تسلیم  و  ارسال  )یعنی  آگاهی  و  شفافیت 
پیگیری پیشرفت در اجرا و نیل به اهداف برنامۀ مشارکتی که به صورت منظم گزارش شده 
)یعنی گزارش های پیشرفت(. اطالعات درست قبلی بر اهداف و انتظار طرف ها برای نحوۀ 
دستیابی به آن ها تمرکز دارد درحالی که اطالعات الحق بر پیشرفت حاصله تا به امروز متمرکز 
است. استفاده از رویکردهای مشارکتی بین المللی که از پیش مدنظر بوده است طبق مادۀ 6 
موافقت نامه، شامل »مشارکت در انتقال بین المللی نتایج کاهش انتشار گازهای گلخانه ای«، 
یک مثال از »اطالعات درست قبلی« است. همچنین »استفادۀ واقعی از رویکردهای مشارکتی 
بین المللی طبق مادۀ 6« نمونه ای از »اطالعات الحق« است. هر دو نوع اطالعات می توانند شامل 

.)Ibid( پیش بینی های روبه جلو به عالوۀ گرایش های تاریخی باشند
تمام انواع تعهدات مندرج در جدول 2 نقاط مثبت و منفی دارند. جدول 3 برخی از این موارد را نشان 
می دهد )Philibert, 2005a; 2005b(. شایان ذکر است که قاطعیت و میزان بلندپروازی 
ویژگی ذاتی هیچ نوع واحد از تعهدات نیست. هر نوع از تعهدات می تواند بلندپروازانه 
باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا هدف شّدت انتشار یا تعهد مربوط به کسب وکار 
معمول نمی تواند به همان نسبت بلندپروازانه باشد یا از هدف مطلِق کاهش انتشار گازهای 
در  تعهدات تصریح شده  و  انتشار  اهداف شّدت  باشد. هرچند  بلندپروازانه تر  گلخانه ای 
ارتباط با کسب وکار معمول می توانند الزامات اطالعاتی یا الزامات سنجش، گزارش دهی 
و شناسایی بیشتری نسبت به اهداف ساالنۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشند. 
عالوه بر انواع تعهدات کّمی مندرج در جدول 3، کشورها می توانند انواع دیگر تعهدات 
دارای اثرات بالقوۀ قابل توجه درخصوص انتشار گازهای گلخانه ای مانند تعهد به اعالم 
قانونی  چارچوب های  اصالح  یا  فسیلی  یارانه های سوخت  کربن، حذف  قیمت گذاری 

بخش انرژی را اظهار کنند.

)Philibert, 2005a; 2005b( جدول 3. نقاط مثبت و منفی انواع مختلف تعهدات
نقط منفینقاط مثبتنوع تعهد

ســـاالنۀ  کاهـــش  بـــه  تعهـــد 
گلخانـــه ای  گازهـــای  انتشـــار 
پوشـــش دهندۀ سراسر بخش های 
اقتصـــاد نســـبت به ســـال پایـــه

ســطوح �  درخصــوص  بــاال  اعتمــاد 
تحقــق  تعهــدات  )اگــر  آتــی  انتشــار 

یابنــد(

تجارت انتشار را تسهیل� 
می کند

را �  متغیــر  اقتصــادی  شــرایط 
نمی دهــد. قــرار  نظــر  مطمــح 
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انتشـــار  به کاهش ســـاالنۀ  تعهد 
پوشش دهندۀ  گلخانه ای  گازهای 

سر ا سر
بخش های اقتصاد بر

مبنای کسب وکار معمول

کشـــورهای �  مشـــارکت  می توانـــد 
کنـــد. تســـهیل  را  درحال توســـعه 

می تواند گام نخســـت به ســـمت سایر � 
انواع تعهدات باشـــد.

اعتماد پایین درخصوص � 
سطوح انتشار آتی

می تواند تجارت انتشار را � 
دشوار سازد.

می تواند شفافیت کمتری � 
داشته باشد.

ممـکن اسـت سنــجش، � 
گزارش دهی و شناسایی را 

پیچیده سازد.

تعهد به کاهش انتشار ساالنۀ 
گازهای گلخانه ای در واحد 
تولید ناخالص داخلی نسبت به

سال پایه

شــرایط اقتصــادی متغیــر را مطمــح � 
نظــر قــرار می دهــد.

درخصــوص �  پاییــن  اعتمــاد 
ســطوح انتشــار آتــی

اگر رشد اقتصادی روبه افزایش � 
باشد می تواند به انتشار 

بیش ازانتظار گازهای گلخانه ای 
منجر شود.

می توانــد تجــارت انتشــار را � 
ــازد. ــوار س دش

تعهد به کاهش انتشار سالیانۀ 
گازهای گلخانه ای ناشی از یک 

یا چند بخش نسبت به سال پایه

ســطوح �  درخصــوص  بــاال  اعتمــاد 
بخش هــای  از  ناشــی  انتشــار  آتــی 
تحت پوشــش )و نــه بخش هایــی کــه 

نیســتند( تحت پوشــش 

تجارت انتشار را آسان می کند.� 

امکــان ریزش میـــان بخــــشی � 
درصورتی که تولید به بخشی تغییر 

پیدا کند که تحت پوشش نیست.

ــای �  ــار گازه ــع انتش ــام مناب تم
گلخانــه ای ناشــی از اقتصــاد را 

مّدنظــر قــرار نمی دهــد.

تعهدات تصریح شده به لحاظ 
معیارهای غیرگازهای گلخانه ای

کشـورهـــای �  مشــارکت  می توانــد 
کنــد. تســهیل  را  درحــال توسعــــه 

و �  مشــترک  منافــع  بــر  می توانــد 
اقتصــاد تمرکــز کنــد  از  بخش هایــی 
ــر آن هــا مســلط  کــه حکومــت کامــاًل ب

اســت.

اعتمــاد پاییــن درخصــوص � 
سطوح آتی انتشار

می تواند تجــارت  انتـشار را � 
دشوار سازد.

3. 2. 1. اهداف گازهای گلخانه ای
تجربۀ قابل مالحظه ای درخصوص پیگیری پیشرفت در اهداف کاهش مطلق انتشار گازهای 
گلخانه ای )نوع الف( وجود دارد چراکه این مسئله از انواع اهدافی بود که کشورهای ضمیمۀ 1 
درخصوص تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو و کشورهای توسعه یافته ذیل توافقات کانکیون 
برای سال 2020 از آن استفاده کردند. وجوه تمایز این نوع برنامۀ مشارکتی شامل کاهش انتشار 
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گازهای گلخانه ای از یک سال پایه )مثاًل کاهش 20 درصدی از سطوح سال 1990(، کاهش 
انتشار تا یک سطح انتشار مشخص )مانند معادل 300 تن متریک دی اکسید کربن( یا دستیابی به 
خنثی سازی کربن تا یک تاریخ معین )یعنی سطح انتشار خالص مشخص صفر است( می شود.

برخی اهداف کاهش مطلق انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به اهداف پوشش دهندۀ سراسر 
بخش های اقتصاد پوشش کمتری دارند )نوع ب(. در وضعیتی که تعاریف ارائه شده از بخش 
مورداستفاده در برنامۀ مشارکتی با موارد مورداستفاده در فهرست گازهای گلخانه ای متفاوت 
است ارائۀ توضیح درخصوص چنین اختالفاتی در هنگام ارسال برنامۀ مشارکتی جهت تسهیل 

.)Ibid: 25( ایجاد شرایط آشکار، افزایش شفافیت و آگاهی امکان پذیر است
حداقل یک کشور )چین( هدف رسیدن به اوج انتشار را در یک سال معین اعالم کرده 
است )نوع ج(. ارائۀ گزارش درخصوص سطح اوج انتشار گازهای گلخانه ای موردانتظار 
به عالوۀ تاریخ مدنظر برای چنین کشورهایی بررسی جامع جهانی را تسهیل خواهد کرد. 
به طورکلّی برآورد میزانی که در آن انتظار می رود به محض رسیدن به اوج انتشاْر این میزان 
کاهش یابد، برای تمام تولیدکنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای درصورت امکان الزم 
خواهد بود. این از آن جهت است که افزایش متوسط دمای جهانی به انتشار انباشتۀ گازهای 

.)Ibid( گلخانه ای و نه سطح انتشار در هر سال معین بستگی دارد
تعداد قابل توجهی از طرف ها اهداف انتشار گازهای گلخانه ای پوشش دهندۀ سراسر 
بخش های اقتصاد یا در بخش مشخص را برمبنای کسب وکار مرسوم اعالم نموده اند )نوع 
د و هـ(. درخصوص این نوع از برنامه های مشارکتی، به منظور آگاهی از ماهیت برنامه های 
پیشنهادی، اطالعات کّمی قبلی مرتبط با سطح انتشار در کسب وکار مرسوم و فرضیات 
پشت آن ضروری است. همچنین اعالم اینکه آیا مبنا برای مدت زمان برنامۀ مشارکتی ثابت 
پاریس هماهنگی  بند 31 تصمیم  بود.  به روزشدن آن هست مفید خواهد  امکان  یا  است 
را خواستار  برنامه های مشارکتی  اجرای  اعالم و  مبناهای  ازجمله در زمینۀ  روش شناختی 
است و شّق ب بند 95 تصمیم پاریس به هماهنگی میان روش اعالم شده در برنامۀ مشارکتی 
و روش گزارش دهی درخصوص پیشرفت حاصله درجهت نیل به اهداف برنامۀ مشارکتی 
اشاره دارد )FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1(. اینکه تا چه حد هماهنگی روش شناختی میان 
مبناهای انتشار طرف های مختلف از طریق دستورالعمل های تعیین مبنا نیاز است همچنان 

محل بحث است.
درخصوص اهداف اعالم شده از نظر شدت انتشار یا سرانۀ انتشار )نوع و( نشانه های قبلی 
حاکی از روندهای موردانتظار )یعنی تولید ناخالص داخلی یا جمعیت( برآورِد اثر موردانتظار 
ارائۀ گزارش بعدی درخصوص  انتشار گازهای گلخانه ای را تسهیل می کند.  97بر مجموع 
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هرگونه به روزرسانی در پیش بینی های مربوط به تولید ناخالص داخلی یا جمعیت از زمان 
ارسال برنامۀ مشارکتی آگاهی از پیشرفت حاصله در اجرای برنامۀ مشارکتی را افزایش 

.)Briner & Moarif, 2016: 25( خواهد داد

3. 2. 2. اهداف غیرگازهای گلخانه ای
عالوه بر اهداف بیان شده درخصوص انتشار گازهای گلخانه ای، برنامه های مشارکتی طیف 
جنگل داری  انرژی،  بخش های  در  را  گلخانه ای  غیرگازهای  احتمالی  اهداف  از  وسیعی 
و سایر بخش های اقتصاد )نوع ز( شامل می شود. باتوجه به راه های متنوعی که طبق آن ها 
اهداف غیرگازهای گلخانه ای می توانند ابراز شوند هرگونه دستورالعمل اضافی درخصوص 
می ماند.  باقی  کلّی  احتماالً  شود  ارائه  مشارکتی  برنامۀ  نوع  این  برای  باید  که  اطالعاتی 
برآورد اثرات موردانتظار برنامه های مشارکتی نوع )ز( در سطوح انتشار ملّی و جمعی اغلب 
چالش برانگیز است. هرچند روش هایی برای برآورد اثر گازهای گلخانه ای ناشی از انرژی و 
سایر اهداف غیرگازهای گلخانه ای )نظیر استاندارد سیاست ها و اقدامات پروتکل گازهای 
 .)WRI, 2014: www.ghgprotocol.org( دارد  منابع( وجود  گلخانه ای مؤسسۀ جهانی 
مقررات مربوط به گزارش دهی برای چنین اهدافی نبایستی بیش ازحد سخت گیرانه باشد 

زیرا این امر ممکن است برخی طرف ها را از اتخاذ اقدام دلسرد کند.
برخی برنامه های مشارکتی دربردارندۀ اهداف کّمی نیستند اما جهت ارتقای همکاری 
تعرفۀ  نظیر  خاص  اقدامات  اجرای  یا  اقلیمی  خط مشی  درخصوص  میان وزارت خانه ای 
)نوع  اهداف کیفی  مربوطه شامل  مقررات  یا  قیمت گذاری کربن  تغذیه، سازوکارهای 
ح( نظیر تهیۀ فهرست ملّی گازهای گلخانه ای، تأسیس دفتر تغییر اقلیم یا سایر تأسیسات 
هستند. مانند برنامۀ مشارکتی نوع »ز« اهداف متنوع بسیاری ممکن است و جهت دستیابی 
به امروز پیش بینی شده  تا  برنامه های مشارکتی  به اهداف کیفی مختلف که در  مناسب 
از  کمی  تعداد  بود.  خواهد  نیاز  دستورالعمل ها  در  قابل توجهی  انعطاف پذیری  است 
برنامه های مشارکتی هیچ گونه هدف کّمی یا کیفی قابل سنجشی را دربر نمی گیرند )نوع 
ط(. فقدان صراحت در این نوع برنامۀ مشارکتی آگاهی از آن و پیگیری پیشرفت در اجرا 

.)Briner & Moarif, 2016: 25( و نیل به اهداف آن را چالش برانگیز می سازد

3. 3. سایر مسائل مرتبط با پیگیری پیشرفت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
تفاوت میان اهداف یک ساله )مانند سال 2030( و اهداف چندساله )مانند دورۀ 2030-2025( 
که یک دورۀ زمانی مستمر را پوشش می دهد یک بُعد مهم در بحث شمارش است. اهداف  مل
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یک ساله و چندساله می توانند مستلزم دستورالعمل های شمارشی متفاوت و اطالعات مختلف 
جهت پیگیری پیشرفت ذیل موافقت نامۀ پاریس باشند )Prag, et al: 2013:26-28 (استفاده از 
اهداف یک ساله عدم قطعیت مرتبط با برآوردهای میزان انتشار انباشتۀ ملّی و جهانی گازهای 
گلخانه ای را افزایش می دهد. به عالوه، در نظامی که هم نمایانگر اهداف یک ساله است و هم 
چندساله شمارش و ارائۀ گزارش درخصوص استفاده از نتایج کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
انتقال یافته در سطح بین المللی در جهت دستیابی به اهداف برنامه های مشارکتی پیچیده خواهد 
بود )Briner, et al, 2014:11(. تا به امروز اغلب طرف ها برنامه های مشارکتی خود را در قالب 

اهداف یک ساله ارائه کرده اند.
از سوی دیگر تعدادی از طرف ها اهداف چندگانه یا ترکیبی از اهداف کّمی و سیاست ها 
و اقدامات کیفی را در برنامه های مشارکتی خود دارند. این طرف ها باید اطالعات موردنیاز 
جهت پیگیری پیشرفت در هریک از این اهداف و اقدامات مندرج در شکل 1 و جدول 2 را 

ارائه کنند.
اهداف  به  دستیابی  درجهت  جمعی  پیشرفت  ارزیابی  جهانی  جامع  بررسی  از  هدف 
موافقت نامۀ پاریس است. بررسی جامع جهانی تأثیر کلّی برنامه های مشارکتی طرف ها را 
مد نظر قرار می دهد. برآورد میزان انتشار آتی گازهای گلخانه ای درخصوص برخی انواع 
برنامه های مشارکتی دشوار است و به شّدت به عواملی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی یا 
جمعیت بستگی دارد. موافقت نامۀ پاریس اعضای درحال توسعه را به حرکت به سمت اهداف 
کاهش یا محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای پوشش دهندۀ سراسر بخش های اقتصاد در طول 

زمان و در پرتو شرایط ملّی متفاوت تشویق می کند.

4. نتیجه
1( اهداف آرمانی بیان شده در موافقت نامۀ پاریس همراه با ترتیبات تشریفاتی و نهادی آن ها 
فرصتی را برای دولت ها فراهم می کند که با استفاده از آن آرمان هایشان را برای مواجه با تغییر 
اقلیم و مدیریت آن محقق کنند. موافقت نامه برای عملی ساختن این آرمان ها از ساختار پایین 
به باال استفاده کرده و از دولت ها خواسته است اعالم کنند که در راستای شرایط و امکانات 
ملّی خود چه مقدار از گازهای گلخانه ای را می توانند کاهش دهند. این اقدام با ابزار برنامۀ 
مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی تحقق می یابد. به عبارت دیگر موافقت نامه طرف ها را به 
اجرای برنامه های مشارکتی تعیین شده در سطح ملّی ملزم نمی کند بلکه آن ها را به پیگیری 

اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ملزم می کند.
297( ساختار موافقت نامۀ پاریس درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دربردارندۀ 
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طیفی از ابزارهای حقوقی، نهادی و سیاسی است که می تواند این امکان را فراهم کند که با 
اعمال فشار از سوی سایرین بلندپروازی های طرف ها را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
افزایش دهد. زمانی که اثرات واقعی و پیش بینی شدۀ اقلیمی سرعت گیرد و پیامدهای اقتصادی 

و غیراقتصادی رکود آشکارتر شود مسلماً این فشار قابل ایجادشدن است.
3( موافقت نامۀ پاریس چارچوب جدیدی ایجاد می کند که در آن با ملزم نمودن دولت های 
عضو به ارائۀ برنامه های مشارکتی و پذیرش اصل عدم واپس گرایی در تقبل تعهدات کاهش 
انتشار شفافیت در برنامه های کاهش انتشار بیشتر می شود. این چارچوب دو هدف عمده دارد: 
نخست، وضوح و درک اهداف و اقدامات موردتعهد هر طرف و پیشرفت آنان را فراهم 
می سازد و دوم، با ارزیابی صورت گرفته توسط بررسی جامع جهانی تمامی طرف ها از پیشرفت 

جمعی به سمت اهداف بلندمدت موافقت نامۀ پاریس مطلع می گردند.
از تقبل تعهد آن سخت تر  4( پنج ستون اصلی اجرای برنامه های مشارکتی که مسلماً 
است عبارت اند از: 1. خواست سیاسی و حاکمیت مؤثر؛ 2. راهبردهای بلندمدت کاهشی؛ 
3. برنامه ریزی منسجم در حوزۀ انطباق با تغییرات اقلیمی؛ 4. چارچوب های تأمین مالی؛ 5. 
نظام های پایش، گزارش دهی و بررسی. وجود این پنج ستون در کنار هم به اجرای برنامه های 
مشارکت ملی کمک می کند و نبود هر کدام از آن ها اجرای این برنامه ها را با چالش مواجه 

خواهد ساخت.
از تجربۀ چارچوب  نموده اند که  توافق  مادۀ 13  پاریس در  5( طرف های موافقت نامۀ 
شفافیت تحت کنوانسیون چارچوب استفاده کنند. کشورها در سطح بین المللی از هفت الگوی 
برنامۀ مشارکت ملی پیروی کرده اند که هریک از دولت ها بسته به شرایط یکی از این الگوها را 
برمی گزینند. گزارش دهی، بررسی، تحلیل و مالحظات چندجانبه می تواند در تقویت اقدامات 
کاهشی کشورها در سطح ملی به آن ها کمک کند. این فرایندها می توانند به پایدارنمودن 
توجه سیاسی سطح باال به خط مشی اقلیمی داخلی، تخصیص منابع جهت نظارت بر داده ها و 
اطالعات مربوطه و تحلیل آن ها و ارائۀ مدارک به ذی نفعان داخلی که کشورهایشان درحال 
اتخاذ اقدام هستند، و تسهیل توسعۀ برنامه های مشارکتی ملّی و اقدامات کاهشی داخلی کمک 
کنند. بنابراین، چارچوب شفافیت می تواند در روند پویای موردنیاز برای مسیر توسعۀ انتشار کم 

گازهای گلخانه ای نقش مهمی ایفا کند.
6( دستورالعمل های شفاف تر و مفصل تر گزارش دهی درخصوص کاهش انتشار گازهای 
برنامه های  برای  به خصوص  باشد؛  مفید  می تواند  مشارکتی  برنامۀ  نوع  براساس  گلخانه ای 
به سطوح  ندارند. طرف هایی که دارای اهداف مربوط  انتشار  مشارکتی که اهداف مطلق 
کسب وکار معمول هستند می توانند درخصوص اطالعات مربوط به الگوی استفاده شده جهت  مل
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محاسبۀ خط مبنا و فرضیه های ارائه شده برای متغیرهای کلیدی )مانند روندهای تولید ناخالص 
داخلی، جمعیت، قیمت های انرژی و توسعۀ فناوری( و نیز اینکه آیا این خط مبنا ثابت است یا 
می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد گزارش ارائه دهند. طرف هایی که دارای اهداف شدت 
انتشارند می توانند درخصوص پیش بینی های مربوط به تولید ناخالص داخلی، منبع آمارهای 
مورداستفاده درخصوص تولید ناخالص داخلی و اینکه اگر رشد تولید ناخالص داخلی به طور 
قابل توجهی باالتر یا پایین تر از سطح موردانتظار باشد چه بر سر هدف مزبور می آید گزارش 
ارائه دهند. باتوجه به انواع گستردۀ شاخص های موجود بعید است که بتوان دستورالعمل های 
دقیقی درخصوص اهداف مربوط به شاخص های غیرگازهای گلخانه ای ارائه کرد؛ اگرچه 
در برخی موارد ممکن است درمورد شیوه های مطلوب ارائۀ چنین اهدافی توافق حاصل شود.

7( اطالعات گزارش شدۀ طرف ها احتماالً به عنوان بخشی از چارچوب پیشرفتۀ شفافیت 
به سوی  انجام شده  پیشرفت جمعی  بررسی جامع جهانی درخصوص  از ورودی های  یکی 
اهداف بلندمدت جهانی طرف های موافقت نامه خواهد بود. برآوردهای مربوط به انتشارات 
تجمعی موردانتظار آتی گازهای گلخانه ای با طول عمر باال )عالوه بر اطالعات دریافتی از 
سایر منابع درخصوص جنبه هایی از قبیل سرمایه گذاری در زیرساخت های نیازمند کربن کم و 
تحقیق، توسعه و انتشار فناوری پاک( می تواند جهت ارزیابی پیشرفت به دست آمده درجهت 
نیل به هدف بلندمدت جلوگیری از افزایش متوسط دمای جهانی تا زیر 2 درجۀ سلسیوس 

مورد نیاز واقع شود.
انعطاف پذیری  مناسب  به سطح  دستیابی  افزایش شفافیت  اصلی چارچوب  8( چالش 
خواهد بود. اگر انعطاف پذیری بسیار کمی وجود داشته باشد ممکن است چارچوب شفافیت 
نتواند به اندازۀ کافی برای شرایط و ظرفیت های متنوع کشور خدمات رسانی کند. اگر این 
انعطاف پذیری خیلی زیاد باشد چارچوب شفافیت نمی تواند به هدفش در مطلع ساختن بررسی 
جامع جهانی و ایجاد درک روشن از اقدام در زمینۀ تغییر اقلیم دست یابد. انواع مختلف 
برنامه های مشارکتی جهت پیگیری پیشرفت در اجرا و نیل به اهداف آن ها مستلزم مجموعه های 
متنوع اطالعات است. برخی انواع برنامه های مشارکتی )مانند اهداف کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای برمبنای کسب وکار مرسوم و اهداف اعالم شده درخصوص غیرگازهای گلخانه ای( 
مخصوصاً ارزیابی تأثیر کلّی موردانتظار برنامه های مشارکتی بر گرایش های آتی انتشار جهانی 

گازهای گلخانه ای را دشوار می کند.
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بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری 
ایران و کشورهای  شریک عمدة تجاری1

 مجید آقایی،2 مهدیه رضاقلی زاده،3 مجید محمدرضایی4

چکیده
در مقالۀ حاضر، تأثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمدۀ 
شریک تجاری در چارچوب الگوی جاذبۀ تعمیم یافته، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی پانل 
تا  داده های آماری طی سالهای 1375  براساس  الگوسازی مدل تحقیق  بررسی شده است.  دیتا، 
1394 صورت گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی است که تحریم های ضعیف تأثیر منفی 
کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دورۀ مورد بررسی داشته است اما تحریم های شدید 
و گسترده، تأثیر منفی قابل مالحظه ای بر میزان صادرات و واردات کاالهای تجاری ایران داشته 
است؛ بنابراین اقدامات انجام شده برای کاهش یا لغو تحریم های شدید علیه ایران نظیر توافقنامۀ 

هسته ای)برجام(، می تواند به رونق روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری منجر شود.
کلیدواژه ها: تحریم های اقتصادی، صادرات، واردات
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1. مقدمه
اعمال تحریم ها ابزاری برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی است و پیشینۀ کاربردآن به 
قبل از میالد مسیح بازمی گردد )بهروزی فر، 1383(. آمریکا و اتحادیۀ اروپا بعد از انقالب 
اسالمی به ویژه در سال های اخیر، به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی 
به  طور فزایندهای از سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران استفاده کردهاند و بیشتر تحریم ها 
به پروندۀ هسته ای ایران مربوط بوده است. قطعاً تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و 
همچنین رفع آن ها، بر اقتصاد این کشور و کشورهای منطقه و جهان تأثیرات مختلفی خواهد 
اقتصادی، وجود امکانات و  بنگاه های  اقتصادی میان کشورها و  داشت. پیوستگی عمیق 
ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادالت تجاری، مالی، پولی و امکان بهره گیری از 
ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه های اقتصادی از جمله عواملی است که از یک 
طرف در کارآمدی تحریم اقتصادی علیه یک کشور مؤثر است و درجۀ موفقیت آن را باال 

.)Nossal, 1989(می برد و ازطرف دیگر بر ناکارآمدی تحریم ها هم مؤثر است
اقتصادی کشورها،  و  تجاری  لغو تحریم ها در روابط  و  آثار مختلف وضع  باتوجه به 
پرداختن به  این مسئله  از زوایای مختلف حائز اهمیت است. در 24 تیر ماه 1394، مصادف 
وآلمان  ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو  وکشورهای  ایران  میان   ،2015 جوالی   14 با 
)1+5(، توافقی موسوم به برجام)برنامۀ جامع اقدام مشترک( صورت گرفت که براساس آن، 
کشورهای مقابل با انجام سازوکاری برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران،  به 

لغو تحریم های هسته ای علیه این کشور موظف شدند. 
 باتوجه به مسئلۀ برجام و تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم های اقتصادی، هدف 
اصلی تحقیق این است که با استفاده از مدل تعمیم یافتۀ جاذبه و جمع آوری داده های تجاری 
بین ایران و شرکای عمدۀ تجاری5 طی بازۀ زمانی 1375 تا 1394 در قالب مدل پانل دیتا، 
یا عدم  لزوم  این کشورها، و  ایران و  بین  بر روابط تجاری  را  اقتصادی  تأثیر تحریم های 
لزوم توافق برجام را از منظر اقتصادی، بررسی کند. به همین منظور، تحقیق به این صورت 

5. انتخاب کشورهای عمدۀ شریک تجاری ایران براساس میزان حجم تجارت خارجی این کشورها با 
ایران طی دورۀ مورد بررسی صورت گرفته است و کشورهایی که طی این دوره بیشترین حجم ارزش 
عبارت اند  کشورها  این  شده اند.  انتخاب  تجاری  شریک  به عنوان  داشته اند  ایران  با  را  خارجی  تجارت 
هنگ کنگ،  آلمان،  فرانسه،  مصر،  چین،  کانادا،  برزیل،  بنگالدش،  آذربایجان،  استرالیا،  افغانستان،  از: 
پرتغال، قطر، روسیه، عربستان  پاکستان،  ایتالیا، قزاقستان، کویت، هلند، عمان،  اردن، ژاپن،  هندوستان، 
سعودی، اسپانیا، آفریقای جنوبی، سوئیس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، انگلستان، آمریکا، امارات، 

ازبکستان و ویتنام.
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سازماندهی شد که پس از مقدمه، مبانی نظری مطرح و مطالعات قبلی ارائه شود و در ادامه 
با ارائۀ مدل تحقیق و داده های مورداستفاده، به تخمین مدل پرداخته شود. در پایان، تحلیل 

نتایج، پیشنهادها و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد.

2. مبانی نظری تحقیق
تحریم سلسله اقدام هایی است که بدون استفاده از قوای تهدید علیه کشور، هدف یا فرد موردنظر 
اعمال می شود )Malloy, 1990(. داکسی6 )1990(، تحریم های بین المللی را تنبیهاتی می داند که 
در قالب تبعات اعالم شدۀ ناکامی هدف در تبعیت از استانداردها یا الزامات بین المللی، اعمال 

شده است. 
تحریم ها از نظر موضوع ابزاری به دو دستۀ تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی طبقه بندی 
می شوند؛ تحریم های غیر اقتصادی نظیر صادر نکردن ویزا برای مقامات دولت تحریم شونده در 
یک سازمان بین المللی، مخالفت با پیشنهاد کشور تحریم شونده برای میزبانی وقایع مهم بین المللی 
همچون برگزاری مسابقات جام جهانی، المپیک و... به وسیلۀ ابزارهایی جز تحمیل هزینه های 
اقتصادی قابل دستیابی هستند؛ تحریم های اقتصادی از جنبه های تجاری و مالی برخوردارند 
که در تحریم های تجاری، ممنوعیت ها و محدودیت هایی در زمینۀ صادرات و واردات اعمال 
می شود اما در تحریم های مالی، تحریم کننده از انجام معامالت مالی، نقل و انتقاالت پول و 
سرمایه گذاری خودداری می کند و با استفاده از نفوذ خود در مؤسسه های مالی بین المللی از 
هرگونه همکاری فنی، سرمایه گذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری می کند. الزم به 
ذکر است شدیدترین شکل تحریم های مالی، انسداد یا مصادرۀ دارایی های کشور تحریم شونده 
یا رهبران آن ها است )عبادی مهر، 1387(. اصوالً به نظر می رسد اثر تحریم های تجاری، بیشتر 
بر طبقۀ متوسط جامعه و اقشار کم درآمد تحمیل می شود، در حالی که هدِف تحریم های مالی 
بیشتر دولت و مقامات است. تحریم اقتصادی عبارت است از توقف عمدی یا تهدید به توقف 
روابط معمول تجاری یا مالی یک دولت. دو مفهوم دیگر نیز با تحریم اقتصادی نزدیک هستند: 
یکی منزوی کردن اقتصادی7 و دیگری محاصرۀ اقتصادی؛8 منزوی کردن اقتصادی وسیع تر 
از تحریم است که هدف با منزوی کردن کامل به وسیلۀ محدودیت بازرگانی کشور معیّن 
می شود؛ محاصرۀ اقتصادی نیز که هزینه های خود را از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی 
مختلف اعمال می کنند، نوعی تحریم شدید محسوب می شود. مهم ترین این متغیرها عبارت 

است از: 
5. Doxey
7. Embargo
8. Blockade
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ـ هزینه های تحمیل شده به کشور هدف که در قالب مقادیر کل یا درصدی از تولید 
ناخالص ملی سنجیده می شود. تحریم های اقتصادی برای تنبیه کشور هدف به سبب رفتارهای 
نامطلوبش نسبت به کشور تحریم کننده اعمال می شود و کشوِر هدف هزینه های تحمیل شدۀ 
ناشی از تحریم را با منافع استمرار سیاست های خویش مقایسه می کندکه اگر هزینه های خالص 

بیشتر باشد احتمال دارد کشور هدف، سیاست های خود را تغییر دهد.
ـ روابط تجاری و بازرگانی میان کشور هدف و کشور تحریم کننده که در قالب جریان 
تجارت کاالیی و خدماتی میان دو کشور به عنوان درصدی از کل تجارت کشور هدف 
سنجیده می شود. برای آنکه تحریم ها اثربخش باشد، باید کشور تحریم کننده روابط اقتصادی 

درخور توجهی با کشور هدف داشته باشد.
ـ نوع تحریم اقتصادی اعمال شده )تحریم تجاری یا تحریم مالی( که ممکن است از یک 
یا چند نوع از این تحریم ها به طور همزمان استفاده شود. هدف تحریم های تجاری کاهش 
واردات یا صادرات یا هر دو است. تحریم های مالی و بلوکه کردن دارایی ها نیز از طریق 
کاهش سرمایه گذاری یا نپرداختن وام و اعتبارات یا باالبردن هزینۀ تأمین مالی برای کشور 
هدف به کاهش تجارت منجر می شود. پس باتوجه به این موارد، مدل جاذبه، الگوی مناسبی 
و  )طغیانی  است  تجارت دوجانبه  بر جریان  با درجات مختلف  تحریم  آثار  ارزیابی  برای 

دیگران، 1392(.
امروزه، با گسترش علم و فناوری های ارتباطی، جهان به دهکدۀ کوچکی تبدیل شده 
است و تمام اهداف انسان ها به سوی جهانی شدن پیش می رود، اقتصاد نیز در این راستا به 
سوی جهانی شدن گام برداشته است؛ همچنین ثبات و افزایش تجارت خارجی از اهداف مهم 
حکومت ها قلمداد می شود. باتوجه به این موضوع، کشور)های( تحریم کننده سعی می کنند با 
 Hufbauer &, 2007( وضع تحریم های تجاری و مالی هزینه هایی بر کشور هدف وارد کنند
et al(. همچنین میزان تأثیرگذاری تحریم ها به شدت به پارامترهای تعیین کنندۀ ویژگی های 
اقتصادی کشور تحریم شده، نظیر روابط تجاری، اقتصادی و شدت کاالهای استراتژیک مانند 

نفت و نظایر آن بستگی دارد )آذربایجانی و دیگران، 1394(.
در این پژوهش، تحریم ها به صورت خاص از لحاظ شدت تفکیک و دسته بندی می شوند. 
یکی از انواع این طبقه بندی ها، میزان تأثیر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی است که شاکلۀ 
اصلی این پژوهش نیز است. هافبائر و اسکات )Hufbauer & Schott, 2012( برای نخستین بار 
از چنین روشی برای تخمین هزینۀ تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم صادراتی استفاده 
کردند. این دو محقق تأثیرات تکاثری را برای تحریم استخراج کردند که در واقع همان نسبت 

ـ که با مازاد مصرف کننده اندازه گیری می شود . تغییرات مطلق در رفاه اقتصادیـ 
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ــ به تغییرات مطلق در ارزش تجارت است. البته باتوجه به اینکه در محاسبۀ ضریب تحریم از 
فروض خاصی استفاده می شود و نیز به دلیل فقدان اطالعات دقیق دربارۀ کشش های عرضه 
و تقاضا، ضریب محاسبه شده با این روش به تقریب تورشداری از کاهش رفاه منجر می شود. 
همچنین به کمک روش مذکور می توان زیان رفاهی ناشی از تحریم مالی و نیز تحریم واردات 
بر کشور هدف و بستن بازارهای کشور تحریم کننده و متحدان آن را بر کاالهای وارداتی از 
کشور تحریم شونده محاسبه کرد. نکتۀ حائز اهمیت آن است که چنانچه زیان رفاهی کشوِر 
هدف به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی کشور مذکور در سال شروع تحریم کمتر یا 
معادل یک درصد باشد، تحریم از نوع محدود است و اگر بیش از یک درصد باشد، تحریم 

.)Hufbauer & et al, 2007( گسترده خواهد بود

3. مروری بر پژوهش های انجام شدة قبلی
در این قسمت از تحقیق به مرور برخی مطالعات داخلی و خارجی در زمینۀ تحریم و اثرهای 

آن می پردازیم.
آذربایجانی و همکاران )1394( در مطالعه ای با استفاده از مدل جاذبه به ارزیابی تحریم های 
اقتصادی از حیث شدت عمل بر تجارت غیر نفتی ایران و شرکای عمدۀ تجاری طی سال های 
2000ـ  2011 م پرداخته اند. نتایج تحقیق آن ها حاکی است که تحریم های محدود و گسترده 
به ترتیب فقط در صنایع  ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل و مواد شیمایی تأثیر داشتند و در 

سایر بخش ها تأثیر زیادی نداشتند.
شاه آبادی و بهاری )1393( به بررسی و مقایسۀ متغیرهای کالن اقتصادی و وضعیت اقتصاد 
دانش بنیان در ایران و چین در دوران تحریم طی دورۀ زمانی 1980ـ  2009 م پرداختند. نتایج 
آن ها نشان داده است که چین توانست تحریم ها را عماًل، از طریق بازار عوامل جدید تولید، 
اقدام به افزایش بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابت پذیری، خنثی 
کند. ایران برخالف چین، از لحاظ نوآوری و بازار عوامل جدید تولید وضعیت مناسبی ندارد. 
ضیایی بیگدلی و همکاران )1392( در مطالعه ای به بررسی تجارت خارجی ایران در دو 
حالت تحریم و بدون تحریم طی سال های 1352ـ  1386 با 30 شریک تجاری پرداختند. آن ها 
با استفاده از مدل جاذبۀ تعمیم یافته به این نتیجه رسیدند که تحریم اثر منفی ولی کوچکی بر 

تجارت ایران و شرکای تجاری گذاشته است. 
بر  را  تجاری  تحریم های  تجربی  پیامدهای  جاذبه  مدل  از  استفاده  با   )2016( فرانک9 
کشورهای مستقل و غیرمستقل، طی دوره زمانی 1990 ـ 2006 م بررسی کرد. نتایج بررسی 

9. Frank
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وی نشان می دهد که تحریم ها ارزش تجارت خارجی را کاهش می دهد؛ همچنین انحراف 
تجاری به عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش تأثیر منفی تحریم ها معرفی شده است اما یافته ها 

هیچ شواهدی برای انحراف تجاری نشان ندادند. 
بر تجارت  اثر جنگ و تحریم  بررسی  به  از مدل جاذبه  استفاده  با  الموت10 )2012( 
بین الملل کشور یوگوسالوی سابق پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که جنگ و تحریم 
سبب کاهش تجارت بین کشورهای هدف و اعمال کنندۀ تحریم می شود و بر سایر کشورها 

نیز اثر می گذاردکه این آثار، چندین سال پس از پایان آن همچنان ادامه دارد.
هافبایر و اویج11 )2003( در مطالعه ای با استفاده از مدل جاذبه، تأثیر تحریم های اقتصادی 
را از نظر اندازه بر تجارت دوجانبۀ آمریکا با کشورهای هدف طی سال های 1995 و 1999 
ارزیابی کردند. بررسی ضرایب رگرسیون نشان می دهد که تحریم های گسترده، هزینه هایی بر 
هر دو طرف تحمیل می کند و در سال 1999 نسبت به سال 1995 م هزینه های نسبی این قبیل 
تحریم ها اندکی کاهش یافته است. ضرایب برآوردشده در خصوص تحریم های محدود و 
متوسط در سطوح اطمینان معمول، به لحاظ آماری، معنادار نیست حتی این ضرایب در 1999 
م عالمت موردانتظار را از لحاظ نظری ندارد. خالصه ای از مطالعات خارجی و داخلی در 

جدول 1 ارائه شده است.
 جدول 1. خالصه ای از مطالعات انجام شدة قبلی

 10. Lammote
11. Hafbauer & Oegg
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121314

منبع: گردآوری نویسندگان

با نگاهی به مطالعات پیشین، می توان دریافت تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ تأثیر تحریم های 
اقتصادی وضع شده علیه ایران به تفکیک تحریم های شدید و ضعیف بر روابط تجاری ایران 
الگوهای  و  الگوی جاذبۀ تعمیم یافته  قالب  و کشورهای شریک  )صادرات و واردات( در 
اقتصادسنجی صورت نگرفته است. بنابراین، در مطالعۀ حاضر تأثیر تحریم های اقتصادی و تجاری 

ـ 1394بررسی خواهد شد. بر روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری طی بازه زمانی 1375 
12. Silvana Kako, Astronomy Gurbo & Renooka Mahdian
13. Manuel O›Chlin
14. William Campfar & Anton Lowburg

121314
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4. ارائه مدل تحقیق و بررسی متغیرها
به منظور بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ  جهانی 
و لزوم یا عدم لزوم توافق برجام، از مدل جاذبه مبتنی بر داده های پانل دیتا استفاده می شود. 
الگوی جاذبه را برای اولین بار تین برگن15 )1962( و پوینین16 )1963( ارائه شد. آن ها در دهۀ 
1960 الگویی مشابه قانون نیوتن را از فیزیک به حیطۀ اقتصاد کشاندند و بیان کردند که جریان 
تجارت متقابل بین کشورها )Fij ( با اندازۀ اقتصاد دو کشور)Yi  و Yj( رابطۀ مثبت و با فاصلۀ 

بین دو کشور رابطۀ منفی دارد. 

i j
ij

ij

Y Y
F G

D

α β

δ=                                              )1(   

 β α و  با لگاریتم گرفتن از معادلۀ )1(، این معادله به رابطه ای خطی تبدیل می شود و 
δ  بیانگر کشش ها هستند.                                                                                                                                                                     و 

)2(                                                                             

با درنظر گرفتن معادلۀ )2( و باتوجه به مطالعات قبلی، به منظور بررسی تأثیر تحریم های 
اقتصادی بر روابط تجاری ایران و  شرکای عمدۀ تجاری، از الگوی جاذبۀ تعمیم یافتۀ زیر 

استفاده شده است: 

       )3(

            
               )4(

به  ایران  صادرات  کل  ارزش  نشان دهندۀ  به ترتیب   jEXP و   iEXP رابطه این  در 
شرکای تجاری و ارزش کل واردات ایران از شرکای تجاری برحسب دالر آمریکا به 
قیمت ثابت سال 2010 م است که از  مرکز اطالع رسانی الکترونیکی سازمان گمرک 

گردآوری شده است.  
jGDP تولید ناخالص داخلی)GDP( دو کشور i و j بر حسب دالر آمریکا  iGDP و   

15. Tinbergen
16. Poyhonen

0 1 2 3

4 5 6 7

) ( ) ( ) (i i j j

ij ij ijt

LnEXP C C Ln GDP C Ln GDP C Ln Pop
C LnDis C Land C Low C Ext ε

= + + + +

+ + + +

0 1 2 3

4 5 6 7

) ( ) ( ) (j i j i

ij ij ijt

LnEXP C C Ln GDP C Ln GDP C Ln Pop
C LnDis C Land C Low C Ext ε

= + + + +

+ + + +

ij i j ijLnF LnG LnY Ln LnDα β δ= + + −
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 GDP به قیمت ثابت سال 2010 است و شاخص اندازۀ اقتصادی کشورها است. با افزایش
امکان تولید با هزینۀ کمتر فراهم می شود که نتیجۀ آن ایجاد مزیت نسبی در بازارهای 
بین المللی و افزایش میزان تجارت خارجی کشور مذکور خواهد بود. به این دلیل ضریب 
1C مثبت خواهد بود )آذربایجانی و دیگران، 1394(. الزم به ذکر است داده های  انتظاری 

تولید ناخالص داخلی از سایت بانک جهانی فراهم شده است.  
است. جمعیت  نفر  برحسب    j و   i دو کشور  نشان دهندۀ جمعیت   jPop و   iPop
افزایش  تجاری  انگیزۀ   جمعیت،  افزایش  با  منظور  بدین  هست.  نیز  بازار  اندازۀ  معّرِف 
می یابد. از طرف دیگر، امکان دارد با افزایش جمعیت، سطح واردات و حجم معامالت 
2β می تواند عالمت نامعیّن داشته باشد و طبق عالمت حاصل شده  کاهش یابد. بنابراین 
مورد  دورۀ  طی  کشورها  جمعیت  میزان   .)1394 دیگران،  و  )آذربایجانی  شود  تفسیر 

بررسی از سایت بانک جهانی گرفته شده است.
متغیر Dis بیانگر فاصلۀ جغرافیایی پایتخت های دو کشور i و j است. انتظار می رود 
3β منفی شود. فاصلۀ  تأثیر این متغیر بر جریانات تجاری، منفی باشد و ضریب انتظاری 

کشورهای مورد بررسی با استفاده از نرم افزار گوگل مپ گردآوری شده است. 
 Land متغیر مجازی برای مرز مشترک است. چنانچه دو کشور i و j هم مرز باشند 

مقدار آن برابر یک، و در غیر این صورت عدد صفر خواهد بود.
 Low   و Ext متغیر مجازی تحریم با شدت کم و گسترده برای تجارت دو جانبۀ کشور 
ایران و شرکای تجاری است. باتوجه به تحقیقات مؤسسۀ اقتصاد بین الملل پترسون17 طی سال های 
1375 تا 1386، کشور ایاالت متحدۀ آمریکا ایران را با شدت کم تحریم کرده است. همچنین 
ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا از سال 1387 تا 1389 ایران را تحریم کردند. شدت این تحریم 
نیزکم بوده است. اما طی سال های 1390 تا 1394 ایران با تحریم های گسترده از طرف ایاالت 
متحده و اتحادیۀ اروپا مواجه شد ) Hufbauer & et al,2012(. شایان ذکر است که برای نشان 
دادن حدود تحریم های اقتصادی در هر دوره، مجموع هزینه های تحمیل شده به صورت ساالنه 
)برحسب درصدی از GDP( بر ایران مشخص شده که البته مبنای تعیین ضعیف یا گسترده بودن 

تحریم های اقتصادی نیز است.
در ادامۀ این قسمت به بررسی و تحلیل آماری برخی متغیرهای مهم تحقیق می پردازیم. شکل های 

1 تا 4 نشان دهندۀ خالصه ای از آمارهای توصیفی تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری است.

17.  Peterson Institute for International Economics
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شکل 1. نمودار ارزش صادرات و واردات ایران از شرکای تجاری منتخب )میلیون دالر(
 منبع: محاسبات تحقیق

شکل 1 ارزش )دالری( صادرات و واردات ایران را با کشورهای عمدۀ تجاری نشان می دهد. 
براساس این شکل، مقدار واردات ایران از کشورهای شریک تجاری تا سال 1390 به صورت 
صعودی است ولی این روند بعد از سال 1390 با آغاز تحریم های شدید، کاهش یافته است. میزان 
صادرات ایران به کشورهای عمدۀ شریک تجاری طی دورۀ مورد بررسی روندی صعودی داشته 
است. می توان گفت باتوجه به اینکه بخش عمده ای از حجم صادراتی ایران را فروش نفت و گاز 
تشکیل می دهد  همچنین نفت و گاز در برخی کشورهای شریک تجاری نظیر چین و هندوستان 
جزء منابع اولیۀ ضروری به شمار می آید، تشدید تحریم ها نتوانسته است ارزش صادراتی ایران را 
با رکود مواجه کند. همان طور که در شکل 2 مشاهده می شود، اختالف فاحشی که بین ارزش 
صادرات ایران به کشورهای شریک و واردات ایران از این کشورها وجود دارد، حاکی از این 

است که کشور ایران طی دورۀ مورد بررسی، بیشتر از اینکه صادرکننده باشد واردکننده است. 

شکل 2. نمودار رشد ارزش سالیانۀ صادرات و واردات
 منبع: محاسبات تحقیق
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در شکل 2 رشد ارزش ساالنۀ صادرات و واردات ایران طی دورۀ مورد بررسی نشان داده 
شده است. چنان که در این شکل مشاهده می شود، از سال 1375تا 1390 رشد ارزش صادرات 
و واردات همواره مثبت بوده و حاکی است که تحریم های ضعیف بر روند تجاری کشور در 
این دوره تأثیری نداشته است. براساس این شکل، بیشترین کاهش رشد صادرات پس از سال 
1387 در سال های 1391 و 1392 همراه با دورۀ وضع تحریم های قوی علیه ایران اتفاق افتاده 
و رشد صادرات ایران بعد از سال 1390 نسبت به سال های قبل از آن کاهش داشته است. رشد 
ارزش واردات نیز بعد از سال 1390 به جز سال 1393 همواره منفی بوده است که امکان دارد 

تحریم های شدید علیه ایران طی این دوره از علل مهم آن باشد. 

شکل 3. نمودار موازنه تجاری )میلیون دالر(
منبع: محاسبات تحقیق

   شکل 4. نمودار رشد موازنۀ تجاری
منبع: محاسبات تحقیق
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شکل 3 و 4 نشانگر موازنۀ تجاری ایران و رشد آن است. همان طور که مشاهده می شود 
ایران طی سال های مورد بررسی، همواره کسرِی تراز تجاری داشته است. بیشترین کسری تراز 
تجاری کشور به سال 1387 مربوط است ولی بعد این سال کاهش داشته است. کسری تراز 
تجاری نشانگر این است که ایران به مراتب به کاالهای تجارِی وارداتی وابستگی شدیدی دارد 
و احتمال دارد اعمال تحریم بر این بخش، کشور را با مشکل اساسی رو به روکند همچنین این 

تراز در سال 1394 به علت رشد منفی ارزش واردات، کاهش چشمگیری یافته است. 

4. 1. آزمون ریشه واحدپانل براي ایستایی متغیرها
باتوجه به زیاد بودن دورۀ زمانی تحقیق و به منظور اطمینان از ایستایی متغیرها قبل از تخمین 
مدل، ایستایی متغیرهاي مورد استفاده بررسی می شود. به منظور بررسی ایستایی متغیرها در این 
تحقیق از آزمون هاي ریشه واحد پانل18 استفاده شد. براساس آماره هاي لوین و همکاران،19 ایم، 
پسران و شین20، پسران و فیشر21 و فیشر،22 فرضیۀ صفر آزمون ها مبنی بر وجود ریشه واحد، در 

سطح اطمینان  95 درصد رد شده و نتایج، بیانگر پایایی متغیرهای تحقیق است. 
جدول 2. بررسی مانایی متغیرهاي تحقیق

نوع 
آزمون

تولید ناخالص
 داخلی ایران

 تولید ناخالص
 داخلی شریک

تجاری
 جمعیت

کشور ایران
جمعیت 

شریک تجاری
صادرات
 از ایران

 واردات
به ایران

احتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآماره

 آزمون
 لوین،
 لین
وچو

-33/740/000-5/960/0002/250/988-3/660/0001-12/820/000-3/160/0008

آزمون 
ایم، 

پسران و 
شین

-17/330/000-6/770/000-5/890/000-2/940/0016-14/310/000-3/270/0005

آزمون 
فیشر ـ  

ADF
401/360/000181/640/000134/670/000133/550/000358/020/000124/860/0001

آزمون 
فیشر ـ 

PP
24/271190/330/00052/250/94484/880/1086732/200/000200/690/000

منبع: محاسبات تحقیق

18. Panel Unit Root test
19. Levin, Lin & Chu
20. Im, Pesaran and Shin
21. ADF – Fisher
22. PP – Fisher
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4. 2. بررسی همبستگی بین متغیرها
ماتریس همبستگی متغیرهای استفاده شده در تحقیق به منظور بررسی شدت همبستگی بین 

متغیرها و کنترل هم خطی در جدول )3( نشان داده شده است. 
جدول 3. ماتریس هم بستگی متغیرهای استفاده شده در مدل

 جمعیت
 شریک
تجاری

تولید 
ناخالص 

داخلی ایران

تولید ناخالص 
داخلی شریک 

تجاری

 فاصلۀ دو
کشور

جمعیت 
کشور 
ایران

 صادرات
ازایران

 واردات
به ایران

جمعیت شریک
1 تجاری

تولید ناخالص
0/056959 داخلی ایران 1

 تولید ناخالص داخلی
شریک تجاری 0/609342 0/237905 1

فاصله دوکشور 0/381915 8/-1E17 0/559467 1

جمعیت کشور ایران 0/061456 0/93344 0/232626 9E19/-6 1

صادرات ازایران 0/156083 0/382556 0/1504 -0/33690 0/39612 1

واردات به ایران 0/394743 0/224219 0/660334 0/169653 0/197146 0/457806 1

منبع: محاسبات تحقیق

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود، متغیرهای صادرات ایران به کشورهای 
دیگر  متغیرهای  تمامی  با   )EXPj( ایران  به  دیگر  کشورهای  صاردات  و   )EXPi( دیگر 
همبستگی مثبت دارد. تنها مورد قابل ذکر، همبستگی منفی بین دو متغیر صادرات ایران به 

کشورهای دیگر )EXPi( و فاصلۀ دو کشور)DIST( است که همبستگی منفی دارد. 

4. 3. آماره های توصیفی متغیرهای مدل
خالصه ای از اطالعات و آماره های توصیفی متغیرها در جدول 4 ارائه  شده است. 

جدول 4.آماره های توصیفی متغیرها
جمعیت 

شریک تجاری 
)میلیون نفر(

تولید ناخالص 
داخلی ایران
)میلیون دالر(

تولید ناخالص داخلی 
شریک تجاری
)میلیون دالر(

فاصله
 دو کشور

جمعیت ایران
 )میلیون نفر(

صادرات از 
ایران

)میلیون دالر(

واردات
 به ایران

 )میلیون دالر(

میانگین1253730013600004079/19470/5226831

مد34/13900036400034257181/5187

بیشینه137048500166000127987993902120
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کمینه0/625200214055261/30/110/006

282808026000003201/1075/18622030
انحراف  

معیار

چولگی3/525649-0/2139693/7399311/185312-0/0802595/8544705/579710

کشیدگی14/273121/48599718/504963/5828711/96551544/9080341/93721

مجموع862025800000093800000028146444870225000573000

مشاهدات690690690690690690690

مقاطع35353535353535

منبع: محاسبات تحقیق
باتوجه به جدول 4، آمارهای توصیفی می توان دریافت که در تجارت با 35 شریک تجاری 
و 690 مشاهدۀ آماری، بیشترین میزان صادرات کاالها از ایران 9390 میلیون دالر و کمترین آن 
112741 دالر است. همچنین بیشترین وکمترین میزان واردات ایران نیز 2120 میلیون دالر و 
6618/650 دالر است. مجموع صادرات و واردات ایران از شرکای تجاری نیز برابر 22500 و 
57300 میلیون دالر  است که اختالف زیادی با هم دارند که نشانگر تراز تجاری منفی ایران است.

5. تخمین مدل و تفسیر ضرایب
به منظور تخمین مدل تحقیق، ابتدا الزم است نوع روش تخمین برای نوع خاص دادههای 
ترکیبی ـ مقطعی تعیین شود. بنابراین نخست براي وجود داشتن یا نداشتن عرض از مبدأ 
جداگانه از آمارۀ F استفاده شد و باتوجه به اینکه میزان آمارۀ F محاسبه شده براي هر دو مدل 
از آمارۀ F جدول بزرگتر بود، با سطح اطمینان باالی 99 درصد فرضیۀ صفر آزمون مبنی بر 
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ردشده، در نتیجه رگرسیون مقید23 )روش حداقل 
مربعات معمولی( اعتبار ندارد و باید در مدل، عرض را از مبدأهای مختلفی )روش اثرهای 
ثابت یا اثرهای تصادفی( لحاظ کرد. باتوجه به اینکه در این تحقیق از مدل جاذبۀ تعمیم یافته 
استفاده شده است و متغیرهای مجازی نظیر مرز مشترک و تحریم ها وجود دارند، تخمین 
مدل به روش اثرهای ثابت کارایی ندارد، بنابراین از روش اثرهای تصادفی به منظور تخمین 

مدل استفاده شده است. 
قبل از تجزیه، تحلیل و تفسیر نتایج و به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده، آزمون های 
مختلف تشخیصِی مدل انجام شد که از مهم ترین آن ها، آزمون خودهمبستگی و آزمون 
از آزمون  نتایج حاصل  باتوجه به  انجام شد.  ناهمسانی است که در هر دو مدل  واریانس 
خودهمبستگی ولدریج،24 فرضیۀ صفر مبنی بر وجود نداشتن خودهمبستگی در مدل اول در 

23. Restricted Regression
24. Wooldridge test
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سطح اطمینان باالی 95 رد نمی شود و نتایج به دست آمده از این حیث اعتبار دارد. براساس 
نتایج حاصل از انجام آزمون واریانس ناهمسانی نسبت راست نمایی)LR(25 که دارای توزیع 
کای دو با درجۀ آزادی معادل تعداد مقاطع منهای یک است، در سطح اطمینان باالی 95 
درصد، فرضیۀ صفر مبنی بر وجود نداشتن همبستگی رد می شود. بنابراین، مشکل واریانس 

ناهمسانی در تخمین مدل، تأیید قرار می شود.
باتوجه به تأیید وجود واریانس ناهمسانی، تخمین نهایی مدل بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی 
بر صادرات ایران به شرکای تجاری به روش  حداقل مربعات تعمیم یافته GLS(26(و اثرهای 

تصادفی در جدول 5 نشان داده شده است. 
جدول 5. نتایج تخمین مدل تأثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات ایران  به شرکای تجاری

)متغیر وابسته: لگاریتم صادرات ایران به شرکای تجاری(
متغیرضرایباستانداردخطای انحراف آماره zاحتمال

0/0010/840/02284220/2477204)Log POPj(جمعیت شریک تجاری

0/0017/000/18033243/065242)Log GDPi(تولید ناخالص داخلی ایران

0/009/180/01712680/1571826)Log GDPj(تولید ناخالص داخلی شریک تجاری

0/00-8/670/0634212-0/5495622(Land)مرز مشترک

0/00-24/920/0000143-0/0003573(Dist)فاصلۀ دو کشور

0/020-2/330/0900896-0/2097621(EXT)تحریم گسترده

0/072-1/800/0938421-0/1686724(Low)تحریم ضعیف

ضریب ثابت0/00-14/694/770516-70/0715

آمارهاحتمال

آزمون خودهمبستگی0/11982/546

آزمون واریانس ناهمسانی0/00325/70

0/001642/93(Wald)آزمون والد

تعداد کل مشاهدات690

تعداد مقاطع)کشورهای شریک تجاری(35
منبع: محاسبات تحقیق

25. Likelihood-ratio test
26. دستور انجام مدل تحقیق به روش اثرات ثابت و با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی به صورت زیر 

xtgls lexpi lpopj lgdpi lgdpj land dist ext low,igls panels )heteroskedastic(  :97است
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نتایج برآورد الگوی اول نشان می دهد که اغلب متغیرهای مدل در سطح اطمینان  95 
درصد معنی دار است. آمارۀ آزمون والد که دارای توزیع کای دو با درجۀ آزادی معادل تعداد 
متغیرهای توضیحی مدل است، برابر با  1642/93 و در سطح اطمینان باالی 95 درصد معنی دار 
و بیانگر  معنی دار بودن کل ضرایب برآوردشدۀ رگرسیون است. باتوجه به نتایج به دست آمده، 
ضریب متغیر جمعیت کشورهای شریک تجاری برابر 0/24 و در سطح اطمینان باالی 99 
درصد معنی دار است. این نتیجه بیانگر این است که افزایش جمعیت در کشورهای شریک 
تجاری بر میزان صادرات ایران به این کشورها تأثیر مثبت دارد. متغیرهای تولید ناخالص داخلی 
ایران و کشورهای شریک تجاری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر افزایش صادرات ایران به این 
کشورها دارند. ضریب متغیرهای مرز مشترک و فاصله به ترتیب برابر 0/549- و 0/0003-  و 
بیانگر رابطۀ منفی و معنی دار  بین این دو متغیر و حجم صادرات ایران به کشورهای شریک 
 )EXT( و تحریم با شدت زیاد )LOW( تجاری است. ضرایب متغیرهای تحریم با شدت کم
به ترتیب برابر 0/168- و 0/209- است که نشان می دهد تحریم های تجاری و اقتصادی اثر 
به کشورهای شریک جاری طی دورۀ مورد بررسی داشته است.  ایران  بر صادرات  منفی 
همچنین میزان این اثرگذاری با افزایش تحریم ها نیز از 0/16 به 0/2 افزایش یافته است. ضرایب 
به دست آمده بیانگر این است که در دوران تحریم های سنگین، به ازای یک درصد تحریم، 
میزان صادرات ایران دو درصد کاهش می یابد. باتوجه به نمودار 2 ــ که معّرف رشد ارزش 
ـ و یافته های به دست آمده از برآوردهای مدل اول، می توان  صادرات و واردات ساالنۀ ما استـ 

دریافت که تشدید تحریم ها، کاهش دهندۀ رشد ارزش کاالهای صادراتی ایران بوده است. 
در ادامه، برای تخمین مدل دوم نیز باید آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی انجام 
شود. باتوجه به نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی ولدریج در مدل دوم، فرضیۀ صفر مبنی 
بر عدم وجود خودهمبستگی در مدل اول در سطح اطمینان باالی 95 رد می شود. برای حل 
مشکل خود همبستگی، مدل براساس روش )GLS( و با در نظر گرفتن )AR)1 برآورد شد 
)LR(همچنین  براساس نتایج حاصل از انجام آزمون واریانس ناهمسانی نسبت راست نمایی
که برای آزمون واریانس ناهمسانی در برآوردهای اثرهای تصادفی استفاده می شود، در سطح 
اطمینان باالی 95 درصد فرضیۀ صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی رد می شود بنابراین وجود 

مشکل واریانس ناهمسانی در تخمین مدل، تأیید می شود. 
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جدول 6. نتایج تخمین مدل تأثیر تحریم های اقتصادی بر واردات ایران از شرکای تجاری 
)متغیر وابسته: لگاریتم صادرات شرکای تجاری به ایران(

متغیرضرایبخطای انحراف استانداردآمارۀ zاحتمال

0/0052/791/3303/709) Log POPi( جمعیت ایران

0/004/460/4201/877 )Log GDPi( تولید ناخالص داخلی ایران

0/0017/810/05020/895)Log GDPj(تولید ناخالص داخلی شریک تجاری 

0/1601/400/20260/284(Land) مرز مشترک

0/00-5/040/00003-/0001(Dist( فاصله دو کشور

0/421-0/80/1068-0/086(EXT) تحریم گسترده

0/5810/550/07540/0416(Low) تحریم ضعیف 

ضریب ثابت 0/4260/8016/35513/011

آمارهاحتمال

آزمون خودهمبستگی0/0035/908

آزمون واریانس ناهمسانی0/00467/91

0/00377/18)Wald( آزمون والد

تعداد کل مشاهدات690

تعداد مقاطع )کشورهای شریک تجاری(35

 منبع: محاسبات تحقیق
نتایج حاصل از تخمین مدل دوم به صورت اثرهای تصادفی با برطرف کردن مشکالت 
واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی27 در جدول 6 ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده، 
متغیرهای جمعیت ایران، تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری بر ارزش 

واردات ایران از این کشورها تأثیر مثبت دارند. 
ضریب متغیر LAND که برابر 0/284 است بر خالف مدل اول عالمت مثبت دارد ولی 
به لحاظ آماری معنی دار نیست که احتمال دارد به این معنا باشد که کشورهای غیر هم مرز 
نسبت به کشورهای همسایه از لحاظ توانایی در صادرات به ایران در موقعیت مناسب تری 
هستند، دلیل این امر هم پیشرفت وسایل ارتباطی و حمل ونقل کشورهای خارجی است که 
می توانند  افزایش صادرات خود را تسریع کنند و دلیل دیگر این یافته، ناامنی های موجود 

27. به منظور بر طرف کردن مشکل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی در تخمین مدل به روش اثرات 
تصادفی از دستور زیر در محیط نرم افزار Stata استفاده می شود:

xtgls lexpj lpopi lgdpi lgdpj land dist ext low, igls panels)heteroskedastic( corr)ar1(97
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در کشورهای همسایه است که امنیت محموله های تجاری را کاهش می دهد و تّجار ایرانی 
به دلیل امنیت در تبادالت مالی و کیفیت کاالهای تجاری، به تجارت با شرکای کشورهای غیر 
هم مرز راغب تر هستند. ضریب متغیر مسافت )DIST( نیز برابر با 0/0001- و در سطح اطمینان 
باالیی معنی دار است. نتیجۀ به دست آمده نشان دهندۀ این است که افزایش فاصله بین کشورها 
بر حجم تجارت خارجی آن ها تأثیر معکوس دارد ولی کم بودن مقدار این ضریب حاکی از 
پیشرفت و توسعۀ وسایل حمل ونقل و ارتباطات بین کشورها است. فاصلۀ بین کشورها نیز تأثیر 
تعیین کننده ای بر حجم تجارت آن ها ندارد. کم بودن مقدار ضریب متغیر فاصله بین کشورها 

تأییدکنندۀ ضریب متغیر مرز مشترک )LAND( نیز است.
تأثیر متغیر تحریم های ضعیف و شدید بر واردات ایران از کشورهای شریک تجاری 
به ترتیب مثبت و منفی است ولی هیچ کدام از ضرایب به دست آمده به لحاظ آماری معنی دار 
نیست. بنابراین نمی توان در مورد این ضرایب به طور قطعی اظهارنظر کرد.  در مورد تأثیر 
مثبت تحریم های ضعیف علیه ایران بر واردات از کشورهای شریک می توان گفت شرکای 
تجاری به دلیل ضعیف بودن تحریم ها و وجود راه های گوناگون برای بی اثر کردن آن ها، برای 
برقراری تجارت با ایران تمایل زیادی نشان می دهند؛ زیرا  از این طریق می توانند عالوه بر هزینۀ 
کاال، هزینۀ بی اثر کردن تحریم ها را نیز از ایران دریافت کنند و سود خوبی کسب کنند که این 
یافته در واقعیت نیز قابل مشاهده است. در شکل 2 می توان دید که تا سال 1390 رشد واردات 
ایران نوسان داشته اما همیشه مثبت است، اما تحریم های قوی که آمریکا و شورای حّکام 
وضع می کنند عواقب بسیار بدی دارد و برای کشورهایی که این تحریم ها را دور می زنند با 
جریمه های مالی فراوان همراه است که با وضع این تحریم ها، صادرات کشورهای مقابل به 
ایران کاهش می یابد. شکل 2  نیز این یافته را تأیید می کند؛ زیرا بعد از سال 1390 و تشدید 

تحریم ها، رشد واردات کاالها به ایران منفی شده و میزان آن کاهش یافته است.  
به طور کلی، می توان گفت تحریم های ضعیف علیه ایران کارایی مناسبی نداشته و تجارت 
متقابل ایران و شرکای عمدۀ تجاری روند مثبت و رو به رشدی طی کرده است اما بعد از سال 
1390 و تشدید تحریم های اقتصادی موجود، از ارزش تجارت متقابل ایران و شرکای عمدۀ 
ـ باتوجه به این موضوع که اغلب کاالهای واراداتی  تجاری کاسته شده است.کاهش وارداتـ 
ایران به صنایع واسطه ای و سرمایه ای مربوط  است ــ  از یک طرف به آسیب بخش تولید و 
کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت تمام شدۀ 

محصوالت، باعث افزایش تورم می شود. 
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6. جمع بندی و نتیجه
در مطالعۀ حاضر، به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و 
کشورهای عمدۀ شریک تجاری طی بازۀ زمانی 1375 تا 1394 پرداختیم و به منظور بررسی 
هدف تحقیق،  از مدل جاذبۀ تعمیم یافته در قالب الگوهای پانل دیتا بهره گرفته شده است. نتایج 
حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر تحریم های ضعیف بر میزان صادرات و واردات کاالهای 
تجاری ایران طی دورۀ مورد بررسی به ترتیب برابر با 0/168- و 0/0416 بوده  است و این یافته 
نشان داد که با ادامه یافتن تحریم های ضعیف، ایران می توانست به تقویت بخش تولید داخلی 
بپردازد که این به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود زیرا ضریب GDPi در تخمین مدل اول 
برابر 3/065 بوده است که این امر به کاهش کارایی تحریم ها و افزایش تجارت متقابل ایران و 
شرکای تجاری منجرمی شد اما بعد از سال 1390، به دلیل ناکارا بودن تحریم های ضعیف که 
در این مطالعه اثبات شد، ایران با تحریم های گسترده مواجه شد. شدت این تحریم ها به حدی 
بود که شرکای عمدۀ تجاری ایران با محدودیت های زیادی مواجه شدند. تأثیر تحریم های 
شدید بر صادرات و واردات ایران28 به ترتیب برابر است با 0/209- و 0/0860- بوده است و 
بیانگر این است که تحریم های شدید تأثیر بیشتری بر بازارهای صادراتی ایران داشته است. در 
این شرایط، افزایش بیکاری ناشی از کاهش صادرات محصوالت ایرانی  قابل انتظار است. با 
کاهش صادرات ایران به کشورهای شریک تجاری، میزان عرضۀ ارز در کشور نیز با کاهش 
روبرو می شود در نتیجه نرخ ارز افزایش پیدا می کند. به طور کلی، باتوجه به آثار سوء تحریم ها 
بر حجم تجارت خارجی، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاستن این تحریم ها اجتناب ناپذیر 
است بنابراین می توان نتیجه گرفت ممکن است مذاکرات و توافقنامه های بین المللی نظیر 
توافقنامۀ برجام برای رفع تحریم های شدید بین المللی تأثیرات مثبتی بر حجم تجارت خارجی 

در ایران داشته باشد. 
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دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت 
اختالفات آبی دو کشور

)با کاربست رویکرد اقتصاِد نهادگرا(1

وحید سینایی،2 جواد جمالی3

چکیده
ایران و افغانستان طی قرون متمادی با حضور در یک بستر تمدنی و جغرافیایی مشترک، تقریباً نوعی 
همسایگی مسالمت آمیز را تجربه کرده اند. البته این قرابت سرزمینی بعالوه برخی علل دیگر، زمینه ساز 
اختالف بویژه بر سر میزان بهره برداری از آب رودخانه های مشترک شده است. طرفین تاکنون برای 
مدیریت اختالفات به روش های مختلف متوسل شده اند اما نتیجه ی مشخصی در پی نداشته است. این 
مقاله با هدف تبیین و معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک عنصِر مشترِک منفعت محور و سودآور 
و یک اهرم مؤثر در مدیریت اختالفات آبِی دو کشور ارائه می شود. در این راستا، با بهره گیری از 
»روش کیفی« )تبیین و تحلیل(، سنجش این فرضیه که »وابستگی متقابِل اقتصاد و تجارت افغانستان 
و ایران و وجود ظرفیت ها و مزیت های مکّمل اقتصادی، فرصت جلب همکاری طرف افغان برای 
مدیریت اختالفات آبی را فراهم می سازد«، صورت می گیرد. در این پژوهش، با تأکید بر محوریت 

1. تاریخ دریافت: 1396/12/10                      تاریخ پذیرش: 1397/03/23
sinaee@um.ac.ir:2. دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛رایانامه

jvjamal@yahoo.com :3. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)نویسنده مسئول(؛رایانامه 

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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»دیپلماسی اقتصادی« در سیاست خارجی ج.ا.ایران در افغانستان، یافته هایی چون صادرات متقابل، 
ترانزیت کاال، صادرات برق و فناوری آبیاری مکانیزه به افغانستان و تبادل فراورده های نفتی با آب، 
بیان شده است که بر این اساس، گسترش و تعمیق وابستگی تجاری، مالی و سرمایه گذاری، می تواند 
طرفین را برای دستیابی به راه حل منصفانه برای بهره برداری از آبهای مشترک، ترغیب و متقاعد سازد. 

واژگان کلیدی: دیپلماسی اقتصادی، اختالفات آبی، اقتصاد نهادگرا، افغانستان، ایران.

1. مقدمه
ایران و افغانستان با وجود قرار داشتن در یک حوزه تمدنی و فرهنگی، در برخی زمینه ها 
دچار چالش های مزمن و فرسایشی هستند. اختالفات ایران و افغانستان بر سر حجم و توزیع 
تبدیل  یافته و در حال  ادامه  از آب رودخانه های مشترک، چند دهه است  استفاده  زمانی 
شدن به موضوعی بحرانی در روابط دو کشور است. با توجه به عدم عضویت دو کشور در 
کنوانسیون های مربوط به رودخانه های بین المللی و همچنین تجارب ناموفق گذشته، طرفین 
رغبت چندانی به ارجاع اختالفات به نهادهای ذی صالح بین المللی ندارند. به لحاظ تاریخی 
نیز  روابط ایران و افغانستان در مواردی متأثر از موضوع رودخانه های مرزی مشترک بویژه 
رود هیرمند بوده است. در برخی منابع )میان آبادی، 21:1396( این روابط به سه دوره ی متمایز 
تقسیم شده است. دوره اول از معاهده پاریس تا 1300ش می باشد. این مقطع مربوط به دوران 
پس از استقالل افغانستان است که دو کشور بر اساس معاهده پاریس، حکمیت اختالفات خود 
را به دولت انگلیس می سپردند. دوره دوم از 1300ش تا 1357ش بود که فصل جدیدي در 
روابط بین ایران و افغانستان آغاز شد و در دوره سوم، که از 1357ش شروع شد با وقوع انقالب 
اسالمی در ایران و اشغال افغانستان توسط شوروي باعث شد طرحهای مشترک به فراموشی 
سپرده شود. در مقاطع مذکور، مناسبات آبی ایران و افغانستان عمدتاً بر سر رودخانه هیرمند 
رقم خورده است که البته در دوره دوم به سبب دوستانه بودن روابط دو کشور، مذاکرات 
مهمی صورت گرفت و در نهایت منجر به معاهده 1351ش شد. با روی کار آمدن طالبان در 
افغانستان و بسته شدن آب بر روی ایران، به مدت پنج سال تنش های جّدی آبی بین ایران با 
آن کشور رخ داد اما با برچیده شدن حکومت طالبان، روابط بین ایران و نظام سیاسی جدید 
افغانستان وارد دور جدیدي از تالطم شد. در حال حاضر با جدیت دولت کنونی افغانستان در 
مهار آب های جاری، نزاع آبی دو کشور در حال ورود به ابعاد جدیدی است. در این شرایط، 
برای جلوگیری از بحرانی  شدن اختالفات، به نظر می رسد، تشریک مساعی پایدار میان ایران 

و افغانستان برای حل منازعات آبی رودخانه های هیرمند و هریرود ضروری است.
 برای تنظیم و پایه ریزی روابط ج.ا.ایران و افغانستان در حوزه اختالفات آبی گزینه های ایجابی 
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مانند »انعقاد معاهدات جدید حقوقی«، »ائتالف سیاسی دوجانبه«، »اتحاد فرهنگی- تمدنی«، 
»توافقات نظامی- امنیتی« و گزینه های سلبی مانند »فشار سیاسی«، »توسل به اهرم های حقوق 
بین الملل« و »ابزار امنیتی« و... قابل تصور است. برخی از سازوکارهای ایجابی تاکنون در روابط 
دو کشور اعمال شده اما تأثیر چندانی بر حل و فصل اختالفات آبی آن ها نداشته است. در بین 
گزینه های مطرح برای همگرایی ایران و افغانستان، »دیپلماسی اقتصادی« به عنوان یک انتخاب 
واقع بینانه و در دسترِس ج.ا.ایران برای شکل دهی به شراکت استراتژیک با ج.ا.افغانستان در 
گام نخست و سپس ورود به کاهش اختالفات بر سر منابع آبی مشترک، اهمیت بسیاری دارد. 
ازاین رو، سؤال اصلی این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان می تواند 
به مدیریت اختالفات آبی دوجانبه کمک نماید؟ با پذیرش این مفروض مهم در نظریه های 
کارکردگرایی4 و نئوکارکردگرایی5 که »مناسبات فنی- تخصصی و تجاری گسترده بین 
 See: Groom,( »کشورها، موجب همگرایی و همکاری سیاسی و امنیتی بین آن ها می شود
1975(، فرضیه ما این است که »وابستگی متقابِل بخش مهمی از اقتصاد و تجارت افغانستان و 
ایران و وجود ظرفیت ها و مزیت های زیرساختی، ترانزیتی و تجاری ایران برای تکمیل تعامالت 
اقتصادی دوجانبه، فرصت جلب همکاری طرف افغان برای مدیریت اختالفات آبی و زیست 

محیطی را فراهم می سازد.«
با توجه به درجه ی باالی اهمیّت روابط ایران و افغانستان، اهمیت این پژوهش در این 
است که با ارائه ی سازوکاری مشخص، از تبدیل اختالفات آبی ایران و افغانستان به یک 
منازعه ی پیچیده و عمیق که می تواند جوانب مختلف روابط دو کشور را به رکود بکشاند، 
پیشگیری نماید. پیش از این نیز مطالعاتی با محوریت اقتصاد و تجارت برای تنظیم روابط ایران 
و افغانستان صورت گرفته6 اما با توجه به رویکرد یکسویه  آنها و عدم توجه به کارکرد کاهش 
تنش این نوع تعامالت، این پژوهش با هدف تبیین و معرفی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران 
در افغانستان به عنوان یک عنصِر مشترِک منفعت محور و سودآور و یک اهرم مؤثر و نسبتاً 
بادوام در مدیریت اختالفات آبِی دو کشور مطرح می شود. البته انجام این نوع مطالعات با 
محدودیت های محتوایی و روشی متعددی مواجه است؛ زیرا از یکسو مطالعات موردی با 
این موضوع انجام نشده است تا بتوان به مقایسه دقیق و علمی این پژوهش با آنها پرداخت و 
از سوی دیگر دخیل بودن متغیرهای متعدد و خارج ازکنترل در این موضوع، سبب می شود 

تحقق پذیری مباحث مشکل شود.  

4 .Functionalism
5 .New functionalism

97 6. در قسمت پیشینۀ پژوهش به این موارد اشاره شده است.
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2. پیشینه پژوهش
درباره دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و نسبت سنجی آن با مدیریت اختالفات آبی 
دو کشور، پژوهشی که ارتباط مستقیمی داشته باشد، مشاهده نشد. با این حال، پژوهش های 
به مهم ترین آن ها اشاره  این موضوع پرداخته اند که  به  محدودی به صورت غیر مستقیم 

می شود. 
در کتاب چشم انداز توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان )نجفی، 1389( داده های 
مناسبی از ظرفیت زیرساختی، تجاری، سرمایه گذاری و فرصت ها و چالش های اقتصادی 
افغانستان بویژه استان هرات، ارائه شده است اما به نقش این ظرفیت ها در کمک به پیشبرد 

دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان و کاهش تنش های دوجانبه توجهی نشده است. 
کتاب تجارت میان افغانستان و ایران )فرهنگ، 1395( بیشتر دارای محتوای تئوریک 
در  و  است  افغانستان  در  سرمایه گذاری  و  بین المللی  تجارت  هژمونیک،  ثبات  پیرامون 
بخش های کوتاهی از آن مباحثی پیرامون تجارت با ایران، از منظر افغانستان آمده است اما 

فاقد داده های الزم برای دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان می باشد.
در بولتن رصد؛ یکصد نکته درباره داد و ستد با بازار افغانستان )جوانمرد قصاب، 1393(، 
با ارائه آمار و داده های مختلف، ظرفیت تجاری ایران در افغانستان تا سال 1391ش بررسی 
و در پایان نیز نقاط ضعف و قوت تجاری ایران در افغانستان بیان شده است. این بولتن نقش 

بسیار مهم دولت های دو کشور را نادیده گرفته است.
موارد یاد شده نشان می دهد اغلِب پژوهش های مورد بررسی، صرفاً با اتکا به آمارهای 
اقتصادی به تحلیل روابط اقتصادی ایران و افغانستان پرداخته اند، اما این مقاله، برای تحلیل 
داده ها با استفاده از »روش پژوهش کیفی« که در آن ضمن توصیف وضعیت موجود به تبیین 
و ارائه ی راهکارهای قابل تصور در بهبود و ارتقای این وضعیت می پردازد، درصدد تحلیل 
و پردازش موضوع است. جمع آوری داده ها نیز به صورت ترکیبی با بهره گیری از منابع 
کتابخانه ای )کتب، اسناد، عکس و...( و مشاوره با کارشناسان اقتصادی و سیاسی افغانستان 
و ایران صورت گرفته است. در مجموع در این پژوهش با صورت بندی یک »چارچوب 
تحلیل میان برد و چند سطحی« با تلفیق دو رویکرد سیستمی و داخلی )سطح تحلیل منطقه ای 
و ملی( از یکسو بر روابط منطقه ای بین دولت ها به عنوان عناصر واحد تمرکز خواهد شد 
و از سوی دیگر با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا بر مؤلفه های غیر اقتصادی همکاری 
تجاری و دیپلماسی اقتصادی اعم از سیاست، قدرت، حقوق و... که بیشتر مربوط به سطح 
ملی می شوند، توجه خواهد شد. بر این اساس، نقش و تأثیر »دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران 
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در افغانستان« به عنوان متغیر مستقل بر »مدیریت اختالفات آبی ایران و افغانستان« به عنوان 
متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.

  3. «اقتصاد نهادگرا» و «دیپلماسی اقتصادی» 
»اقتصاد سیاسی«7 به عنوان یک موضوع بین رشته ای یکی از مهمترین مباحث اقتصادی است 
که توانسته پیوندهای ساختار قدرت )دولت( و بازار را به خوبی نشان دهد. اقتصاد سیاسی 
زیرشاخه های مهمی مانند اقتصاد نهادگرا و دیپلماسی اقتصادی را نیز دربر می گیرد که اقتصاد 
نهادگرا می تواند یکی از سازندگان و تداوم دهندگان به دیپلماسی اقتصادی باشد. رویکرد 
»اقتصاد نهادگرا«8، یکی از محورهای اصلی اقتصاد سیاسی است که در پی شناخت محرک ها 
و انگیزه های نهادی و اغلب غیرمادی رفتار اقتصادی افراد و جوامع است. »اسکاتر«، نهاد را به 
نظام ها و قانونمندی های عام در رفتار اجتماعی تعبیر می کند)Schotter, 1981:11(. نهادگرایان 
مایل به بررسی نقش نهادها و روابط متقابل نظام های اقتصادی، حقوقی و بویژه نظام قدرت 
هستند. اقتصاددانان نهادگرا نیز به جای توجه به تخصیص منابع به عنوان تابع عرضه و تقاضا 
در یک بازار مفهومی، ارتباط بازار و اقتصاد را با ساختار قدرت )ثروت و نهادها( مورد توجه 
قرار می دهند )متوسلی، 55:1389(.  در رویکرد نهادی این باور وجود دارد که دولت ها تالش 
می کنند میان اقتصاد و سیاست هماهنگی برقرار کنند. به نحوی که این دو حوزه به جای 

تعارض با هم، خط مشی ها و مصالح یکدیگر را تقویت کنند)باین، 18:1388(.
مهمترین شاخصه ی نهادگرایی مرتبط با پژوهش این است که »دولت« قدرتمندترین نهاد 
  )See:.اقتصادی است که تنها او ظرفیت اجرایی و پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی را داراست
با اتخاذ رویکرد نهادی در تشریح نحوه ی اجرای  )Commons, 1934  در این پژوهش، 
»دیپلماسی اقتصادی« که تعاریف آن در ادامه آمده است، ضمن محوریت دادن به نقش 
دولت ها در این دیپلماسی، بر این امر تأکید می شود که همکاری اقتصادی صرفاً آمار و ارقام و 
رد و بدل شدن فناوری، کاال و خدمات نیست، بلکه تمامی این مبادالت در بستری رخ می دهد 

که کاماًل متأثر از سیاست، قدرت و حقوق است.
»دیپلماسی اقتصادی« از منظرهای مختلفی تعریف شده است که عمدتاً مفهوم یکسانی 
دارند؛ در برخی تعاریف، دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیکی اطالق می شود 
که بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی 
تلقی  فرایندی  اقتصادی  دیپلماسی  دیگر،  تعریفی  در   .)Baranay, 2009: 2( دارند  تأکید 

7 . Political economy
8 . Institutional Economy
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می شود که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل می شوند تا منافع ملی را در زمینه ی 
تجارت، سرمایه گذاری و سایر مبادالت سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقه ای 
به حداکثر برسانند )Rana, 2007(. متناسب با رویکرد این مقاله، از منظر اقتصاد نهادگرا نیز 
این نوع دیپلماسی با محوریت دولت و اراده سیاسی، عموماً فعالیت هایی را شامل می شود 
که تأمین کننده منافع اقتصادی یک کشور در سطح بین المللی باشند. در مجموع، دیپلماسی 
ابزار و روش های مورد  اقتصادی، اهداف و مقاصدی را که نشان دهنده فعالیت ها، وجوه، 

.)Baranay, 2009(استفاده جهت تحقق سیاست خارجی است، تعریف می کند
دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی، مستلزم برخی الزامات رفتاری است. )واعظی، 
1387: 75-70( در دیپلماسی اقتصادی، تولید ثروت و تأمین معاش در سطح ملی از طریق 
رابطه متقابل اقتصاد و نهادهای مؤثر در سیاست خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی 
مد نظر است. دیپلماسی اقتصادی به لحاظ ماهوی شامل توافق متقابل، مناقشات تجاری و 
تحریم می شود)باین، 12:1388( که در این مقاله بر »توافق متقابل« تأکید خواهد شد. دیپلماسی 
اقتصادی توسط حکومت ها، کنشگران غیر دولتی و سازمان های بین المللی نیز پی گیری می شود 
اما در این پژوهش بر نقش نهاد دولت و اجزای آن تأکید خواهد شد. دیپلماسی اقتصادی، 
سطوح مختلفی چون دوجانبه گرایی، منطقه گرایی و چندجانبه گرایی را شامل می شود )باین، 
26:1388(. با وجود تأثیرگذاری جّدی بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای در مناسبات 
آبی ایران و افغانستان که تشریح ابعاد آن خارج از حوصله این بحث است، در این پژوهش 
فقط بر سطح دوجانبه گرایی که شامل کلیه ی مناسبات اقتصادی- تجاری بین ج.ا.ایران و 

افغانستان می شود و اغلب با هدایت و حمایت دولت ها برقرار می شود، تأکید شده است.
از آنجا که دیپلماسی اقتصادی، فرایندی پویا و تعاملی و بسیاری از اهداف آن، ورای 
همگرایی اقتصادی محض است و انگیزه های سیاسی به خود می گیرد، )رحیمی بروجردی، 
117:1385( گسترش پیوند اقتصادی را می توان زمینه ای مناسب برای حل مسائل سیاسی و 
امنیتی در روابط ایران و افغانستان قلمداد کرد. دیپلماسی اقتصادی به سبب اثرات و پیامدهای 
جانبی مثبتی که بین دو کشور دارد، می تواند بحران های احتمالی موجود در سایر حوزه ها 
را مهار نماید؛ اختالفات آبی و زیست محیطی یکی از این حوزه هاست. در اختالفات آبی، 
فشار  تحت  برای  اقتصادی  سیاسی-  اهرمی  عنوان  به  آب  از  باالدست  کشورهای  عموماً 
قراردادن کشورهای پایین دست استفاده می کنند. از سوی دیگر، گستردگی روابط تجاری 
بین کشورهای دارای منابع آبی مشترک می  تواند عاملی برای مشارکت و دستیابی به توافق 

مناسب برای بهره  برداری از آب های مرزی باشد )بس کرنر، 1372(.
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3/1. الگوی نظری؛ مدل شش مرحله اِی «نیکالس باین»
این که دولت ها در دیپلماسی اقتصادی چه اقدامات و مراحلی باید طی نمایند، بستگی به مدل 
رفتاری آن ها در این عرصه دارد. در میان الگوهای مختلف مرتبط با دیپلماسی اقتصادی، »الگوی 
باین« از جامعیت نسبی برخوردار است. مدل شش مرحله ای »باین« )Bayne, 2011:43( که 
به تشریح مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری بوسیله ی دولت ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی 

می پردازد، به صورت سلسله مراتبی شکل می گیرد. اجزای این مدل عبارتند از: 
1.تعیین نهاد اصلی و راهبر

نهادی که به عنوان راهبر مذاکرات دوجانبه و بین المللی مورد نیاز برای دیپلماسی اقتصادی انتخاب 
می شود، در برابر مجلس پاسخگوست. به طور سنتی، راهبری مذاکرات اقتصادی در صالحیت 
وزارتخانه های فعال در امور داخلی )مثالً وزارت اقتصاد و دارایی، کشاورزی و...( است. گاهی 
اوقات متناسب با شرایط موجود، بر خالف اصل فوق الذکر، وزارت امور خارجه عهده دار راهبری 

دیپلماسی اقتصادی می شود.
2.رایزنی در سطوح سه گانه؛ درون دولت، بیرون دولت و بین نهادی

باید در مورد اهداف و تاکتیک های تحقق دیپلماسی  در رایزنی درون سازمانی، نهاد راهبر 
اقتصادی در درون خود به تصمیم قطعی برسد. در رایزنی برون سازمانی، نهاد راهبر با نیروهای 
خارج از دولت اعم از فعاالن صنعت و تجارت، شرکت های خصوصی، متخصصان دانشگاهی، 
نهادهای عمومی خارج از دولت، رسانه ها و... مشورت می کند. در رایزنی بین نهادی که هدف 
آن دستیابی به توافق میان تمام بخش های دولت است، نهاد راهبر با سایر وزارتخانه ها و سازمانهای 

دولتی رایزنی می کند.
3. اعمال اقتدار سیاسی

در این مرحله که اقدامات مربوط به دیپلماسی اقتصادی از سطح کارشناسان نهادهای ذیربط فراتر 
می رود، وزرا و مقامات رسمی سیاسی به منظور تنفیذ سیاسی و تأیید فعالیت ها، اعمال قدرت 

می کنند.
4. مشروعیت بخشی دموکراتیک

در سیستم های دموکراتیک، همزمان با پیشبرد فعالیت های دیپلماسی اقتصادی، گزارش اقدامات 
نهاد راهبر و تصمیمات دولت برای دیپلماسی اقتصادی، به مجلس و سایر نهادهای ذی صالح ارائه 

شده و در هر گام تأیید می شود.
5. مذاکرات بین المللی یا دوجانبه

در این مرحله دولت و نهاد راهبر با تعیین دستور کار مشخص، مذاکرات را با طرف خارجی 
تا حصول توافق به پیش می برد و در نهایت روی یک موافقت نامه با محتوای مشخص به توافق 

97می رسند.
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6. تصویب موافقت نامه
پس از امضای موافقت نامه دو یا چند جانبه، ضمن ارائه ی گزارش توافقات به هیأت وزیران توسط 
 Bayne,( وزارتخانه راهبر، موافقت نامه برای تصویب نهایی در دسترس مجلس قرار می گیرد

.)2011:43
با توجه به این که در این مدل بر دو عنصر بسیار مهم یعنی »کاهش تنش های موجود 
میان اقتصاد و سیاست با اتخاذ دستور کار مشترک« و »کاهش تنش میان عوامل داخلی و 
خارجی در تصمیم گیری« تأکید می شود، در این مقاله نیز عماًل مراحل اول، پنجم و ششم 

از این الگوی شش مرحله ای به اختصار به کار گرفته خواهد شد.

4. ظرفیت فّعال اقتصادی- تجاری ج.ا.ایران و افغانستان
افغانستان بیش از 90 درصد نیازهایش را از خارج و به خصوص از همسایگانش تأمین 
می کند. ایران یکی از شرکای تجاری افغانستان با تجارت ساالنه حدوداً دو و نیم میلیارد دالر 
و یکی از صادر کنندگان مهم برق به افغانستان به میزان ساالنه حدود 237 مگاوات )در سال 
1394ش( محسوب می شود )کوه زاد، 1394(. ایران در طرح های جدید بازارچه های مرزی و 
در افزایش سرمایه گذاری در خطوط تولیدی صنایع متوسط و کوچک افغانستان نیز نقشی 
مؤثر ایفا می کند. »توافق نامه چابهار« بین ایران، هند و افغانستان نیز یکی از مهمترین طرح های 
مشترک اقتصادی است. همان طور که جدول یک نشان می دهد، در یک دوره پنج ساله، 
صادرات ج.ا.ایران به افغانستان به رغم وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، بیش از دو برابر 
رشد داشته، اما صادرات افغانستان به ایران تغییر چندانی نکرده است. تا 1393ش، از بین 1030 
کاالیی که افغانستان صادرکننده و ج.ا.ایران وارد کننده آنهاست، تنها هفت کاال به بازار ایران 
وارد شده و بقیه که می توانند حدود 85 میلیون دالر صادرات به ایران را پوشش دهند، موفق 
به حضور در بازار ایران نشده اند )جوانمرد قصاب، 21:1393(. در زمینه صادرات برق در 
سال 1391ش،140 مگاوات برق به استان هرات و 25 مگاوات به استان نیمروز صادر می شد، 
)خبرگزاری فارس، 1391( که از آن زمان تاکنون این میزان رو به افزایش بوده است. در سال 
1395ش، ماهانه به ارزش پنج میلیون دالر، صادرات برق از ایران به افغانستان صورت گرفته 

است )فرهنگ، 223:1395(. 
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جدول 1- مبادالت تجاري ج.ا.ایران با افغانستان از1390 تا1395 )ارقام به میلیون دالر(
139013911392139313941395سال

217828732416249025722456صادرات
102/432131422واردات

21682870/62383/7236424312240تراز تجاری
Source:http://farsi.tpo.ir/index.
aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=1&g=162&showitem=11
به نظر می رسد، در یک دهه ی اخیر وجود برخی اختالف نظرهای سیاسی- امنیتی بین 
دو کشور، وجود تحریم های بین المللی علیه ایران و همچنین واگرایی  سیاسی ناشی از تنش ها 
و اختالفات آبی، از عوامل مهم عدم رشد مبادالت اقتصادی بین دو کشور بوده است. در این 
میان، اختالفات جدی طرفین بر سر موضوعات آبی، سهم بیشتری در کدورت سیاسی و دوری 

دو کشور از یکدیگر داشته است.

5. اختالفات آبی ج.ا.ایران و افغانستان
ایران و افغانستان سال هاست بر سر میزان آب مورد استفاده طرفین از رودخانه های هیرمند و 
هریرود دچار اختالفات اساسی هستند. سابقه  اختالفات آبی ایران و افغانستان در مورد هیرمند، 
بسیار طوالنی است. با اجرای »حکمیت گلداسمیت« انگلیسی در 1872م )1251ش( مبنی بر 
تعیین مرز ایران و افغانستان در دلتای رودخانه هیرمند، اختالفات مربوط به چگونگی استفاده 
از آب هیرمند نیز شکل گرفت )مجتهد زاده، 1378(. حدوداً تا پایان قرن 19م اختالفات آبی 
ایران و افغانستان با استناد به مکانیسم »حکمیت«، توسط مأموران اعزامی دولت انگلیس داوری 
می شد و اساساً ایران طرف مذاکره نبود. )See: Stewart, 2016( نخستین مذاکرات مستقیم 
ایران و افغانستان بر سر اختالفات آبی دوجانبه به زمان رضاشاه باز می گردد. در1309 ش. 
سفیر ایران در کابل درباره اختالفات دو کشور به ویژه در زمینه رود هیرمند با وزیر امور 
خارجه افغانستان مذاکره کرد که مقرر شد پس از تعیین کمیسیون مشترک، جلسات این 
کمیسیون در مرز تشکیل شده و به اختالفات پایان دهند. این مذاکرات در 1310 منجر 
به پذیرش طرفین نسبت به تقسیم برابر آب شد، اما در مورد مکان تقسیم توافقی حاصل 
نشد)میان آبادی، 25:1396(. بر این اساس، نخستین مذاکرات آبی ایران و افغانستان با شکست 
مواجه شد و اختالف طرفین نیز پابرجا ماند. تا این که با ادامه مذاکرات در1315 ش طرفین 
به طور موقت آب هیرمند را از بند کمال خان تا بند لخشک و به مدت یک سال با سهم 
97مساوي تقسیم کردند. در1317 ش در ادامه مذاکرات بین ایران و افغانستان قراردادي با16  
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ماده بین دو کشور منعقد شد که به موجب ماده اول آن، آب رسیده به بند کمال خان بین 
دو کشور به طور مساوي تقسیم می شد. با اجرا نشدن قراردادهای مذکور دور دیگری از 
مذاکرات دوجانبه برگزار شد. در مذاکراتی که در 1335ش در واشنگتن صورت گرفت، 
دولت افغانستان پذیرفت که سهم ایران از آب هیرمند مقداري بیش از 22 مترمکعب بر ثانیه 

.)Stewart, 2016(باشد
با این حال، در یک قرن اخیر، به رغم اعمال حکمیت های حقوقی )حکمیت مک ماهون، 
کمیسیون بی طرف هیرمند و...( و انعقاد قراردادهای مختلف )قراردادهای 1315، 1317 و 
1335ش(، به سبب بروز علل طبیعی )سیل، تغییر مسیر رودخانه و...(، انسانی )احداث سد، 
ایجاد کانال های انحرافی و...( و سیاسی )مداخالت خارجی، سردی روابط دیپلماتیک و...( 
همواره اختالف نظر دو کشور بر سر میزان برداشت آب این رودخانه ادامه داشته است تا این 
که در پی خشکسالی گسترده در سیستان، مذاکرات بین امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران 
و موسی شفیق نخست وزیر افغانستان منجر به تنظیم معاهده 1973م )1351ش( شد.9 در زمان 
سلطه ی طالبان بر افغانستان )1375 تا 1380ش( آنها آب را به طور کامل بر ایران بستند. پس 
از سقوط طالبان در 1380، سند همکاری بین دو کشور امضا شد که در بند سیزدهم آن، دو 
طرف بر اجرای معاهده 1351 در زمینه تقسیم آب هیرمند تاکید کردند. بر این اساس، آب باید 
همواره جریان داشته و در هر ثانیه 26 مترمکعب آب )معادل 820 میلیون متر مکعب در سال( 
سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. اما احداث سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند باعث 
تغییر جریان طبیعی آب )خبرگزاری تسنیم، 1396( و باعث خشک شدن بخشی از دریاچه 

هامون شده است. 
سابقه ی اختالف ایران و افغانستان بر سر »هریرود« نیز کمتر از رود هیرمند نیست. در زمینه 
بهره برداری از هریرود، معاهده  ای بین ایران و افغانستان منعقد نشده است )سینایی،204:1390(. 
طبق قرارداد 24 ماده ای که در 26 فوریه 1921م بین ایران و روسیه منعقد شد، دو طرف 
حق انتفاع مساوی از آب هریرود را داشتند. این سهم، در قرارداد 1926م، برای ایران 30 
درصد تعیین شد اما در مهر 1370 و توافق ایران و ترکمنستان دوباره سهم مساوی طرفین احیا 

 9. بر اساس معاهده 1973م )1351ش(، عالوه بر 22 متر مکعب بر ثانیه آب تعیین شده در کمیسیون مشترک، 
مقدار 4 مترمکعب بر ثانیه نیز به سهم ایران از آب هیرمند اضافه شد که این مقدار در سال  های کم آبی کاهش 
می یافت و دولت ایران طبق ماده 5 قرارداد حتی در شرایط وجود آب بیشتر در دلتای هیرمند، حق درخواست 
آب اضافه نداشت. این قرارداد در تابستان 1352به تصویب مجلس ملی ایران رسید. این قرارداد در افغانستان نیز 
تصویب شد، اما تغییر رژیم پادشاهی افغانستان در سال 1352 مانع مبادله اسناد معاهده بین دو کشور شد. )سایت 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، »قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران 
) http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041:و دولت افغانستان«، تاریخ بازیابی: 1397/3/5، قابل دسترس در
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شد )سینایی،202:1390(. با احداث سد دوستی ایران و ترکمنستان بر روی هریرود در سال 
1374ش، آب شرب مشهد به میزان 150 میلیون مترمکعب در سال و همچنین نیاز آبیاری 25 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سرخس به این سد وابسته شد. آورد آب سد دوستی 
در سال های اخیر به علت خشکسالی و ساخت سد سلما در افغانستان، به 140 میلیون متر مکعب 

کاهش یافته است)میان  آبادی، 40:1396(.
در مجموع، تداوم اختالف نظر افغانستان و ایران در زمینه استفاده از آب رودخانه های 
هیرمند و هریرود می  تواند در بلندمدت امنیت ملی ج.ا.ایران در حوزه شرق را با خطرات جدی 
مواجه کند و در این شرایط، برخی رقبای ج.ا.ایران در منطقه نیز از موضوع آب برای فشار بر 
ج.ا.ایران بهره برداری می کنند. اما به نظر می رسد، برخی ابعاد مولّد همکاری و همگرایی نیز در 
موضوع آب های مشترک دو کشور وجود دارد و نمونه های موفقی نیز در این زمینه در منطقه 

قابل ذکر است.

6. «آب» به مثابه ی عامل همکاری
به رغم تنش زا بودن اختالفات آبی بین کشورها، در برخی نقاط جهان منابع آبی از جمله 
رودخانه های مشترک، به عنوان عامل پیوند دهنده ی ملت ها و دولت ها عمل کرده اند. در این 
وضعیت، کشورهای ذی نفع به جای منازعه، مسیر همکاری و همگرایی را در پیش گرفته اند. 
در این راستا، در مباحث مربوط به »دیپلماسی آب« تأکید می شود که با پردازش اطالعات فنی 
و محتوایی یک مسأله آبی، می توان از طریق مذاکره در مورد تعارضات آبی، به راه حل های با 
حاصل جمع غیر صفر رسید )زارع زاده و دیگران، 1395(.  به نظر می رسد، زمانی که این نوع 
همکاری به حوزه های اقتصادی و تجاری نیز گسترش یابد، به سبب منافع متقابل و چشمگیری 
که در پی دارد، قادر است از شدت اختالف و نزاع بکاهد. دو نمونه ی موفق و کاربردی در 

این زمینه در سطوح منطقه ای و بین المللی قابل توجه است.
در سطح منطقه ای، تصمیم ایران و ترکمنستان برای احداث سد دوستی روی رودخانه 
مرزی هریرود، تدوین نظام حقوقی بهره برداری مشترک از آن و تقسیم مساوی آب سد بین دو 
کشور، نمادی از تعامل مناسب دو کشور است که دارای پیامدهای متعدد اقتصادی و اجتماعی 

ذیل بوده است: )زرقانی، 1390(
1.ذخیره و تنظیم آب رودخانه هریرود به میزان 820 میلیون متر مکعب در سال.

2.تأمین بخشی از آب شرب مشهد به میزان 150 میلیون متر مکعب در سال.
3.تأمین آب کشاورزی دشت سرخس برای آبیاری 25 هزار هکتار اراضی.

497.تثبیت مرز مشترک ایران و ترکمنستان با جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه.
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5.افزایش اشتغال و ارتقای شاخص های توسعه در مناطق حاشیه ی دو سوی مرز.
با  »چوکا«10  برقابی  مشترک  سد  ساخت  در  بوتان  و  هند  مشارکت  بین المللی،  سطح  در 
ظرفیت 336 مگاوات برق بر روی رودخانه مرزی »وونگ چو«11، بهترین مثال مشارکت در 
بهره  برداری از رودخانه های مرزی است که هزینه ی آن به صورت 60 درصد کمک مالی و 
40 درصد وام از سوی هند تأمین شد و با ادامه ی همکاری ها ظرفیت تولید برق آن تا 370 
مگاوات نیز افزایش یافت. طبق توافق دوجانبه، برق تولیدی پس از تأمین نیاز داخلی بوتان، 
ابتدا به صورت دونرخی و سپس تک نرخی به هند فروخته می شود. این قیمت به مراتب کمتر 
از هزینه برق تولید شده در هند بوده است. تأثیر مثبت این همکاری ها، باعث ادامه ی آن به 
صورت پروژه های برقابی »چوکا 1« با 1020 مگاوات و »چوکا 2« با 900 مگاوات برق شد. 
پیش بینی می شود با تکمیل این پروژه ها، بوتان سالیانه بیش از 100 میلیون دالر از فروش برق 
به هند کسب کند )میان آبادی، 1392(. در این سطح، همچنین می توان به موافقت نامه های 
همکاری بین دو کشور »غنا« و »بورکینافاسو« در حوضه آبریز »ولتا« اشاره کرد که در آن غنا به 
عنوان کشور پایین دست حوضه، تالش می کند با برقراری ارتباط بین حوزه های آب و انرژی، 
انگیزه های الزم را برای بورکینافاسو به عنوان کشور باالدست در افزایش میزان آب ورودی به 

غنا فراهم آورد )زارع زاده و دیگران، 1395(.
در این که اراده سیاسی، همکاری های حقوقی و احترام طرفین به رژیم  حقوقی رودخانه های 
بین المللی، روش های مهمی در مطالبه ی حقوق ج.ا.ایران از آبهای مرزی است، تردیدی وجود 
ندارد، اما در فقدان و ضعف این اهرم ها، همان گونه که در نمونه های مذکور به آن اشاره 
شد، باید به دنبال ابزاری بود که منافع و مزایای آن به حدی جاذبه داشته باشد که طرفین را در 
هر شرایطی به همکاری و حل وفصل اختالفات ترغیب نماید. افزایش حجم تبادل اقتصادی 
دوجانبه به نحوی که منافع چشمگیری از آن برای دو طرف حاصل شود، می تواند به عنوان یک 
نقطه ی اشتراک و منفعت رضایت بخش برای آغاز همکاری های سیاسی و کاهش تنش ها بر 
سر آب های مرزی باشد که سازوکار آن، در تعیین نهادهای مجری و تعریف سبدی از منافع 

مشترِک دو کشور به نحوی که در ادامه می آید، نهفته است.

7. کارگزاران دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان
 )See: Saner,2003( به رغم افزایش اهمیت نقش بازیگران غیردولتی در مناسبات اقتصادی جهانی
با توجه به واقعیت های صحنه ی افغانستان که همچنان بر مدار قدرت ساالری و محوریت نقش 

10. Chukha 
11 . Wong Chhu
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بزرگان و مقامات سیاسی ملی و محلی قرار دارد، باید بر نقِش محورِی دولت های دو کشور 
در دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان تأکید کرد. عالوه بر این، در ایران نیز که وفادار 
به نوعی ناسیونالیسم اقتصادی است، دولت بر بازار و سیاست بر اقتصاد غلبه دارد و تعامل با 
اولویت های دولت شکل می گیرد  مبنای  بر  اقتصادی عمالً  دولت های دیگر در زمینه های 
)سعادت، 161:1394(. البته دولت ها کنشگران یکپارچه ای نیستند و دارای بخش های مختلف 
با دیدگاه های متنوع می باشند، اما می توانند ذیل یک استراتژی جامع، اقدام نمایند. در فرایند 

دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان، نهاد راهبر و نهادهای مکمل مختلفی حضور دارند.

7-1 کارگزاران نهادی
ج.ا.ایران  دولت  اصلی  بخش های  افغانستان،  در  ج.ا.ایران  اقتصادی  دیپلماسی  زمینه ی  در 
یعنی قوای مجریه و مقننه و نهادهای وابسته به آن، عناصر اصلی شکل دهنده ی این دیپلماسی 
هستند. قوه ی مقننه اغلب نقش پشتیبانی و حمایتی دارد؛ زیرا از یکسو با تصویب قوانین و 
مقررات تجاری و مالی می تواند در روند امور ممانعت یا سهولت ایجاد کند و از سوی دیگر 
نیز بخش اجرایی دولت در پیگیری دیپلماسی اقتصادی خود نیازمند تأیید معاهدات اقتصادی 
دوجانبه با افغانستان در مجلس شورای اسالمی است. در قوه مجریه، وزارت امور خارجه، 
وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی، علوم و فناوری، 
انرژی، نفت، اقتصاد و دارایی، نهادهای مالی ملی از جمله بانک مرکزی و نهادهای مالی وابسته 
به آن برای تأمین اعتبارات الزم، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده ی بخش خصوصی در تحقق 
دیپلماسی اقتصادی صاحب نقش هستند. در سطوح محلی نیز استانداران خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و ادارات کل وزارتخانه های مذکور در سطح استانی برای 
رایزنی های محلی با همتایان افغان خود، نقش مهمی در تسریع دیپلماسی اقتصادی ایفا می کنند. 

7-2 نهاد اصلی و راهبر
دیپلماسی  دارد  ضرورت  ج.ا.ایران  دولت  درون  در  بروکراتیک  کنشگران  تنوع  سبب  به 
اقتصادی با محوریت یک نهاد مشخص دولتی، راهبری و هدایت شود. به دالیل زیر، وزارت 
امورخارجه ج.ا.ایران برای انطباق دغدغه های سیاسی و اقتصادی و شکل دهی به اراده سیاسی 
طرف مقابل، به عنوان نهاد راهبر دیپلماسی اقتصادی در افغانستان تلقی می شود که مدیریت 
کمیته مشترکی از وزارت خانه های اصلِی ذی مدخل در دیپلماسی اقتصادی یعنی اقتصاد، جهاد 

کشاورزی، نیرو و صنایع را بر عهده خواهد داشت:
197.تعامل اقتصادی ج.ا.ایران و افغانستان دارای نتیجه و محتوای سیاسی و امنیتی فوق العاده  ای 
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است؛ در اینجا هدف اصلی از دیپلماسی اقتصادی، حل و فصل تنش ها و برخی اختالفات 
دو کشور در حوزه ی هیدروپلیتیک و امنیت مرزی است.

2. موضوع مطروحه، با منافع طیف وسیعی از بازیگران منطقه ای در افغانستان به لحاظ 
سلبی و ایجابی برخورد پیدا می کند و عمدتاً از طریق مذاکرات سیاسی می توان برخی 

سوء تفاهم ها را رفع و همکاری های منطقه ای را شکل داد. 
3. دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان طیف وسیعی از منافع گوناگون دوجانبه و حتی 
منطقه ای را دربر می گیرد که تحقق کامل آن در بسیاری موارد نیازمند مذاکرات تجاری 
بین المللی است و وزارت امور خارجه مهمترین نهاد واجد صالحیت در حوزه مذاکرات 

بین المللی است. 
در وزارت امور خارجه نیز دیپلمات هایی که تجربه و تحصیالت اقتصادی بیشتری دارند، 
ایران را به  باید تالش کنند که توانمندی های صادراتی  موفق تر عمل خواهند کرد. آن ها 
افغانستان معرفی کنند و از امکانات و فرصت های آن کشور نیز به نفع اقتصاد ملی بهره برداری 

نمایند.

8. تبادل کاال و خدمات مشترك با منافع دوجانبه
بر اساس الگوی شش مرحله ای »باین«، مهمترین مرحله ی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در 
افغانستان، مرحله ی پنجم است که بر تعیین دستور کار مذاکرات و اقدامات بین دو کشور 
تأکید دارد. در واقع نهاد راهبر دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان با همراهی سایر 

نهادهای همکار، به طور هماهنگ می بایست فعالیت های ذیل را پیگیری نمایند.

8-1 افزایش صادرات متقابل 
یکی از سهل ترین روش های گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان، افزایش صادرات 
متقابل طرفین است. رصدهای اقتصادی انجام شده )جوانمرد قصاب، 1393( نشان می دهد 
که بازار افغانستان در جذب کاالهای ایرانی کشش مناسبی دارد. در 1391ش، حدود 50 
درصد کاالهای صادراتی ایران که در بازارهای جهانی حضور داشتند، موفق به حضور در 
بزرگترین  به  ایران  افغانستان شدند )جوانمرد قصاب، 116:1393(. در سال 1395ش  بازار 
شریک تجاری افغانستان تبدیل شده و 14/5 درصد از کل واردات افغانستان از بازار ایران 
بوده است )بانک جهانی، 1396( و بعد از آن نیز روندی رو به افزایش را در پیش داشته است. 
در شرایط فعلی، صدور انواع کاال به افغانستان به جای تولید همان کاال در داخل افغانستان 
بویژه مناطق همجوار ایران، از مزیت نسبی باالتری برای تولیدکنندگان ایرانی برخوردار است 
)نجفی، 295:1389(. مبادالت اقتصادی حدوداً دو میلیارد و هفتصد میلیون دالری فعلی ایران 
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و افغانستان در خوش بینانه ترین حالت، فقط 50 درصد پتانسیل تجارت دوجانبه را فعال کرده 
و نیمی دیگر بدون استفاده باقی مانده است. لذا منطق تجارت حکم می کند که صادرات 
8 میلیارد دالری هدف گذاری شده به افغانستان، با حمایت مستقیم دولت در کوتاه مدت 
محقق شود و حتی به 10 میلیارد دالر در 1400ش افزایش یابد. ج.ا.ایران در مسیر تحقق این 
هدف، می بایست بر صدور کاالهای استراتژیک به افغانستان از جمله آرد، روغن، سوخت، 
فراورده های نفتی، برق و امثال آن تمرکز نماید. افزایش حجم صادرات استراتژیک ایران به 
افغانستان به حدی باید برسد که بتواند با هم آوردی در مقابل کاالی استراتژیک افغانستان یعنی 
»آب«، آن کشور را برای همکاری جهت حل و فصل منصفانه اختالفات درباره آب مجاب 

نماید.
با توجه به حجم پایین صادرات افغانستان به ایران، برای متقابل بودن منافع، نیاز است تا در 
این عرصه نیز حمایت ها از سوی ایران برای تجار افغان ایجاد شود. دولت ج.ا.ایران می تواند 
با بهره گیری از ظرفیت پیمان منطقه ای اکو و اتخاذ تسهیالت تجاری برای بازرگانان افغان، 
به افزایش تراز تجاری افغانستان با ایران کمک فراوان نماید تا دو کشور از این طریق، به تراز 
نزدیک به هم در صادرات و واردات کاال و سرمایه دست یابند. یکی از بسترهای بسیار مهم 
سودآور شدن تجارت ایران و افغانستان که در بلندمدت می تواند به حوزه منابع آبی افغانستان 
نیز تسّری یابد، گسترش همکاری اقتصادی در منابع طبیعی و معدنی افغانستان است. مقامات 

افغانستان بارها ج.ا.ایران را به سرمایه گذاری در بخش مواد معدنی آن کشور دعوت کرده اند
)ر.ک: خبرگزاری ماین نیوز، 17 شهریور 94(. در این حوزه ایران می تواند از مزیت خود در 

قابلیت های فناوری که افغانستان فاقد آن است، بهره گیرد.

8-2 ترانزیت کاال و خدمات به افغانستان در مقابِل دریافت «آب»
افغانستان به علت محصور بودن در خشکی، برای تجارت با سایر نقاط دنیا تا حدود زیادی به 
مسیر سرزمینی و دریایی ایران وابسته است؛ در حال حاضر بخشی از واردات افغانستان از سایر 
کشورها، از مسیر ترانزیتی بندرعباس- فراه صورت می گیرد. احداث خطوط ریلی و اتصال 
آن به شبکه منطقه ای ریلی یکی از نیازهای اساسی افغانستان است. در این راستا، تکمیل و 
بهره برداری خط ریلی خواف- هرات و فعال نمودن کریدورهای ترانزیتی »هرات- مشهد- 
ترکیه«، »هرات- مشهد- بجنورد- بندر امیرآباد«، »بیرجند- فراه«، »چابهار- زاهدان- زابل- 
زرنج«، »چابهار- قندهار- کابل- ازبکستان« و خط ریلی »چابهار- حاجی گک )بامیان(« یک 

نیاز بسیار مبرم است.
درباره نقش ایران در ترانزیت به افغانستان، همواره کریدور ترانزیتی شمال- جنوب که 
97شامل بزرگراهی از چابهار ایران تا افغانستان می باشد، مطرح بوده است. بخشی از این کریدور، 
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جاده ای به طول 200 کیلومتر است که از شهر مرزی زرنج تا شهر دالرام در افغانستان احداث 
شده است. همچنین هند در نظر دارد یک خط ریلی به طول 900 کیلومتر به موازات این جاده 
از چابهار تا منطقه »حاجی گک« افغانستان که دارای معادن سنگ آهن غنی است، احداث کند. 
بر این اساس، مهمترین عامل اقتصادی امضای »توافق نامه چابهار« در 1395ش، بین هند، ایران و 
افغانستان، فراهم شدن دسترسی زمینی هند و تجار بین المللی به افغانستان و صدور محصوالت 
افغانستان به سایر نقاط دنیا بوده است. برای افغانستان، چون بندر چابهار 700 کیلومتر به مرکز 
افغانستان نزدیکتر از بندر کراچی پاکستان است، برای واردات و صادرات کاالها نسبت به بندر 
کراچی، مسیری ارزان تر محسوب می شود. هم اکنون ترانزیت کاالهای خارجی از طریق بندر 
چابهار به مرزهای میلک، ماهیرود و دوغارون و سپس به افغانستان صورت می گیرد. واگذاری 
بارانداز، لنگرگاه و تأسیسات بندرِی اختصاصی به بازرگانان افغانستان می تواند مکمل مهمی 
برای افزایش نقش بندر چابهار در اتصال افغانستان به سایر نقاط دنیا و افزایش بسیار زیاد انتقال 
کاال از این کریدور باشد. در مقابِل ارائه ی این اقدامات و خدمات ترانزیتی، دولت مرکزی و 
والیان والیات غربی افغانستان می توانند معادل تعرفه ی ترانزیت کاالهای تجار افغان از خاک 
ایران، ورای حقابه قانونی ایران، به جای ذخیره آب مازاد بر مصرف افغان ها در سدها و بندهای 

مختلف، آن را به طرق مختلف به استان های شرقی ایران منتقل کنند. 

8-3 صادرات برق ج.ا.ایران به افغانستان به عنوان جایگزین احداث سد و 
پروژه های برق آبی

پس از سقوط طالبان در 2001م و برقراری ثبات نسبی در افغانستان، دولت این کشور تالش 
دارد به منظور مدیریت جامع آب های روان و زیرزمینی، آب های جاری به کشورهای همسایه 
را مهار و مدیریت نماید. لذا اقدامات مهمی در زمینه سدسازی به منظور تولید برِق آبی و 
افزایش مصارف کشاورزی انجام داده است )خبرنامه، 2016(. امروز سیاست آبی افغانستان 
مبتنی بر »سیاست احداث سد« است زیرا باور دارد که از طریق کنترل آب قادر به کنترل 
همسایگان خود خواهد بود. تاکنون 19 سد و 34 بند انحرافی در حوضه آبریز هیرمند در باال 
دست تاالب های هامون احداث شده و پیشنهاد ساخت 35 سد دیگر نیز داده شده که دولت 
افغانستان در حال مطالعه و بررسی آنهاست)Stewart, 2016(. بهره برداری از سدهای کجکی، 
کمال خان، بخش آباد و سلما در غرب افغانستان، بر استان های خراسان رضوی و سیستان و 
بلوچستان تأثیر بسیار منفی دارد؛ »سد کجکی« در استان هلمند بر روی رود هیرمند احداث 
شده  است. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین های خشک و هم چنین 
تولید برق است. ظرفیت نهایی آبگیری این سد 2/8 میلیارد متر مکعب یعنی یک سوم ذخیره 
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دریاچه هامون است. »سد سلما« که بر روی هریرود در استان هرات احداث شده است، ظرفیت 
ذخیره ی حدود 640 میلیون متر مکعب آب را دارد و عالوه بر تأمین آب مورد نیاز برای بیش 
از  75هزار هکتار زمین کشاورزی، ظرفیت تولید ساالنه 42 مگاوات برق را نیز داراست.  
)Thomas, 2016(»سد پاشدان« که ساخت آن در سرشاخه های هریرود در باالدست شهر 
هرات شروع شده است، توانایی آبیاری 7 هزار هکتار زمین زراعی و تولید دو مگاوات برق را 
دارد )Ibid(، »بند کمال خان« با ظرفیت ذخیره آب 52 میلیون مترمکعب، می تواند بیش از 80 
هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و بیش از 9 مگاوات برق تولید کند. »سد بخش آباد« 
بر روی فراه رود در ایالت فراه نیز با ظرفیت ذخیره یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب 
)98٪ کل جریان ساالنه فراه رود( و تولید 27 مگاوات برق طی 3 سال در حال احداث است. 

)وزارت انرژی و آب افغانستان، 2016(.
داده های مذکور نشان می دهد که در صورت تکمیل و بهره برداری پروژه های سدسازی و 
برق آبی در غرب افغانستان، امنیت آبی در شرق ایران به شدت آسیب خواهد دید. در این 
شرایط، صادرات برق تولیدی با سوخت فسیلی بویژه گاز از ایران به افغانستان یا برق تولیدی 
توسعه ی  عنوان جایگزین  به  ایران، گزینه مناسبی  توسط  دیزلی ساخته شده  توربین های  با 
پروژه های برق آبی برای افغانستان است. به سبب فقدان امنیت در بسیاری مناطق و ضعف 
زیرساخت های الزم از جمله فقدان فناوری، نبود مصالح با کیفیت و جاده مناسب سراسری و... 
صدور برق آماده به مناطق مختلف افغانستان به صرفه تر از تولید آن در داخل آن کشور است. 
ظرفیت تولید برق بالقوه افغانستان، 24000 مگاوات است که دولت این کشور، برای تولید 
23000 مگاوات آن از برق آبی برنامه دارد. در حال حاضر، در افغانستان از آب حدود 300 
مگاوات برق تولید می شود. افغانستان در 2009م نزدیک به 32 درصد برق مورد نیازش )251 
مگاوات( را از ترکمنستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد کرده و مابقی تولید داخلی 
است که از تولید داخل نیز نزدیک به 39 درصد برق مورد نیاز )306 مگاوات( این کشور از 
برق آبی تامین می شود. طبق برآوردها در 2020م افغانستان به حدود 6200 مگاوات برق نیاز 
خواهد داشت که زیرساخته های فنی و تجهیزاتی افغانستان فقط توان تولید 3100 مگاوات برق 
را خواهد داشت )/http://carnegieendowment.org(. بر این اساس، ایران می تواند برای 
کاهش نیاز افغانستان به برق آبی و همچنین افزایش قدرت چانه زنی خود در همکاری با آن 
کشور، به منظور تأمین حداقل نیمی از کمبود برق افغانستان یعنی 2 هزار مگاوات برای سه سال 

آینده برنامه ریزی نماید.
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8-4 صدور طرح ها و فناوری آبیاری مکانیزه  به افغانستان
افغانستان به دلیل کوهستانی بودن، دارای ذخایر آبی فراوان به میزان 55 میلیارد متر مکعب 
آب های جاری و 20 میلیارد متر مکعب آب  های زیرزمینی است )Qureshi,2002(. در حال 
حاضر اقتصاد افغانستان به شدت به کشاورزی معیشتی وابسته است و بهره برداری از آب برای 
مصارف کشاورزی در افغانستان با روش های سنتی و پرمصرف به حدی است که موجب 
کاهش آب ورودی به مرزهای ایران بویژه در سال های کم بارش می شود. همچنین افزایش 
سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان که نیاز آبی فراوانی دارد، موجب کاهش جریان آب 
به هامون شده است. رشد چشمگیر بخش کشاورزی در افغانستان در چند سال اخیر که اصوالً 
با رشد مصرف آب نیز همراه بوده است، باعث شد نرخ رشد اقتصادی افغانستان از 1/1 درصد 
در سال 1394ش به 2/2 درصد در سال مالی 1395ش افزایش یابد. در همین مقطع، تولید 
تریاک از مزارع خشخاش به عنوان یک محصول آب بَر در سراسر افغانستان 43 درصد رشد 
داشته و از 3300 تن در سال 1394ش به 4800 تن در سال 1395 رسید )بانک جهانی، 1396(. 
در چنین شرایطی یکی از مهمترین اقدامات الزم در دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان 
که برای کاهش مصرف آب افغان ها و حفظ ذخایر آبی آن کشور انجام خواهد شد، صادرات 
فناوری، تجهیزات و طرح های مختلف آبیاری مکانیزه به آن کشور است. همچنین در این زمینه 
می توان طرح های کاشت محصوالت مقاوم به خشکی در مناطق غربی و جنوبی افغانستان اجرا 
کرد. مجموعه ی این اقدامات باید به حدی باشد که بتواند، نیاز افغانستان به آب را به نصف 

مقدار کنونی برساند. آنگاه ج.ا.ایران می تواند در زمینه ی انتقال آب چانه زنی بیشتری نماید.
طبق مطالعات انجام شده )زارع زاده و دیگران، 1395( با انتقال تکنولوژی بویژه فناوری 
آبیاری مکانیزه، ارتقای عملکرد محصوالت و تغییر الگوی کشت در افغانستان بویژه در 
محصول خشخاش، به رغم وجود برخی محدودیت ها، به طور مشروط می توان به یک بازی 
برد- برد دست یافت. در این میان، موفقیت تغییر الگوی کشت خشخاش به شدت وابسته 
به قیمت خشخاش می باشد به طوری که تا قیمت  200 دالر در هر کیلوگرم می توان انتظار 
همکاری افغانستان را داشت اما در نرخ های باالتر، انگیزه ی همکاری افغانستان کاهش می یابد 

و باید به گزینه های دیگری در مذاکرات آب متوسل شد. 

8-5 مبادله ی فرآورده های نفتی با آب یا محصوالت آب بَر
با توجه به ضعف منابع درآمدی افغانستان، دولت این کشور تمایل دارد بخشی از هزینه های 
خود را از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند. طبق یک نظریه غیر رسمی باور این 
است که دولت افغانستان همانند ترکیه طرفدار ایده ی »آب در برابر نفت« است به نحوی که 

86

را)
دگ

ِ ها
صاد

 اقت
رد

یک
رو

ت 
بس

کار
با 

ر(
شو

و ک
ى د

 آب
ت

الفا
خت

ت ا
یری

مد
 و 

ان
ست

غان
 اف

در
ن 

یرا
.ا.ا

 ج
دى

صا
 اقت

سى
ما

یپل
د



87

آن کشور از طریق کنترل آب های جاری به سمت ایران، بتواند تصمیمات سیاسی ایران در 
زمینه فروش نفت ارزان به افغانستان و پذیرش مهاجران را کنترل کند. در مقابِل این ایده ی غیر 
منصفانه، می توان نوعی مکانیسم عادالنه تعریف کرد که بر اساس آن، افغانستان در برابر انتقال 
آب مازاد بر حّقابه قانونی ایران از آب رودخانه های مشترک، مابه ازای ارزش اقتصادی آن را 
از نفت و گاز ایران دریافت کند. با توجه به این که در رابطه با صادرات نفت خام و گاز ایران 
به افغانستان برخی مشکالت وجود دارد و آن کشور نیز دانش فرآوری نفت خام را ندارد، به 
نظر می رسد با گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران، می توان با صدور محصوالت پتروشیمی و 
فراورده های نفتی به افغانستان، در مقابل، از محصوالت آب بَر به عمل آمده از ذخایر آبی آن 
کشور بهره برداری کرد. حتی در این زمینه، ایده ی »کشت فراسرزمینی« قابل ذکر است. بدین 
صورت که ج.ا.ایران با پیاده سازی طرح های استحصال آب در افغانستان، زمین هایی را برای 
کاشت محصوالِت با ارزِش افزوده ی باال در آن کشور اجاره می کند و با استفاده از آب و 
نیروی کار ارزان آن کشور، این محصوالت را برای مصارف داخلی ایران و افغانستان و حتی 

صادرات جهانی کشت و برداشت می کند.

9. الگوی «ارزش گذاری اقتصادی» مبادالت دو کشور 
در سبد منافع ذکر شده در باال، ارزش اقتصادی کاالها و خدمات ایران به افغانستان اغلب با 
مکانیزم قیمت گذاری در بازار صورت می گیرد اما برای افغانستان که قرار است منابع آبی را در 
مقابل دریافت تبادالت اقتصادی، با ج.ا.ایران به اشتراک بگذارد، محاسبه ی ارزش اقتصادی آن 
تابع فرمول  های مختلفی است. »ارزش اقتصادی« عبارت است از: »حداکثر مقداری که یک فرد 
تمایل دارد تا برای به دست آوردن مقداری از کاال، خدمات یا موقعیت خاصی در جهان، از 
بقیه ی کاالها و خدمات صرف نظر کند.« در بازاری کامل و رقابتی، در صورتی که بهره برداران 
از منابع مایل باشند در مقابل استفاده از آنها، بهایی را پرداخت کنند، آنگاه منابع دارای ارزش 
اقتصادی هستند )محمدی، 1389(. طبق این فرمول اگر ج.ا.ایران مایل باشد برای دریافت مقادیر 
مازاد بر هر گونه سهم توافق شده از آب رودخانه های مشترک با افغانستان، بهای پولی آن را 
بپردازد، این آب دارای ارزش اقتصادی محسوب خواهد شد. میزان این ارزش اقتصادی، با 

توجه به میزان سهم و نقش آب در تولید محصوالت نهایی کشاورزی تعیین می شود.
ارزش اقتصادی آب در افغانستان با توجه به ضعف زیرساخت ها و دانش این کشور در 
کسب ارزش افزوده ی آن، کاماًل تابع توافق و تفاهم دوجانبه ی مقامات ایران و افغانستان بر سر 
یک قیمت مشخص می باشد. برای تعیین کّمی و دقیق ارزش اقتصادی مبادالت یاد شده ایران 
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و افغانستان، که خود پژوهشی جداگانه می طلبد، الگوی سه مرحله ای »باربیر«12 پیشنهاد می شود. 
طبق این الگو، مرحله اول به تعریف مسأله و انتخاب رویکرد صحیح ارزیابی اقتصادی، مرحله 
دوم به تعریف حدود و اطالعات مورد نیاز برای رویکرد ارزیابی انتخاب شده و مرحله سوم 
 Barbier( به تعریف تکنیک های ارزش گذاری مورد نیاز برای ارزیابی اقتصادی، می پردازد

. )et. al. 1997

10. به سوی یک معاهدة حقوقی
عدم وجود یک توافق جامع بر سر تعریف حقوق بین الملِل آب یکی از عوامل مهم عدم 
موفقیت مذاکرات و معاهدات آبی است )Mianabadi et al., 2015(. در قوانین و مقررات 
مربوط به بهره  برداری از منابع آبی بین  المللی، تعریف دقیق و جامعی برای میزان حاکم بودن 
دولت  ها بر منابع آبی مشترک، به طوری که مورد قبول همگان باشد، ارائه نشده است. اکثر 
کشورها بر اساس اصل استفاده منصفانه و حسن همجواری با یکدیگر توافق حاصل می  کنند 
)بس کرنر، 1372(. برای پشتیبانی حقوقی دیپلماسی اقتصادی و تضمین توافقات اقتصادی ایران 
و افغانستان، اکنون این سؤال مطرح می شود که از میان »همکاری ارادی« یا »معاهدات الزام آور 
قانونی«، اتخاذ کدامیک در دیپلماسی اقتصادی ثمربخش تر است؟ به نظر می رسد، نظام های 
همکاری مبتنی بر معاهدات،  پیش بینی  پذیرتر و پابرجاترند و در برابر سوءاستفاده های احتمالی 
حمایت های بهتری را فراهم می کنند. با این وجود، نظام های مبتنی بر معاهدات مستلزم این است 
که دولت ها در مواردی از بخشی از حاکمیت خود صرف نظر کنند)باین، 21:1388(. پیشبرد 
و استحکام دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران با افغانستان نیز مستلزم انعقاد یک موافقت نامه جداگانه 
است. اگر چه از بهار 1396ش رایزنی کمیسیون های پنج گانه تخصصی پیرامون موضوعات 
مختلف برای انعقاد موافقت نامه همکاری های استراتژیک ایران و افغانستان آغاز شده است اما با 
توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران، ضرورت دارد »موافق نامه همکاری های راهبردی 
اقتصادی تهران- کابل« نیز با محتوای ذکر شده در پنج بند این پژوهش بین دو کشور امضا و 

تصویب شود.
 

11. نتیجه
مناسبات آبی ایران و افغانستان در بهره برداری مشترک از این منابع از فراز و فرودهای فراوانی 
برخوردار بوده است. در شرایط کنونی، روابط طرفین بر سر بهره برداری منصفانه از آبهای 
مشترک، نه در شرایط همکاری و نه در شرایط تنش شدید قرار دارد. اما برخی اقدامات 

12 . Barbier
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دولت افغانستان در احداث سازه های مختلف آبی در باالدسِت این رودخانه ها، باعث مشکالت 
اجتماعی و زیست محیطی بسیار جدی و نگرانی ایران شده است. با توجه به هدف اصلی این 
پژوهش که تشریح چگونگی تحقق دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان به عنوان یک 
عنصِر مشترِک منفعت محور و سودآور و یک اهرم مؤثر و نسبتاً بادوام در مدیریت اختالفات 
آبِی بوده است، باید به این نتایج مهم اشاره کرد که در صورتی که دو کشور بتوانند بسته ای 
از منافع دوجانبه را در قالب دیپلماسی اقتصادی تعریف کنند، این وابستگی اقتصادی دوجانبه، 
با تأثیرگذاری بر اراده سیاسی دولت افغانستان و جلب حمایت های مردمی، باعث انعطاف 
دو طرف در مورد بهره برداری منصفانه از منابع آبی مشترک خواهد شد. در این شرایط که 
برآیند و ترکیب دیپلماسی اقتصادی و مسأله آب نوعی دیپلماسی برد- برد را شکل داده 
و زمینه را برای یک »معامله بزرگ« فراهم می کند، به احتمال قوی طرفین می توانند درباره 
مدیریت اختالفات آبی موجود به راه حل مشترک برسند. در پرتو دیپلماسی اقتصادی، همکاری 
اقتصادی پایدار ایران و افغانستان می تواند بر مدار منافع محوری شکل گیرد و به استناد نظریه ی 
کارکردگرایی، به سایر حوزه ها از جمله کاهش تنش های سیاسی و زیست محیطی تسّری یابد. 
از آنجا که دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان، باعث افزایش ظرفیت های تجاری، صنعتی، 
مالی و زیرساختی افغانستان می شود، زمینه را برای کاهش نیاز فزاینده افغانستان به اقتصاد صرفاً 
کشاورزی و آب محور آماده و دولت افغانستان را به مدیریت پذیر بودن اختالفات آبی متقاعد 
می کند. لذا همکاری اقتصادی مهمترین پشتوانه تحکیم و حمایت از کاهش تنش در اختالفات 

آبی محسوب می شود.
توجه دولت افغانستان به پیامدهای منفی کاهش ترانزیت مایحتاج اساسی مردم این کشور 
از مسیر ایران، توقف تجارت دوجانبه یا عملی نشدن پروژه چابهار در صورت حل نشدن 
تنش ها بر سر منابع آبی، فرصت مناسبی برای تدوین و انعقاد معاهده ی »همکاری های جامع 
اقتصادی ایران- افغانستان« است. این معاهده مغایرتی با »سند جامع همکاری های استراتژیک 
ج.ا.ایران و افغانستان« ندارد و به سبب اهمیت موضوع، ظرفیت تبدیل شدن به یک معاهده 
مستقل را دارد. در تدوین »سند همکاری های استراتژیک« که مذاکرات آن به طور جدی 
از اوایل 1396ش آغاز شده و موضوعات پیشنهادی برای درج در این سند، در پنج کمیته 
»سیاسی- امنیتی«، »آب«، »فرهنگی«، »اقتصادی« و »امور مهاجرین« در حال بحث و بررسی 
است، موضوع آب های مشترک نیز در سطح کالن مورد توجه قرار گرفته اما به نظر می رسد، 
در سطوح عملیاتی و اجرایی و به منظور پیوند آن با دیپلماسی اقتصادی، انعقاد معاهده جداگانه 
ضرورت دارد. در مقام مقایسه ی این نتایج با مطالعات مشابه، می توان به یافته های آن دسته از 
97پژوهش هایی اشاره کرد که برای مدیریت مسأله آب اغلب به صورت تک بعدی بر همکاری 
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ایران و افغانستان صرفاً در یک زمینه خاص تأکید دارند. لذا نتایج بدست آمده توسط آنها، 
اغلب همکاری های تجاری، کشاورزی یا فناوری را مشروط قلمداد می کند. در حالی که 
یافته های این پژوهش با تشریح ابعاد چندگانه دیپلماسی اقتصادی وضعیت را به گونه ای ترسیم 
می نماید که در صورت ناکام ماندن هر یک از گزینه ها می توان گزینه جایگزین را وارد دستور 

کار بویژه در مذاکرات مربوط به آب کرد.
به منظور تسهیل و تسریع همکاری اقتصادی- آبی ایران و افغانستان، می توان از »ظرفیت های 
منطقه ای« که شرح کامل آن، پژوهشی مجزا می طلبد نیز بهره گرفت. برخی از این ظرفیت ها 

عبارتند از:
ابزار و عناصر گسترش دهنده ی  1.بازنگری و تکمیل »توافق نامه چابهار« و گنجاندن 
همکاری در سایر زمینه ها در این توافق نامه، بویژه تأکید طرف ها بر اهمیت »دیپلماسی 

آب«  در کاهش اختالفات و تعمیق و تحکیم مناسبات پایدار ایران و افغانستان.
2.بهره برداری از فرصت های  »سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای«؛ حضور ایران و 
افغانستان در اکو، کنفرانس همکاری  منطقه ای اقتصادی برای افغانستان )ریکا( و امثال آن، 
بستر مناسبی برای هم افزایی توانمندی های اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه برای 

حضور جدی تر در توسعه و تجارت افغانستان است.
3. توسعه ی شراکت اقتصادی ایران با افغانستان، در شرایطی که برخی کشورهای منطقه از 

جمله پاکستان درصدد اعمال محدودیت تجاری برای آن کشور هستند.
4. بهره برداری از همکاری های چندجانبه افغانستان با هند و توسعه ی »توافق نامه چابهار« با 

حضور کشورهای آسیای مرکزی و روسیه.
5. ارتقای توافق آبی ایران و ترکمنستان در مورد »سد دوستی« به یک »معاهده سه جانبه« 
بین ایران، ترکمنستان و افغانستان در مورد تعیین وضعیت رژیم حقوقی رودخانه هریرود.

به رغم وجود ظرفیت های اقتصادی دوجانبه و منطقه ای، به نظر می رسد آغاز و تداوم دیپلماسی 
اقتصادی ایران در افغانستان و بهره برداری از آن در کاهش اختالفات آبی، با برخی چالش ها و 

موانع به شرح ذیل نیز مواجه خواهد بود:
1.تداوم ناامنی و ضعف زیرساخت های فنی، ساختاری، قانونی و تجاری در افغانستان.

2.حضور رقبای توانمند و جّدی جمهوری اسالمی ایران در حوزه های فنی، تجاری و 
مالی افغانستان. 

3.حضور بازیگران فرامنطقه ای )بویژه امریکا و ناتو( در افغانستان و بروز تعارض منافع 
آنها با همسایگان این کشور و به تبِع آن، اعمال محدودیت  علیه روابط مستقل افغانستان 

و ج.ا.ایران.
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 4.شکل گیری برخی همکاری های منفی منطقه ای در موضوع آب به سردمداری ترکیه؛ 
با توجه به این که ترکیه و افغانستان هر دو در موقعیت باالدست حوضه های آبی منطقه 
قرار دارند، ترکیه تالش دارد برای ایجاد نوعی وحدت رویه ی منطقه ای در مسائل آبی و 
استفاده از آب به عنوان یک اهرم قدرت، افغانستان را نیز با خود همسو سازد که این امر 

به ضرر کشورهای پایین دست حوضه های آبی است.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  هم افزایی  نهادهای  فقدان  و  همکاری   5.ضعف 

رویکرد های اقتصادی در قبال افغانستان.
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استراتژی های کارآمدسازی اقتصاد سیاسِی منطقه ای 
افغانستان و ایران

 بر مبنای تحلیل سیستمِی نقش بندر چابهار1

روح اله اسالمی2 ، ناصر یوسف زهی3

چکیده
افغانستان و ایران با هدِف افزایش تعامالت اقتصادی-سیاسِی دوجانبه و منطقه ای، توجه ویژه ای به بندر 
چابهار طی سال های 2017-2014م. داشته اند. اما این مسئله که، این بندر چگونه می تواند در تحقق 
هدِف مذکور سهیم باشد، در ترازوی سنجش علمی، قرار نگرفته است. از اینرو، سؤاِل اصلی نوشتار 
حاضر این است که با اتخاذ چه راهبردها و تحت چه شرایطی، بندر چابهار می تواند در کارآمدی 
اقتصاد منطقه اِی افغانستان و ایران مؤثر باشد. نویسندگان مقاله، با کاربست روش تحلیل سیستمِی مدل 
SWOT، درصدد پاسخ به این سؤال برآمده اند. فرضیه ی پژوهش از این قرار است که تالش ایران 

جهت تنش زدایی بین المللی برای کاهش تحریم ها، و توسعه ی زیرساخت های ترانزیتی و ساحلی بندر 
چابهار، موجب تسهیل پیوند اقتصادی افغانستان به بازارهای بین المللِی جنوب می شود. این مهم با 
درآمدزایی ملی و تشدید وابستگی متقابِل اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، تحقق اقتصاد منطقه ای 

1. تاریخ دریافت: 1396/09/29                      تاریخ پذیرش: 1397/08/02
eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir :2. استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندۀ مسئول(؛رایانامه
naser.yosefzehy@mail.um.ac.ir :3 . دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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آنان را در پی خواهد داشت. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیرپذیری شدید رونق بنادر ایران از مولفه های 
خارجی )تحریم ها(، تشدید وابستگی تجارت خارجی افغانستان به مسیر ترانزیتی چابهار، و غفلِت 
دولت ایران از بنادر و نواحی ساحلِی جنوب شرق است. چابهار تنها نقش بندر و مطالبات صرف 
اقتصادی ندارد بلکه برای هر دو کشور راه گشای مسائلی است که به صورت تاریخی نادیده گرفته  
شده است. افغانستان انزوای جغرافیایی دارد و ایران نیز به لحاظ مسائل آبی و محیط زیستی در تنگنا 
است. چابهار می تواند شروع مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور به گونه ای باشد که فرجام دو 

بازیگر به یگدیگر پیوند بخورد.
.SWOT ،واژگان کلیدی: بندر چابهار، افغانستان و ایران،  اقتصادی سیاسی منطقه ای

1. پیش درآمد
1-1 بندر مورد مطالعه

طرِح جامع ایجاد بندر چابهار، در سال 1973م. مطرح شد. پس از انقالب اسالمی ایران )1979م.(، 
به دلیل کمبود منابع مالِی ناشی از جنگ تحمیلی، بخشی از طرح به تعویق افتاد و بخشی از 
آن، شامل تأسیس اسکله شهید بهشتی )1982م.( به اِتمام رسید )عزتی و شکری،1391: 7(. با 
پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه ی اول توسعه ی ایران در اواخر دهه ی1980م. اهمیت بنادر 
همچون دهه های 1950 و 1960م. دوباره مطرح، و رونق تجارت داخلی و خارجی کشور، 
کارویژه ی مهم آنان شناخته شد. اهدافی که نیز برای بندر چابهار از زمان تأسیس تاکنون، 
تعریف شده است عبارت اند از: تجارت منطقه ای، ترانزیت کاال، بارانداِز تجاری کاالها و مواد 
اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت گیری صادراتی، عرضه ی سوخت و ایجاد صنایع 

وابسته به نفت و گردشگری )ماهنامه بندر و دریا،1396/فروردین: 59(.
وسعت 10/9  با  و  ایران  شرقی  جنوب  در  آبی  مرز  مبدأ  اولین  عنوان  به  چابهار،  بندر 
کیلومترمربع، در جنوب استان سیستان وبلوچستان واقع شده است. این استان، 930 کیلومتر مرز 
مشترک با پاکستان، 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان 
دارد )عبدی و رجب نژاد،1396: 192(. ظرفیِت اسمی بندر چابهار، 2/5 میلیون تُن و آستانه ی 
پذیرش آن، کشتی های 25هزارتنی است، ظرفیت بارگذاری اسکله های آن نیز، 5 هزار تن در 
هر مترمربع میباشد. بندر چابهار، دارای دو اسکله ی اصلی شهید بهشتی و شهید کالنتری و دو 

انبار است )ستاری فر و همکاران،1388: 160(. 
چابهار در گذشته یکی از مراکز اصلِی دادوستدهای بازرگانی و دریانوری بوده است. 
وجود بازماندهای تاریخی قلعه ی پرتغالی ها در یکی از روستاهای مجاور بندر چابهار )تیس(، 
بیانگر عینی رونق و اهمیت تجارت دریایِی فراملی آن برای دولت هایی چون اسپانیا و پرتغال 
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طی قرون 16 و 17م. است. با حضور و نفوذ بریتانیا در آب های جنوب به عنوان قدرت برتر 
خلیج فارس، چابهار برای کشورهای اروپایی و شرقی )چین و هنِد بریتانیا( در قرون متمادی 18 و 
19م. اهمیت دوچندان یافت. وجود فعالیت های دریایی در جنوب ایران در اوایل قرن 20م. نشان 
از فعالیت منطقه چابهار در دادوستد کاالهای تولیدی و مورد نیاِز شرق کشور و مبادله با بنادر 
هندوستان و پاکستان است  )chabaharport.pmo.ir/fa/tarikhcheh(. پس از آن، با ظهور 
جمهوری های آسیای مرکزی )1991م.( و سقوط حکومت طالبان )2001م.(، مسیر ترانزیتی 
چابهار، جایگاه ویژهای در پیوند تجارت منطقه ای آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و کشورهای 

حوزه خلیج فارس به یکدیگر یافت. 

شکل شماره 1: موقعیت جغرافیایی بندر چابهار

1-2 سنجش اهمیت بندر چابهار؛ منافع افغانستان و ایران
بندر چابهار، منافع متعددی برای افغانستان به همراه دارد. دولت مردان افغان با هدف رهایی 
کشورشان از جبر جغرافیایِی محصور و خشک، طی سال های متمادی تالش کرده اند تا از 
فرصت های اقتصادی ناشی از آب های آزاد جنوب، در راستای تأمین منافع داخلی و رونق 
تجارت خارجی شان بهره جویند. مسائل و اولویت های داخلی دیگِر این کشور تا اوایل قرن 
21م. عماًل مانع از تحقق هدف مذکور گردید. پس از رشد میانگین اقتصاد داخلی افغانستان 
طی دهه ی نخست قرن 21م. )حدود 10درصد(، نخستین گام هاِی استفاده از مسیر ترانزیت 
منطقه ای بندر چابهار توسط دولتمردان افغان برداشته شد. اراده ی قوی حکومت افغانستان 
جهت کاهش محدودیت های محیطی از طریق محور ترانزیتی چابهار، به طور ِجد از سال 

2011م. تاکنون )2017م.( ادامه داشته است.
97بندر چابهار، یکی از بدیل های مهم کاهِش وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان )کراچی، 
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قاسم و گوادر( است. اختالفات سیاسی و درگیری های مرزی کابل-اسالم آباد در سال های 
2017-2015م. باعث کاهش مراودات تجاری آنان به میزان 40درصد شد. ایران و هند، بهترین 
جایگزیِن پاکستان برای افغانستان هستند. با توجه به عدم امکان مطلوب صادرات و واردات 
هند و افغانستان از خاک پاکستان، مسئولیِن ذیربط افغان تمایل زیادی دارند تا این تجارت از 

طریق بندر چابهار صورت گیرد.
از نظر بُعد مسافت، بندر چابهار نزدیکترین و باصرفه ترین محور ترانزیِت تولیدات افغانستان 
به بازارهای بین المللی مصرف در جنوب است. این بندر در مقایسه با بندر کراچی، حدود 800 
کیلومتر و با بندرعباس حدود 90کیلومتر به افغانستان نزدیک تر است.4 هزینه ی حمل یک 
کانتینر 20فوتی به این کشور از طریـق چابهـار، حـدود هـزار دالر )تقریبا50ً درصد هزینه ی 
حمل ونقل(، ارزان تر از مسیر کراچی و بندرعباس است. این امر، مدت زمان و هزینه ی حمل 

کاال را به طور چشمگیری کاهش می دهد )ماهنامه بندر و دریا،1396/فروردین: 46(. 

شکل شماره 2: برتری جغرافیایی چابهار نسبت به بندر کراچی پاکستان
 در دسترسی افغانستان به آب های بین المللی 

   
در مجموع، بندر چابهار نقش بسزایی در توسعه ی اقتصاد منطقه ای و ملی افغانستان دارد. از 
این طریق، امنیت و ثبات داخلی این کشور نیز می تواند حاصل شود. در جدول زیر )شماره1(، 
سعی شده تا چرایی اهمیت چابهار از زاویه ی دید کارگزاران و نهادهای مربوطه در افغانستان، 

ذکر گردد.

4. افغانستان اکنون عالوه بر بندر چابهار، از طریق بنادر کراچی و عباس به آب های بین المللی وصل می شود.
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بندر چابهار برای ج.ا.ایران از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ افزایش وابستگی افغانستان، 
هند و چین به بنادر ایرانی، تحکیم روابط اقتصادی- سیاسی با کشورهای شمال، جنوب و جنوب 
شرق آسیا، افزایش قدرت اقتصادی داخلی، از مهم ترین سودمندی های ملی و منطقه ای چابهار 

برای کشور هستند.
در سطح محلی )ُخرد(، محرومیت زدایی از سیستان وبلوچستان و افزایش سرمایه گذاری 
در این استان از طریق بندر چابهار، نخستین و مهمترین پیامِد فرآیند منطقه ای اقتصاد سیاسی 
ایران و افغانستان است. نبود سطح منطقه ای تعامالت اقتصادی و سیاسی کشورها، به منزله ی 
نبود فعالیت های تجاری بنادر یا درآمدزایی بندری است. جهت تحقق هدف مذکور، امروزه 
سهولت های بسیاری برای بازرگانان و سرمایه گذاران افغان در بندر چابهار، فراهم شده است. 
تخصیص 50 هکتار زمین برای سرمایه گذاران افغان جهت ایجاد تأسیسات بازرگانی و بدون 
دریافت مالیات، تخفیف 30 درصدی تعرفه گمرکی، خدمات رایگان نگهداری محصوالت 
کشاورزِی صادراتی و وارداتی افغانستان در سردخانه ها، حل مشکالت ترانزیتی- بازرگانی 
تولیدات  از  معاف شدن شماری  و  دریایی  هزینه های حمل  ونقل  ایران، کاهش  و  افغانستان 
افغانستان از تعرفه های گمرکی، از جمله مشوق های سرمایه گذاری افغان ها در بندر چابهار هستند 

.)tolonews.com 4(
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جدول شماره 1:برابر سنجی نگاه کارگزاران، نهادهاو کارشناسان افغانستان
 به چرایی اهمیت منطقه ای بندر چابهار



1-3 جایگاه چابهار در روابط ایران و افغانستان
اهمیت و نقش ملی و فراملِی چابهار با گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان طی چند 
سال اخیر، حیاتیتر شده است. در سال 2016م. افغانستان با یک پله صعود، هفتمین بازار 
مقصِد کاالهای ایران بود.5 در چهار ماهِ نخست سال جاری )2017م.(، افغانستان با سهم ارزشی 
6/1 درصد از صادرات، به ششمین بازار هدف صادرات کشور مبدل شده است )سازمان 
توسعه تجارت ایران،1396/الف: 1(. ایران نیز با تصرف حدود 25 الی30درصد بازار افغانستان، 
نخستین صادرکننده ی کاال به این کشور طی سال های 2017-2015م. به شمار آمده است. 
صادرات ایران به افغانستان در سال 2006م. از حدود 515 میلیون دالر به 2،458،775،509 
میلیارد دالر در سال 2016م. رسید.6 در مقابل، صادرات افغانستان به ایران در سال 2006م. 
به میزان 8/8 میلیون دالر و در سال 2016م. به 20 میلیون دالر رسید )سازمان توسعه تجارت 
ایران،1396/ب(. رشد این تعامالت که حاکی از تحول در گفتمان سیاست خارجی دو کشور 

است، زمینه ی مناسبی برای نقش آفرینی بین المللی چابهار مهیا می کند. 
   بندر چابهار، اکنون جدیدترین فصِل روابط دوجانبه ی اقتصادی و سیاسی تهران-کابل است. 
درگذشته، بحران های سیاسی-امنیتی، به شدت بر دیپلماسی دو کشور سایه افکنده بود. اما از 
سال 2011م. تاکنون، موضوعیت این بندر به تدریج بخشی از برنامه ی مذاکرات، سفرها و 
بازدیدهای مشترک دو کشور را تشکیل داده است. موافقتنامه ی چابهار که در 23 َمی 2016م. 
)3 خرداد 1396ش.( بین رؤسای جمهور افغانستان و ایران و نخست وزیر هند، در تهران منعقد 
سیاسِی  و  اقتصادی  مناسبات  توسعه  به  افغان  و  ایرانی  هّمت دولت مردان  از  نشان  گردید، 
منطقه ای از طریق این بندر است. این موافقتنامه در 31  اکتبر 2016م. به تصویب مجلس ملی 
افغانستان رسید )wolesi.website/pvd/showdoc.aspx?Id=5542(. چابهار در سال جاری 
نیز )2017م.(، در اولویت نخست کمیته ی امور اقتصادی مشترک ایران- افغانستان جای گرفته 

است. در جدول زیر )شماره 2(، تحول تاریخِی مذکور بیان شده است.

5.افغانستان در سال 2015م. هشتمین بازار هدف ایران بود. 
6.افغانستان، 3/73 درصد سهم وزنی و 5/58 درصد سهم ارزشی صادرات ایران را در سال 2016م. تشکیل 

داده است.
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1-4 پیشینه ی پژوهش
پژوهش های صورت گرفته شده در خصوص بندر چابهار، به نقش ژئوپلیتیکی این بندر 
در ارتقاء معادالت منطقه ای تأکید ویژه ای داشته اند، ازجمله؛ سیّدعباس احمدی و ابراهیم 
احمدی )1396(، جعفر سیاره و میثم فوالدی مهترکالته7 )1396(، اریبا اریف8 )2016م.(، 
حامد عسگری زمانی )1395(، و عزتاله عزتی و شمس الدین شکری )1391(، این مهم، 

مورد توجه نویسندگان پژوهش حاضر نیز است. 
عده ای دیگر ازپژوهشگران، نظیر شأون امیرتان9 )2017م.(، لیندسی هیوگس10 )2016م.(، 

7. Jafar Sayare and Meysam Fooladi Mehtarkalateh
8. Areeba Arif
9. Shawn Amirthan
10. Lindsay Hughes
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جدول شماره 2:دیدارها، سفرها و نشست های مشترك ایران-افغانستان 
پیرامون بندر چابهار)2017-2011 م.(



جواد  و همکاران11 )2016م.(،  ویکاس کومار12 )2015م.(، و راری دانیلز13 )2013م.(،  به بررسی 
نقش چابهار حوِل محور روابط اقتصادی و سیاسی ایران، هند، پاکستان و چین پرداخته اند. از 
منظر تحلیلی این پژوهش ها، رقابت چین  و پاکستان )بندر گوادر( با هند و ایران )بندر چابهار( بر 
سر نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی، توأم با تهدیدات منطقه ای و سیاست حذفی این کشورها 
است )بازی با حاصل جمع صفر(؛ اما این پژوهش، معتقد به تحقق اقتصاد سیاسی منطقه ای با 
محوریت کشورهای پنجگانه ی مذکور به ویژه ایران و افغانستان است که رقابت، عنصر ذاتی 
آن است. یکی دیگر از نقاط مشترک پژوهش های مذکور، غفلت آنان از نقش بندر چابهار 
در آیندهی تحوالت خارجی و دوجانبه ی ایران-افغانستان است. هدف نهایی پژوهش حاضر، 
پرکردن این خأل علمی است. این مدعا، مستلزم رویکرد و تحلیل سیستماتیک بوده که در این 

نوشتار به کار گرفته شده است.

1-5 مسئله ی اصلی پژوهش  
انسجام و رابطه ی سیستمی است؛ بدین معنا که  بیانگر یک  بندر چابهار،  اهمیت منطقه ای 
انتظارات منطق های و ملی افغانستان و ایران از این بندر را می توان به مثابه ی ورودی های یک 
اتخاذ رویکرد منطقه گرایی آنان جهت  از  انتظارات دو کشور، حاکی  تلقی کرد.  سیستم 
افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی است. چگونگی عملکرد سیستم بندر چابهار در 
برآورده ساختن انتظارات )اقتصاد منطقه ای( و شناسایی استراتژی های کارآمد جهت ارائه ی 
خروجی های متناسب با انتظارات، هدف اصلی این پژوهش است. مسئله ی مذکور تاکنون 
مورد بررسی علمی قرار نگرفته است و تبیین آن، متضمن رویکرد چندجانبه به محیط درونی 
و بیرونی سیستم است. رویکرد سیستمی به عنوان یک ابزار تحلیل استراتژیکی؛ »مهمترین 
طرح واره ی مفهومِی هادی و اصلی سازمان بخش، جهت انجام بهتر یک پژوهش و راه گشای 
مسائل مختلف است« )Parsons,2005: 360(. بر این اساس، برای تبیین هر چه بهتر مسئله ی 
اصلی نوشتار حاضر، بندر چابهار همچون یک سیستم کل )محلی( و بخشی از سیستم بزرگتر 
)ملی و منطقه ای( درنظرگرفته شده است که دارای ورودی، خروجی و فرآیند عملیاتی است. 
بررسی فرآیند عملیاتی مستلزم آن است تا از یکسو؛ نقاط قوت و ضعف داخلی سیستم بندر 

چابهار ارزیابی و از سوی دیگر، تهدیدات و فرصت های خارجی این سیستم شناسایی شوند.
    با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه و واقع نگرایانه ی نظام محور، می توان به میزان عملکرد و 
توانایی بندر چابهار و سرانجام، به شناسایی و تجویز استراتری های کارآمد و عملیاتی جهت 

11. Javad Falak, Zeeshan Muneer, Hassan Rias
12. Vikas Kumar
13. Rorry Daniels
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ارتقاء سطح روابط اقتصادی و سیاسِی منطقه ای ایران و افغانستان نائل آمد. در این خصوص باید 
افزود، سطح منطقه اِی اقتصاد سیاسی به لحاظ موضوعی، با مناسبات اقتصادی و وابستگی متقابل 
میان کشورها سروکار دارد. این مناسبات، متأثر از تعامالت و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و 

فرهنگی میان کشورها است و در عین حال، بر آنها نیز تأثیر می گذارد )مصلی نژاد،1393: 4(.
سؤال و فرضیه این نوشتار، از قرار زیر است: 

با اتخاذ کدام راهبردها و تحت چه شرایطی، بندر چابهار می تواند در کارآمدی اقتصاد 
منطقه اِی افغانستان و ایران مؤثر باشد. فرضیه ی پژوهش بدین شرح است که تالش ایران جهت 
تنش زدایی بین المللی برای رفع تحریم ها و توسعه ی زیرساخت های ترانزیتی و ساحلی بندر 
چابهار، موجب تسهیل پیوند اقتصادی افغانستان به بازارهای بین المللِی جنوب می شود. این مهم 
با درآمدزایی ملی و تشدید وابستگی متقابِل اقتصادی و سیاسی ایران و افغانستان، تحقق اقتصاد 

منطقه ای آنان را در پی خواهد داشت.

2. چارچوب تئوریک
هاینز وی ریچ، در سال 1982م. مدل سوآت را به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت مطرح 
کرد. این مدل، یک »چارچوب مفهومی برای شناسایی و تحلیل »تهدیدها14« و »فرصت ها15« در 
محیط خارجی و ارزیابی »ضعف ها16« و قوت های17»درونی یک سیستم است«. ضمن سنجش 
وضعیت، هدف از تکنیک سوآت، تدوین راهبرد بر اساس متغیرهای مزبور جهت تحلیل 
نظام مند، کنترل و ارتقاء عملکرد سیستم و اجزاء تشکیل دهنده ی آن است )گلکار،1385: 
3-2(. قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات، مفاهیم پایه ای مدل سوآت هستند. این مفاهیم 
به ترتیب اشاره دارند به »مزیت ها، منابع و مهارت های داخلِی بالفعل و مطلوِب حال و آتی 
سیستم«،»محدودیت ها وکمبودها در منابع، مهارت ها و توانایی های داخلِی فعلی و آتی سیستم«، 
»مولفه های خارجِی مطلوب موجود و بالفعل سیستم«، و »مولفه های خارجی نامطلوب موجود و 
آتی سیستم«. نقاط قوت و فرصت ها، به عنوان عناصر کمک کننده ی سیستم و نقاط ضعف و 
تهدیدات، به عنوان عناصر آسیب زای سیستم تلقی می شوند )هانگر جی و ویلن،1384: 132(. 
مدل سوآت درخصوص چگونگی شناسایی مؤلفه ها داخلی و بیرونی سیستم، عماًل روش 
خاصی را پیشنهاد نکرده است. اما در این نوشتار، جهت شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها 
و تهدیدات سیستم بندر چابهار، سعی شده تا از مجالت معتبر، تحلیل های کارشناسی شده ی 
14. Threat
15. Opportunities
16. Weaknesses
17. Strenghts
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منابع دست اوِل مرتبط و متن مصاحبه ها و سخنرانی هاِی مسئولین و دستگاه های اجرایِی ذیربط 
همچون سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، بندر و منطقه آزاد چابهار و اتاق تجارت و صنایع 

افغانستان، استفاده شده است.
 ،WO ،SO در مدل سوآت، برای بهبود و ارتقاء عملکرد یک سیستم، چهار استراتژی   
ST و WT ارائه شده است. در اجرای استراتژی SO، سیستم با استفاده از نقاط قوت داخلی 
می کوشد از فرصت های خارجی حداکثر بهره برداری را کند. هدف استراتژی WO، استفاده از 
فرصت های موجود خارجی جهت بهبود نقاط ضعف داخلی سیستم است. در اجرای استراتژی 
ST، تالش می شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی سیستم، اثرات ناشی از تهدیدات محیط 
خارجی سیستم به حداقل رسد. هرگاه سیستم دارای نقاط ضعف داخلی و مواجه با تهدیدات 

زیاد خارجی باشد، استراتژی WT اتخاذ می شود )فردآر،1393: 360-364(.   
                                                                                

SWOT 3. تحلیل تجربی مفاهیم مدل
آغاز تحلیل تجربی مفاهیم در مدل سوآت، مشخص نشده و یا چندان دارای حائز اهمیت 
نیست. نویسندگان مقاله در ابتدا به نقاط قوت و ضعف های بندر چابهار )محیط داخلی سیستم( 

و سپس به فرصت ها و تهدیدات خارجی )محیط بیرونی سیستم( پرداخته اند. 

)S( 3-1 نقاط قوت داخلی
3-1-1 ژئوپلیتیک اقتصادمحور

ژئوپلیتیک بندر چابهار، موقعیت مناسبی برای تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه است. در سطح 
بین المللی، این بندر از یکسو، در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ جهان قرار 
دارد. کریدور شرقی- غربی از »دروازه ابریشم« در چین آغاز و به حوزه های قفقاز، آسیای 
غربی و دریای مدیترانه منتقل می شود، شاخه ی جنوبی این کریدور از طریق بندر چابهار به 
جنوب آسیا و خلیج فارس می رسد. در کریدور شمال- جنوب، که از شمال اروپا شروع و 
با گذر از ایران، تا اقیانوس هند) بندر بمبئی( و کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسیا امتداد 
می یابد، این بندر یکی از مهم ترین محورها است )دهدست،1389: 62-63(. مجاورت چابهار با 
خلیج فارس، پاکستان و افغانستان، اهمیت ویژهای به آن در این دو کریدور بخشیده است. بندر 
چابهار با پاکستان )از مرز گواتر( تقریباً 120 کیلومتر مرز مشترک ساحلی دارد و پیوند زمینی 
آن با پاکستان از مسیرهای چابهار-زاهدان-میرجاوه و با افغانستان از مسیرهای چابهار-زاهدان-

زابل صورت می گیرد. این بندر با پایتخت عمان )مسقط(،  تقریباً 241کیلومتر فاصله دارد. بدین 
صورت، بندر چابهار، نزدیک ترین و بهینه ترین مسیر انتقال انرژی و کاال از خلیج فارس، دریای 
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عمان، چین و اقیانوس هند به افغانستان، کشورهای مستقل مشترک المنافع )حوزه ی CIS( و 
اروپای شرقی از طریق کریدور شمال-جنوب و غرب-شرق است )صاحب داد زهی و توسلی 

رکن آبادی،1396: 200(.
عالوه براین، ژئوپلیتیک چابهار می تواند دو قلمرو ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی سازمان 
همکاری سارک )آسیای جنوبی( را به سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی، اکو و 

دریاری خزر متصل می کند )ویسی،1396: 118(. 
در سطح ملی، بندر چابهار در طرح توسعه ی محور شرق، »محور ترانزیتی شرق« نامیده 
شده است. این محور به طول 1840کیلومترمربع، از بندر چابهار آغاز و به استان خراسان رضوی 
خاتمه و نیز به درگاه های صادرات و واردات ایران- افغانستان متصل می شود. این بندر ، از یک سو 
به بازارچه های مرزی میلک در زابل، ماهی رود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان 
رضوی می پیوندد و از سوی دیگر، به لطف آباد و باجگیران در خراسان شمالی )حسینپور پویان 
و همکاران،1389: 157(؛ مرزهای شرقی شامل دوغارون، سرخس، باجگیران و لطف آباد در 
مسیر ایرانی کریدور جهانی شرق- غرب قرار دارد. یکی از اهداف محور شرق، افزایش سهم 
چابهار در بازرگانی و ترانزیت کاالهای داخلی و خارجی است. محور شرق با نقش آفرینی 
ژئوپلیتیکی بندر چابهار، می تواند تعامالت اقتصادی استان های شرقی ایران با افغانستان را تعمیق 

بخشد )طاوسی و همکاران،1391: 82-83(.   

97شکل شماره 2: جایگاه ژئوپلیتیک بندر چابهار در کریدورهای بزرگ جهانی و محور ترانزیتی شرق
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3-1-2 امنیت و ثبات داخلی
بندر چابهار در جغرافیای امن و باثبات ایران واقع شده است. مرزهای چابهار همچون سایر 
مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور از امنیت مناسبی برخوردار است. درحالیکه مرزها و 
بنادر دریایی و خشکی مشترک پاکستان، هند و افغانستان با مشکل ناامنی دست  وپنجه نرم 
می کنند. ثبات و امنیت داخلی بندر چابهار، محرکی قوی برای جذب سرمایه گذاری تجار و 
بازرگانان افغانستان شده است. اینان با توجه به بحران ناامنی در کشورشان و مرزهای پرتلفات 
افغانستان و پاکستان، امنیت صادرات و واردات کاال را بسیار ضروری می دانند؛ به گونه ای که 
وجود طالبان و ناامنی برای کانتینرهای افغان در مسیر کراچی و گوادر به افغانستان، باعث شد 
تا تجار و بازرگانان این کشور به جایگزینی راه دیگری بیاندیشند. درواقع، مسیر ترانزیتی که 
انتظار می رود بندر گوادر از طریق بلوچستان پاکستان در مرز چمن وارد خاک افغانستان شود، 
و سپس به کشورهای آسیای مرکزی راه یابد، مجبور است که از دو منطقه ی ناامن بلوچستان 
پاکستان و جنوب افغانستان عبور کند. بزرگراه قندهار-کابل و قندهار-زابل- فراه، امن تر 
از بلوچستان پاکستان تصور نمی شوند. این در حالی است که مسیر بندر چابهار، امن ترین، 
کوتاه ترین و با صرفه ترین مسیر حمل ونقل و ترانزیت کاال به افغانستان و آسیای مرکزی است 

که صادرات و واردات این منطقه را با محوریت شرق ایران تسهیل می کند.

3-1-3  اشتراکات اجتماعی
اکثریت مردم شهرستان چابهار، اهل سنت و حنفی مذهب هستند که عالوه بر زبان محلی 
بلوچی، در محافل رسمی و اداری، به زبان پارسی نیز تکلم می کنند. این امر، درخصوص 
اکثریت قسمت جنوب سیستان وبلوچستان صدق می کند. دین اسالم و زبان پارسی در اشاعه و 
گسترهی تمدن ایرانی نقش بسزایی دارند، کشور افغانستان، جزء الینفک این تمدن فرامرزی 
است. دین مردمان این کشور، اسالم )حنفی مذهب( و زبان رسمی شان، َدری پارسی و پشتون 
است. پیوند مشترک فرهنگی، تعامالت اجتماعی مسئولین و تجار افغان با مردم شرق و جنوب 
شرق ایران را تسهیل کرده است. جدای از این، حتی اشتراک در پوشش ظاهری مردم چابهار 

با ملت افغانستان، در ایجاد حس همدلی و نزدیکی آنان نقش بسزایی ایفا می کند.

3-1-4 حضور گسترده اتباع افغان در سیستان  وبلوچستان
حضور گسترده ی اتباع افغانستان در سیستان وبلوچستان، باعث افزایش نفوذ اجتماعی-اقتصادی 
آنان در این استان شده است؛ به گونه ای که یکی از علل گرایش دولت مرکزِی افغانستان 
به بندر چابهار، مطالبات مهاجرین افغاِن ساکن در سیستانوبلوچستان جهت بهره برداری از 
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امکانات موجود این بندر برای تسهیل مراودات خارجی بود. تجار افغاِن ساکن در چابهار، 
در  چابهار  بندر  درخشان  آینده ی  بیانگر  که خود  دارند  ایران  دولت  از  فراوانی  انتظارات 
معادالت منطقه ای کابل-تهران است.18 پرواز مستقیم چابهار-کابل، تسهیل صدور مجوزهای 
سرمایه گذاری برای تجار افغان در چابهار، تردد کامیون های پالک افغانستان در مسیر چابهار-

میلک، تحصیل فرزندان سرمایه گذاران افغان در ایران، افزایش مدت اقامت آنها در ایران از 
یک سال به پنج سال و هماهنگی برای تردد تجار افغان به داخل کشور بدون نیاز به صدور 
cfzo.ir/( مجوز خروج و مراجعت، ازجمله مهمترین خواسته ها و انتظارات این طبقه است

ns/163(. پافشاری اینان  به عنوان بخش خصوصی، تضمینی برای تداوم توجه حکومت های 
مرکزی کابل و تهران به بندر چابهار است.

3-1-5 پروژه های توسعه ای بندر چابهار
برای ارائه ی تصویر روشن تر از جایگاه راهبردی بندر چابهار، ضرورت دارد تا پروژه های 
در دست اقدام، احداثی و تکمیلی مددنظر قرار گیرد. به ویژه اینکه، این پروژه ها در ارتباط با 
طرح های دیگری که هر کدام از کشورهای منطقه  در نظر دارند، حائز اهمیت است. در این 
بین، می توان به افتتاح نخستین فاز طرح توسعه بندر چابهار )شهید بهشتی(، به عنوان بزرگترین 
پروژه ی توسعه ای ایران، در دهه ی پایانی ماه نوامبر 2017م. اشاره کرد. مراسم افتتاح این طرح، با 
حضور رئیس جمهور ایران و نمایندگان 17 کشور به ویژه افغانستان، چین و هند صورت گرفت. 
مزایای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، عالوه بر اینکه می تواند مکمل سایر طرح های 
توسعه ی منطقه ای ایران و کشورهای همسایه باشد، عبارت اند از: افزایش ظرفیت بندر شهید 
بهشتی از 2/5 به 8/5 میلیون تن، احداث دو پست اسکله کانتینری و سه پست کاالی عمومی به 
طول 1700 متر، ساخت1470متر موج شکن، احداث 640متر ترمینال کانتینری، الیروبی به میزان 
15/8میلیون مترمکعب، احیاء اراضی به میزان 203 هکتار، رشد بارگیری و تخلیه ی کاالهای نفتی 
و غیرنفتی، تبدیل چابهار به قطب ترانزیتی منطقه، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی در جنوب 
cha-/tarhvatoseh1/fa/ir.pmo.chabaharport( شرق، و رعایت شاخص های زیست محیطی

baharport(. پس از توسعه ی فاز اول، فاز دوم توسعه بندر چابهار آغاز خواهد شد که طبق آن، 
38 هکتار از اراضی به سازی می شود و یک ترمینال کانتینری با 900متر اسکله به بندر اضافه 
خواهد شد. در فازهای سوم، چهارم و پنجم، احداث ترمینال کانتینری با اسکله های 1200متری 
و 1700متری برنامه ریزی شده است. همچنین تا سال 2017م. پروژه های متعدد توسعه ای در بندر 

چابهار احداث و تکمیل شده اند.

1897. براساس آمار رسمی در حال حاضر 130 شرکت افغان در بندر چابهار ثبت شده است.
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جدول شماره 3: وضعیت پروژه های احداثی و تکمیلی بندر چابهار تا سال 2017م.

عنوان پروژه
پیشرفت فیزیکی 

برنامه ای
پیشرفت فیزیکی

واقعی
پیشرفت 

ریالی برنامه ای
پیشرفت ریالی 

واقعی

احداث ساختمان های 
عملیاتی بندر شهید بهشتی 

چابهار

٪100٪94٪100٪83

احداث مرکز نگهداری 
مواد مقابله با آلودگی نفتی 

و تجهیز مرکز موجود

٪100٪80٪100٪67

احداث ساختمان پاس 
کشتی ها در 

بندر شهید کالنتری

٪100٪85٪100٪67

تکمیل روسازی بارانداز 
کانتینری بندر شهید 

کالنتری

-٪100-٪100

تکمیل و اتمام اجرای 
آسفالت جاده دسترسی 
اسکله یکصدهزارتنی 

بندر شهید بهشتی

-٪99،5-٪99،5

)chabaharport.pmo.ir/fa/darbarebandar/project/omrani(.

(W) 2-3 نقاط ضعف داخلی
3-2-1 خطوط مواصالتی ضعیف چابهار

بندر چابهار، پتانسیل بسیاری برای صدور کاال و انتقال مسافر به شبه قاره ی هند، آسیای جنوبی، 
افغانستان و پاکستان دارد، اما هنوز از امکانات الزم ارتباطی )زمینی و هوایی( بی بهره است. 
این بندر تاکنون به شبکه ی سراسری ریلی کشور نپیوسته است. نزدیکترین فرودگاه که در 
فاصله ی 45 کیلومتری بندر چابهار قرار دارد، تنها دارای پروازهای داخلی به مقصد ایرانشهر، 
زاهدان، مشهد، بندرعباس و تهران است. در حال حاضر، این بندر با سه محور اصلی به شبکه ی 
جادهای سراسری کشور می پیوندد: محور جاسک-بندرعبارس، چابهار- ایرانشهر-کرمان و 
چابهار-ایرانشهر-زاهدان )حسین پور پویان و همکاران،1389: 161-160(. بدون ارتباط ریلی، 
بندر چابهار نمی تواند به یک »بندر مادر« تبدیل شود. رونق محور شرق و نقش آفرینی منطقه ای 
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بندر چابهار در روابط اقتصادی ایران و افغانستان، منوط به اتصال ریلی آن به شبکه ی سراسری 
خط آهن شناخته شده است )ستاری فر و همکاران،1388: 157(.

3-2-2 شاخص های ضعیف توسعه پایدار 
از آغاز تأسیس بنادر ایران تاکنون، با وجود هزینه های هنگفت، هنوز یک مدل توسعه ای و 
فعالیت های  آمار  ندارد.  وجود  بین المللی  استانداردهای  با  مطابق  آنان  برای  سازمان یافته ای 
اقتصادی بنادر از قبیل تولید صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت و ترانزیت کاال، افزایش 
نرخ بهره ورِی درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیالت، نرخ رشد صادرات، و صاردات مجدد، 
همگی حاکی از ضعیف بودن شاخص های توسعه ای در بندر چابهار است؛ این امر، تأثیرات منفی 
بر جذب سرمایه گذاری در این بندر داشته است )پیری سارمانلو،1396: 95(. به اعتقاد برخی، 
توسعه نیافتگی بنادر و تاخیر بهره برداری از پروژه های مهم سواحلی ایران، زنگ 
خطر ِکاهش تمایل هند و افغانستان به چابهار را به صدا درآورده است )عدم 

.)n24.af/ 2توسعه بندرچابهار
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار )عبدالرحیم کردی(، معتقد است »چابهار 
زمانی مرکز ترانزیتی تمامی کاالهای افغانستان می شود که زیرساخت های بندری و پسکرانه ای 
آن توسعه یابد«. وی، دلیل عدم استفاده همه جانبه افغانستان از چابهار و افزایش هزینه های 
حمل ونقل کاال از این طریق را در عامل شاخص های ضعیف توسعه ی پایدار می داند. به عنوان 
مثال، هزینه ی ترانزیت کاال با کامیون از بندرعباس به افغانستان پنج میلیون تومان و از چابهار 
به این کشور هفت میلیون تومان است )عظیمی،1396: 146(. مسئولین اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان نیز، بزرگترین مشکل در بندر چابهار را، برخالف بندر کراچی، نبود ظرفیت های 
بزرگ دریایِی بارگیری و تخلیه کشتی های بزرگ دانسته اند. به همین دلیل، بخش بزرگی از 
کاالهای افغانستان از این مسیر صادر نمی شود و اینان انتظار رفع این مشکل را از سوی ایران 

 .)tolonews.com 5( دارند

3-2-3  ضعف تبلیغاتی
 یکی از فنون افزایش رقابت بین بنادر با توجه به ماهیت جهانی شان، افزایش فعالیت های بازاریابی 
آنان از طریق تبلیغات است. افزایش شناخت، بهبود چهره ی بندر و  ارتباط دهی تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان، سه هدف عمدهی این تبلیغات است )زارع و همکاران،1394: 48-49(.
به عقیده ی مسئولین بنادر و دریانوردِی ایران، علیرغم ظرفیت های بندر چابهار، هنوز این بندر 
97برای صاحبان کاال و تجار منطقه شناخته شده نیست. از نظر اینان، مزیت های ناشناخته بندر 
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چابهار ناشــی از خالء رســانه ای است )ماهنامه بندر و دریا،1390: 98(؛ سهم اندک چابهار 
در حجم ترانزیت کاال در سال های اخیر، بیانگر عدم توجه به ظرفیت ها و امکانات آن است 
)ستاری فر و همکاران،1388: 161(. پوشش ضعف مذکور، موردتوجه مسئولین ایرانی و افغانی 
قرار گرفته است. از نظر بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان، »موضوع 
"بازاریابی" در بندر چابهار از مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری است«. به باور وی، »کلید 
توسعه و تنها راه نجات بندر چابهار، بحث بازاریابی است« )ماهنامه بندر و دریا،1395: 27(. 
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در خصوص خالء رسانه ای معتقد است »عدم آگاهی تجار افغانی از 

ظرفیت های بندری چابهار، باعث غفلت )آنان( از بهره برداری مناسب )این بندر( شده است« 
.)chabaharport.pmo.ir/fa/news/35685/(

3-2-4 مدیریت نیمه سنتی سواحل چابهار
یکی از مشکالت مناطق آزاد ساحلی چون بندر چابهار، فقدان سازمان های اجرایی مناسب و 
هماهنگ و عدم برخورداری از مدیریت صحیح و چندجانبه است )شاکری و سلیمی،1385: 
125(؛ در حالی که مدیریت نواحی ساحلی، سیستمی چندوجهی است که سعی دارد بین 
بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی هماهنگی ایجاد کند )مدیریت جامع 
یا تلفیقی( و برنامه ها، اهداف، وظایف و منافع آنان را در راستای تحقق مقاصد اصلی سیستم، 
سازماندهی کند )ابراهیم زاده و کریمی،1388: 63-62(. تحت تأثیر فقدان مدیریت یکپارچه ی 
ساحلی )نگاه میان بخشی( در چابهار، از یکسو؛ هیچ یک از نهادهای دولتی و خصوصی حاضر 
به انجام طرح های توسعه ای به شیوهی هماهنگ با یکدیگر نیستند و از سوی دیگر؛ در این 
ناحیه، برخی طرح ها یا بازدهی کافی نداشته و عقیم می مانند و یا اینکه به قیمت صدمه های 
جبران ناپذیر به سایر بخش های اقتصادی به پایان می رسند. لذا هنوز، یک نظام مدیریت سنتی 
)نگاه بخشی( در منطقه ساحلی چابهار حاکم است )ابراهیم زاده و کریمی،1388: 64( که 
خود، میزان تناقض و سلب اعتماد سرمایه گذاران در این ناحیه را تشدید کرده است )ستاری فر 

و همکاران،1388: 162(.
(O) 3-3  فرصت های خارجی

3-3-1 توافق برجام
پس از توافق برجام، بنادر کشور بـرای دولت های خارجی جهت سرمایه گذاری، اهمیت 
مضاعف یافت )ماهنامه بندر و دریا،1396/مرداد: 80(؛ چرا که تحریم های بین المللی کشتیرانی 
علیه ایران، مهمترین تهدید پایانه ی کانتینری چابهار برای این کشورها محسوب می شد )زارع 

و همکاران،1394: 25(.
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با رفع برخی تحریم های دریایی و کشتیرانی، کشورهایی چون هند به شدت مصمم شدند 
تا حوزه فعالیت های اقتصادی خود در زمینه ساخت بنادر، جاده و راه آهن در ایران را گسترش 
دهند )احمدی و احمدی،1396: 257(. در سال 2015م. تفاهمنامه سرمایه گذاري هند در بندر 
چابهار با دولت ایران منعقد شد. با اجراي این توافقنامه، ظرفیت بندر چابهار در مرحله نخست 
برنامه ریزي، از 2,5 میلیون تن به 8,5 میلیون تن افزایش و همزمان با اجراي این مرحله و با 
الیروبی اسکله کنونی شهید بهشتی، امکان پهلوگیري کشتی های با ظرفیت بیش از 80 هزارتن 
مالیاتی20  فراهم می شود )ویسی،1396: 115-116(. در حال حاضر، معافیت  بندر  این  در 
ساله، کاهش تعرفه هاي گمرکی و تضمین 100درصدی بازگشت سرمایه و سود ناشی از آن، 
ازجمله  محدودیت زایی های ورود سرمایه گذاران خارجی به چابهار جهت توسعه و اتصال آن 

به شبکه ریلی محسوب می شوند )عبدی و رجب نژاد،1396: 194(.
هند با توجه به مشکالت متعدد سیاسی با پاکستان، تمایلی برای استفاده از مسیر ترانزیتی 
بندر کراچی به کشورهای آسیای میانه و افغانستان نداشته و بنابه رقابت های اقتصادی با چین، 
درصدد نفوذ در بازارهای کشورهای محصور در خشکی است. هزینه ارزان ترانزیت کاال از 
مسیر چابهار، فرصت ویژهای برای هندی ها جهت دسترسی به بازار افغانستان است. مقامات هند 
با تأسیس یک شرکت بین المللی دریایی )گلوبال پورتس( در چابهار جهت هماهنگ سازی 
فعالیت های بندری و اختصاص خط اعتباری 150میلیون دالری توسعه چابهار، امیدوارند از این 
پس، نیازهای بازار افغانستان و آسیای میانه را از مسیر چابهار تأمین کنند )عظیمی،1396: 146(. 
به عنوان نمونه، نخستین محموله ی گندم کمکی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار در تاریخ 
11 نوامبر 2017م. )1396/8/20ش.( وارد این کشور شد. اندکی پس از آن، محموله ی سوم 
گندم هند وارد بندر شهید بهشتی چابهار گردید )96/9/4(. این محموله ها، بخشی از 110هزار 
تن گندِم وعده شده ی هند به افغانستان هستند )/chabaharport.pmo.ir/fa/news/40404(؛ 
انتقال محموله های گندم، ضمن رفع موانع جغرافیایی، بر گسترش روابط تجاری و منطقه ای 

هند، افغانستان و ایران می افزاید.
روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران طی چند سال اخیر به دلیل رقابت با چین و پاکستان 
و نیز عدم حساسیت امریکا، عمیق تر شده است. دو کشور اهداف و منافع مشترک امنیتی در 
افغانستان دارند. تهران و دهلی نو، از یک سو؛ از پیامدهای جنگ و بی ثباتی افغانستان هراس دارند 
 Bhatnagar &( و از سوی دیگر؛ نگران نفوذ پاکستان و تسلط کامل طالبان در افغانستان هستند
John,2013: 1(. همچنین باید افزود، رقابت آنان در بازار اقتصادی افغانستان، تاکنون بازی با 

حاصل جمع صفر نبوده است.
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شکل شماره 4: اهمیت منطقه ای بندر چابهار در ترانزیت هند به افغانستان، ایران، آسیای 
مرکزی و شرق اروپا

3-3-3  بازار مصرفی روبه رشد افغانستان
افغانستان اکنون بیش از 90 درصد نیازهای داخلی اش را وارد می کند. بازار مصرفی روبه رشد 
32میلیون نفری این کشور و نسبت باالی واردات آن، از ضروریات و فرصت های گسترش 
روابط اقتصادی ایران و افغانستان است )مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1393: 43(؛ در این 

راستا، بندر چابهار نقش بسزایی در انتقال سوخت به افغانستان دارد.

4-3-3  سیاست خارجی بی طرفانه ی افغانستان
افغانستان از آغاز تأسیس خود تاکنون، با هدف مصون ماندن از رقابتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، غالباً 
سیاست خارجی بی طرفانه را اتخاذ کرده است. طبق مادهی 8 قانون اساسی این کشور )2003م.(، 
یکی از اصول حاکم بر سیاست این کشور، »عدم مداخله، حسن همجواری و روابط حسنه ی متقابل« 
است. بی طرفی باعث شده تا افغانستان از بسیاری از مناقشات و مجادالت برون مرزی کشورها مصون 
بماند. امروزه افغانستان روابط حسنه ای با کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس دارد. این کشورها 
نیز افغانستان را مثابه ی کشوری دوست و متحد خود می دانند. انجام مذاکرات صلح با طالبان در قطر 
و کمک های اقتصادی اعراب به افغانستان ناشی از اعتمادسازی متقابل آنان است. امارات یکی از 
صادرکنندگان اصلی کاال )خودرو( به افغانستان است. در عرصه ی اقتصاد و روابط سیاسی منطقه ای،  
سیاست خارجی بیطرفانه ی افغانستان، تضمینی برای ثبات و تداوم صادرات و واردات این کشور به و 

از کشورهای خلیج فارس از مسیر بندر چابهار است.
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)T( 3-4  تهدیدات خارجی
3-4-1 تحریم های بین المللی

برخی از شرکت های بزرگ غربی به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران 
و همچنین تداوم محدودیت های بانکی، از فراهم ساختن تجهیزات مورد نظر هند برای توسعه 
بندر چابهار، خودداری کرده اند. بانک های اینان به دلیل باقی ماندن برخی از تحریم های مالی 
آمریکا، آماده ی انجام فرایند انتقال پول این معامالت نیستند. بازگشت یا اعمال تحریم های 
جدید بین المللی ضربه بزرگی به برنامه ها و اهداف استراتژیک و اقتصادی هند وارد می کند 
و از طرف دیگر؛ طرح های ملی توسعه بندر چابهار و جنوب شرق، و تبدیل آن به یک قطب 
ترانزیتی منطقه را با دشواری هایی روبرو می کند. باید افزود هرچند تحریم های هسته ای ایران با 
اجرای برجام برداشته شد، اما برخی از تحریم های غیرهسته ای آمریکا علیه ایران نظیر ممنوعیت 
 .)ir.voanews.com/a/iran-sanction-india/3895144.html(معامله با دالر باقی مانده است
مهمتر آنکه، مخالفت و کارشکنی کشورهایی چون اسرائیل، عربستان و آمریکا جهت نافرجامِی 
توافق برجام، سبب شده سیاست خارجی هند تا حدودی سیاست های محتاطانه و ریسک ناپذیری 

.)Pal Singh Sidhu,2016 32( :را در سرمایه گذاری بنادر ایران در پیش بگیرد

3-4-2  واگرایی ایران و اعراب
ارتباط  برقراری  ایران،  از گذرگاه  آزاد  به آب های  از دسترسی  افغانستان  اهداف  از  یکی 
اقتصادی با کشورهای عرب خلیج فارس است، اما ارتباطات تجاری ایران با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس در سال های اخیر مناسب نبوده است )ماهنامه بندر و دریا،1396/خرداد: 35(. در 
کنار استمرار تنازعات امنیتی و ساختاری، تحوالت اخیر در خاورمیانه نیز حاکی از تشدید 
میزان واگرایی ایران با کشورهای عربی است. منازعه و خودمحوری ایدئولوژیکی نخبگان 
این دولت ها منجر به ایجاد منازعه در هویت شبه اسالمی آنان شده است. بحران های قطر، یمن، 
لبنان، فلسطین و اسرائیل، مسئله ی رفراندوم اقلیم کردستان و حمایت عربستان از آن، اعالم 
استراتژی جدید حکومت ترامپ مبنی بر مبارزه با تروریسم و تالش برای نشان دادن ایران به 
عنوان حامی اصلی تروریسم، نزدیکی هرچه بیشتر آمریکا به اعراب به ویژه عربستان در سال 
2017م. و غیره، بر شدت واگرایی اینان افزوده است. تداوم بحران واگرایی، در بلندمدت تردد 
و ترانزیت کاال از کشورهای حوزه ی خلیج فارس به افغانستان و آسیای مرکزی و بالعکس را 

از مسیر ترانزیتی جنوب شرق ایران با موانع جدی مواجه خواهد ساخت. 
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3-4-3  زیرساخت های مواصالتی نامناسب افغانستان
هدف مشترک فعلی ایران و افغانستان، ارتقاء مناسبات منطقه ای اقتصادی آنان است. چنین 
آزمندی، حداقل نیازمند زیرساخت ها و در اینجا یعنی خطوط و جاده های مواصالتی استاندارد 
و متناسب با ترانزیت حجیم منطقه ای است. جدای از ایران، افغانستان نیز تاکنون نتوانسته چنین 
نیازهای مقدماتی را فراهم سازد. درحقیقت، جاده های سراسری این کشور، ظرفیت تردد 
کامیون های سنگین را نداشته و یا در میان مدت، این جاده ها به شدت نیاز به تعمیر و بازسازی 
خواهند داشت. این معضل، هزینه ی استهالک، تردد وسایل نقلیه و حمل کاالهای صادراتی و 

وارداتی از مسیرهای چابهار-افغانستان را به شدت افزایش می دهد.

4-4-3  بندر گوادر و رقابت های بین المللی
بندر چابهار همچون یک سیستم در سطوح محلی، ملی و منطقه ای، در صورت اشاره و مقایسه با 
بندر گوادر پاکستان )مورد حمایت و سرمایه گذاری شدید چین(، قابل فهم و حائز اهمیت است. 
در یک بررسی واقع بینانه  و سیستمی، می توان گفت که این دو بندر در دو موقعیت متفاوت قرار 
گرفته اند که می توانند به صورت رقیب یا مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند. منافع ملی ایران در 
نگاهی مکملی و نه رقابتی تصور می شود؛ زیرا بنادر چابهار و گوادر به نحو آشکاری در مرکزیت 
رقابت های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته اند. در این میان، کریدورهای اقتصادی-تجاری و 
حمل ونقل های ترانزیتی جهانی، بر دامنه ی رقابت های منطقه ای بین هند و پاکستان، و هند و چین 
از یک طرف، و رقابت های بین المللی چین و آمریکا، و چین و روسیه از طرف دیگر افزوده 
است و به تدریج ابعاد آن از اقتصادی و تجاری به نظامی-�امنیتی ارتقا می یابد. در چنین نگاه 
رقابت آمیزی، اگر به آینده بنادر سواحل مکران توجه شود می توان تصور کرد که بندر چابهار و 
بندر گوادر با آینده ای متفاوت تر از گذشته روبه رو شوند و تبدیل شدن آن ها به بنادر آزاد نه تنها 
توسعه آن ها را در پی خواهد داشت، بلکه توسعه شرق ایران و استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی و توسعه در ایالت بلوچستان پاکستان و در امتداد پروژه »یک 
جاده-یک کمربند« تا ایالت سین کیانگ چین را تسهیل می کند. طرح بلندمدت توسعه در این 
ابعاد، نه تنها منطقه را دگرگون خواهد کرد، بلکه معادله قدرت هند را در موضع برتر از پاکستان، 
و چین را در موضع برتر از آمریکا قرار خواهد داد. این بدین معنا است که ایران در جایگاهی 
قرار خواهد گرفت که می تواند از موقعیت ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خود به 
عنوان کشوری که می تواند جنوب آسیا را به آسیای مرکزی، شرق آسیا را به خاورمیانه، آفریقا و 
اروپا اتصال دهد بهره گیرد. منتهی واقعیت آن است که بهره گیری از این فرصت تاریخی مساعد 
نیازمند ملزوماتی است که اگر درست و به موقع درک نشود و در قبال آن ها برنامه ریزی صورت 

نگیرد، بندر چابهار در رقابت با بندر گوادر خواهد باخت.
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4. ارائه ی راهبردها
عملکرد سیستمی بندر چابهار در ارتقاء اقتصاد سیاسی ایران و افغانستان، منوط به کاربست 
از  زنجیره وار  طرح هایی  اجرای  از  است  عبارت  استراتژی؛  است.  مطلوب  استراتژی های 
سیاست ها، روش ها و برنامه های کارآمد و نیز بسیج منابع در کنار درنظر داشِت عوامل محیطی، 
 Grant & Jordan,( جهت تحقق الگویی از اهداف و غایات حیاتِی فعلی و آتی یک سیستم
11 :2015(. در این پژوهش، استراتژی های مورد نظر، در چهار سطح ملی، دوجانبه، منطقه ای و 

فرامنطقه ای طبقه بندی شده اند که به شرح ذیل است:

4-1 راهبردهای سطح ملی
(ST) 4-1-1(توسعه زیرساخت های مواصالتی

اما  افغانستان اگرچه به عنوان »مکمل ژئوپلیتیکی« یکدیگر، محسوب می شوند،  چابهار و 
غیراستاندارد بودن جاده ها و فقدان خطوط ریلی، چنین موقعیتی استراتژی را به شدت متأثر 
ساخته است. بهره گیرِی توانایی های بندر چابهار و کاهش اثرات تهدیداِت ناشی از بحران ها 
و تهدیدات خارجی، مستلزم توسعه ی زیرساخت های مواصالتی است. از این طریق، میزان 
وابستگی کشورهایی چون هند و چین به بندر چابهار جهت ترانزیت کاال به آسیای مرکزی 
و شرق اروپا از مسیر جنوب شرق ایران، دوچندان خواهد شد )کاهش هزینه های ترانزیتی(. 
گرایش و سوق دادن بخش خصوصی به مناطق شرق و جنوب شرق، می تواند سهم بسزایی 
در سرمایه گذاری اینان جهت توسعه ی زیرساخت های مواصالتی بندر چابهار و افغانستان 
داشته باشد. اما این مهم، مستلزم یکسری مقدمات اولیه است ازجمله؛ تالش برای تبلیغات و 
بازاریابی های گسترده، کیفی سازی و ارتقاء وضعیت امنیت جنوب شرق و افزایش تعامالت 

اجتماعی سایر نقاط کشور به این مناطق.
(SO) 4-1-2 خدمات ویژه برای بخش خصوصی افغانستان در چابهار

پیش بینی می شود که در آینده، میزان سهم حضور تجار و بازرگانان افغانستان در بندر چابهار به 
نسبت سایر کشورها، افزایش یابد. در این صورت، درصد مطالبات و امتیازخواهی اینان افزایش 
می یابد. اعم این انتظارات شامل کاهش تعرفه های گمرکی )اقتصادی( و تسهیل در صدور 
روادید و ویزا )سیاسی-امنیتی( است. خدمات ویژه، متعاقباً انگیزه ی سرمایه گذاری و تردد 
بخش خصوصی در بندر چابهار را فراهم می کند. از این طریق، می توان بین توانایی های داخلی 
چابهار و بهره گیری بخش خصوصی افغانستان از این توانایی ها جهت صادرات محصوالت شان 

به جنوب، یک پیوند ناگسستنی برقرار ساخت.
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(WT)4-1-3 سیاست گذاری های هدف دار ایران در نواحی ساحلی
کم کاری ها وسیاست های اقتصادی ضعیِف تاریخی ایران در  بنادر و مناطق آزاد، نقش بسزایی در 
عقب ماندگی این نواحی داشته است. امروزه در ایران، سیاست گذاری های زمان مند )کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت( درخصوص ارتقاء و پیشرفت نواحی ساحلی، کمتر وجود دارد. لذا دولت 
ج.ا.ایران اگر درصدد نقش آفرینی در اقتصاد و معادالت سیاسی منطقه است، می بایست ابزارها 
و سیاست های متناسب با این هدف را تهیه و عملیاتی نماید. این مهم، وابستگی هند و چین به 
سواحل ایران را دو چندان خواهد کرد. در این راستا، دولت مردان ایرانی باید به افزایش بودجه های 
توسعه ای )بنادر و مناطق آزاد(، و مرکززدایی سیاسی و صنعتی توجهی وافر داشته باشند. این نکته 
از آن جهت مهم است که رغبت چین، هند و افغانستان به سواحل جنوب و جنوب شرق، نه صرفاً 
به علت قدرت ایدئولوژیکی، نظامی و مذهبی ایران، بلکه بخاطر منفعت و موقعیت ویژه ی این 

سواحل جهت ترانزیت بین المللی کاال است.

4-2 راهبردهای سطح دوجانبه )مشترك(
(SO) 4-2-1 سرمایه گذاری مشترك ایران و افغانستان در چابهار

امروزه دولت مردان ایرانی و افغان، به کمک های مالی و سرمایه گذاری کشورهایی چون 
هند و چین در بندر چابهار چشم دوخته اند. چنین انتظار و وابستگی، نامعقوالنه و کوته نظرانه 
است؛ چرا که مانع از همت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در گسترش سرمایه گذاری های 
مشترک و حتی انفرادی آنان در این بندر شده است. هند، چین و حتی عمان اگرچه جزء 
نافعان مسیر مواصالتی چابهار هستند، اما نباید فراموش کرد که ایران و افغانستان نخستین نافعان 
و برندگان این بندر هستند. سرمایه گذاری مشترک تهران-کابل که راهی برای بهره گیری از 
نقاط قوت داخلی بندر چابهار جهت بهره گیری از فرصت های خارجی است، نقش نخست در 
تقویت خطوط مواصالتی و تجهیز کرانه های ساحلی این چابهار دارد. در غیر این صورت، به 
راحتی با حذف سهم سرمایه گذاری هند از چابهار، دیگر نمی توان از سرمایه گذاری در بندر 

چابهار صحبت به میان آورد.

(SO) 4-2-2 گسترش مناسبات اجتماعی
ارتباطات اجتماعی دوجانبه ی ملت ایران و افغانستان به شدت ضعیف است که خود به مقوله ی 
امنیت در افغانستان برمی گردد. به ندرت اتفاق افتاده است که ایرانیان، افغانستان حتی نقاط 
امن این کشور را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کرده باشند. تحکیم مناسبات و 
پیوندهای دو کشور از طریق افزایش سفرهای توریستی و مردمشناسِی دوجانبه، تأثیر بسزایی 
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در هم افزایی و شناخت فرصت های اقتصادی یکدیگر خواهد داشت. نباید فراموش کرد که 
نفوذ اقتصادی غرب در شرق جهان، از طریق جهانگردان و سیّاحان صورت گرفت. 

4-3  راهبردهای سطح منطقه ای
(ST) 4-3-1 تنش زدایی منطقه ای

منطقه ای که ایران و افغانستان در آن واقع شده اند به شدت تنش آفرین و پارادوکس محور 
ایران و اعراب، از یکسو تأکید زیادی بر منطقه گرایی داشته و از سوی  است. دولت های 
دیگر، مدل حاکم بر سیاست خارجی آنان، رهیافتی فرامنطقه ای دارد که کاماًل در تضاد با 
منطقه گرایی است. روابط تهران با بیشتر کشورهای عربی که حوزه ی عظیمی از منطقه ی 
مجاورتی ایران را تشکیل می دهند، به شدت تنش زا است. رویگردانی اعراب و ایرانیان از 
یکدیگر و توسل هر دو آنها به غرب به عنوان »نیروی سوِم منجی«، بیانگر شکاف مذکور 
است. از سوی دیگر، اختالفات تاریخی هند، پاکستان و افغانستان منجر به تنش زایی عمیقی 
در جنوب آسیا شده است. با کاهش اختالفات مرزی و سیاسی این سه کشور، نقش آفرینی 
منطقه ای ایران در ناحیه ی باثبات جنوب آسیا قابل پیش بینی است. لذا نمی توان آرمان تحقق 
اقتصاد و سیاست منطقه ای داشت، درصورتی که رهیافت کشورهای فوق، در تضاد با آن باشد. 

از این رو، هم اندیشی و تنشزایِی ایدئوژیکی منطقه ای، متقدم بر اقتصاد منطقه ای است. 

(ST) 4-3-2 افزایش سرمایه گذاری های مشترك منطقه ای
کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، با وجود اینکه اهمیت بندر چابهار را در پیوند به یکدیگر 
درک کرده اند، اما این کشورها تاکنون با محوریت ایران و افغانستان، سرمایه گذاری کالن 
و  سرمایه گذاری ها  حتی  نداده اند.  شمال-جنوب صورت  ترانزیت  تسهیل  منطقه ای جهت 
پروژه های اینان بیش از آنکه روند منطقه گرایی را تقویت کند، بر تشدید واگرایی منطقه ای افزوده 
است. توقف خط لوله ی صلح با محوریت ایران و راه اندازی راه الجورد با محوریت افغانستان 
برای کاهش  نمود عینی دوگانگی در سرمایه گذاری های آنان، عاملی  )2017م.(، عالوه بر 
وابستگی منطقه ای تهران-کابل است. این نکته از آن جهت مهم است که ژئوپلیتک مشترک 
ایران و افغانستان، نقش مهمی در پیوند اقتصاد مناطق منفرد آسیای مرکزی و جنوبی، خلیج فارس 
و شرق اروپا دارد. مشارکت اقتصادی کشورهای نافِع اقتصاد منطقه ای پیامدهایی مهمی دارد 
ازجمله؛ توسعه خطوط ریلی و زیرساخته ای مواصالتی افغانستان و چابهار، محرومیت زدایی، 
جذب سرمایه گذاری ها و گسترش همکاری ها. در خصوص گسترش همکاری ها باید گفت 
97که ایران می تواند از تجارب دریایی هند و چین در بهبود مدیریتی بنادر و سواحل، الگوبرداری 
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کند. حتی اگر روند واگرایی ایران و اعراب ادامه یابد، دولت ایران ناگزیر باید بر کشورهای 
جنوب، جنوب شرق و مرکز آسیا متمرکز شود.

4-4 راهبردهای سطح بین المللی
(WT) 4-4-1  اعتمادسازی بین المللی

مهمترین پیامد توافق برجام، اعتمادسازی جهانِی برای ایران بود. این تحول جز از طریق تنش زایی 
ایران با اروپا و غرب حاصل نشد. متعاقباً، برجام نیز تکیه گاهی برای تداوم روند تنش زایی ایران 
شد. علیرغم این رویداد، هنوز فضای حاکم بر روابط ایران با کشورهای قدرتمند چون آمریکا، 
انگلستان و فرانسه، اعتمادساز نیست. برای ایران و افغانستان، اروپا و غرب تنها به یک کشور 
یعنی آمریکا خالصه و ختم می شود. به عبارتی دیگر، کنش سیاسی سایر کشورهای قدرتمند در 
قبال ایران و افغانستان، به شدت متأثر از رویکرد دولت مردان ایاالت متحده به این دو کشور قرار 
گرفته است. بنابراین، نمی توان نقش آمریکا را در اعتمادسازی و تنشزایی ایران نادیده انگاشت. 

کاهش تحریم های بین المللی بنادر، نخستین پیامد اعتمادسازی فرامنطقه ای برای ایران است.

(WO) 4-4-2  عملیاتی ساختن کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب
ایران و افغانستان، هر دو در مسیرهای ترانزیتی کریدورهای بزرگ فرامنطقه ای قرار دارند. 
احیاء ژئوپلیتیک منطقه پیوند ایران و افغانستان، با عملیاتی کردن کریدورهای جهانی شمال-

جنوب و شرق-غرب، شتاب خواهد گرفت. گشایش محور ترانزیتی شرق ایران نیز نقش 
مهمی در این بین دارد. با وجود اینکه موافقتنامه ی حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب در سال  
2000م. )شهریور 1379ش.( بین ایران، هند و روسیه به امضاء رسید، اما تاکنون، این کشورها 
اقدام جدی جهت به سرانجام رساندن این توافقنامه صورت نداده اند. بنابراین، تقویت مناسبات 
منطقه ای ایران و افغانستان با محوریت بندر چابهار، مستلزم انجام رایزنی دولت مردان دو کشور 
با کشورهایی که در مبدأ، میانه و مقصد کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارند، 

است.

5.نتیجه گیری
بندر تاریخی چابهار، به عنوان مهمترین بندر تجارِی خارج از خلیج فارس، از نظر سیاسی و 
استراتژیکی، نقطه ای کلیدی برای فضای حیاتی تجارت خارجی و ضمانتی برای تداوم و تعمیق 
فعالیت های اقتصادی ایران و افغانستان در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می شود. در 
حقیقت،  امنیت خلیج فارس و تنگه ی هرمز، دسترسی مستقیم به آب های آزاد، و افزایش قلمرو 
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آبی ایران در دریای عرب و اقیانوس هند، به سواحل دریایی چابهار جایگاه استراتژیکی در 
معادالت منطقه ای تهران-کابل بخشیده است. سایر ویژگی های کرانه ای این بندر، همچون 
ژرفای مناسب سواحل چابهار، نبود کشورهای رقیب در کرانه ها و بنادر، و آلودگی کم این 
سواحل، زمینه ی بهره گیری از این امکانات را برای رونق صادرات و واردات ایران و افغانستان 
فراهم ساخته است؛ چنین ویژگی های ساحلی، به طور حتم صنعت گردشگری این ناحیه را 

برای ورود دو کشور به »تجارت فرهنگی«، فراهم می سازد.
  تالش های اقتصادی خارجی دولت افغانستان، نقش بسزایی بر بهره گیری هرچه بیشتر این 
کشور از بندر چابهار دارد. حضور پررنگ افغانستان در اجالس و سازمان های منطقه ای و نیز 
افزایش سفرهای مقامات بلندپایه به کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی، حاکی از تالش 
دولتمردان در حوزه ی اقتصادی و احیاء دوباره ی تجارت این کشور است. اگرچه هنوز تأمین 
امنیت و مقابله با تروریسم، بر بیشتر اجالس و نشست های بین المللی درخصوص افغانستان سایه 
افکنده است، اما مقامات افغان از طریق همین مجراها، گفت وگوهای بسیاری درخصوص 
بهبود مناسبات تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و نیز تشویق برای جذب سرمایه  گذاری های 
خارجی جهت ارتقاء اقتصاد منطقه ای صورت داده اند. به عنوان مثال، امروزه یکی از پروژه های 
دارای اولویت در چارچوب »کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای راجع به افغانستان« 
)ریکا(19، عملیاتی ساختن موافقتنامه ی بندر چابهار و تقویت دهلیِز بین المللی ترانزیت چابهار 
است. اما ایران برخالف کشورهای ترکیه، هند، چین و تاجیکستان، در همکاری های منطقه ای 
اقتصادی افغانستان پیشگام نبوده و تاکنون میزبان هیچ یک از نشست های منطقه ای دراین زمینه 
نبوده است. به نظر می رسد که تبلیغات رسانه های غربی و عربی، جنگ نرم افزاری شدید و 
آسیب زایی بر فضای تعامالت اقتصادی ایران حاکم گردانیده است. گفتمان ایران هراسی و 
شیعه هراسی منجر به تدفیع چهره ی صلح جویانه و تشریح چهره ای مداخله گرایانه از ایران، و 

ایجاد برخی سوءگمان ها برای همسایگان تجاری متحد تهران همچون افغانستان شده است.
و  داخلی  به محدودیت زدایی  منوط  چابهار  بندر  سیستماتیک  و  منطقه ای  نقش آفرینی     
تهدیدزدایی خارجی است. با کاهش یا از بین بردن تهدیدات و محدودیت ها یا آثار آن ها، 
می توان شاهد دستاوردها و خروجی های چشمگیری برای سیستم بندر چابهار بود. ناکارآمدی 
و ضعف در هر یک از اجزاء و بخش های کارکردی این سیستم، باعث ایجاد اختالل در سایر 
اجزاء آن می شود. در واقع، پیوستگی متقابل عناصر سیستم، حاکی از رویکرد چند بعدی و 
هدفمند به آن است. با این تفاسیر، بندر چابهار در صورت نگاه سیستمی دولت مردان به آن، 

نقش بسزایی در ارتقاء مناسبات تجاری ایران و افغانستان خواهد داشت.

18. Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan )RECCA(
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جدول شماره 4: خروجی کاربست مدل سوات در تحلیل نقش بندر چابهار در 
اقتصاد سیاسی منطقه ای ایران و افغانستان

عوامل داخلی

عوامل خارجی

)S( قوت ها

1(ژئوپلیتیک اقتصادمحور

2(امنیت و ثبات داخلی مناسب

3(توسعه ی پروژه های توسعه ای

4(اشتراک هویتی با افغانستان

5(حضور فراوان افغان ها در س و ب

)W( ضعف ها

1(محرومیت س و ب

2(مرکزگرایی سیاسی-اقتصادی ایران

3(ضعف خطوط ریلی شرق ایران

4(توسعه ناپایدار بنادر ایران

5(ضعف تبلیغات رسانه ای در ایران

6(پیرامون شکننده و ناامن چابهار

7(مدیریت نیمه سنتی سواحل ایران

)O( فرصتها
1(توافق برجام

2(ارتقاء مناسبات هند-
ایران-افغانستان
3(ژئوپلیتیک 

منطقه پیوند افغانستان
4(افزایش توجه چین به 

چابهار
5(سیاست خارجی 
بی طرفانه ی افغانستان

6(بازار مصرفی 
روبه رشد افغانستان

7( پروژه های توسعه ای 
بندر چابهار

SO استراتژی های
1(ارائه خدمات ویژه برای بخش 

خصوصی افغانستان
2(سرمایه گذاری مشترک ایران-

افغانستان
3(گسترش مناسبات اجتماعی 

ایران و افغانستان

WO استراتژی های
1(عملیاتی ساختن کریدور شمال-

جنوب
2(عملیاتی ساختن کریدور شرق-

غرب
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)T( تهدیدها
1(سیاست گذاری 
ضعیف داخلی ایران
2(زیرساخت های 
ضعیف افغانستان

3(واگرایی ایران و 
اعراب

4(تحریم های بین المللی
5(دشواری کسب 
و کار در ایران و 

افغانستان
6(بندر گوادر و 

رقابت های بین المللی

ST استراتژی های
1(توسعه زیرساخت های 

مواصالتی
2(تنش زدایی منطقه ای ایران و 

اعراب
3(افزایش سرمایه گذاری های 

منطقه ای

WT استراتژی های
1(سیاست گذاری هدفدار ایران در 

نواحی ساحلی
2(امنیت زایی در افغانستان

3(اعتمادسازی و تنش زایی بین المللی

منابع
1( منابع فارسی
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واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال 
بحران سوریه: چالش  ها و پیامدها1

حسین مسعودنیا2، شهروز ابراهیمی3 ، حمید درج4

چکیده
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در تحوالت سوریه از ابتدای شروع 
بحران در این کشور با حمایت همه  جانبه از سوریه   دوست، تمام نفوذ و ظرفیت خود را برای 
تثبیت این حکومت بکار گرفته و در راستای حفظ و ارتقای منافع ملی خود و تقویت محور 
این سوال اصلی است که  به  بر می  دارد. پژوهش موجود در پی پاسخ  مقاومت در منطقه گام  
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه چه پیامدها و چالش  هایی را به 
دنبال داشته است؟ یافته  های مقاله حاکی از آن است که در پی اتخاذ سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در قبال بحران سوریه هر یک از سناریوهای محتمل در آینده بحران این کشور 
می  تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیار مهمی را برای سیاست خارجی ایران و منافع منطقه  ای آن 
در بر داشته باشد که این خود می  تواند بر توان بازیگری ایران در صحنه سیاسی منطقه تأثیرگذار 
با این  – تحلیلی، راهکارهایی برای مقابله  باشد. تحقیق پیش رو درصدد است با روش توصیفی 

چالش  ها در چارچوب نظریۀ گزینش عقالیی ارائه نماید. 
واژگان کلیدی: بحران سوریه، گزینش عقالیی، ژئوپلیتیک، منافع ملی، سیاست خارجی.
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فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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1. مقدمه
با شکل  گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران بین  المللی و منطقه  ای ذی نفع و تاثیرگذار، 
براساس منافع و عالیق خود جهت گیری مختلفی را در رابطه با این کشور که از اهمیت 
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه نیز برخوردار است، اتخاذ نموده  اند. جمهوری اسالمی 
ایران نیز در این میان که همواره در پی ارتباط نزدیک و سازنده دو جانبه و چند جانبه با 
کشورهای منطقه است و حتی یکی از اهداف مهم در رویکرد سیاست خارجی خود را تعامل 
سازنده با قدر ت  های منطقه  ای و فرامنطقه  ای تعریف نموده است، نسبت به بحران سوریه توجه 

خاصی را مبذول می  دارد. 
سوریه متحد راهبردی جمهوری اسالمی ایران و حلقه اساسی مقاومت اسالمی در منطقه است. 
این کشور تنها عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران محسوب نمی  شود، بلکه نوع حکومت 
در دمشق، در معادالت آینده منطقه خاورمیانه و منافع ملی جمهوری اسالمی نیز نقش تعیین-

کننده ای دارد. روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران و سوریه طی چهار دهه اخیر را 
می توان از باثبات  ترین روابط میان کشورهای منطقه به شمارآورد. شواهد و مستندات حاکی 
از آن است که ایران از دولت اسد در مقابل مخالفین داخلی، منطقه  ای و فرامنطقه  ایش حمایت 
می  کند، زیرا سقوط دولت اسد معادالت استراتژیک در منطقه را به ضرر ایران تغییر خواهد 
داد. از طرفی دیگر آمریکا و متحدین استتراتژیک آن در منطقه، از جمله رژیم صهیونیستی 
و عربستان سعودی از سرنگونی دولت بشار اسد و در نتیجه قطع محور اتحاد ایران، سوریه 
و حزب  اهلل لبنان حمایت می  کنند، زیرا آنها خواهان تغییر اتحادها و ائتالف  های استراتژیک 
در منطقه به ضرر جمهوری اسالمی ایران هستند. لذا از ابتدای شکل  گیری بحران سیاسی در 
سوریه، جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت از خواسته  های مردم، تاکید بر انجام اصالحات، 
لزوم حفظ حاکمیت ملی در سوریه و برقراری گفت  و گو های سوری- سوری، حمایت همه -

جانبه خود را از نظام سوریه به صورت رسمی اعالم کرده است. 
در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت سوریه قبل از این 
پژوهش، تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در این پژوهش  ها سیاست خارجی ایران 
بر اساس منافع ایدئولوژیک و یا اهداف جاه  طلبانه منطقه  ای ایران تبیین گردیده است، ولی در 
پژوهش حاضر هدف بر این مهم بوده است که این موضوع تبیین گردد که بر اساس رهیافت 
گزینش عقالنی، منافع ملی جمهوری اسالمی ایران اتخاذ یک سیاست فعال در قبال تحوالت 
سوریه را ایجاب می  کند که چنین سیاستی برای جمهوری اسالمی ایران از یک طرف چالش 

و از سوی دیگر فرصت  هایی فراهم می کند.
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بحران سوریه و چشم  انداز آینده آن از جنبه  های مختلف بر منافع ملی جمهوری اسالمی 
ایران تاثیر می  گذارد. هدف از انجام این پژوهش بیان چالش  ها و فرصت  هایی است که 
برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه ایجاد شده است. روش 
مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. پژوهش موجود با تکیه بر نظریۀ 
گزینش  عقالیی و بر مبنای منابع کتابخانه  ای و اینترنتی شکل نهایی به خود خواهد گرفت. 

2.چارچوب نظری: نظریه گزینش  عقالیی
نظریه گزینش عقالیی5 توسط اقتصاددانان سیاسی در قرن 18 و به ویژه توسط آدام اسمیت 
و در کتاب »ثروت ملل« مطرح شد)Marshal,1998:209( و سپس از طریق کارهای جورج 
هومنژ6 و پیتر بلو7 مورد استفاده قرار گرفت و توسط جیمز. اس کلمن8 در مطالعات جامعه  شناسی 
به کار گرفته شد. نظریه گزینش عقالیی بازیگران سیاسی را به عنوان واحدهای تحلیلی در 
نظر می  گیرد که رفتارهایشان را به شیوه عقالیی تنظیم می  کنند. در این رهیافت فرض بر این 
است که رفتارها و تصمیمات بازیگران بر اساس شرایط محیطی، محدودیت  های ساختاری، 
ارزش  ها، انتظارات و امکانات مادی شکل می  گیرد و بازیگران در قالب این چارچوب  ها و 

.) Razi,1988: 689(محدودیت  ها، درصدد به حداکثر رساندن سود خود هستند
توجه به کنشگر فردی در نظریه گزینش عقالیی، به معنای تبیین رفتار افراد خاص بر حسب 
احساسات یا انگیزش  های شخصی آن ها نیست، بلکه الگوهای جمعی کنش در نظام  های اجتماعی 
نیز مورد توجه قرار می  گیرد. بدین منظور، غالباً فرض  های ساده شده  ای در مورد رفتار به کار 
گرفته می  شود که از همه مهم تر اصل موضوعه  عقالنیت است که براساس آن، افراد، کنشگران 
هدفمند در نظر گرفته می  شوند که به دنبال بهینه  سازی منافع خویشند. مطابق با این نظریه افراد 
با توجه به مجموعه  ای از کنش  های بالقوه، کنشی را بر می  گزینند که برای آنها بهترین نتیجه را 
در بر داشته باشد. در این نظریه، فرض بر این است که انسان  ها عقالنی هستند و کنش آنها 
مبتنی بر شناختی است که تحت شرایط خاصی از موثرترین وسایل جهت نیل به اهداف 
خود برخوردارند. در جهانی که منابعش کمیاب است، الزم است پیوسته وسایل مختلف برای 
رسیدن به اهداف مختلف و نیز انتخاب بین آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. اصطالح 

.)Wallace & Wolf, 1999:294 (گزینش عقالیی نیز از همین بنیان ناشی می  شود
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استفان والت9 به اصول عمدۀ نظریه گزینش عقالیی اشاره کرده است: 1- نظریه انتخاب 
عقالیی فردگرا است: به این معنا که داده  های سیاسی و اجتماعی به عنوان محصول جمعی 
انتخاب افراد در نظر گرفته می  شود2- نظریه گزینش عقالنی بر این فرض استوار است که هر 
بازیگر در جستجوی به حداکثر رساندن سود مورد نظرش است و بازیگران بر اساس مجموعۀ 
مشخصی از اولویت  ها و ترتیبات معینی از انتخاب  های ممکن، نتایجی را انتخاب خواهند کرد 
که بیشترین سود مورد انتظار را داشته باشد، 3- اولویت  های بازیگران، تابع محدودیت  های 
مشخصی است و در واقع باید اولویت  ها را براساس نتایجی که در برخواهند داشت طبقه  بندی 

.)Walt, 1999: 380-82(کرد
 شاید بتوان گفت که چون رهیافت انتخاب عقالیی در دیگر رشته  ها ثمربخش بوده، اکنون 
عالقه تازه  ای به آن در میان جامعه شناسان پدید آمده است. با این که در این رهیافت، تحلیل 
رفتار فردی و گروه  های کوچک مهم تلقی می  شود، موضوعات نهادی و سطح کالن نیز مورد 
توجه قرار گرفته است. به ویژه کار بزرگ »جیمز کلمن«: بنیادهای نظریه اجتماعی در تبیین 
نظام  های اجتماعی، نظریه رفتار فردی عقالنی را مورد استفاده قرار داده است)کلمن،1386: 
185(. در این راستا می  توان گفت با شکل  گیري بحران در سوریه، جمهوري اسالمی ایران 
سیاست حفظ منافع استراتژیک در پرتو روابط با کشورهاي هم   پیمان منطقه  اي و بین  المللی و 
نیز گروه  هاي اسالمی نظیر حزب  اهلل و حماس که در معادالت سیاسی – امنیتی منطقه نقش 
ویژه  اي ایفا می  نمایند، را در رویکرد سیاست خارجی دنبال نموده است و از آنجا که سوریه 
از جمله  کشورهایی است که نقش حیاتی در اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و 
خاورنزدیک دارد، به همین دلیل جمهوري اسالمی ایران با دقت و حساسیت ویژه  اي تحوالت 
سوریه را دنبال نموده و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقه  اي، در تالش است که در 
راستای تداوم مناسبات راهبردی با این کشور و نیز حفظ منافع ملی و منطقه  ای خود، اقدام به 
اتخاذ مواضع حمایتی از حکومت بشار اسد در سوریه نماید)صادقی و لطفی،138:1394( و از 

سرریز شدن تحوالت این کشور به مناطق همجوار خود ممانعت ورزد.

3. اهمیت راهبردی سوریه برای جمهوری اسالمی ایران
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، به عنوان پلی برای دستیابی به مدیترانه مورد 
توجه ایران قرار گرفته است که این موضوع حفظ و بهبود رابطه با دولت سوریه را توجیه می -

نماید)نجات وجعفری ولدانی،1392: 172(. همسایگی با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق نیز به 
وضوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقه  ای و بین  المللی نمایان 

8. Stephen Walt
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می  سازد. به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک، بسیاری از کارشناسان روابط بین  الملل، 
سوریه را»بزرگترین کشور کوچک جهان«می  نامند)کتاب سبز سوریه،22:1387(. سوریه عقبه 
مقاومت است و فروپاشی نظام سوریه یعنی قطع رابطه ایران با عقبه مقاومت در لبنان و فلسطین 
و نتیجه آن یعنی پیروزی آمریکا و اسرائیل بر تنها کشور عربی که همچنان به مقاومت معتقد 

است)نجات،74:1393(. 
 در واقع سوریه متحد راهبردی جمهوری اسالمی ایران و حلقه اساسی مقاومت اسالمی در 
منطقه است. این کشور تنها عمق راهبردی جهموری اسالمی ایران محسوب نمی  شود، بلکه 
نوع حکومت در دمشق، در معادالت آینده منطقه خاورمیانه و منافع ملی جمهوری اسالمی نیز 
نقش تعیین  کننده  ای دارد)رجبی،1391: 124(. از منظر منافع اقتصادی نیز، در صورت حفظ و 
تثبیت حکومت سوریه، با توجه به روابط مستحکمی که بین ایران و عراق وجود دارد، سوریه 
می  تواند مسیر مطمئنی برای انتقال نفت و گاز ایران باشد)فرزندی،1391: 21(. حزب  اهلل به 
عنوان سالح استراتژیک جمهوری اسالمی ایران به شمار می  رود، بنابراین از آنجا که سوریه 
یکی از مهم ترین پل  های ارتباطی میان ایران و حزب  اهلل است و تغییر حکومت در سوریه به 
معنای قطع این پل ارتباطی است، لذا اهمیت بقای حکومت بشاراسد برای حفظ هرچه بهتر این 
ارتباط از اهمیت فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران برخورداراست. به عقیده کارشناسان، از 
آنجایی که سوریه در طول سال  های گذشته»پل ارتباطی«ایران با حزب  اهلل لبنان و جنبش  های 
حماس و جهاد اسالمی فلسطین بوده، دمشق اهمیت بیشتری برای رهبران تهران پیدا کرده 
است)نجات،5:1393(. سوریه تنها کشور عربی است که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل است 
و در عمق نفوذ استراتژیک ایران قرار دارد و همچنین، پیمان صلح بارژیم صهیونیستی را 
امضاء نکرده است. به بیان دیگر می  توان گفت که ایران و سوریه، اسرائیل را تهدید مشترک 
خود تعریف می  کنند. سوریه برای جناح محافظه  کار به خصوص اسرائیل به نوعی مشت ایران 
محسوب می  شود)نجات و جعفری ولدانی، 1392: 30(. سوریه یک بازیگر کلیدی در رقابت بین 
ایران و آمریکا در شرق مدیترانه است  و مهمترین شریک استراتژیک ایران در طول سی سال 
گذشته بوده است. از زمان خروج نظامی سوریه از لبنان در سال 2005، مشارکت بین ایران و 
سوریه به طور فزاینده ای به نفع ایران بوده است و این کشور برای تشکیل یک موقعیت امنیتی 

 .)Nerguizian, 2013: 20(مطلوب در لبنان، مهم باقی مانده است

4. چشم  انداز روابط ایران و سوریه
روابط میان سوریه و جمهوری اسالمی ایران در طول تاریخ اگرچه با فراز و نشیب  هایی همراه 
97بوده، با این حال نقاط مشترک زیادی میان اهداف مدنظر رهبران این دو کشور وجود داشته 
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که حفظ روابط حسنه میان آنان را موجب گشته و در حقیقت آنها را به متحدان راهبردی 
منطقه  ای تبدیل کرده است)سیمبر و قاسمیان،152:1393(. طی دوره پیش از انقالب اسالمی، 
روابط سردی میان ایران و سوریه برقرار بود. تفاوت نظام  های سیاسی و جهت  گیری خارجی 
متفاوت، مهم ترین علل سردی روابط دو کشور تا قبل از انقالب اسالمی بوده است. درحالی که 
حکومت ایران سلطنتی و وابسته به غرب بود و رژیم صهیونیستی را نیز به رسمیت  می  شناخت، 
دولت سوریه کامال در مقابل ایران قرار داشت و این کشور دارای نظام جمهوری پارلمانی 
بوده و به بلوک شرق نزدیک تر بود. عالوه بر این سوریه، رژیم صهیونیستی را دشمن اصلی 
خود تلقی می  کرد)نیاکویی،1392: 162(. بنابراین تا قبل از شکل  گیری انقالب اسالمی ایران، 
روابط ایران و سوریه خصمانه بود، چرا که ایران در بلوک غرب قرار داشت و سوریه ایران را 
به عنوان نوکر آمریکا تلقی می  کرد و به اتحاد استراتژیک ایران و آمریکا به عنوان بخشی از 

.)Gelbart, 2010: 37(تسلط اسرائیل- ایران بر جهان عرب نگاه می  کرد
با وقوع انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک معارض علیه آمریکا و جهان 
غرب قلمداد شد که این امر باعث شد که در جهان عرب، سوریه اولین کشوری باشد که 
دولت جدید ایران را به رسمیت بشناسد و با تعطیلی سفارت اسرائیل، سفارت فلسطین در 
ایران جایگزین شود)صادقی و لطفی،1394: 137(و آب  های مناسبات دو کشور رو به گرمی 
گراید و در راستای اهداف مشترک در منطقه گام بردارند. اگرچه پیروزی انقالب اسالمی 
و اعالم صدور انقالب به خارج از مرزهای ایران موجب ایجاد ترس شدیدی در کشورهای 
عربی منطقه شد)ماتسفیلد،1995: 575(. اما سوریه سعی در اقناع سایر کشورهای عربی داشت 
و بر این مسئله تاکید داشت که اگر اسرائیل، مصر را به وسیله معاهده کمپ دیوید به سمت 
خود کشاند، انقالب ایران و سقوط شاه به عنوان متحد اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه 
شکستی برای اسرائیل به شمار می  رود)سیل،1992: 574(. وقتی عراق در سال 1980 به ایران 
حمله کرد، رئیس جمهور سوریه حافظ اسد بالفاصله این تصمیم را محکوم کرد، نه به عنوان 
حمله بی  شرمانه به نزدیکترین متحدش در منطقه، بلکه با اعالم اینکه این جنگ، جنگی است 
اشتباه در زمانی اشتباه علیه دشمنی اشتباه که قدرت اعرب را تحلیل می برد، آنان را تقسیم و از 
تهدید رژیم صهیونیستی منحرف می  کند )Ehteshami & Hinebus, 1997: 137(. بنابراین 
سوریه بالفاصله به تنها متحد عربی ایران در منطقه تبدیل شد. اهمیت روابط دو کشور به 
گونه  ای بود که رهبر انقالب در سال 1385در مالقات با بشار اسد، ایران و سوریه را عمق 
استراتژیک یکدیگر نامیدند و تاکید فرمودند که این روابط از دیرینه  ترین و ممتازترین روابط 
کشورهای منطقه است)کتاب سبز سوریه،1387: 228(. در خصوص نقش و تأثیرگذاری 
جمهوری اسالمی ایران در آینده سوریه نیز باید به این مهم اشاره گردد که جمهوری اسالمی 
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ایران باید با اتخاذ رویکردی عقالنی در جریان انتقال قدرت بعد از پایان جنگ در این کشور 
به گونه  ای عمل کند که بتواند نفوذ خود در این کشور را حفظ کند و نقش مهم در بازسازی 
این کشور داشته باشد. الزمه رسیدن به چنین وضعیتی در عین حفظ روابط با دولت فعلی 
و بازیگران منطقه  ای و فرامنطقه  ای، رایزنی با گروه  های میانه  رو نیز ضروری است. در چنین 
وضعیتی جمهوری اسالمی ایران می  تواند در رژیم آینده سوریه نقش و نفوذ خود در این 
کشور را حفظ کند. با توجه به چنین تحلیلی می  توان تداوم نقش ایران در سوریه را از یک 
طرف منوط به نحوه جریان انتقال قدرت در سوریه و از سوی دیگر موفقیت دیپلماسی ایران 
در رفتار با بازیگران منطقه  ای و بین  المللی همراه با گروه  های مخالف دولت سوریه برای دوران 
انتقالی دانست. لذا به نظر می  رسد با توجه به نقش فعلی ایران در سوریه نیروهای مخالف ایران 
در هر شرایطی قادر به حذف ایران از میدان سیاسی سوریه نباشند، ولی جمهوری اسالمی ایران 

باید تالش کند که حضور ایران حداکثری بوده و به عنوان یک کنشگر فعال باقی بماند.

5.چگونگی شکل  گیری بحران سوریه: علل و زمینه  ها
با شروع بیداری اسالمی و خیزش جنبش  های رهایی  بخش خاورمیانه که منجر به سقوط چندین 
حاکم مستبد در کشورهای اسالمی گردید، مردم سوریه هم از این حرکت بی  نصیب نماندند. 
سوریه آخرین کشور از زنجیرۀ کشورهای عربی بود که ناآرامی  های مردمی را تجربه کرد. 
در حالی که در سایر کشورهای منطقه شبکه  های اجتماعی و اینترنتی، هماهنگی تظاهرات 
مخالفان را تسهیل می  کرد، چندین فراخوان مشابه در سوریه نتوانست نقشی در شروع ناآرامی  ها 
داشته باشد. به  طوری که در بزرگترین این فراخوان  ها جهت برگزاری تظاهرات در روز خشم 
در 4و5 فوریه)بهمن 1389( تنها گزارش  های تأیید نشده  ای از نا آرامی  های کوچک در مناطق 
عمدتاً کردنشین شمال شرقی این کشور به گوش می  رسید و میدانی که به عنوان محل قرار 
معین شده بود به مانند روزهای قبل آرام و بی  سر  و  صدا به نظر می  رسید و حتی از نیروهای 
امنیتی نیز خبری نبود)نیاکویی،145:1390(. با این حال در زمانی که بسیاری از تحلیلگران 
سیاسی از عدم گسترش دومینوی انقالب  ها در خاورمیانه به سوریه در تعجب بودند، در اوایل 
بهار سال 1390 شهری کوچک در جنوب سوریه مبدأ ناآرامی در این کشور شد. جرقه جنبش 
در پی درگیری چند نوجوان که تحت تأثیر تصاویر تلویزیونی، روی دیوارهای شهر شعارهایی 
در تأیید لزوم اصالحات نوشته بودند، زده شد. آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و 
عامل اصلی تشدید آشوب  ها برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی با تظاهرات مخالفان در 
شهر درعا بود. این تظاهرات که در اعتراض به دستگیری جوانان مذکور برگزار شده بود، 
منجر به کشته شدن چند تن از تظاهرکنندگان شد. پس از این ماجرا، چندین شهر دیگر از 
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جمله الذقیه، حماء، حمص و برخی از نواحی پیرامونی دمشق نیز شاهد ناآرامی  های خشونت 
باری بودند)ظهوریان،1390: 2(. با گذشت زمان دامنه اعتراضات گسترش یافت و تظاهرات و 

درگیری  ها به شهرهای دیگر سوریه تسری یافت. 

5 .1. علل داخلی بحران
در خصوص بحران سوریه تفاسیر و دیدگاه  های مختلفی و حتی متعارضی وجود دارد. در 
تحلیل نا آرامی  های سوریه عده  ای از تحلیل گران این نا آرامی  ها را تنها امتداد جنبش های مردمی 
در خاور میانه و شمال آفریقا می  دانند. در این نگاه سوریه مانند سایر کشورهای عربی و 
آفریقایی، گرفتار مشکالت و معضالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای 
رهایی از این مشکالت، دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم بشاراسد زده اند)سراج،1390: 2(. 
این کارشناسان بر این اعتقادند که معترضین برای دموکراسی فعالیت می  کنند، خواهان حقوق 
سیاسی و آزادی هستند و این بزرگترین دغدغه است. شبیه آنچه که در سراسر خاورمیانه و 
شمال آفریقا رخ می  دهد)KhoramiAssl: 2011(. این سطح از تحلیل به نا آرامی  های سوریه 
نگاه راهبردی ندارد و فقط متغیرهای داخلی را در تحلیل وضعیت داخلی این کشور در نظر 
می  گیرد و به عوامل بیرونی این تحوالت و نا آرامی  ها توجهی نکرده و آنها را نادیده می  گیرد. 
بنابراین این عده از تحلیلگران چنین فرآیندی را ناشی از تنوع گروه  های اجتماعی در سوریه 
می  دانند. آنان در تحلیل خود، رویکرد مبتنی بر اقتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل 

اصلی بحران می  داند)متقی،1390: 9(.

5. 2. علل خارجی بحران
مداخله خارجی در تحوالت سوریه در دو سطح منطقه  ای و فرا منطقه  ای قابل تحلیل است. به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حوادث سوریه بیش از آنکه منشا داخلی داشته باشد، دارای منبعی 
خارجی است و مشکالت داخلی سوریه عرصه و منبعی برای بهره  برداری و رقابت بازیگران 
منطقه  ای و بین  المللی ایجاد کرده است)Baroud,2011: 212(. بر اساس این استدالل، سوریه 
همچنان قربانی می  شود، نه تنها در درگیری  های خشونت  آمیز با ارتش بلکه با سیاست  های 
مختلف بازیگران منطقه  ای و بین المللی)Baroud:2011: 23(. به نظر می  رسد اگرچه سوریه 
از مشکالت فراوان و جدی در حوزه  های سیاسی و اجتماعی رنج می برد، اما ناآرامی  های 
این کشور از جنس و جوهره  ی خیزش  های مردمی و بیداری اسالمی نیست، بلکه پیچیدگی 
و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابت  های راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه  ای و همچنین 
متاثر از معادالت بین  المللی است که هدفی جز تضعیف مقاومت اسالمی و مهار ایران را دنبال 

نمی  کند)نجات و جعفری ولدانی،1392: 33(. 
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سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست موجب 
شکل  گیری نوعی رقابت منطقه ای و بین  المللی برای تأثیرگذاری، کسب منافع و مدیریت 
بحران در این کشور شده است. در واقع یکی از عوامل اصلی صف  بندی نیروهای خارجی 
در سوریه، ژئوپلیتیک این کشور می  باشد. ژئوپلیتیک این کشور باعث برانگیخته شدن حس 
رقابت میان قدرت  های منطقه  ای و فرامنطقه  ای شده است)نجات و جعفری ولدانی،1392: 34( 
که با حضور و مداخله خود در تحوالت سیاسی سوریه در راستای تأمین منافع خود و متحدان 

اقدام می  کنند و بر پیچیدگی هرچه بیشتر اوضاع در این کشور می  افزایند.

6. رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه
از زمان شکل  گیری بحران سوریه بازیگران مختلف در سطوح داخلی، منطقه  ای و بین  المللی 
در حال نقش  آفرینی و تاثیرگذاری در جهت اهداف و منافع ملی خود هستند. جمهوری 
اسالمی ایران یکی از بازیگران مهم در بحران سوریه و قدرتمندترین حامی منطقه  ای سوریه 
به شمار می   رود. به جرأت می  توان گفت تا بدین   جا حمایت  های ایران از سوریه موجب شده 
 است که دولت بشار اسد بتواند در برابر فشارهای همه  جانبه غرب و بسیاری از کشورهای 
عربی و همچنین ترکیه مقاومت کند)نجات و جعفری ولدانی،1392: 39(. سقوط نظام حاکم 
سوریه به هر طریقی، عالوه بر از دست دادن متحد راهبردی و پاره شدن هالل شیعی، توازن 
قوای فعلی ایران را به هم خواهد زد و معادالت منطقه  ای را به نفع عربستان سعودی و متحدان 
منطقه  ای و بین  المللی آن رقم می   زند. بنابراین ایران در کنار تقویت جایگاه حکومت سوریه 
با کشورهای  برقراری روابط صمیمانه  برای  ناخوشایند،  اتفاق  این  از  منظور جلوگیری  به 
انقالب کرده، درصدد دست یابی به نفوذ معنوی با هدف کسب اقتدار در منطقه است)شریفیان و 
دیگران،176:1391( به گونه  ای که از این طریق بتواند الگوی حکومتی خود را به کشورهای 
تحول  پذیر منطقه صادر نماید. محدود کردن نفوذ آمریکا و به طور کلی غرب در منطقه و 
جلوگیری از روی کار آمدن دولت تحت نفوذ آنان در کشوری که متحد ایران است، یکی 
از مهمترین دغدغه  های ایران در مورد سوریه است. به همین دلیل است که این کشور هرگونه 
انتقال قدرت در سوریه را تنها در صورتی می پذیرد که خود در آن نقش داشته و آیندۀ 
حضورش دراین کشور را تضمین نماید)نجات و جعفری ولدانی،135:1392( تا از این طریق 
ضمن جلوگیری از فروپاشی محور مقاومت اسالمی، به ایجاد نظم مطلوب جمهوری اسالمی 

و  بازیگران متحد خود در منطقه کمک نماید. 
دونالد ترامپ در دیدار مه 2017 با ملک  سلمان »بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی جهان« را با 
عربستان امضا کرد. ارزش این قرارداد که تاکنون در سطح قراردادهای تسلیحاتی جهان نمونه 
نداشته است، 110 میلیارد دالر برآورد شده است)روزنامه کیهان،4:1396(. انعقاد این قراردادها 
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هم زمان با اولین سفر خارجی دونالد ترامپ به عربستان حاکی از اولویت مسائل تجاری و 
اقتصادی در نزد دولت ترامپ است. صحبت های ضدایرانی پادشاه عربستان و دونالد ترامپ 
در دیدارهای رسمی در عربستان حاکی از تکرار سیاست های دیرینه دولت آمریکا در منطقه 
خاورمیانه در مخالفت با جمهوری اسالمی ایران و به نفع ریاض است. از سوی دیگر قرار 
است این توافق در مدت 10 سال برای کمک به افزایش توان دفاعی عربستان به بیش از 300 
میلیارد دالر افزایش یابد که عمده هدف آن افزایش توان دفاعی عربستان در برابر قدرت 
منطقه ای ایران است که این امر در حقیقت مسائل منطقه بخصوص بحران سوریه و یمن را 
نیز در بر می  گیرد و این خود می  تواند بر هر چه پیچیده  تر شدن بحران در این کشورها بیفزاید 
)میرحسینی،5:1396( که این اقدام آمریکا می  تواند دورنمای روند صلح خاورمیانه را تیره-

 و تار کند. یکی از اولویت  های ایران درمورد سوریه، از ابتدای انقالب اسالمی ایران، مسائل 
سیاسی و توازن قدرت منطقه  ای بوده است. در جریان بحران سوریه قدرت  های رقیب ایران در 
خاورمیانه همانند ترکیه و عربستان سعودی نسبت به وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییر 
در موازنه قدرت منطقه  ای می  باشند. در واقع اتحاد این بازیگران در مورد سوریه برای تضعیف 
اتحاد مقابل می باشد. این بازیگران سعی دارند سوریه را که یکی از متحدان کلیدی ایران در 
منطقه است و پل  ارتباطی با گروه  های مقاومت حزب  اهلل و حماس هم هست، از ایران جدا کنند 
و با این کار موازنه منطقه  ای را به سود خود تغییر دهند)نجات،1393: 74( و  نقش تعیین کننده 
جمهوری اسالمی را در معادالت منطقه  ای کمرنگ کنند و زمینه تضعیف و انزوای آن را در 

سطح منطقه فراهم کنند. 
عربستان سعودی فاقد ظرفیت نظامی برای مداخله مستقیم در سوریه است. از این رو از ثروت 
نفتی خود برای تجهیز نظامی شورشیان سوری استفاده کرده تا در صورت سقوط اسد اطمینان 
یابد که جایگزینش یک دولت سنی با روابط دوستانه است)Giokaris, 2013:2(. بر همین 
اساس برای اولین بار در ماه ژوئن سال 2012 اولین محموله سالح عربستان سعودی در مرز 
ترکیه با سوریه به دست مخالفان سوری رسید)Phillips, 2015:4(. بنابراین عربستان با حمایت از 
معارضان اسد و در پیوند با متحدان منطقه  ای و فرا منطقه  ای  اش تالش  هایش را برای سرنگونی 
بشار اسد به کار گرفته است تا از این طریق ضمن کاهش قدرت محور مقاومت، نقش و 
تاثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران را در منطقه به حداقل برساند و از توان بازیگری آن در  
شکل  گیری معادالت و نظم  منطقه  ای بکاهد و از طرفی منطق نفوذ خود را در کنار مرزهای 
ایران و در قلب محور مقاومت گسترش دهد. بسیاری از تحلیل گران بر این باورند، که زمانی 
سوریه مورد فشارهای همه  جانبه قرار گرفت که محور میانه  رو به این باور رسید که راه ایران از 
سوریه می  گذرد )Cathail: 2011( و این به معنای آن است که یکی از اهداف اصلی مقابله 
با دولت کنونی سوریه، جلوگیری از بسط نفوذ ایدئولوژیکی منطقه  ای جمهوری اسالمی و 
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مهار ایران شیعی است. ایران در طی دوران بحران، کمک  های همه  جانبه  ای به متحد راهبردی 
خود )سوریه( گسیل داشته است. کمک  های ایران به حکومت سوریه را باید شامل موارد ذیل 
دانست: 1- نفت و کمک  های مالی 2- حمایت و پشتیبانی اطالعاتی3- کمک  های تسلیحاتی 
و ارائه تجهیزات نظامی 4- فرستادن متخصصان و افسران فنی به سوریه جهت آموزش نیروهای 
ارتش این کشور 6- تشکیل و آموزش شبه  نظامیانی چون جیش  الشعبیه مطابق راهبرد دفاعی 
– نظامی خود در سوریه)The Clarion Project,2014: 11(. رهبر ایران درگیری  های داخلی 
سوریه را موضوعی سیاه و سفید می  بیند. آیت  اهلل خامنه  ای رهبر ایران، معتقد است: »رژیم 
سوریه بخش مهمی از محور مقاومت در برابر اسرائیل و خط مقدم مبارزه ایران با آمریکاست«. 
برخی از مقامات رسمی ایران به موضوع حمایت بی  حد و حصر تهران از رژیم اسد به دیده 
تردید نگریسته  اند، اما به نظر می  رسد جمهوری اسالمی ایران حمایت همه  جانبه را اتخاذ کرده 

است)حشمت  سنا،5:1395(. 
از دیدگاه نظریه  پردازن مدل بازیگر عقالیی، بازیگران)از قبیل تصمیم  گیرندگان( بر حسب 
ترجیحات و ارزش  های شخصی شان به زعم خود بهترین انتخاب  ها را برای دست یابی به اهداف و 
منافع ملی خود برمی  گزینند و از این طریق به حداکثر سود مورد نظر نایل می  شود. در این رابطه 
باید گفت جمهوري اسالمی ایران سیاست حفظ منافع استراتژیک در پرتو روابط با کشورهاي 
هم  پیمان منطقه  اي و گروه  هاي اسالمی نظیر حزب  اهلل و حماس که در معادالت سیاسی – امنیتی 
منطقه نقش ویژه اي ایفا می  نمایند را در رویکرد سیاست خارجی دنبال نمود و از آنجا که سوریه 
از جملۀ کشورهایی است که نقش حیاتی در اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و خاور 
نزدیک دارد، به همین دلیل جمهوري اسالمی ایران با دقت و حساسیت ویژه  اي تحوالت سوریه 
را دنبال نموده و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقه  اي، تالش نموده که در راستای تداوم 
مناسبات راهبردی با این کشور و نیز حفظ منافع ملی و منطقه  اي خود، اقدام به اتخاذ مواضع 
حمایتی از حکومت بشار اسد در سوریه نماید)عسگرخانی و عبدالسالم،1395: 21( و از سقوط 
سوریه که حلقه وصل اعضای محور مقاومت است جلوگیری کند تا از این طریق ضمن سلب 
نمودن طرح  ها و سناریوهای غرب و متحدان منطقه  ای آن، از فروپاشی حلقه  های محور مقاومت 
در منطقه ممانعت ورزد که این خود می  تواند به تضمین و تأمین منافع و اهداف جمهوری اسالمی 
ایران و متحدان آن در منطقه کمک کند. ایران و متحدانش بطور فزاینده ای وضعیت سوریه 
را بعنوان یک بازی با حاصل جمع صفر می  بیند، ترس از خلع حزب بعث می  تواند راه را برای 
ظهور رژیم جدید در دمشق هموار کند که نسبت به تهران خصومت ورزد. در نتیجه رهبری 
ایران تصمیمی استراتژیک گرفت که به طور کامل از اسد با فراهم کردن تسلیحات، نفت و 
کمک  های مالی حمایت نماید)Goodarzi,2013:21(. از این رو، تهران درصدد گستراندن چتر 
حمایتی فراگیر در سوریه برآمده است و اجازه موفقیت طرح ها و سناریوهای بازیگران منطقه  ای 
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و بین  المللی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی دهد و با حمایت  های مختلف مالی، سیاسی 
و مستشاری از رژیم اسد نقش قابل توجهی در عدم سقوط نظام سیاسی سوریه ایفا کرده است.

افزایش توان بازیگری ایران در تحوالت منطقه و تأثیرگذاری غیرقابل انکار این کشور به عنوان 
رقیب سنتی عربستان در بحران های غرب آسیا نظیر عراق، سوریه و یمن سبب شده است تا 
عربستان سعودی به دنبال تجدید قوا و تعدد بخشیدن به ابزارهای مالی و سیاسی خود در راستای 
ممانعت از گسترش قدرت منطقه  ای ایران از یکسو و حفظ جایگاه خود به عنوان یک بازیگر مؤثر 
و الهام  بخش در منطقه باشد. در حوزه مالی عربستان سعودی سعی بر انجام پروژه  ها و اصالحات 
اقتصادی در قالب سند چشم  انداز 2030 دارد و در بعد سیاسی نیز ائتالف  سازی منطقه  ای و بین  المللی 
و تشدید فشارهای بین  المللی بر توان موشکی ایران را مدنظر قرار داده است)شمسی،5:1396( تا 
از این طریق ضمن تضعیف محور مقاومت، از توان و نفوذ دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه بکاهد و به تحقق سیاست  ها و برنامه  های محور غربی- عربی کمک کند. 
پیروزی  های جبهه مقاومت چه در عراق و چه در سوریه نوید بخش آن است که در آینده  ای 
نزدیک بتوان از نابودی گروه تروریستی داعش سخن به میان آورد. حزب  اهلل به عنوان اصلی  ترین 
هم پیمان منطقه  ای ایران امروزه به گونه  ای در منطقه عمل می  کند که به راحتی می  تواند رژیم 
اسرائیل را به عنوان دشمن اصلی تهران تهدید کند. نفوذ راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه به 
قدری گسترش یافته که اسرائیل به عنوان دشمن اصلی تهران مجبور شد از روسیه بخواهد از 
حمایت بیشتر از ایران در سوریه دست بردارد. ایران می  تواند از مناطق مرزی لبنان و سوریه 
امنیت اسرائیل را تهدید کند. از طرف دیگر، نیروهای طرفدار بشار اسد نیز با کمک حزب  اهلل 
لبنان توانستند ضمن پیشروی به سمت شرق سوریه خود را به نیروهای مقاومت شیعه عراقی 
مورد حمایت تهران برسانند. با پایان حضور جدی گروه موسوم به داعش در عراق و سوریه، 
ایران می  تواند موقعیت خود را در ایجاد یک مسیر امن از عراق به سوی سوریه تا لبنان فراهم 
و به موفقیت  های راهبردی در منطقه دست یابد. گسترش نفوذ ایران در منطقه موجب شد تا 
دولت ترکیه برای نخستین   بار بعد از انقالب 1979 ایران که به سرنگونی رژیم شاه انجامید، 
از باالترین سطح هیئت نظامی این کشور میزبانی کند)عابدی  گناباد،1:1396( و راجع به مسائل 
منطقه با جمهوری اسالمی ایران وارد بحث و گفت   و گو شود و برای حل بحران سیاسی در 
سوریه راهکارهای مسالمت  آمیز را مطرح کند. نابودي تمامی مسلمانان و اقلیت  هاي غیرمسلمان 
در خاورمیانه، هدفی است که رهبران داعش به دنبال آن هستند. آنچه که در مواضع داعش به 
نظر می آید این است که هدف اول شیعیان هستند که عمدتاً در ایران، عراق و بحرین اقامت 
دارند)Rashid, 2014: 25(. داعش با ایجاد دولت اسالمی به منزلۀ سدی در برابر نفوذ ایران عمل 
می  کند)Adams, 2014: 3-4(. همچنین داعش می  تواند خطری برای تمامیت ارضی ایران به 
حساب آید، زیرا داعش در اندیشۀ ایجاد خالفت است و ایجاد خالفت مستلزم ادغام کشورهای 
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منطقه در یک کشور است. آنها می  توانند با حمله به مرزهای ایران و مکان  های مقدس شیعی و 
همچنین، با اعمال عملیات تروریستی در داخل تهدیدات امنیتی بزرگی برای جمهوری اسالمی 
ایران به وجود آورند. چنان که در خرداد ماه 1396 با حمله به مجلس و همچنین حرم مطهر 
امام خمینی)ره(، باعث شهید و مجروح کردن عده  ای از هم وطنان مان شد. در این بین جمهوری 
اسالمی به حمایت از نظام شیعی در عراق و اسد در سوریه پرداخت)ذوالفقاری و عمرانی،1396: 
184( و در 19 ژوئن 2017 مواضع داعش در استان دیرالزور10، واقع در شرق سوریه را هدف 
حمله موشکی قرار داد. بنابراین، الزم است که ایران حتی با ابزار نظامی از اعضای محور مقاومت 
حمایت به عمل آورد. ایران با این اقدام می  تواند همچنان نفوذ منطقه  ای خود را حفظ و به تقویت 

هرچه بیشتر محور مقاومت منطقه بپردازد.

نقشه شماره1: حمله پهپادی سپاه پاسداران به کاروان های داعش در جنوب سوریه
)مشرق نیوز، 1396/6/10(

  
مساله مهم دیگر که بی  ارتباط با سوریه نیست، مساله احتمال تشدید تقابل بین اسراییل و 
ایران در جبهه سوریه است. مقامات تل  آویو در ماه  های گذشته بارها نسبت به احتمال ایجاد 
پایگاه نظامی جدید از سوی ایران در سوریه هشدار داده و تاکید کرده  اند که اجازه استفاده از 
سوریه به عنوان پایگاهی برای ایران را نخواهند داد. این موضوع بالقوه می  تواند در ماه  های آتی 
بر دامنه تنش  های منطقه  ای بیفزاید)روزنامه دنیای اقتصاد،3:1396( و منطقه را آبستن آغاز یک 
دوره جدید از خصومت  ها و تنش  های منطقه  ای برای پر کردن خألهای کنونی و رقابت تثبیت 

حضور قدرت  های منطقه  ای و فرامنطقه  ای در نقاط مواجه با بی  ثباتی کند. 
در خصوص جایگاه و نقش روسیه در تحوالت سوریه نیز باید گفت که علیرغم همکاری روسیه 
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و ایران در مقابله با تهدید داعش در سوریه، اما در دراز مدت ممکن است برخی اختالفات میان 
دو کشور ظاهر شود که از مهمترین آن ها می  توان به موارد ذیل اشاره کرد: نخست، روسیه، 
سوریه را پایگاه اصلی نفوذ خود در مدیترانه می  داند. لذا دولت روسیه تا جایی حاضر به قبول 
حضور ایران در سوریه است که بر منافعش ضرری وارد نگردد. به عبارت دیگر روسیه، ایران 
را در سوریه یک رقیب می  داند. دوم، روسیه در منطقه رابطه نزدیکی با رژیم اشغالگر قدس 
دارد. لذا طبیعی است که در برخی موارد به گونه  ای عمل کند که امنیت این رژیم تأمین گردد. 
لذا در چنین وضعیتی ممکن است تصمیماتی اتخاذ کند که خیلی خوشایند جمهوری اسالمی 
ایران نباشد. چنانچه در خصوص تداوم حضور ایران و گروه  های مقاومت در جوالن و در 
همسایگی رژیم اشغالگر قدس چنین سیاستی را می  توان مشاهده کرد که روسیه به صورت 
ضمنی خواهان تضمین امنیت اسرائیل است)امیراحمدیان،1397: 3(. سوم، روسیه خود را به 
عنوان یک کشور اروپایی می  داند و همیشه سعی می  کند از کارت آسیا در دیپلماسی خود در 
برابر غرب بازی کند. لذا جمهوری اسالمی ایران باید بسیار دقت کند که در جریان پساداعش 
در سوریه و جریان انتقال قدرت، روسیه بر سر سوریه با غرب به ویژه آمریکا و حتی ترکیه معامله 
نکند)امیراحمدیان،1396: 2(. به عبارت دیگر ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که ممکن 
است روسیه در قبال امتیاز گرفتن از غرب به ویژه در قبال بحران کریمه حاضر به قبول کاهش 
نقش ایران در سوریه باشد، کما اینکه در موضوع نفت حاضر به همسویی با عربستان در اجالس 

اخیر اوپک برای افزایش سقف تولید نفت گردید.
در نهایت می  توان گفت در راستای تقویت ”عمق استراتژیک“ و با توجه به تضعیف روزافزون 
داعش، به نظر می رسد تهران به دنبال یک جاپای نظامی و پشتیبانی در نواحی جنوب غربی 
سوریه و نزدیکی بلندی های جوالن است. چنین گامی در صورت تحقق، ایران را قادر می سازد 
جبهه جدیدی علیه اسرائیل در شمال شرقی آن گشوده و با تکیه بر حزب اهلل در جنوب لبنان، 
منطقه فراخی از شمال اسرائیل را به شکل گازانبری تحت محاصره قرار دهد. این راهبرد همچنین 
می تواند کاهش بالقوه نفوذ جمهوری اسالمی در نوار غزه – با توجه به طرح اتحاد حماس و 
فتح – و بهره برداری از آن به عنوان سکویی برای مقابله با اسرائیل در صورت وقوع جنگ را 
تا حدی جبران کند)پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، 5:1396(. پرواضح است که استراتژی کالن 
تهران پس از بیرون راندن داعش، حضور همه جانبه در سوریه و نگه داشتن آن در محور متحدان 
خود است، محوری که پایداری آن عمق استراتژیک جمهوری اسالمی را تضمین کرده و چه 
بسا منافع اقتصادی قابل توجهی نیز در کنار منافع نظامی و اطالعاتی در منطقه برای آن در پی 

داشته باشد.
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7. چالش  ها و فرصت  های سیاست خارجی ایران در قبال تحوالت سوریه
بازیگری ایران در بحران سوریه تهدیدات و چالش  هایی را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی 
ایران در پی دارد و این تحوالت ابعاد مختلف امنیت ملی کشور در ابعاد سرزمینی، جامعه، و 
نظام سیاسی را متأثر می  سازد. نحوه برخورد حکومت سوریه با اعتراض  هایی که بار اصلی آن 
به دوش مناطق سنی  نشین این کشور است، شکاف شیعه و سنی را در منطقه تشدید کرده است. 
حکومت علوی - سکوالر سوریه در حالی با حلقه  ای از متحدان شیعه خود از ایران تا عراق و 
لبنان حمایت می  شود که متهم است اکثریت سنی این کشور را سرکوب می کند. این نکته  ای 
بوده است که عربستان و برخی محافل مذهبی تندرو در منطقه بر روی آن مانور داده و ایران را به 
هم دستی با سوریه متهم می  کنند)عطایی،1390: 2(. همچنین، این بحران به گسترش تنش قومی -  
فرقه  ای در منطقه و تشدید اختالفات راهبردی ایران با بسیاری از بازیگران منطقه  ای مانند ترکیه و 
عربستان منجر شده است، به گونه  ای که هر رخداد کوچکی در روابط ایران با این کشورها و به 

ویژه با عربستان، به سرعت به یک بحران تبدیل می  شود)اسدی،1391: 170(. 
وقوع هر بحران در نزدیکی مرزهای یک کشور، بزرگترین چالشی است که گریبانگیر آن کشور 
خواهد شد، خاصه آنکه از نوع شدید و با بن  مایه تروریسم و افراط  گرایی باشد. حراست از امنیت و 
منافع  ملی کشور، موجب شده تا نیاز باشد که هزینه  های نظامی و اقتصادی، برای جنگیدن و دفاع 
از مرزها و مناطقی که برای ایران مهم است، در نظر گرفته شود. این هزینه  ها با طوالنی شدن بحران 
و نیز لزوم دفاع از متحدین ایران بیشتر می  شود. هزینه  های معنوی ناشی از شهادت نیروهای ایرانی 
را نیز باید به این هزینه  ها افزود )احمدی،3:1394(. با شروع بحران در سوریه، روابط نظامی و امنیتی 
سوریه و ایران بیشتر شده است. سپاه پاسداران ایران، که مهم  ترین و قدرتمندترین حامی حزب  اهلل 
در ایران محسوب می  شود، حمایت خود از حکومت بشاراسد را افزایش داد، آن ها نیروهای نظامی 
و امنیتی کلیدی سوریه را آموزش دادند و به این کشور کمک کردند تا توانایی نظامی خود را 
گسترش دهد)نجات و جعفری  ولدانی،39،1392(. رویکرد حمایتی جمهوری اسالمی ایران از 
نظام سیاسی حاکم در سوریه تاثیرات مهمی در ابعاد منطقه  ای و بین  المللی در پی داشته است و 
با افزایش فشارهای بین  المللی بر پرونده هسته  ای جمهوری اسالمی ایران همراه بوده است که در 
این رابطه، مناسبات تهران با غرب به سردی گرایید و تنش و تیرگی روابط فی مابین را فرا گرفت. 
یکی از اقداماتی که واشنگتن نباید انجام دهد این است که مذاکرات هسته  ای را به پرونده سوریه 
گره بزند. این دو موضوع از هم جدا هستند و باید آنها را به طور جداگانه پیگیری کرد. در همین 
حال، این دو روند مکمل یکدیگر هستند. درصورتی که ایاالت متحده بتواند توافق هسته  ای را با 
ایران رقم بزند و روابط خود را با تهران بهبود ببخشد، ایران نیز باید هزینه- فایده  ها در بحران سوریه 
و لبنان را مورد بازبینی مجدد قرار دهد)ایران  بازگو،4:1392(. دونالد ترامپ و تیم امنیت ملی او 
97بر این باور هستندکه سیاست های اوباما نه تنها ایران را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده که ایران 
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قوی تر و با نفوذتر از دوران پیش از اعمال تحریم ها در سال 2009 شود. آن ها معتقدند ایران طی 
این مدت توانسته است در سوریه، عراق، یمن و دیگر مناطق نفوذ گسترده ای پیدا کند و هم اکنون 
از بسیاری از تحریم های بین المللی فلج  کننده پیشین که بر اقتصادش اعمال شده بود و این کشور 
را از جاه  طلبی های ژئوپلیتیک خود ناامید کرده بود، رهایی یافته است. بر این اساس، ترامپ راهبرد 
تهاجمی تری در برابر رفتارهای ایران در منطقه در پیش گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ترامپ 
در این باره معتقد است که سازوکارهای ناکافی در موافقت نامه برجام، ما را به سمت رویکردی 
تهاجمی تر به سوی ایران رهنمون می کند)Maloney, 2017:10(. هدف راهبردی ترامپ مقابله با 
نفوذ منطقه ای ایران افزایش فشار بر تهران برای مهار برنامه موشکی بالستیکی آن و همچنین مقابله 
با حمایت ایران از گروه های شبه نظامی در منطقه و نیز برخورد با آنچه جاسوسی سایبری ایران، 
نامیده می شود است. از دید آمریکا  نیات ایران در منطقه، تأمین مسائل مالی و حمایت از تروریسم 
و بی ثبات  سازی منطقه، به ویژه عراق، سوریه و یمن است)Reuters,2017:9(. هرچند که ترامپ با 
محدویت توانایی اجماع  سازی در بین شرکای اروپایی و چین و روسیه مواجه شده است، اما در 8 
مه 2018 به طور یک جانبه از توافق نامه برجام خارج شد و تحریم  های تازه ای علیه ایران وضع نمود. 

)منبع: نگارندگان(
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درگیر شدن جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه نیز فرصت  هایی را برای این کشور خلق 
کرده است. حمایت همه  جانبه ایران از حکومت سوریه این تلقی را بین کشورهای منطقه ایجاد 
کرده که ایران متحد قابل اعتمادی است که در هر شرایطی متحدین خود را تنها نمی  گذارد. 
رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به تحوالت عراق، یمن و بحرین این موضوع را تقویت 
می  کند. نوع بازیگری جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه باعث شده تا جناح رقیب 
اگرچه از لحاظ توان مالی و نظامی برتری محسوس  تری دارد، اما در حالت انفعالی قرار بگیرد. 
مهمترین بازوی جناح مخالف، گروه  ها و جریان  های تکفیری نظیر داعش و جبهه  النصره است 
که با توجه به جنایات بی  شماری که در سوریه و عراق مرتکب شده  اند تنفر افکار عمومی جهان 
را بر انگیخته  اند و هم  اکنون به تهدیدی برای حامیانشان نیز تبدیل شده  اند. )میرزاده  کوه شاهی، 
1393: 181(. به نظر می  رسد عالوه بر تداوم و حفظ رابطه با گروه  های هم  پیمان، حمایت ایران 
از دولت سوریه در مقابل مخالفان، فرصت  های دیگری نیز برای جمهوری اسالمی ایران داشته 
باشد که از مهم ترین آن ها می  توان به برتری ایران در منطقه در چارچوب موازنه قوا با رقبای 
منطقه  ای خود به ویژه عربستان سعودی، افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه، دور کردن 
تهدید از مرزهای خود و کشاندن تهدید به پشت مرزهای رژیم اشغالگر قدس و مهمتر از همه 
بهره  گیری از نفوذ منطقه  ای خود به عنوان عاملی مهم در دیپلماسی و تحوالت بین  الملی اشاره 

کرد. 
 در این رابطه باید گفت، جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مواضع اصولی و تالش  های 
دیپلماتیک خود برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه و سوریه از هر رویکردی که مانع 
جنگ و درگیری شود و گفتگوهای سوری - سوری را تقویت کند حمایت کرده، طرح  های 
مختلفی را برای حل بحران سوریه به شیوه سیاسی ارائه داده است. طرح  هایی که در آنها هم 
اصول سیاست خارجی کشور مد نظر قرار گرفته و هم راه  حلی عملی درآن برای حل بحران 
سوریه وجود دارد )امیر عبداللهیان،1392: 207(. در 22 نوامبر 2017 رؤسای جمهوری سه 
کشور ایران، ترکیه، و روسیه طی یک نشست مهم در »سوچی« روسیه، دیدار و گفتگو کردند. 
بازگرداندن حاکمیت سوریه، راه اندازی گفت وگوها بین نیروهای مختلف سیاسی سوری و 
به پایان رساندن عملیات ضد تروریستی در این کشور از محورهای این نشست بود. دیدار 
وزرای امور خارجه و رؤسای ستاد نیروهای مسلح روسیه، ایران و ترکیه نیز تقریباً به طور 
همزمان صورت گرفت و پیش از آن نیز »والدیمیر پوتین« با سران تعدادی از کشورهای منطقه 
مذاکرات تلفنی انجام داد. با توجه به افزایش اختالف میان »آنکارا« از یک سو و »واشنگتن« 
و »بروکسل« از سوی دیگر، اهمیت نزدیکی هرچه بیشتر ترکیه به ائتالف در حال شکل گیری 
97روسیه و ایران افزایش یافته و به نظر می رسد باید امکان خروج ترکیه از »ناتو« نیز در نظر گرفته 
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شود)ایران  شرقی،2:1396(. از این رو، جمهوری اسالمی با هرگونه اقدام که باعث از دست رفتن 
متحد استراتژیک خود در منطقه شود مخالفت می  ورزد و همچنان درهای خود را به روی 
کشورهای منطقه برای گفت و گو جهت یافتن راه  حلی برای توقف خونریزی  ها در سوریه و دور 

کردن دخالت  های غرب در این کشور باز گذاشته است.

8. نتیجه 
بهار عربی  به  از کشورهای خاورمیانه که موسوم  پاره  ای  اعتراضات در  امواج  با شروع 
است و گاهی از آن در معنای وسیع  تر به بیداری اسالمی نیز تعبیر می  شود، اوضاع سیاسی 
سوریه نیز متالطم گردید. اما ناآرامی  های این کشور از نوع خیزش  های مردمی و بیداری 
اسالمی نبوده و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابت  های راهبردی و ژئوپلیتیکی 
منطقه  ای و همچنین متاثر از معادالت بین  المللی بوده است که این خود نیز بر پیچیدگی 
ایران نگران  برای جمهوری اسالمی  افزوده است. چشم  انداز سقوط دولت اسد  اوضاع 
کننده است و از این رو تضعیف سوریه و سرنگونی اسد باعث تضعیف محور مقاومت و 

کاهش نفوذ منطقه  ای ایران و مهار و انزوای آن در منطقه می  شود. 
بر اساس نظریه گزینش عقالیی، کنشگر بر اساس منافع خود تصمیم  گیری می  کند و از 
میان راه   حل  های موجود  نیز راه حلی را انتخاب می  کند که باالترین نتیجه دلخواه با کمترین 
هزینه را داشته باشد. در خصوص حمایت ایران از سوریه در قبال بحران داخلی این کشور، نیز 
جمهوری اسالمی ایران از آنجا که سوریه را عمق استراتژیک خود در منطقه می  داند و مرکز 
ثقل سیاست خارجی منطقه  ای ایران در حوزه غرب آسیا می  باشد تصمیم به حمایت از دولت 
اسد گرفت. حفظ و توسعه نفوذ منطقه  ای ایران، تداوم تماس با حزب  اهلل و گروه  های جهادی 
فلسطین، دور کردن تهدید امنیتی رژیم اشغالگر قدس و تمرکز تهدید در کنار مرزهای آن، 
بهره  گیری از نفوذ منطقه  ای به عنوان پشتوانه  ای در صحنه دیپلماتیک و مهم  تر از همه تداوم 
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقه منوط به بقای رژیم سوریه و تداوم نفوذ ایران 
در این کشور می  باشد. لذا بر اساس چنین تحلیلی حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه 
به منزله تأمین منافع ملی به ویژه تأمین امنیت برای نظام جمهوری اسالمی ایران است. نکته 
حائز اهمیت اینکه هریک از سناریوهای شکست دولت سوریه یا پیروزی آن بر مخالفین و 
یا تداوم این بحران و در نهایت تجزیه سوریه می  تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیار مهمی را 
برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و منافع منطقه  ای آن در برداشته باشد. با این 
توضیحات مبرهن است که تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه و حکومت فعلی 
در راستای منافع ملی ایران می  باشد و در این مسیر جمهوری اسالمی ایران در حمایت از 
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سوریه هیچ گاه سستی به خرج نداده و آگاه است که هرگونه مماشات در این موضوع خالف 
منافع مادی و معنوی ایران اسالمی بوده و می  تواند ضربات جبران  ناپذیری را به امنیت و منافع 
این کشور وارد نماید. در سطح منطقه  ای و حوزه نظامی، نیز رژیم صهیونیستی و عربستان دولت 
ترامپ را تشویق می  کنند که نسبت به ایران مواضع تندتری داشته باشد و حتی او را تشویق به 
حمله به ایران می  کنند. آزمایش موشکی، انتقال سالح به یمن و سوریه و درگیری  های نظامی 
محدود در خلیج  فارس زمینه  های اقدامات تندتر ترامپ علیه ایران در حوزه نظامی به شمار می-

 آیند. در شــرایطی که رژیم عربستان سعودی با تمام قوا مترصد فضاســازی و اعمال فشــار بر 
ایران و عناصر قدرت منطقه  ای آن اســت که اتفاق  هایی مانند بحران سیاسی اخیر در لبنان و طرح 
اتهام علیه حزب  اهلل لبنان و ایــران با ادعای مداخله در امور آنچه سعودی  ها هویت ملی عربی 
می  خوانند و می  خواهند رهبری خود را بر این هویت تحمیل کنند و حتی سطح تحریک-

 کنندگی را تا حد تهدید ایران و القای برخورد محتمل میان جبهه عربی و تهران، ارتقا داده 
هماهنگی میان محور مقاومت و ائتالف سه  گانه ایران، روسیه و ترکیه در مدیریت پساداعش 
در سوریه و حتی عراق بسیار پر اهمیت است. از هــم اکنون آثار این تحوالت جدیــد در 
منطقه و مدیریت میدانی ایران و حاال دیپلماســی فشــرده تهران آثار خود را نمایان کرده 
است. توافق سوچی، حضور بشار اسد در روسیه پیش از این نشست، بازگشت سعد حریری 
به لبنان و انصراف از استعفای برنامه  ریزی شــده اش در ریاض و ائتالف نظامی مثلث مبارزه 
با تروریســم تنها طلیعــه رخدادهای جدید در منطقه هستند که این خود می تواند بر نفوذ و 
توان محور مقاومت و در رأس آن، جمهوری اسالمی ایران در منطقه بیفزاید. در خصوص 
گروه های مقاومت نیز باید گفت آینده این گروه  ها تا اندازه زیادی به شرایط در منطقه به ویژه 
در سوریه، عراق و لبنان وابسته است. حزب  اهلل لبنان از محبوبیت مردمی برخوردار است و دیگر 
حذف شدنی نیست، اما در عراق و سوریه نقش این گروه و دیگر گروه  های مقاومت وابسته 
به دولت  های آینده در این کشورهاست. در سوریه تحوالت باید به گونه  ای شکل بگیرد که 
رژیم آینده سوریه نه تنها خود به حمایت از گروه  های مقاومت ادامه دهد، بلکه امکان تداوم 
همکاری این گروه  ها با متحدین منطقه  ای خود به ویژه جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند. 
در عراق نیز حشدالشعبی باید با رویکردی عقالیی سعی کند شبیه به حزب  اهلل وجهه مردمی 
خود را حفظ و به عنوان حافظ منافع ملی باشد. لذا باید گفت چشم  انداز تداوم حیات گروه  های 
مقاومت و نقش  آفرینی آن ها در منطقه تا اندازه زیادی مشروط به تحوالت منطقه و به ویژه تداوم 

نفوذ ایران و مقابله با دیپلماسی رقبا به ویژه محور عربی- اسرائیلی- آمریکایی می  باشد.
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آیندة سوریه و فرصت ها و چالش های آن 
برای جمهوری اسالمی ایران1

سعید عطار،2 آرش سعیدی راد3

چکیده
بحران سوریه، از همان روزهای نخستین، به کشمکش ها و منازعات داخلی محدود نماند و عرصۀ 
جدال بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای شد که منافع هم سو یا متضاد با یکدیگر داشتند. 
ازاین رو، بدیهی است که آیندۀ سوریه بر منافع این بازیگران تأثیر خواهد گذاشت. باتوجه به اینکه 
حفظ بشار اسد در قدرت یا برکناری او تأثیر بسیار زیادی در آیندۀ سوریه دارد، نویسندگان مقالۀ 
حاضر به این پرسش پاسخ می دهند که ماندن یا برکنارشدِن بشار اسد جمهوری اسالمی ایران را با چه 
فرصت ها و چالش هایی مواجه خواهد کرد. برای پاسخ به این پرسش، از روش آینده پژوهی )رویکرد 
اکتشافی( و شیوۀ سناریونویسی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، باتوجه به 
روندهای موجود، در میان چهار سناریوی ممکن )1. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ ایران؛ 2. حفظ بشار 
اسد، تثبیت نفوذ روسیه، کاهش نفوذ ایران؛ 3. حفظ بشار اسد، تقسیم قدرت در میان ُکردها، علویان 
و سنی ها؛ 4. برکناری بشار اسد، کاهش نفوذ ایران، افزایش نفوذ رقبای منطقه ای ایران(، سناریوی دوم 

محتمل ترین سناریو است.
کلیدواژه ها: آینده پژوهی، سناریونویسی، سوریه، ایران، فرصت ها، چالش ها.

1. تاریخ دریافت: 1396/10/04                      تاریخ پذیرش: 1397/03/13
s.attar@yazd.ac.ir :2. استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

saiedi1arash@gmail.com :3. کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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1. مقدمه
موج انقالب های عربی در سال 2011 م، نه تنها ثبات بسیاری از کشورهای منطقه را به خطر 
انداخت بلکه نظم منطقۀ خاورمیانه و گروه بندی های سیاسیـ  ایدئولوژیک4 آن را نیز دگرگون 
کرد. سوریه یکی از مهم ترین کشورهایی بود که در میدان نزاع های جدید به دام جنگ داخلی 
و بی ثباتی افتاد. نخستین اعتراضات، در مارس 2011 م از شهر درعا، در نزدیکی مرز اردن، و با 
شعارنویسی و تظاهرات نوجوانان آغاز شد. کشته شدن تعدادی از معترضان، در این تظاهرات، 
خشم عمومی را تشدید کرد و به فراگیر شدن اعتراضات در سایر شهرهای سوریه منجر شد. 
اعتراضات به تدریج جنبۀ خشونت آمیز پیدا کرد و با تشکیل ارتش آزاد سوریه، منازعۀ نیروهای 
اپوزیسیون و دولت بشاراسد در دمشق باال گرفت. شکل گیری و ورود گروه های تندرو همچون 
ارتش مجاهدین )جیش المجاهدین(، جبهۀ  النصره، داعش که با سازمان القاعده ارتباط سازمانی 
داشت و عموماً دارای ایدئولوژی مشترکی بود، از یک سو، و دخالت قدرت های منطقه ای و 

بین المللی، از سوی دیگر، بحران را پیچیده تر و تبعات هولناک آن را بیشتر کرد.
طی دو سال گذشته، سوریه یکی از دغدغه برانگیزترین کشورهای جهان بوده، تحوالت و 
ناآرامی های آن به گونه ای مؤثر، اکثر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را تحت تأثیر قرار داده 
و این کشور را میدان نزاع های سیاسی کشورهای مختلف کرده است. هرچند دامنۀ نزاع های 
سیاسی داخلی و خارجی در میدان سوریه، بسیار فراگیر و گسترده است اما به دلیل گره خوردن 
آیندۀ سوریه به مسئلۀ »حفظ یا برکناری بشار اسد«، این موضوع یکی از مهم ترین محورهای 
نزاع را شکل داده است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که می توان گروه بندی های سیاسی 
داخلی و خارجی در منطقه و در میدان سوریه را به دو گروه موافقان حفظ اسد و موافقان 

برکناری اسد تقسیم کرد.
باتوجه به اینکه حفظ بشار اسد در قدرت یا برکناری او تأثیر بسیار زیادی در آیندۀ سوریه 
دارد، در مقالۀ حاضر می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که این امر جمهوری اسالمی ایران را 
با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی 
ـ تحلیلی و شیوۀ سناریونویسی استفاده شده است که از مهم ترین روش های آینده پژوهی است. 
با طرح چهار سناریوی آینده پژوهانه پیرامون حفظ یا برکناری اسد، چالش ها و فرصت هایی 
را بررسی می کنیم که هریک از این سناریوها برای ایران پدید می آورند. بااینکه می توان با 
کنارگذاشتن متغیر حفظ/ برکناری اسد، طیف وسیعی از سناریوها درمورد آیندۀ سوریه را 

4. به حاشیه رفتن نزاع اعرابـ  اسرائیل و ایجاد گروه های جدید پیرامون موضوع دموکراسی خواهی و ملی گرایی 
عربی ازجملۀ این دگرگونی های راهبردی در منطقۀ خاورمیانه بوده است. برای مطالعۀ بیشتر درمورد این 

دگرگونی ها در آغاز بحران بهار عربی، ر.ک. یزدان فام، 1390.
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مطرح کرد اما به دو دلیل این کار انجام نشده است. نخست، ضرورت محدودکردن طیف 
سناریوها با تمرکز بر یک متغیر محوری و دوم، شکل گیری مناقشۀ سیاسی و جنگ داخلی بر 
سر وجود یا نبود اسد در نظام سیاسی آیندۀ این کشور از همان آغاز درگیری های داخلی در 
این کشور در سال 2011 م. پس، پرسش اصلی این نوشتار به شکلی تنظیم شده است که بتوان 
سناریوهای ممکن درمورد آیندۀ سوریه را پیرامون همین عامل محوری )و نه ضرورتاً تنها عامل 

محوری(، دقیق تر، بررسی کرد.
توصیف،  قلمرو  در  است.  تجویزی  و  توصیفی  متمایز  مؤلفۀ  دو  شامل  آینده پژوهی 
آینده پژوه مانند دیگر محققان در همۀ شعبه های علوم جدید با استناد به شرایط اولیۀ زمان حال 
و شرایط حدی و مرزی مربوط به محیط و با تکیه به نظریه هایی که در قلمرو فعالیت خویش 
دراختیار دارد یا ابالغ می کند، ابتدا آینده های ممکن الوقوع را توصیف می کند و آنگاه از میان 
این آینده های ممکن الوقوع، محتمل ترین آن ها را، با بهره گیری از روش های کمی و کیفی، 
مشخص می کند. سپس در قلمرو تجویز، دانشمند آینده پژوه می کوشد باتوجه به محتمل ترین 
تحقق  برای  را  راهکاری هایی  و  شرایط  است،  کرده  شناسایی  که  روندهایی  و  رویدادها 
مطلوب ترین آن ها توصیه کند. به عبارت دیگر، گزاره های پیشنهادی پژوهشگر جنبۀ توصیفی 
ندارد و صرفاً توصیه هایی است برای تحقق اهداف. باتوجه به ویژگی خاص آینده پژوهی 
اکتشافی که به پیش بینی پدیده ها در آینده می پردازد، در این نوشتار، از رویکرد اکتشافی برای 
سناریونویسی و از روش اسنادی برای طرح متغیرهای مهم تحقیق، تنظیم سناریوها و گردآوری 

داده ها پیرامون سناریوها استفاده شده است.
اگرچه در ارتباط با مقوالتی چون بحران سوریه و نقش ایران در سوریه تاکنون پژوهش های 
متعددی انجام شده است اما هیچ یک از منظر آینده پژوهی و فرصت ها و چالش های وضعیت های 
محتمل آینده برای جمهوری اسالمی ایران به این موضوع نپرداخته اند. در ادامه، مهم ترین 

پژوهش های منتشرشده در این زمینه را بررسی می کنیم.
ناجی و فرجی راد )1394( در مقاله ای با عنوان »آیندۀ سیاسی سوریه و منافع استراتژیک 
ایران« با استفاده از روش توصیفیـ  تحلیلی، کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که آیا خروج 
سوریه از بحران، موجب تقویت سیاست خارجی ایران می شود یا منافع ملی و بین المللی ایران 
را تهدید خواهد کرد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتحاد ایران و سوریه که ناشی 
از شرایط خاص راهبردی است با پیروزی بشار اسد در انتخابات قوی تر خواهد شد. ازاین رو، 
خروج سوریه از بحران، باتوجه به موقعیت مسلط ایران در سوریه، موجب تقویت منافع ملی و 

بین المللی ایران خواهد شد.
97صادقی و لطفی )1394( در مقالۀ »تحلیل مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران 
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سوریه« با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، تالش کرده اند به این پرسش پاسخ دهند که 
»مواضع جمهوری اسالمی ایران درمورد بحران سوریه بر مبنای کدام رویکرد سیاست خارجی 
قابل تبیین است؟« یافته های آنان نشان می دهد که مواضع ایران در برابر بحران سوریه، بر مبنای 
رویکرد واقع گرایانه، ژئوپلیتیکی و همپوشانی منافع امنیت ملی ایران و دولتـ  ملت سوریه بنا 

شده است.
سمیعی و شفیعی )1394( در مقاله ای با عنوان »آیندۀ گروهک های تکفیری و راه کارهای 
ثبات بخش دولت سوریه و عراق« این پرسش را به بحث گذاشته اند که »آیندۀ گروهک های 
تکفیری مثل داعش و جبهۀ النصره در خاورمیانه به چه سمتی خواهد رفت؟« یافته های مقاله که 
از روش تحلیل آینده پژوهی به دست آمده است نشان می دهد که محتمل ترین سناریو در عراق 
و سوریه عبارت است از: تقسیم قدرت سیاسی در میان نیروهای مذهبی و داخلی در سوریه؛ و 

افزایش احتمال تجزیۀ کشور در عراق.
نیاکوئی، اسمعیلی و ستوده )1393( در مقالۀ »عوامل گسترش روابط استراتژیک سوریه 
با ایران از صعود بشار اسد به قدرت تا ناآرامی های اخیر )2000-2011(« با استفاده از روش 
توصیفیـ  تحلیلی به این پرسش پاسخ داده اند که »چرا روابط راهبردی سوریه با ایران در زمان 
بشار اسد نسبت به دورۀ حافظ اسد، عمق و گستردگی بیشتری پیدا کرده است؟« یافته های آنان 
نشان می دهد که تغییرات ساختاری در نظام بین الملل و تفاوت شخصیت حافظ اسد با بشار اسد 

دلیل اصلی گسترش روابط راهبردی سوریه با ایران در زمان بشار اسد است.
ساجدی )1392( در مقاله ای با عنوان »بحران سوریه و دخالت قدرت های بیگانه« با استفاده 
از روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده اند که »دلیل قیام های ملت خاورمیانه 
به خصوص جنبش ملت سوریه چه بوده است؟« یافته های مقاله نشان می دهد که دلیل اصلی 
قیام های عربی انباشته شدن محرومیت های مختلفی است که در طول سالیان دراز حکومت های 

ناحیه بر ملت های منطقه تحمیل کرده اند و درکنار عوامل بیرونی به مرحلۀ انفجار رسیده است.

2. سوریه و اسد در معادالت منطقه ای و فرامنطقه ای
تاریخ سوریه نشان می دهد که این کشور زمانی مرکز جهان اسالم بوده است. این پیشینۀ 
تاریخی به موقعیت جغرافیایی ممتاز آن گره خورده است. این کشور در موقعیتی راهبردی، 
در جنوب غربی قارۀ آسیا، حاشیۀ دریای مدیترانه و در همسایگی کشورهای ترکیه در شمال، 
عراق در شرق و جنوب شرقی، اردن در جنوب، اسرائیل در جنوب غربی و لبنان در غرب، 
واقع شده است )ذوقی بارانی و دیگران، 1390: 200(. به لحاظ سیاسی نیز، سوریه، در جهان 
اسالم، در گروه حامیان منطقه ای ایران، قرار دارد و به مثابۀ ستون فقرات محور مقاومت است. 
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این کشور، به دلیل موقعیت آن برای انتقال انرژی کشورهای ایران و عراق به اروپا از راه بنادر 
بانیاس و طرطوس در ساحل مدیترانه و نیز مرزهای مشترک با اسرائیل نزد بازیگران فرامنطقه ای 

.)Nerguizian, 2012: 84( به خصوص آمریکا، اهمیت راهبردی دارد
ظهور بهار عربی در منطقۀ خاورمیانه، موجی از تحوالت را پدید آورد و بر سوریه نیز 
تأثیر گذاشت. تحوالت منتج از بهار عربی، در کشورهای خاورمیانه، سرنوشت های متفاوتی 
داشت؛ از گذار موفق تونس به دموکراسی، و اصالحات در اردن، تا جنگ داخلی در یمن و 
سوریه. در میان این کشورها، بحران سوریه به سبب حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
)مانند ایران، روسیه، ترکیه، عربستان، اسرائیل و امریکا(، در جنگ داخلی این کشور، ابعاد 

جهانی تری پیدا کرد.
به دلیل جهانی بودن بحران سوریه نسبت به تحوالت سایر کشورهای خاورمیانه، طبیعی 
است که بحران این کشور دامنۀ زمانی طوالنی تری داشته باشد. بااین حال، به نظر می رسد که 
جنگ داخلی این کشور، به سه دلیل، به انتهای خود رسیده است. این سه دلیل، به ترتیب 
زمانی تحوالت، عبارت اند از: مؤثربودن طرح سیاسی ایران و روسیه برای دستیابی به راه حل 
سیاسی، شکل گیری اجماع جهانی برای خارج کردن گروه های تندرو از تسلط سرزمینی بر 

خاک عراق و سوریه و کاهش حمایت های منطقه ای از گروه های تندرو.
در این شرایط، بحث بر سر حفظ یا برکناری اسد موضوعی است که صف بندی های 
سیاسی کنونی را تعیین خواهد کرد و مسیرهای آینده را شکل خواهد داد. هرچند از همان 
آغاز بحران در سوریه، یکی از اهداف برخی بازیگران منطقه ای، مانند عربستان، و فرامنطقه ای، 
مانند فرانسه، برکناری اسد از قدرت بود اما در این مورد هیچ اجماع نظر فراگیری وجود 
نداشت. شاید به همین دلیل باشد که، به رغم شدت مناقشات در این کشور، هیچ گاه یک اجماع 
بین المللی، در سطحی که علیه معمر قذافی ایجاد شد، علیه بشار اسد شکل نگرفت. بااین حال، 
باقی ماندن اسد در قدرت موضوعی تمام شده نیست. حفظ یا برکنارِی اسد تابع توازن قوای 
داخلی، منطقه ای و بین المللی است. طرح سناریوهایی در این مورد می تواند آینده های محتملی 

را نشان دهد که هر کدام از آن ها، فرصت ها و چالش هایی برای ایران خواهد داشت.

3. سناریوهای محتمل: فرصت ها و چالش های آیندة سیاسی اسد
نمی توان به این پرسش که »در آینده چه خواهد شد؟« پاسخ قطعی داد. بااین حال، از مجموع 
وضعیت های محتمل درمورد آیندۀ سوریه، می توان به چهار سناریو اشاره کرد. این سناریوها 
نشان خواهند داد که مجموعه ای از احتماالت در کارند تا مسیر آیندۀ سوریه را روشن کنند. 
97اینکه باتوجه به روندهای موجود، کدام یک از این سناریوها محتمل تر است، سؤالی است که 
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در ادامه و پس از طرح چهار سناریوی محتمل، بررسی خواهد شد.

3. 1. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ ایران
در زمان آغاز بحران در سال 2011 م، بخش عمدۀ اعتراضات در سوریه، کنش هایی خودجوش 
بودند و ظاهراً هیچ سازمان اداره گر یا رهبران شناخته شده نداشتند )Ruthven, 2011(؛ اما 
به مرور و با نقش آفرینی کشورهای خارجی، این وضعیت تغییر کرد. از سال 2013 م به بعد و با 
ورود جدی تر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به بحران، سوریه به مرکز وزن کشی سیاسی 

و نظامی این قدرت ها تبدیل شد.
از آن زمان به بعد، رویدادهایی چون ورود مستقیم ایران به نبردهای زمینی، ائتالف نظامی 
از  تندرو، تخریب زیرساخت های سوریه  برای حذف گروه های  ایران و روسیه  و سیاسی 
سوی گروه های تندرو، تحوالت را به سمت تغییرات بازگشت ناپذیری برد. با شدت گرفتن 
متعدد  بروز مشکالت  و  از شهرهای سوریه  برخی  بر  تندرو مسلط  فعالیت های گروه های 
اقتصادی و معیشتی در این شهرها، زمینه های ذهنی که به این گروه ها مشروعیت نسبی می داد 
به شدت تضعیف شد. شکست در زمین و تضعیف مشروعیت گروه های مخالف اسد، عواملی 

بودند که به تثبیت قدرت بشار اسد کمک کردند.
همچنین، برخی ادعاهای مقامات داعش علیه عربستان باعث شد بسیاری از گروه ها حامیان 
اولیۀ خود را نیز از دست بدهند. برای حامیان منطقه ای این گروه ها قابل پیش بینی بود که این 
گروه ها زمینه و استعداد حمله به آن ها را دارند. این عوامل توازن قوا در داخل سوریه را به 
نفع بشار اسد تغییر داد )سمیعی و شفیعی، 1394: 212(. از دهه ها پیش به این سو، ایران پیوسته 
به دنبال حفظ و تثبیت محور »مقاومت اسالمی« با محوریت سوریه و لبنان بوده است؛ چراکه 
این راهبرد تهدیداِت امنیتی ـ نظامی ایران را کاهش می دهد. موفقیت گروه های تندرو در 
سوریه می توانست به تضعیف محور مقاومت در منطقه منجر شود. با نابودی یا تضعیف این 
جبهه، اسرائیل می توانست به یکی از مهم ترین اهداف امنیتی راهبردی خود در تضعیف ایران 
دست یابد )عبدخدائی و تبریزی، 1394: 156(. به نظر بولتن )2011(، سوریه نقش دو دست 
ایران را در منطقه بر عهده دارد که بریدن آن به معنای فروپاشی محور مقاومت است. بنابراین، 
ایران بیش از هر زمان دیگر به حفظ این محور نیازمند است. به دلیل اتکای دولت سوریه و 
سازمان درونی آن به شخص بشار اسد، محور مقاومت تنها با حفظ او برجا می ماند. شواهد 
دقیقی وجود ندارد که نشان دهد اگر دولتی غیر از اسد روی کار بیاید، مایل به همکاری با 

.)Barkey, 2011( ایران درجهت اهداف محور مقاومت باشد
همچنین، مناسبات دوجانبۀ ایران و سوریه در زمینۀ اقتصادی ابعاد گسترده ای داشته است. 
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ایران، یعنی  نمایندگی های دو شرکت خودروسازی  مبادالت تجاری، احداث کارخانه و 
ایران خودرو و سایپا در سوریه، احداث کارخانۀ تراکتورسازی و طرح های دیگر، ازجمله 
کارخانۀ سیمان، کارخانۀ بازیافت، تصفیه خانه های آبی، همکاری در بخش بنادر از طرح های 
اقتصادی دو کشور در طول سال های گذشته بوده است )حافظ نیا و کاوندی، 1389: 18(. 
این همکاری ها تنها با باقی ماندن منافع سیاسی مشترک تداوم خواهد یافت. براساس رویه های 
گذشته، گره خوردن منافع سیاسی دو کشور به یکدیگر نتیجۀ رویکرد ثابت ایران در سوریه و 
حضور خاندان اسد، به خصوص بشار اسد، در قدرت بوده است. در سطح بین المللی، حضور 
مستقیم ایران در سوریه و موفقیت های نظامی ایران جایگاه ایران را در تعیین معادالت آتی این 
کشور تقویت کرد؛ به طوری که نشریۀ گاردین )2014( ضمن گزارشی به این مورد اشاره کرده 
است که بدون حضور ایران، برگزاری نشست های صلح در سوریه بی فایده است )ملکی، 

1394(. تداوم نفوذ ایران در سوریه و منطقه، به حضور بشار اسد در قدرت متکی است.
بااینکه این سناریو بهترین و مطلوب ترین وضعیت ممکن برای ایران است، اما، باتوجه به 
شواهد موجود، احتمال تحقق آن اندک به نظر می رسد؛ چراکه بازیگران فرامنطقه ای مهمی 
چون روسیه که تاکنون در حفظ دولت بشار اسد نقش داشته اند، به دنبال حفظ و گسترش 
مراودات نظامی و اقتصادی با سوریه هستند و افزایش نفوذ ایران در سوریه را با منافع بلندمدت 
خود منطبق نمی دانند )به این بحث در سناریوی دوم خواهیم پرداخت(. از طرف دیگر، باوجود 
تأثیر گروه های  قدرت  هنوز هم  داعش(،  )مشخصاً  اصلی  تندرو  ضعف شدید گروه های 
مخالف بشار اسد در تحوالت آتی این کشور مشخص نیست. حضور مؤثر گروه هایی مانند 
اخوان المسلمین در سوریه خطری برای منافع ایران محسوب می شود؛ چراکه یکی از مهم ترین 
ایران در سوریه است  نفوذ  به  انتقاد  ایران و سوریه و  به روابط  اعتراض  این گروه  مواضع 
)دوستی، 1391: 225(. با تضعیف و حذف داعش از سوریه، احتماالً بر دامنۀ فعالیت های این 
گروه ها در سوریه افزوده شده است و آن ها خواهند توانست محدودیت های مؤثری برای نفوذ 

روبه گسترش ایران ایجاد کنند.
بااین حال، اگر ایران بخواهد این سناریو به محتمل ترین سناریو تبدیل شود باید اقدامات ذیل 
را در دستور کار خود قرار دهد: اول، تداوم رویکرد تفکیک خواسته های مردم از خواسته های 
گروه های تندرو برای تقویت مشروعیت نفوذ ایران در سوریه؛ دوم، جلب توجه گروه های 
مخالف و منتقد نظام در سوریه با برقراری مسیرهای میانجی گرایانه برای حضور مؤثرتر منتقدان 
در فرایندهای آتی نظام سوریه؛ و سوم، طراحی بسته های سیاستی توسط وزارت امور خارجۀ 

ایران برای تشویق دولت اسد به اجرای اصالحات سیاسی و اقتصادی.
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3. 2. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ روسیه، کاهش نفوذ ایران
بحران سوریه، برای نخستین بار، ایران و روسیه را در خاورمیانه در یک جنگ میدانی و در یک 
جبهه قرار داد. دالیل قرارگرفتن ایران و روسیه در یک جبهه، خود، نیازمند بحث و تحلیل های 
مفصلی است که خارج از حوزۀ پژوهش حاضر است. نکتۀ مهم این است که روسیه و ایران در 
سوریه تاکنون هر دو یک هدف واحد را دنبال کرده اند که عبارت است از حفظ دولت بشار 
اسد و عدم مداخلۀ قدرت های رقیب منطقه ای و فرامنطقه ای چون عربستان، اسرائیل و آمریکا. 
به نظر می رسد تا زمانی که دستور کار دو طرف در سوریه تغییر نکند، همکاری آن ها مبتنی بر 
تقسیم وظایف نظامی )ایران در زمین، روسیه در آسمان(، به شکلی که تضمین کنندۀ اهداف 
بلندمدت دو کشور باشد )ایران، اهداف سیاسی در ذیل محور مقاومت؛ و روسیه، اهداف 

اقتصادی در ذیل منافع تجاریـ  خط انتقال انرژی(، ادامه پیدا خواهد کرد.
تجربۀ روابط سوریه و روسیه، در گذشته، نشان می دهد که روابط این دو کشور بیشتر 
اقتصادی سوریه ازجمله  اقتصادی و نظامی بوده است. تمام بخش های  مبتنی بر مؤلفه های 
صنایع، کشاورزی، آبیاری، ارتباطات، حمل ونقل و تربیت آموزش کادرهای فنی با کمک 
کارشناسان روسی راه اندازی و اداره شده است. عالوه براین، موافقت نامه های دوجانبۀ اقتصادی 
در ابعاد وسیع میان دو کشور به امضا رسیده و روسیه وام های زیادی با بهرۀ کم و طوالنی مدت 
دراختیار سوریه قرار داده است )امامی، 1376: 157(؛ به گونه ای که در سال 2006 م، سوریه 
نزدیک به 11 میلیارد دالر به روسیه بدهکار بود. اما در همین سال، پوتین نیمی از این بدهی 
و  )کیانی  مرحلۀ جدیدی کرد  وارد  را  و سوریه  روسیه  اقتصادی  روابط  این  و  بخشید  را 

خان محمدی، 1392: 93(.
همچنین، یکی از اهداف روسیه در سوریه و خاورمیانه گسترش مناسبات اقتصادی و 
نظامی با کشورهای این منطقه بوده است. در این راستا، فروش تسلیحات نظامی و تشکیل 
بلوک انرژی ازجمله مهم ترین منافع اقتصادی این کشور در منطقۀ خاورمیانه محسوب می شود 
)Trenin, 2010: 4(. از طرف دیگر، شامات )سوریه( یکی از بازارهای آینده راهبردی روسیه 
در منطقه است و روسیه نمی خواهد یکی دیگر از بازارهای سودمند خود را ازدست بدهد؛ 
اتفاقی که پس از وقوع انقالب در لیبی افتاد و روسیه عماًل بازارهای این کشور را از دست 
داد. در زمینۀ نظامی نیز یکی از اهداف راهبردی روسیه، حفظ بندر طرطوس واقع در دریای 

مدیترانه در 25 کیلومتری مرز سوریه و لبنان است.
فعالیت های نظامی روسیه در سوریه نیز کم نیست: فروش جنگنده های میگ 31، استقرار 
سامانه های دفاع موشکی روسیه اس.اس 26 یا اسکندر، انتقال ناوگان دریای سیاه روسیه از 
بندر سواستوپول به بندر طرطوس برای ایجاد پایگاه دریایی در مدیترانه، و تقویت توان دفاعی 
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سوریه با سالح های جدید و پیشرفته )Kablili, 2012(. این فعالیت ها، در کنار نقش تعیین کنندۀ 
روسیه در حفظ اسد در قدرت، این کشور را به مهم ترین متحد سوریه تبدیل کرده است.

به نظر می رسد که شکست های پی درپی گروه های تندرو، برترِی ایران و روسیه در سوریه، 
حرکت آرام سوریه به سمت ثبات، نبود هیچ دورنمایی برای سقوط بشار اسد، و درک این 
نکته توسط نخبگان سوریه که دولت اسد بدون حضور دیپلماتیک و نظامی روسیه نمی توانست 
برقرار بماند بستِر الزم را برای تغییر منافع بازیگران برندۀ نزاع سوریه فراهم کرده است. به 
عبارت دیگر، در چنین شرایطی، امکان تقسیم کاِر کم وبیش برابر میان ایران و روسیه وجود 
نخواهد داشت. این به معنای آن است که، پس از حذف دشمن مشترک )داعش( و تضعیف 
رقبا )آمریکا، ترکیه و عربستان(، بزنگاه جدیدی شکل گرفته است که در آن برندگان درمورد 

سهم خود در آیندۀ سوریه به رقابت خواهند پرداخت.
سناریوی فوق، به چند دلیل، محتمل ترین سناریوی ممکن است:

با اسرائیل است. روسیه، در طول یک سال اخیر  به رابطۀ روسیه  دلیل نخست مربوط 
)2017(، تالش کرده است روابط خوبی با رقبای منطقه ای ایران )مانند عربستان، ترکیه و 
اسرائیل( داشته باشد. این بدان معنا است که روسیه هم در حال مستحکم کردن روابط خود 
با ایران و سوریه است و هم به همکاری با اسرائیل ادامه می دهد.5 مسکو، اسرائیل را دولتی 
قانونی و برقراری رابطه با آن کشور را ضرورتی سیاسی می داند. رهبران روسیه به این نکته 
توجه دارند که البی های اسرائیل و جمعیت یهود در آمریکا قدرت را دردست دارند. به همین 
علت، روسیه، به خصوص پس از به قدرت رسیدن پوتین، روابط خود را با اسرائیل گسترش 
داده است. بیشتِر این روابط ماهیِت تجاری دارد )کیانی و خانمحمدی، 1392: 98(. روابط دو 
طرف در سال های اخیر رشد قابل توجهی هم داشته است؛ به گونه ای که حجم معادالت تجاری 
و همکاری های آن ها در حوزه های انرژی و فناوری در سه سال منتهی به 2017 م، از 8/2 به 13 
میلیارد دالر رسیده است )jpost, 2017(. مسکو عالقه مند است که، از این طریق، ضمن حفظ 
اهداف سیاسی در منطقه، روابط اقتصادی مناسبی با کشورهای منطقه داشته باشد. واگرایی، در 
رابطه با هر کدام از این بازیگران، تالش روسیه در گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای 

منطقه را به شکست خواهد کشاند )پسندیده، 1392: 168(.
دوم اینکه، آسیب پذیری روسیه، در مسیرهای انتقال گاز به اروپا، یافتن مسیرهای جایگزین 
مطمئن را حیاتی کرده است. ازآنجاکه اوکراین به گاز نیاز حیاتی دارد و 97 درصد گاز 
روسیه به اروپا از خاک اوکراین می گذرد، اوکراین از این مسیر به عنوان اهرمی برای عدم 
5. اینکه روسیه در تالش است دیدگاه سیاسی بازیگرانی چون اسرائیل را از تأثیر بر روابط اقتصادی دور نگه 

97دارد راهبرد این کشور، در طی چند دهۀ اخیر، بوده است. برای مطالعۀ بیشتر رک: کوالیی، 1381.
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افزایش قیمت گاز استفاده می کند )زمانی، 1392: 909(. بنابراین، روسیه در پی مسیر جایگزین 
دیگری است تا بتواند از اهمیت مسیر اوکراین بکاهد. بهترین و نزدیک ترین مسیر جایگزین 
مسیِر روسیهـ  ترکیه است. با ایجاد مسیر خط لولۀ آبی،6 جهت انتقال گاز، به نظر می رسید که 
روسیه مسیر مطمئنی برای انتقال گاز انتخاب کرده است. اما این دو کشور، در سال 2005 و 
2006 م، بر سر قیمت گاز با یکدیگر اختالف پیدا کردند. هرچند این اختالف چندان دوام 
نداشت )شیرخانی و شریفی، 1394: 128( ولی به دلیل بلندپروازی های ترکیه، در یک دهۀ 
اخیر، اطمینان به آیندۀ مناسبات با ترکیه در این حوزه چندان باال نیست. ازاین رو، برای روسیه، 
مسیر سوریه از بهترین و امن ترین مسیرهای انتقال انرژی محسوب می شود. ایران نیز که در حال 
استفاده از مواهب توافق نامۀ اتمی با کشورهای 5 + 1 در عین افزایش تنش با آمریکا است، 
نیازمند به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای نفت و گاز است. اروپا یکی از مهم ترین مقاصد 
صادراتی ایران محسوب می شود؛ این به معنای شدت گرفتن رقابت ایران و روسیه یعنی دو 
کشور بزرگ گازی جهان، برای تصاحب سهم بیشتر از بازار اروپا، است که، باتوجه به نیازهای 
دالری روزافزون دو کشور، پایین ماندن بهای نفت و افزایش یافتن بهای گاز، می تواند سوریه 

را به مکانی برای نزاع گازی ایران و روسیه تبدیل کند.
دلیل سوم اینکه رابطۀ ایران و روسیه، در سال های پس از فروپاشی شوروی، به دلیل تفاوت 
سطح و تقابل ادراک دو کشور شکننده بوده است. نگاه روسیه به ایران تاکتیکی و ابزاری 
و در سطح مسائل منطقه ای و دوجانبه بوده است، درحالی که نگاه روسیه برای ایران، بیش 
از هر چیز، دولتی تلقی می شده است که تهدیدهای غرب را محدود می کند؛ براین اساس، 
نگاه ایران به روسیه کالن محور و در سطح بین المللی است، درحالی که روسیه بیشتر به منافع 
رابطه با ایران در مسائل منطقه ای و دوجانبه توجه دارد و تا جایی این رابطه را حفظ می کند 
که برای کشورش هزینه نداشته باشد. بنابراین، ایران و روسیه اولویت و ترجیحات مشترکی 
ندارند و ظاهراً در آینده هم نخواهند داشت )بهمن، 1393: 155(. به دلیل همین تفاوت جایگاه 
دو کشور در مناسبات سیاست خارجی کالن خود، همگرایی روسیه و آمریکا، از یک سو، 
و روسیه و عربستان و ترکیه، از سوی دیگر، تا حدودی سناریویی محتمل به نظر می رسد و، 
در این صورت، می تواند خطر راهبردی بزرگی برای ایران در سوریه ایجاد کند. تفاوت نگاه 
کالن دو کشور به یکدیگر و دالیل متفاوتشان برای حضور در سوریه مسیر تعارضاتی را در 

آینده ایجاد خواهد کرد که می توان آن را »چرخش بزرگ روسیه در سوریه« نامید.7

6. Blue Stream
7. بااین حال، حداقل از گذشته تاکنون، حضور خاندان اسد در قدرت، نقطۀ مشترک رویکرد راهبردی ایران و 
روسیه بوده است. هم حافظ و هم بشار اسد، در طول سال های گذشته، همواره به مثابۀ اهرم متوازن کنندۀ منافع 
ایران و روسیه عمل کرده اند. این واقعیت که ایران با توجه به حضور مؤثر روسیه در سوریه، در طول دهه های 
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اگر ایران بخواهد این سناریو به نامحتمل ترین سناریو تبدیل شود باید این اقدامات را 
در دستور کار خود قرار دهد: 1( همگرایی اقتصادی دوجانبه میان دو کشور، می تواند 
همگرایی در زمینۀ سیاسی ـ نظامی را تقویت کند. این یعنی ایران و روسیه باید بتوانند 
تقویت  یابند؛ 2(  بلندمدت دست  توافق  به  به خصوص گاز،  انرژی،  در حوزۀ صادرات 
پایگاه های ایدئولوژیک خود در سوریه می تواند حذف یا به حاشیه راندن ایران در سوریه 
را به گزینه ای با هزینه های باال برای روسیه تبدیل کند؛ 3( ساخت پایگاه نظامی، در مناطق 
دور از اسرائیل، می تواند جایگاه ایران در سوریه را بدون برانگیختن واکنش تند اسرائیل 
تضمین کند؛ 4( تقویت بُعد سیاسی حضور ایران در سوریه با تشویق بیشتر دولت اسد 
به اجرای اصالحات سیاسی به نفع اکثریت اهل سنت این کشور. هرچند روسیه در این 
زمینه از ایران فعال تر بوده است )مانند پیشنهاد طرح فدرالیزه کردن سوریه و...(، همچنان 
این امید هست که ایران نقش فعالی بازی کند. این امر می تواند بخشی از گروه های اهل 

سنت میانه رو را به ایران نزدیک و پایگاه های اجتماعی ایران در سوریه را تقویت کند.

3. 3. حفظ بشار اسد، تقسیم قدرت میان کردها، علویان و سنی ها
به رغم باقی ماندن اسد در قدرت، باتوجه به حضور ُکردهای مسلح، اخوان المسلمین، معارضان 
و چندین گروه کوچک در سوریه، دولت  آزاد  ارتش  از  باقی مانده  خارجی، بخش های 
بشاراسد در آینده با چالش های مهمی مواجه خواهد بود )AL-Khatieb, 2014: 35(. اگر 
دالیل بروز جنگ داخلی در سوریه را، از یک نظر، مرتبط با انسداد سیاسی و بحران مشروعیت 
نظام بدانیم، تداوم طرد سیاسی نظام سیاسِی متکی به علویان و شخص بشار اسد را باید زمینه ساز 

بحران های سیاسی در آینده بدانیم.
درواقع، تداوم مسیر گذشته یعنی بسته بودن نظام سیاسی و محدودکردن آزادی ها می تواند 
آینده ای بحرانی را برای سوریه رقم بزند. مهم ترین محدودیت های سیاسی عبارت اند از: قوانین 
مربوط به صالحیت رئیس جمهور، محدودیت های رسانه ای و آزادی فردی، قانون وضعیت 
اضطراری8 و مهم تر از همه، مادۀ هشتم قانون اساسی که حزب بعث را بر دولت و جامعه مسلط 
می کند )دوستی، 1391: 220(. بنابراین، در این سناریو، تداوم حضور اسد در قدرت می تواند 

نزاع های قدیمی در درون کشور سوریه را بازتولید کند.
اگر تداوم حضور چالش زای اسد در قدرت را در کنار طرح های بلندمدت روسیه 

گذشته، موفق شده است محور مقاومت را شکل دهد نشان دهندۀ پیوندهای راهبردی دو کشور در سوریه است. 
علی رغم این گذشتۀ مبتنی بر همکاری، عوامل یادشده نشان می دهد که امکان تغییر مسیر گذشته وجود دارد.

8. وضعیت اضطراری، از سال 1963 م به بعد، در سوریه حکم فرما شد و طبق آن، نیروهای امنیتی اختیارات 
97وسیعی در دستگیری مخالفان و محدودکردن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی آن ها داشتند.
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جهت حل بحران سوریه بگذاریم، تصویر دقیق تری از یکی از آینده های محتمل سوریه به دست 
خواهد آمد. طرح پیشنهادِی روسیه فدرالیزه کردن سوریه است. فدرالیزه کردن سوریه با هدف 
اعطای سهم به هریک از طرف های اصلی بحران طراحی شده است و تالش دارد چالش های 
آتی تداوم ماندن بشاراسد در قدرت را کاهش دهد )شوری، 1394: 15(. اگر مخالفان داخلی 
را در یک تقسیم بندی قومی ـ مذهبی، سه محور ُکردها، علویان )و شیعیان( و سنی ها بدانیم، 
یکی از سناریوها این است که، در آینده، ضمن تداوم حضور بشار اسد در مسند قدرت، ادارۀ 
کشور مابین ُکردها، علویان و سنی ها تقسیم خواهد شد. در این راستا، نظام پارلمانی متأثر 
از وضعیت فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور خواهد بود. این سیستم به گونه ای 
طراحی خواهد شد که تمامی اقوام و مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند.9 
اجرای این طرح در سوریه تابعی از شرایط داخلی، توازن قوای منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
استقالل خواهی ُکردهای عراق نیز می تواند به کاهش انگیزه برای اجرای چنین طرح هایی در 
سوریه منجر شود. واکنش دولت آمریکا به این سناریو نیز از نکات مبهمی خواهد بود که 
بر سرنوشت اجرای آن تأثیر می گذارد. باتوجه به نوع مناسبات آمریکا و ترکیه و مبهم بودن 
پیامدهای ایجاد نظام فدرالی در سوریه بر منافع آتی آمریکا در منطقه، می توان انتظار داشت که 
دولت آمریکا در مقابل این طرح، در موضع انفعال و سکوت قرار گیرد. حمالت اخیر ترکیه 
)اوایل سال 2018( به عفرین سوریه و سکوت نسبی آمریکا در مقابل حمالت ترکیه به این 
منطقه، نشان دهندۀ موانع جدی منطقه ای و فرامنطقه ای اجرای چنین طرح هایی در سوریه است.

هرچند این سناریو ممکن است برخی از چالش های داخلی سوریه را حل وفصل کند اما 
مشکل اساسی سوریه، یعنی حضور گروه های تندرو و مداخلۀ قدرت های بزرگ منطقه ای و 
فرامنطقه ای، را حل نخواهد کرد. اگرچه اعطای حقوق به گروه های قومیـ  مذهبی می تواند 
گامی دموکراتیک برای حل بحران مشروعیت باشد، اما به نظر می رسد، به دلیل گرایش های 
قدرتمند گریز از مرکز و دخالت کانون های متخاصم منطقه ای، تحقق این ساختار سیاسی 

.)Hinnebusch, 2011: 63( به طورکامل چندان محتمل نیست
بااینکه تحقق این سناریو می تواند صحنۀ رقابت برای یافتن زمینه های جدید نفوذ ایران نیز 
باشد )باتوجه به سابقۀ تاریخی همکاری ایران با اقلیت های مذهبی مانند مسیحیان در سوریه و 
لبنان(، درمجموع، این سناریو مشکالتی جدی برای ایران به وجود خواهد آورد؛ چراکه تقسیم 

9. بسته به نوع نظام سهمیه بندی انتخاب شده در این کشور، سهم اقلیت های قومی و مذهبی متفاوت خواهد 
بود. بااین حال، باتوجه به همراهی نسبی سایر اقلیت های این کشور، ازجمله شیعیان اثنی عشری، اسماعیلیه ها 
)آقاخانی و مؤمنیه(، دروزی ها و مسیحیان با حکومت علویان در طول دهه های گذشته و واهمۀ تاریخی آن ها 
از حکومت های سنی، می توان انتظار داشت در نظام احتمالی پارلمانی نیز آن ها منافع مشترک زیادی با علویان 

خواهند داشت.
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قدرت میان این گروه ها به معنای تقسیم سوریه میان بازیگران مداخله گر روسیه، عربستان، 
ترکیه، آمریکا و اسرائیل است. روسیه، برای حفظ بندر طرطوس در منطقۀ علوی نشین، از 
علویان حمایت خواهد کرد. عربستان و ترکیه، با کمک های مختلف به گروه های مخالف 
بشار اسد، به دنبال قدرت دادن به گروه های اهل سنت هستند. ُکردهای سوریه نیز متحدان مهمی 
مانند اسرائیل دارند. بنابراین، تقسیم قدرت در سوریه به معنای تقسیم کشور به حداقل سه منطقۀ 
نفوذ برای دخالت مستقیم قدرت های خارجی است. در این سناریو، موضِع دولِت آمریکا 
پرهیز از تقویت قدرت اسد در کشور و ضعیف نگه داشتن سوریه است. این همان سیاستی 
است که دولت اوباما و ترامپ در سوریه دنبال کرده اند و می کنند؛ یعنی حفظ بی ثباتی بدون 
افتادن در دام هرج ومرج تمام عیار. کیسینجر راهبرد آمریکا در بحران سوریه را این گونه بیان 
می کند: با ساقط کردن اسد، نظام مدیریتی درهم می شکند و بعد درمی یابیم که چیزی وجود 
ندارد که بتوان با آن نظام جدیدی برپا کرد. سپس، جنگ داخلی بدتری خواهید دید. این یعنی 

وجود اسد ضعیف به نفع آمریکا است )امام زاده، 1392: 12(.
درمجموع، این سناریو باعث خواهد شد حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در 
سوریه تحکیم یابد و این به معنای باالرفتن هزینه های امنیتی ایران در بلندمدت است. همچنین، 
تشکیل کشور  احتمال  و  منطقه  با کشورهای عرب  ایران  اختالفات  برقرارماندن  باتوجه به 
کردستان، فضای راهبردی بیشتر این کشورها و گروه های حامی آن ها می تواند به حمایت 
بیشتر از مخالفان حکومت ایران منجر شود. بنابراین، این سناریو باعث تضعیف محور مقاومت 
و ایجاد حاشیه ای امن برای اسرائیل خواهد شد و، براساس منطق »منازعه، منازعه می آورد«، بر 

امنیت ملی ایران تأثیرات منفی خواهد داشت.

3. 4. برکناری بشار اسد، کاهش نفوذ ایران، افزایش نفوذ رقبای منطقه ای ایران
به طورکلی، نیروهایی که درصدد برکناری بشار اسد هستند به دو دسته تقسیم می شوند: نیروهای 
داخلی )مخالفان داخلی، گروه های تندرو( و نیروهای خارجی )عربستان و ترکیه و به درجات 
کمتر، اسرائیل و کشورهای غربی به رهبری آمریکا(. در سناریوهای پیشین، به مخالفان داخلی 

و گروهای تندرو اشاره شد. در این سناریو، به نقش بازیگران خارجی می پردازیم.
دسته ای از ناظران بین المللی بر این باورند که حوادث سوریه بیش از آن که منشأ داخلی 
داشته باشد، دارای منبعی خارجی است. این به معنای آن است که برقرارماندن مشکالت 
داخلی سوریه فرصتی برای بهره برداری و رقابت بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده 
است )Baroud, 2011(. در این رقابت، برخی دولت ها مانند روسیه و ایران به دنبال حفظ بشار 
97اسد، و برخی دیگر مانند عربستان، ترکیه و آمریکا به دنبال برکناری بشار اسد هستند. این 
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قدرت ها با استفاده از قابلیت های خود، از طریق یارگیری و ائتالف با دیگر بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای، از قدرت گیری رقبای خود جلوگیری کرده، برای تقویت موضع هم پیمانان 

داخلی تالش می کنند )ساجدی، 1392: 138(.
دولت عربستان، به دلیل هراس از تکرار قدرت گرفتن مجدد ایران )مشابه آنچه پس از 
سرنگونی صدام حسین و به قدرت رسیدن شیعیان در عراق اتفاق افتاد( و برهم خوردن توازن 
قوا در منطقه، سعی دارد با تشکیل اتحاد و ائتالف در درون مرزهای ملی )گروه های فروملی( 
و بیرون از مرزهای ملی )بلوک بندی منطقه ای( برای موازنه سازی و کاهش قدرت رقبای خود 
در منطقه اقدام کند )دهقانی فیروزآبادی و فرازی، 1391: 292(. به همین دلیل بود که عربستان، 
در نشست های سران اتحادیۀ عرب در دوحه در سال 2014 م، ضمن درخواست اعطای کرسی 
سوریه به مخالفان نظام بشار اسد، به تصویب قطع نامه هایی کمک کرد که به کشورهای عضو 
اجازه می داد به مخالفان دولت سوریه کمک های مالی و تسلیحاتی کنند )اسماعیلی و دیگران، 

.)213 :1391
موضع ترکیه در قبال تحوالت داخلی سوریه، در آغاز، توصیه محور و درجهت ایجاد 
اصالحات سیاسی دموکراتیک و گفتگو بود اما، به تدریج با شدت گرفتن بحران، رویکرد 
خود را تغییر داد و سیاست های فعاالنه تری را به اجرا درآورد. از اواخر سال 2011 م به بعد، 
آنکارا با دادن تسلیحات و پشتیبانی از مخالفان سیاسی و نظامی دمشق، گام های بلندی در 
مسیر سیاست خصمانه و دشمنی علیه دولت بشار اسد و شخص او برداشت )فاطمی نسب و 
چکینی، 1390: 176( اما با شکست های میدانی و ناامنی داخلی حاصل از تحرک کردها و 
داعش در درون ترکیه، ترکیه در موضع پذیرش اجباری اسد قرار گرفت. بااین حال، به نظر 
می رسد دولت ترکیه، به سه دلیل، به دنبال برکناری آرام و بدون تنش بشار اسد از قدرت 
است: مالحظات امنیت داخلی ـ مشروعیت در میان اهل سنت در جهان اسالم، مالحظات 

ژئوپولیتیکی و بازگشت بیش از دو میلیون آوارۀ سوری به کشور خود.
آمریکا یکی دیگر از مخالفان دولت بشار به حساب می آید. ایاالت متحده، از آغاز بحران 
در سوریه، شیوه های متفاوتی را برای مدیریت تحوالت سوریه به کار گرفته است: گاه موضع 
سخت گیرانه )تجهیز مخالفان، تحریک کشورهای منطقه علیه اسد( و گاه موضع نرم و سکوت 
)عدم واکنش جدی به استفاده از سالح های شیمیایی، بی تفاوتی در مقابل خواست متحدان 
منطقه ای برای سرنگونی اسد( )باباجانی پور، 1391: 116ـ  117(. یکی از مهم ترین دالیل چنین 
سیاستی این است که دولت بشار اسد در همۀ تحوالت خاورمیانه با ایران و گروه های فروملی 
ثابت قدم،  به صورت  گروه های ضداسرائیلی(  )به خصوص  خاورمیانه  موجود  نظم  مخالف 
هم سو و هماهنگ حرکت کرده است. ازاین رو، برکناری یا تضعیف اسد، سیاست راهبردی 
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آمریکا در کشور سوریه است. اولین سیاست واشنگتن، برای تحقق این هدف، تجهیز مخالفان 
سوری بود )Islamtimes, 2017(. دومین اقدام ارجاِع پروندۀ سوریه در بهمن سال 1390 به 
شورای امنیت سازمان ملل بود. در این اقدام، آمریکا توانست بعضی کشورهای خاورمیانه 
ازجمله قطر و عربستان را با خود همراه کند ولی، با وتوی روسیه و چین، این اقدامات ناکام 

ماند )امینی، 1392: 63(.
هدف راهبردی آمریکا، در تضعیف قدرت های معارض نظم منطقه ای، هم راستا با هدف 
بلندمدت اسرائیل در تضعیف کشورهای ضداسرائیل در منطقه است. اگرچه سوریه در طی 
دهه های اخیر، خطری مستقیم برای اسرائیل نبوده اما این کشور، همیشه مکانی برای تجمیع 
و تجهیز گروه هایی بوده است که خواهان نابودی اسرائیل هستند. همین نگرانی اسرائیل را 
به یکی از مخالفان بشار اسد تبدیل کرده است. در سوی دیگر، سقوط اسد نیز خطری برای 
اسرائیل خواهد بود. واقعیت این است که امن ترین مرِز اسرائیل مرز این کشور با سوریه بوده 
است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جایی گفته بود که یک دشمن شناخته شده 
بهتر از یک دشمن ناشناخته می تواند امنیت اسرائیل تأمین کند )باقری دولت آبادی و دیگران، 
1392: 41(. از طرف دیگر، دولت اسد )حافظ و بشار( یکی از دولت هایی محسوب می شود 
که، در طول سال های گذشته، گروه های تندرو را مدیریت کرده است و، با ازبین رفتن این 
شد.  خواهد  مذهبی  و  قومی  جنگ  بی ثباتی،  هرج ومرج،  دچار  سوریه  احتماالً  مدیریت، 
هرچند برای اسرائیل، سقوط اسد و قدرت گرفتن مخالفاِن هم پیمان اسرائیل بهترین سناریو 
محسوب می شود، اما به سبب اینکه پیشبرد چنین سناریویی، به دلیل جهت گیری های نیروهای 
میدانی فعال در سوریه، بسیار نامحتمل است، اسرائیل الگوی تضعیف اسد در شرایط بی ثباتی 

مدیریت شده را در سوریه اجرا می کند.
این وضعیت باعث شده است سناریوی سقوط بشار اسد، کاهش نفوذ ایران، افزایش نفوذ 
رقبای منطقه ای ایران، یکی از سناریوهای محتمل درمورد آینده سوریه باشد. شواهد موجود 
مؤید این است که، به چند دلیل، احتمال تحقق این سناریو بسیار ضعیف است. دلیل اول 
اینکه، با دخالت مستقیم ایران و روسیه در سوریه، گروه های تندرو تا حدودی مهار شده اند. 
این به معنای تغییر توازن قوا به نفع بشار اسد است. دلیل دوم اینکه، به دلیل جنگ داخلی 
در سوریه، دولت حوزه های بیشتری از جامعه را، برای تضمین بقای سیاسی، دراختیار گرفته 
است. مردم سوریه، قبل از شروع جنگ، به خصوص در حوزۀ اقتصادی، به شدت به نظام این 
کشور متکی بودند و این روند پس از آغاز جنگ بیشتر شده است؛ به گونه ای که امروز دولت 
سوریه )بشار اسد( بزرگ ترین منبع تأمین شغل و نیازهای اولیۀ مردم این کشور به شمار می رود 
Khaddour, 2015(97(. دلیل سوم اینکه، با انتقال موج خشونت های سوریه به کشورهای همسایه 
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و برخی از مهم ترین کشورهای غربی، بسیاری از نیروهای خارجی معارض سوریه، به این نتیجه 
رسیده اند که سرنگونی بشار اسد، باعث افزایش هرج ومرج و گسترش ناامنی به کشورهای 

خارج از سوریه می شود.
تحقق این سناریو، بدون داشتن هیچ فرصتی، چالش هایی جدی برای ایران خواهد داشت. 
برکناری بشار اسد بزرگ ترین چالش منطقه ای ایران خواهد بود؛ مخصوصاً درصورتی که 
برکناری اسد به معنای تضعیف یا سقوط نظام سوریه باشد، چالش های بیشتری برای ایران 
به وجود خواهد آمد )شهریاری، 1395: 133(. سقوط بشار اسد و روی کار آمدن نیروهای 
دیگر، به خصوص نیروهای نزدیک به آمریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، مشابه ازدست رفتن 
سرمایه گذاری نزدیک به چهل ساله است. ایران، در طول چهار دهۀ گذشته، افزایش نفوذ 
خود در منطقه را از طریق سرمایه گذاری های سیاسی و امنیتی بلندمدتی دنبال کرده است. این 
سرمایه گذاری ها در دو حوزۀ سرمایه گذاری بر کشورها و سرمایه گذاری بر گروه ها انجام 
شده است. باتوجه به اهمیت گروه های فروملی در راهبردهای امنیتی ایران، سرمایه گذاری، 
برای تضمین مسیرهای دسترسی به این گروه ها، اهمیت حیاتی داشته است. برکناری اسد، 
بعد،  ازدست رفتن مسیرها و، در مرحلۀ  به معنای  نظام اسد،  به خصوص درصورت حذف 
تضعیف گروه های هم سو در منطقه است. شکست این راهبرد امنیتی نه تنها به تضعیف جایگاه 
ایران در منطقه منجر می شود بلکه می تواند بازتاب های ضدامنیتی در داخل کشور نیز داشته 

باشد.

4. نتیجه
آیندۀ بشار اسد تعیین کنندۀ آینده هایی است که می توان برای سوریه تصور کرد. بنابراین، با 
استفاده از روش آینده پژوهی و سناریوسازی، چهار سناریوی محتمل درمورد آیندۀ سوریه را، 
با محوریت دادن به »حفظ یا برکناری اسد«، طرح کردیم و، با بررسی احتمال تحقق هریک از 
این سناریوها، نشان دادیم که درصورت تحقق هرکدام چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران 

به وجود خواهد آمد. 
یافته های ما نشان می دهد که، باتوجه به روندهای موجود، در میان چهار سناریوی ممکن 
)1. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ ایران؛ 2. حفظ بشار اسد، تثبیت نفوذ روسیه، کاهش نفوذ 
ایران؛ 3. حفظ بشار اسد، تقسیم قدرت در میان ُکردها، علویان و سنی ها؛ 4. برکناری بشار 
اسد، کاهش نفوذ ایران، افزایش نفوذ رقبای منطقه ای ایران(، سناریوی دوم محتمل ترین است؛ 
یعنی سناریویی که، در آن، بشار اسد حفظ و نفوذ روسیه تثبیت خواهد شد اما ایران به مسیری 

می افتد که نفوِذ درحال رشد خود را ازدست خواهد داد.
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آیا این سناریو قطعاً اتفاق خواهد افتاد؟ روشن است که تحقق این سناریو تنها یکی ــ 
ـ از مسیرهایی است که پیِش روی آیندۀ حضور ایران در سوریه قرار دارد.  هرچند محتمل ترـ 
اندیشیدن به آن و تدارک برای قرارگرفتن در مسیرهای بهتر نیازمند دستورالعمل هایی است 
که باید از هم اکنون به آن اندیشید و درمورد آن ها اقدام کرد. اینکه برای جلوگیری از تحقق 
ـ یعنی وضعیتی که در آن، حفظ بشار اسد با تثبیت  این سناریو و حرکت به سوی سناریوی اولـ 
قدرت ایران همراه خواهد شد ــ چه باید کرد، سؤالی است که نیاز به پژوهش های متعدد 
و چندسطحی دارد. این پژوهش های راهبردی در ادامۀ پژوهش های آینده شناسانه کمک 

خواهند کرد که منافع آتی ایران در سوریه حفظ شود.
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ایران ـ عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت
 مناقشات منطقه ای1

جلیل بیات،2 محسن اسالمی3

چکیده
از  بااین حال،  یکدیگر محسوب می شوند.  منطقه ای  رقیب  دو  تاریخ  در طول  عربستان  و  ایران 
زمان حوادث بهار عربی و به خصوص اتفاقات مربوط به سوریه، بحرین و یمن، از یک سو، و 
عقد توافق برجام میان ایران و گروه 1+5 از سوی دیگر، این رقابت جنبۀ خصومت پیدا کرده 
دلیل  پژوهش  این  نویسندگان  است.  انجامیده  نیز  دو کشور  میان  دیپلماتیک  روابط  قطع  به  و 
اصلی تقابل میان دو کشور را مسائل عینی و ناشی از عوامل ژئوپلیتیک و منافع منطقه ای دانسته 
و عوامل غیرمادی همچون هویت و ایدئولوژی را تنها تشدیدکنندۀ این تقابل ذکر کرده اند. به 
این ترتیب، مهم ترین عامل در کاهش تنش میان ایران و عربستان را تفاهم دربارۀ منافع منطقه ای 
و ژئوپلیتیک برمی شمارد. مذاکره میان دو کشور برای به رسمیت شناختن حوزۀ نفوذ یکدیگر 
در منطقۀ می تواند گام نخست برای تنش زدایی باشد. به این منظور، نویسندگان پیشنهاد می کنند 
ایران با اولویت بخشیدن به حل برخی بحران ها )همچون سوریه و عراق( و عربستان با اولویت 
بخشیدن به حل بحران بحرین و یمن، نفوذ یکدیگر در این کشورها را به رسمیت بشناسند و به 

1.تاریخ دریافت: 1396/03/03                    تاریخ پذیرش:1396/10/19
 Jalil.bayat@gmail.com :2. کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

 mohsen.eslaami@gmail.com :3. استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس؛ رایانامه
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حل وفصل مناقشات مذکور بپردازند. میانجیگری عمان میان دو کشور می تواند زمینه ساز آغاز 
مذاکرات مربوط باشد.

کلیدواژه ها: ایران، عربستان، ژئوپلیتیک، ایدئولوژی، هویت، بحران های منطقه ای، تنش زدایی

1. مقدمه
ایران و عربستان به خاطر ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقۀ خلیج فارس و 
همچنین ویژگی های خاص ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک خود، به رقیب اصلی همدیگر در منطقۀ 
خاورمیانه و همچنین جهان اسالم تبدیل شده اند. از نظر اقتصادی، بیش از 47,3 درصد از 
ذخایر نفتی و 42,8 درصد از ذخایر گازی اثبات شدۀ جهان در منطقۀ خاورمیانه واقع شده 
است. دراین بین، عربستان با داشتن 15,7 درصِد ذخایر نفتی جهان، دومین کشور بزرگ دارندۀ 
ذخایر نفتی و با داشتِن 4,5 درصد از ذخایر گازی جهان، ششمین کشور دارندۀ ذخایر گازی 
در دنیا است. در مقابل، ایران با 9,3 درصد از ذخایر نفت دنیا چهارمین کشور نفت خیز جهان 
با داشتن 18,2 درصد از کل ذخایر گازی جهان، جایگاه نخست در دنیا را دارد  است و 
)BP Statistical Review of World Energy, June 2016, 6-20(. از نظر سیاسی، ایران 
رویکردی ضد آمریکایی و ضداستکباری در پیش گرفته است، درحالی که عربستان از متحدان 
آمریکا در منطقه به شمار می رود؛ از نظر مذهبی، ایران خود را پرچم دار تشیع و ام القرای 
اسالم معرفی می کند، درحالی که عربستان خود را مهد اسالم و پاسدار اماکن مقدس اسالمی 
می پندارد و درنتیجه برای خود نقش رهبری جهان اسالم، مبتنی بر مذهب تسنن، قائل است. 
همچنین ازنظر برخی محققان، تسلط بر خلیج فارس تنها یک منزلت منطقه ای نیست، بلکه یک 

.)Furtig, 2002: 144( مسئلۀ مهم جهانی است
از این منظر، میان ایران و عربستان نوعی رقابت شکل گرفته است که البته مسائل نژادی 
و هویتی )عرب در برابر عجم( آن را تشدید می کند. بااین حال، روابط دو کشور در طول 
سدۀ گذشته همیشه در نوسان بوده است؛ به طوری که در برخی مقاطع، روابطی تقریباً دوستانه 
تا مرز دشمنی پیش رفته اند. برخی پژوهشگران عامل اصلی  داشته اند و در مواقعی دیگر 
تأثیرگذار در روابط ایران و عربستان را هویت و مذهب ذکر کرده و معتقدند هر زمان که در 
ـ که به عامل هویت و مذهب  دو کشور )و به خصوص ایران( رؤسای جمهور و مقاماتی معتدلـ 
خیلی دامن نمی زنند ــ روی کار آمد انده، روابط دو کشور به سمت تعامل و تعادل حرکت 
کرده و در سایر مواقع، این روابط دچار تنش و رقابت غیرسالم شده است. بااین حال، از 2003 
م و به خصوص بعد از اتفاقات بهار عربی در سوریه و عراق و به دنبال آن مداخلۀ نظامی 
عربستان در بحرین و یمن از یک سو و حصول توافق برجام از سوی دیگر میزان تنش میان 
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ایران و عربستان افزایش یافته است )Wahid Hanna and Dassa Kaye, 2015: 177(. در این 
ـ همچون تجاوز مأموران سعودی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه  میان، بروز برخی اتفاقاتـ 
ـ احساسات  جده و مهم تر از آن بروز فاجعۀ منا و مرگ صدها ایرانی در مراسم رمی جمراتـ 
عمومی مردم و نیز نظام ایران علیه دولت سعودی را برانگیخت. پس از اعدام آیت اهلل شیخ نمر 
باقر النمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، تنش میان دو کشور به اوج خود رسید که با حملۀ 
برخی افراد به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد منجر به قطع روابط دیپلماتیک 

از سوی عربستان شد.
بعدازآن، جدال های لفظی میان مقامات ایران و عربستان به شدیدترین نحو ممکن بروز کرد 
و حتی به تهدید به حملۀ نظامی نیز کشیده شد. همچنین، عربستان سعی کرد با پایین نگاه داشتن 
قیمت نفت، ایران را تحت فشار قرار دهد )Bardají, 2016: 90( که البته راه به جایی نبرد و 
خود بیشتر از این سیاست ضربه خورد؛ به طوری که مجبور به عقب نشینی از این سیاست و قبول 
کاهش تولید نفت خود شد. در این میان، به زعم بسیاری از کارشناسان، ادامۀ وضعیت کنونی 
میان ایران و عربستان به صالح هیچ یک از دو کشور نیست و آن ها ناگزیر از کاهش تنش 
میان خود هستند. منتهی تقابل منافع دو کشور در بحران های منطقه از یک سو و حیثیتی شدن 
روابط دوجانبه از سوی دیگر، تنش زدایی و بهبود روابط را با مشکل مواجه کرده است. بعضی 
پژوهشگران ازآنجاکه ریشۀ تخاصم میان ایران و عربستان را موضوعات هویتی و ایدئولوژیکی 
 Mohammad Nia and Seifi,( ناشی از دوگانگی عرب ــ عجم و سنی ــ شیعه می دانند
113-112 :2015(، بنابراین راه حلی برای کاهش این تنش نمی شناسند. اما در پژوهش حاضر، 
موضوعات هویتی، مذهبی و ایدئولوژیکی نه ریشۀ تخاصم، بلکه صرفاً تشدیدکنندۀ تنش میان 

دو کشور تلقی شده است.
بنابراین، این پژوهش با بررسی روابط دوجانبه میان ایران و عربستان و واکاوی علل بروز 
تنش میان دو کشور در برهه های مختلف، به دنبال پاسخ به این سؤال است که علت اصلی 
بروز تنش میان ایران و عربستان چیست و چگونه می توان تنش کنونی میان دو کشور را 
کاهش داد و به سمت عادی سازی روابط حرکت کرد؟ در پاسخ، با بررسی تاریخی روابط، 
دریافتیم علت اصلی بروز تنش میان ایران و عربستان، نه عوامل هویتی و ایدئولوژیک، بلکه 
عوامل ژئوپلیتیک و منطقه ای است و کاهش تنش میان دو کشور از راه حل وفصل بحران های 
منطقه ای امکان پذیر است. بنابراین، ایران و عربستان باید دربارۀ حل وفصل بحران های کنونی 
در منطقه با یکدیگر همکاری کنند تا عامل تنش آفرین در روابط دوجانبه میان آن ها بی اثر 
شود. سازمان دهی پژوهش چنین است که ابتدا پیشینۀ تحقیق بررسی و سپس چارچوب نظری 
97آن توضیح داده خواهد شد. آنگاه به توضیح روابط ایران و عربستان از ابتدا تاکنون می پردازیم 

یز 
پای

 ،2
ۀ 8

مار
، ش

 8 
رۀ

دو
ی، 

وم
عم

ری 
گذا

ت 
یاس

ی س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف



و فرضیۀ تحقیق دربارۀ علت اصلی بروز تنش میان ایران و عربستان و چگونگی کاهش تنش 
میان دو کشور را تبیین خواهیم کرد.

2. پیشینۀ پژوهش
بسیاری از پژوهشگران ریشۀ تخاصم میان ایران و عربستان سعودی را مربوط به هویت و 
ایدئولوژی و نیز رقابت ژئوپلیتیک می دانند. برخی این دو عامل را هم وزن می دانند و برخی 
برای هویت و ایدئولوژی نقش بیشتری قائل اند. مثاًل، هینبوش و احتشامی نشان می دهند که 
رقابت بین ایران و عربستان بخشی از ماهیت تاریخ معاصر است که از انقالب ایران نشئت 
گرفته است. ازاین رو، آن ها عوامل هویتی و ایدئولوژیکی را در تخاصم میان ایران و عربستان 
پررنگ تر می بیند )Hinnebusch & Ehteshami, 2002(. فرد هالیدی نیز با این استدالل که 
تنش باید به عنوان یک مشتق از روند دولت سازی و پیش از ظهور ناسیونالیسم دیده شود، از 
این ایده پشتیبانی می کند )Halliday, 2005: 6(. در مقابل، چوبین و تریپ نظر متفاوتی دارند 
ـ مانند جغرافیای سیاسی و مسائل جمعیتی و همچنین مشکالت  و معتقدند عوامل ساختاریـ 
فرقه ای ــ مانع همکاری های امنیتی بین ایران و عربستان می شود. آن ها با مطالعۀ اختالفات 
ـ ازجمله امنیت منطقه ای، رقابت ایدئولوژیک )جنگ سرد اسالمی( و  میان ایران و عربستانـ 
ـ ادعا می کنند که رفتار عربستان سعودی در واکنش به اقدامات ایران بوده  سیاست های نفتیـ 
است )Chubin & Tripp, 1996(. نویسنده ای دیگر عنوان می کند روابط ایران و عربستان از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی تحت تأثیر سیاست صدور انقالب ایران بوده است؛ به این معنا 
که در دوره هایی که ایران بر صدور انقالب تصریح کرده است، روابط تیره بوده و عربستان 
واکنش نشان داده است، و در دوره هایی همچون ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
و سیدمحمد خاتمی که ایران در سیاست خارجی خود مالیمت داشته، خصومت عربستان 
نسبت به ایران کاهش یافته است )Gause, 2015: 642-643(. بااین حال، به نظر می رسد این 
تقلیل گرایی در واکاوی ریشۀ خصومت میان عربستان و ایران و نسبت دادن آن به نقش افراد و 

کارگزاران یا هویت و ایدئولوژی، نمی تواند تحلیلی دقیق از موضوع موردنظر به دست دهد.
به همین دلیل، بعضی پژوهشگران ساختار نظام بین الملل را عامل سومی دانسته اند که از آن 
بیشتر به عنوان نقش آمریکا در منطقه تفسیر می شود. برای مثال، علیخانی و ذاکریان با نگاهی 
جامع تر به روابط ایران و عربستان، عنوان می کنند روند تنش زدایی، هم زیستی و همکاری بین 
ایران و عربستان سعودی تحت تأثیر عوامل هویتی، ژئوپلیتیکی و ساختاری پس از 2005 م تغییر 
یافت. آن ها در مقولۀ هویت، به نظام سیاسی ایران )هویت ایرانیـ  اسالمی( اشاره می کنند که در 
برابر هویت عربیـ  اسالمی عربستان قرار می گیرد. همچنین، دربارۀ جغرافیای سیاسی به موضوع 
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جغرافیای شیعه و سنی می پردازند و به لحاظ ساختاری به نقش ایاالت متحده و توزیع قدرت 
در کشورهای خلیج فارس اشاره می کنند و نتیجه می گیرند این عوامل الگوی رفتاری »جنگ 
 .)Alikhani & Zakerian, 2016: 182( رقابتی« میان ایران و عربستان را شکل داده است

بااین حال، آنان به تبیین مهم ترین عامل در شکل گیری چنین الگویی نمی پردازند.
ساعی و علیخانی با بیان اینکه سه عامل هویت با تأکید بر ایدئولوژی، ژئوپلیتیک منطقۀ 
ایران و عربستان و ساختار نظام بین الملل بر الگوهای رفتاری میان دو کشور تأثیرگذار است، 
می نویسند: نحوۀ تعامل این سه عامل موجب نزدیکی یا تقابل دو کشور شده است؛ به طوری که 
تالقی رقابت های هویتی با رقابت های ژئوپلیتیکی در کنار فشارهای ساختاری نظام بین الملل به 
حاکم شدن الگوی تعارض در روابط طرفین انجامیده است )ساعی و علیخانی، 1392: 103(.

سقوط صدام در 2003 م، نقطۀ عطفی در روابط ایران و عربستان به شمار می رود که بیشتر 
پژوهشگران به آن اشاره کرده اند. مثاًل، در پژوهشی، نویسندگان به روابط ایران و عربستان پس 
از سقوط صدام در 2003  م پرداخته و نتیجه گرفته اند که تغییر در ترتیبات سیاسی و اقتصادی 
در خلیج فارس، تحوالت سیاسی در لبنان، ادامۀ مناقشه بر سر فلسطین و مناقشه بر سر برنامۀ 
هسته ای ایران می تواند مهم ترین عوامل روابط دو کشور باشد )Wehrey et al, 2009(. کیهان 
برزگر نیز ریشه های خصومت میان ایران و عربستان را در سه حوزۀ رقابت ایدئولوژیک شیعه 
و سنی، رقابت ژئوپلیتیک مبنی بر نقش و نفوذ بیشتر در منطقه و دیدگاه های متضاد دو کشور 
دربارۀ حضور آمریکا در منطقه و چالش های امنیتی ناشی از آن می داند. وی با بیان اینکه از 
نظر عربستان، با براندازی طالبان و صدام به دست آمریکا، توازن قوا در منطقه به نفع ایران تغییر 
کرده است، عنوان می کند عربستان برای مقابله با این شرایط یک سیاست دوجانبه اتخاذ کرده 
است: اول آنکه براساس دکترین سلمان یک سیاست مستقل و تهاجمی اتخاذ کرده که هدف 
نخست آن مهار ایران در منطقه و جهان به لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی است؛ دوم آنکه با 
استفاده از البی های ویژه در کنگره و اتاق های فکر در آمریکا نتایج مثبت توافق هسته ای میان 

.)Barzegar, 2015( ایران و آمریکا را به چالش بکشد
همان طور که گفته شد، بعضی پژوهشگران دلیل تغییر روابط ایران و عربستان را در دورۀ 
هاشمی و خاتمی، به تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت می دهند. برای مثال، گفته 
می شود در دهۀ دوم انقالب با توجه به منافع ملی و ترتیبات منطقه ای و پرهیز از تحریک 
دیگران، سیاست عادی سازی روابط در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و این 
تغییر رویکرد را در حمایت از حق حاکمیت کویت در جنگ با عراق، تالش برای وحدت 
با  همکاری  به خصوص  دیگران  با  هم زیستی  فضای  آوردن  وجود  به  و  میانه رو  اعراب  با 
97کشورهای همسایه تفسیر می کنند. درنتیجه، عنوان می کنند شرایط به سوی بهبود و گسترش 
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روابط با اعراب و در رأس آن ها عربستان سعودی منجر شد )ازغندی، 1381: 16(. در این 
پژوهش می خواهیم نشان دهیم که دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی این فرضیه را که 
کارگزاران یا رویکردهای اتخاذی در سیاست خارجی در بهبود روابط ایران و عربستان نقش 

دارند، باطل می کند.
همچنین، در چند سال اخیر مقاالت بسیاری به فارسی، پیرامون روابط ایران و عربستان 
نوشته شده است. برخی از این مقاالت به راهبردهای متفاوت دو کشور در بحران های مختلف 
منطقه پرداخته اند. مثاًل، پژوهندگانی دربارۀ بحران یمن به این نتیجه رسیده اند که عربستان با 
تشکیل ائتالف و تهاجم نظامی به یمن در پی حذف جنبش انصاراهلل از قدرت سیاسی است و 
قصد دارد با چینش جریان های هم سو در ساختار قدرت، از نفوذ ایران در دولت جدید یمن 
جلوگیری کند؛ درحالی که ایران با پشتیبانی معنوی و سیاسی از جنبش انصاراهلل و انقالبیون 
یمن تالش کرده است تا موازنۀ قدرت منطقه ای را به نفع خویش تغییر دهد )نجات، موسوی 

و صارمی، 1395: 137ـ138(.
برخی دیگر به راهبرد عربستان در قبال ایران دربارۀ این بحران های منطقه ای اشاره کرده اند. 
نیاکوئی و ستوده با بیان اینکه عربستان با استراتژی تغییر رژیم در سوریه و به چالش کشیدن 
هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی عراق، به دنبال کاهش نفوذ انقالب اسالمی ایران در منطقه 

و تضعیف محور مقاومت و اسالم گرایی انقالبی ایران است، می نویسند: 
علت اصلی اتخاذ این رویکرد از سوی عربستان این است که الگوی ایران می تواند اسالم محافظه کار 
عربستان را در پهنۀ مسائل عربی و به خصوص شامات و مسئلۀ فلسطین با چالش مواجه نماید. لذا 
عربستان با بهره گیری از مفهوم هالل شیعی در منطقه، سعی می نماید جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 

یک نظام تهدیدمحور در منطقه ترسیم نماید )نیاکوئی و ستوده، 1394: 95(. 

مقاالت دیگری به واکاوی علل بروز تنش میان ایران و عربستان پرداخته اند و روابط میان 
دو کشور را از منظرهای مختلف بررسی کرده اند. در این دسته، بیشتر پژوهشگران ریشۀ اصلی 
ظهور و بروز اختالفات میان ایران و عربستان را ناشی از تقابل هویتی و ایدئولوژیکی این دو 
کشور می دانند )ابراهیمی، 1394: 158(. نویسندگان برخی مقاالت دیگر نیز سعی کرده اند با 
روش آینده پژوهی به تبیین آیندۀ روابط میان ایران و عربستان اقدام کنند. غرایاق زندی سه 
سناریو را در سیاست خارجی ایران و عربستان قابل طرح می داند که عبارت است از: تالش 
برای دولت سازی، کوشش برای حفظ سازۀ سیاسی کشورهای در حال فروپاشی و باالخره 
تداوم روند کنونی که ممکن است به تجزیۀ این سه کشور بحرانی بینجامد )غرایاق زندی: 
1395: 101(. بااین حال، هیچ یک از این مقاالت به چگونگی امکان کاهش تنش میان ایران و 
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عربستان در برهۀ کنونی اشاره ای نکرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر کاری جدید است و 
پژوهشگران قصد دارند پیشنهادی کاربردی برای یکی از موضوعات اصلی سیاست خارجی 

کنونی ایران عرضه کنند.

3. چارچوب نظری
در این پژوهش برای تبیین دیدگاه خود از نظریۀ »موازنۀ تهدید« استفن والت استفاده می کنیم. 
نظریۀ موازنۀ تهدید صورتی نوین از نظریۀ »موازنۀ قدرت« کنث والتز است. والتز معتقد بود 
دولت ها در درجۀ اول نگران امنیت خود هستند و افزایش قدرت دیگری این نگرانی را باعث 
می شود. اما والت با تفکیک قدرت و تهدید عنوان می کند امنیت بیش از آنکه در برابر قدرت 
مطرح شود، در برابر تهدید شکل می گیرد. والت معتقد است تهدید و نه قدرت در عمق 
نگرانی های امنیتی دولت ها قرار دارد و لذا دولت ها لزوماً از قدرتمندترین دولت نمی ترسند، 
بلکه از دولتی می ترسند که بیش از سایر دولت ها تهدیدآمیز جلوه کند )Walt, 1987: x(. در 
دیدگاه والت، تهدید در جای خود، تابعی از مجاورت جغرافیایی، توانمندی های تهاجمی، نیات 
و مقاصد تجاوزگرایانه و مجموع قدرت یک دولت است )Walt, 2009: 89(. گاهی ممکن 
است »تصور تهدید« غیرواقعی باشد. دولت ها نمی توانند از نیت های واقعی یکدیگر مطمئن 
شوند و به روشنی میان سیاست های تدافعی و تهاجمی یکدیگر تمییز قایل شوند، لذا گاهی 
نیت ها و سیاست های یکدیگر را به گونه ای غیرواقعی، تهدیدآمیز می یابند. اما آنچه مهم است، 
»تصور تهدید«، چه واقعی چه غیرواقعی، موجب ترس دولت ها می شود و بر روابط آن ها تأثیر 
می گذارد. والت معتقد است دولت ها به دلیل آنکه در درون یک ساختار آنارشیک بین المللی 
زیست می کنند، همواره نسبت به یکدیگر بی اعتماد بوده اند و نگران خطرهای احتمالی هستند 
که از محیط بیرونی، امنیت آن ها را با چالش مواجه سازد. به باور والت، به طورکلی دولت ها 
هنگامی که با یک تهدید برجستۀ قریب الوقوع مواجه می شوند، دو استراتژی کالن پیش رو 
دارند. آن ها یا استراتژی موازنه را در پیش می گیرند یا ناگزیر از اتخاذ استراتژی دنباله روی 
هستند. موازنه به معنای اتحاد و ائتالف با دیگر بازیگران علیه دولت تهدیدکننده است و 
دنباله روی به معنای پیوستن دولت تهدیدشده به مرجع خطر یا تهدیدآمیزترین دولت است 

 .)Walt, 2000: 110-115(
برای کاربست نظریۀ والت در موضوع پژوهش حاضر، باید گفت در دیدگاه واقع گرایی، 
خاورمیانه یک سیستم منطقه ای آنارشیک است که براساس قواعد واقع گرایی سیاست قدرت 
کار می کند و انگیزۀ بقا در وضعیت آنارشی، ایران و عربستان را، به عنوان دو عضو سیستم 
97منطقه ای خاورمیانه، ناگزیر از جستجوی قدرت و نفوذ کرده است. در این میان، در سال های 
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اخیر سه تغییر عمده در منطقه باعث شده است عربستان تصوری تهدیدآمیز از ایران داشته باشد. 
به تغییر اول و دوم می پردازیم. اول تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه ازجمله حضور گروه های 
تکفیری در مناطقی از عراق و سوریه و همچنین اعتراضات در کشورهایی همچون بحرین و 

یمن؛ دوم توافق هسته ای ایران با غرب و سوم تغییر حاکمان در داخل عربستان. 
از نگاه عربستان، تغییر اول این فرصت را در اختیار ایران قرارداده است که با حضور مستقیم 
در این کشورها به افزایش دامنۀ نفوذ خود در منطقه اقدام کند. از نگاه عربستان تغییر دوم باعث 
عادی شدن روابط ایران با غرب و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی ایران می شود که می تواند 
از این قدرت اقتصادی در توسعۀ نفوذ خود در منطقه و کمک به حامیانش )همچون حزب اهلل 
لبنان یا انصاراهلل یمن( استفاده کند. همچنین، ازنظر عربستان، توافق برجام خطر دستیابی ایران 
به سالح هسته ای را از بین نمی برد بلکه صرفاً آن را چند سال به تعویق می اندازد. درحالی که 
در کوتاه مدت با برداشته شدن تحریم ها، میلیاردها دالر نصیب ایران می شود و این کشور 
می تواند شورونشاط بیشتری به جاه طلبی های منطقه ای خود بدهد. همچنین، فارغ از محتوای 
توافق برجام، عادی شدن تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی باعث تغییر توازن قدرت در 

 .)Berman, 2015( منطقه به نفع تهران و به ضرر ریاض خواهد شد
تغییر سوم بیشتر جنبۀ داخلی دارد و عبارت است از اینکه حاکمان جدید عربستان با رویکرد 
تجدیدنظرطلبانه نسبت به وضعیت منطقه و با سیاست های ماجراجویانه جانشین حاکمان قبلی 
شده اند که بیشتر مشی محافظه کارانه داشتند. مجموع این تغییرات باعث شده عربستان به این 
نتیجه برسد که ایران مهم ترین تهدید کنونی برای این کشور است و به همین دلیل متوسل به 
 .),Adami & Pouresmaeili 175 :2013( اعمال موازنه برای مقابله با این تهدید شده است
به خصوص آنکه آمریکا به دلیل قطع نیاز به انرژی منطقه و در پیش گرفتن رویکرد نگاه به 
شرق دیگر حاضر نیست برای حمایت از متحدان منطقه ای خود )همچون عربستان( هزینۀ 

.)Ehteshami, 2014: 42-44( باالیی بپردازد
به همین دلیل، عربستان موضعی خصمانه و سرسختانه علیه ایران در پیش گرفتع است. پس، 
علی رغم اهمیت منابع هویتی و ایدئولوژیکی متفاوت ایران و عربستان، باید گفت این منابع 
تشدیدکننده و نه تشکیل دهندۀ خصومت، ایران و عربستان هستند. درواقع، چنان که براساس 
نظریۀ موازنۀ تهدید برداشت می شود، علت اصلی خصومت کنونی میان ایران و عربستان، 
تصور تهدیدآمیز آن ها نسبت به یکدیگر به دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی رخ داده در منطقه است 
که باعث شده است رقابت آن ها برای توسعۀ نفوذ در منطقه، جنبۀ خصومت آمیز پیدا کند. در 
ادامه، با بررسی تاریخی روابط دو کشور نشان خواهیم داد که در برهه های مختلف، وقوع 
برخی حوادث در منطقه منجر به شکل گیری تصور تهدیدآمیز و به دنبال آن بروز خصومت 
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میان دو کشور شده است و در زمان هایی که چنین حوادثی در منطقه رخ نداده دو کشور 
توانسته اند )علی رغم وجود دائمی هویت و ایدئولوژی متفاوت( به سمت هم زیستی و همکاری 

حرکت کنند.

4. پیروزی انقالب اسالمی و واگرایی در روابط ایران و عربستان
روابط ایران و عربستان تا قبل از انقالب اسالمی سیر صعودی داشت و طرفین تالش می کردند 
سطح روابط خود را در حد باالیی نگه دارند )ملکی و زند، 1372: 587(. اما پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، فراز و نشیب های بسیاری در روابط ایران و عربستان به وجود آورد. انقالب 
اسالمی عماًل به همکاری ایران و عربستان در قالب سیاست دوستونی نیکسون در منطقه پایان داد. 
عربستان از ایدۀ صدور انقالب ایران و همچنین حمایت این کشور از جنبش های آزادی بخش 
نگران شده بود. با پیروزی انقالب اسالمی، ارتباطات گسترده ای بین ایران و جوامع شیعی در 
استان شرقی عربستان به وجود آمد. حدود چهارده درصِد جمعیت عربستان را اقلیت شیعه در 
 Beehner,( شرق این کشور تشکیل می دهد؛ یعنی مناطقی که به لحاظ منابع نفتی بسیار غنی است
2006(. شیعیان عربستان در 1979 م، با الهام از انقالب ایران، در اعتراض به نابرابری اقتصادی 
و محدودیت در آزادی بیان و مذهب دست به اعتراض زدند که با سرکوب دولت آل سعود 
روبرو شد )Mabon, 2013: 120(. احساس خطر از سوی ایران باعث شد عربستان در 25 می 
1981 سازمانی به منظور امنیت دسته جمعی با نام شورای همکاری کشورهای خلیج با همراهی 
شیخ نشین های حوزۀ خلیج فارس تأسیس کند تا بدین طریق از نفوذ و اشاعۀ انقالب اسالمی 
به کشورهای جنوبی این حوزه جلوگیری شود )Al Makhawi, 1990: 21-31(. به همین 
خاطر، باآنکه بسیاری از پژوهشگران مهم ترین عامل واگرایی و خصومت میان ایران و عربستان 
ـ که در تضاد با ایدئولوژی عربستان قرار دارد  در این دورۀ تاریخی را ایدئولوژی شیعی ایرانـ 
ــ می دانند، اما باید گفت عامل اصلی این واگرایی تصور تهدیدآمیز عربستان از ایراِن انقالبی 
بود. به عبارت دیگر، با توجه به مخالفت رسمی ایران با پادشاهی عربستان که آن را غیراسالمی 
می دانست )Nuruzzamman, 2012: 543(، مسائل امنیتی و عینی در واگرایی روابط میان دو 

کشور تأثیرگذار بوده و نقش ایدئولوژی یا هویت از این کانال قابل فهم است.
در دهۀ اول انقالب، عوامل عینی و ژئوپلیتیکی متعددی روابط ایران و کشورهای عربی 
خلیج فارس و به خصوص عربستان را تحت تأثیر قرارداد که از آن جمله می توان به تهاجم 
عراق به خاک ایران و همراهی دول عربی با مهاجم اشاره کرد. در این دوره، کشتار حاجیان 
ایرانی به دست حکام سعودی در مراسم حج 1366 رخ داد که با حمله به سفارت عربستان 
97در تهران و کشته شدن یک دیپلمات سعودی منجر به قطع روابط رسمی از سوی عربستان و 
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به صورت یک جانبه شد. بعدازآن، عربستان سیاست توطئۀ نفتی )افزایش تولید برای کاهش 
قیمت نفت( را در پیش گرفت تا بتواند، به لحاظ اقتصادی، به ایران که درگیر جنگ با عراق 
بود، ضربه بزند. پس، مشاهده می شود موضوعات عینی بیش از موضوعات هویتی بر روابط 
ایران و عربستان تأثیر گذاشته و روابط دوستانه در قبل از انقالب را به روابط تنش آمیز تبدیل 

کرده است.

5. تحول در رابطۀ ایران و عربستان در دورة هاشمی و خاتمی
وقوع برخی اتفاقات در اواخر دهۀ 1360، باعث تحول در رابطۀ ایران و عربستان شد. 
ایران،  از سوی  ایران و عراق و پذیرش قطعنامۀ 598  پایان جنگ  رمضانی معتقد است 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، فروپاشی شوروی و حملۀ صدام به کویت از جمله 
میان دو  تنش  و  نهاد  بر جای  و عربستان  ایران  بسزایی در روابط  تأثیر  بود که  اتفاقاتی 
کشور را کاهش داد )Ramazani, 1998: 46-47(. حملۀ عراق به کویت و محکومیت 
 Okruhlik,( به ویژه عربستان شد  اعراب  با  بهبود رابطه  باعث  ایران،  از سوی  اقدام  این 
ایران و عربستان  116 :2003(. در جریان اشغال کویت توسط عراق، در مرداد 1369، 
آن ها  همکاری  بنابراین  مواجه اند.  همگونی  منطقه ای  تهدیدهای  با  که  کردند  احساس 
برای  عربستان  و  ایران  و  می شد  محسوب  مشترک  تهدید  عراق  چراکه  یافت؛  افزایش 
مقابله با آن نیاز به همکاری داشتند )فولر، 1373: 113(. بنابراین، می توان چنین گفت که 
در دورۀ هاشمی، عوامل ژئوپلیتیکی به صورتی بود که نه تنها مانع رقابت منطقه ای ایران و 
عربستان می شد، بلکه حتی باعث نزدیکی دو کشور شد )ساعی و علیخانی، 1392: 116(.

برخی پژوهشگران با توجه به نقش کارگزار در روابط میان ایران و عربستان، به تغییر در 
سطوح باالی دولتی و حاکمیتی دو کشور در اواسط دهۀ 1990 م اشاره کرده اند و آن را 
باعث ایجاد تحول در رابطۀ میان دو کشور می دانند. آن ها معتقدند ملک عبداهلل در عربستان 
و سیدمحمد خاتمی در ایران تصمیم گرفتند با تعدیل رابطه میان دو کشور موقعیت داخلی 
خود را تثبیت کنند )Okruhlik, 2003: 114-115(. یکی از توافقات میان دو کشور در این 
دوره، همکاری برای جلوگیری از کاهش بهای نفت بود. در شرایطی که در مارس 1998 
م قیمت نفت به 13 دالر ــ که پایین ترین قیمت در یک دهه بود ــ رسید، با توافق ایران و 
عربستان بهای نفت افزایش یافت )جعفری ولدانی، 1385: 28(. همچنین، در پی سفر خاتمی به 
عربستان، روابط سیاسی، فرهنگی، امنیتی و... گسترش یافت و در همان سال، پادشاه عربستان 
 Javad Heydarian,( از کشورهای عرب خلیج فارس خواست رابطه با ایران را بهبود دهند
2010(. اما شاید مهم ترین توافق در تاریخ روابط میان ایران و عربستان، امضای توافقنامۀ امنیتی 
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 Ekhtiari Amiri( بود که در این دوره به دست آمد و در تاریخ روابط دو کشور بی نظیر بود
Ku Samsu, 2011: 246 &(. حتی حادثۀ 11 سپتامبر، در آغاز باعث تیرگی روابط عربستان 
و آمریکا و نزدیکی بیشتر ایران و عربستان سعودی شد )ساعی و علیخانی، 1392: 117(. در 
این دوره، وقتی احتمال حملۀ مستقیم آمریکا به ایران زیاد بود، عربستان به دلیل حسن نیت، 
ایران را از جزئیات طرح حملۀ احتمالی باخبر کرد )ابوالحسن شیرازی، 1394: 86(. اما بهبود 
روابط ایران و عربستان، در ابتدای این دوره، نه به دلیل عامل کارگزار، بلکه به دلیل عدم وقوع 
حوادثی بود که بخواهد ژئوپلیتیک منطقه و منافع طرفین را دست خوش تغییر کند؛ چنان که در 
دو سال پایانی دورۀ خاتمی دوباره اتفاقاتی در جغرافیای منطقه روی داد که باعث تغییر روابط 
حسنه میان ایران و عربستان شد. تهاجم آمریکا به عراق و سقوط صدام مهم ترین اتفاقی بود 
که باعث تسهیل نفوذ ایران در منطقه و به خصوص در سوریه و جنوب لبنان شد و با برگزاری 
 Cohen, 2015:( انتخابات در عراق، شیعیان که با ایران در ارتباط هستند، به قدرت رسیدند
403(. سقوط صدام، از یک سو، عراق را از مثلث رقابت منطقۀ خلیج فارس خارج کرد و از 
سوی دیگر، این کشور را به میدانی جدید برای رقابت میان ایران، آمریکا و عربستان سعودی 
بدل کرد و به افزایش نقش و موقعیت ایران در این کشور و منطقۀ خلیج فارس منجر شد. پس، 
از نظر عربستان، ایران ذی نفع اصلی حذف صدام بود )Addis et al, 2010: 5(. همچنین، 
چالش بر سر پروندۀ هسته ای ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه، زمینه را برای بازگشت 
مجدد ایران و عربستان به رقابت ژئوپلتیک و درنتیجه تضاد و تقابل بیشتر دو کشور در آینده 

فراهم کرد.

6. بازگشت به رقابت و خصومت در دورة احمدی نژاد
در این دوره، تالش برای توسعۀ نفوذ و تفوق در منطقۀ غرب آسیا و خلیج فارس مهم ترین 
علت منطقه ای تنش زایی و بی ثباتی در روابط میان ایران و عربستان بود. در این راستا، مسائل 
عراق، لبنان و به ویژه بحرین از مهم ترین عوامل منطقه ای واگرایی و بی ثباتی در روابط ایران 
و عربستان در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد به شمار می رود )ازغندی و آقا علیخانی، 
1392: 226(. عربستان معتقد است دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای امکان جاه طلبی های 
هژمونیک گسترده تری به ایران برای تغییر موازنۀ منطقه خواهد داد؛ همچنان که ترس عربستان 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای از مدل پیروزی مقاومت در منطقه و تقویت متحدان ایران 

.)Joshi et al, 2013: 11-12( ناشی می شود
از دیگر زمینه های رقابت میان ایران و عربستان، تحوالت اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا 
97بود که ایران آن را در قالب بیداری اسالمی تفسیر و از آن حمایت می کرد، اما عربستان 
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آن را دارای منشأ خارجی می دانست و با آن مخالفت می کرد. اوج تضاد دیدگاه های دو 
کشور در شروع اعتراضات در بحرین نمود یافت که ایران از معترضان شیعی بحرینی حمایت 
می کرد و در مقابل عربستان ایران را به مداخله در امور داخلی بحرین متهم می کرد و نیروهای 
خود را برای سرکوب معترضان به بحرین گسیل داشت )صادقی اول، نقدی عشرت آباد و 
میرکوشش، 1394: 137(. علت واهمۀ عربستان از تحوالت بحرین غیر از رقابت های راهبردی 
این کشور با ایران شیعی، می تواند ناشی از نگرانی از تحریک شیعیان شرقی عربستان در نتیجۀ 
تحوالت بحرین و حفظ توازن قوا در خلیج فارس با توجه به موقعیت راهبردی بحرین در آن 
باشد )ساعی و علیخانی، 1392: 121(. درواقع، این واهمه کاماًل جنبۀ عینی و امنیتی دارد. در 
این دوره، حوزۀ دیگِر درگیری ایران و عربستان در سوریه بود. عربستان برعکس ایران در 
پی ناامنی سوریه بود؛ چراکه عربستان دریافته بود سقوط اسد می تواند فرصتی طالیی برای 
تضعیف ایران تلقی شود )Berti & Guzansky, 2012(. ازاین رو، مشاهده می شود تشدید 
رقابت میان ایران و عربستان در این دوره در نتیجۀ بروز برخی حوادث در منطقه بوده است که 
با تصور تهدیدآمیز دو کشور نسبت به یکدیگر رقابت ژئوپلیتیک میان آن ها را از جنبۀ رقابت 

به سمت خصومت کشانده است.

7. استمرار خصومت میان ایران و عربستان در دولت اعتدال گرای حسن 
روحانی

با روی کار آمدن حسن روحانی، فصلی جدید در مناسبات ایران با نظام بین الملل آغاز شد که 
مبتنی بر نوعی رویکرد تنش زدایی و تعامل با نظام بین الملل بود. اعتدال گرایی گفتمان غالب 
دولت یازدهم شد و نوعی تعدیل در ایدئولوژی سیاست خارجی نسبت به دولت قبل به وجود 
آمد. روحانی در اولین کنفرانس خبری پس از انتخابات، تمایل خود به تجدید روابط با عربستان 
و تغییر آن در چارچوب احترام و ترتیبات متقابل سودمند را بیان کرد. بر همین اساس، عربستان 
نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، معتقد بود که این عقالنیت فضای جدید را برای این 
کشور در نگاه مثبت تر به ایران ایجاد کرده است )Singh Roy et al, 2013: 5(. اما در این دوره 
نیز تداوم چالش های منطقه ای و رقابت ایران و عربستان برای نفوذ منطقه ای باعث شد مناقشه های 

.)Salisbury, 2015: 1( موجود ازجمله در سوریه و یمن تشدید شوند
از این منظر، حسن روحانی و دولت یازدهم در برابر ادعای آن دسته از پژوهشگران که 
با نگاهی معطوف به عملکرد »کارگزار«، عنوان می کنند تفکر و مشی دولت مردان دو کشور 
به خصوص رؤسای جمهور ایران در برخی دوره ها منجر به بهبود روابط ایران و عربستان شده 
است، می تواند یک مثال نقض به حساب آید؛ چراکه دولت حسن روحانی اگرچه از مشی 
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اعتدالی برخوردار است، اما به دلیل بروز حوادث تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک منطقه، نتوانسته است 
مانِع سردی و تیرگی روابط میان ایران و عربستان شود. درواقع، دورۀ حسن روحانی فرضیۀ این 
پژوهش مبنی بر اهمیت و اولویت مسائل عینی و ژئوپلیتیک در روابط ایران و عربستان نسبت به 
مسائل ذهنی و ایدئولوژیک را به خوبی اثبات می کند. در این دوره، تشدید مناقشات منطقه ای 
در سوریه، بحرین، یمن، و عراق از یک سو و دستیابی ایران و غرب به توافق هسته ای از سوی 
دیگر بر تعمیق رقابت میان ایران و عربستان افزود، به طوری که از برهه ای به بعد این رقابت را 
به خصومت تبدیل کرد. ریاض تحوالت بحرین را در چارچوب ماتریس رقابت های منطقه ای 
با ایران می بیند و از توسعۀ نفوذ ایران در این زمین جدید دلهره دارد )ابراهیمی، صالحی و 

پارسایی، 1391: 135(.
در یمن نیز نگرانی اصلی عربستان قدرت گرفتن گروه های شیعی نظیر انصاراهلل و حوثی ها 
در یمن است که هم سو با منافع ایران اند. همچنین، از نگاه عربستان بلندپروازی های ایران 
و توانمندی های نظامی آن ممکن است به تشدید نفوذ این کشور بر اوپک و اقلیت شیعی 
عربستان منجر شود )Nasr, 2006: 59(. توافق هسته ای ایران و غرب نیز می تواند در کنار رفع 
تحریم های اقتصادی منجر به نزدیکی بیشتر ایران و اروپا و افزایش توان اقتصادی ایران، و به تبع 
آن، افزایش توان استراتژیک این کشور برای حمایت از متحدان خود در منطقه )همچون 
مهم ترین عامل  دلیل، مشاهده می شود که  به همین  یمن( شود.  انصاراهلل  و  لبنان  حزب اهلل 
تأثیرگذار در روابط میان ایران و عربستان بروز اتفاقاتی است که ژئوپلیتیک منطقه را دچار 
تغییر کرده است و باعث تشدید رقابت میان دو کشور می شود. در این شرایط، عوامل هویتی 

و ایدئولوژیکی نیز بر شرایط شکل گرفته دامن می زند.

8. طرح الگوی تنش زدایی میان ایران و عربستان
ایران و عربستان به دلیل جایگاهشان در منطقه و جهان اسالم، نمی توانند در تنش همیشگی به 
سر ببرند؛ چراکه این شرایط به ضرر هر دو کشور است. اکنون با توجه به بررسی تاریخی روابط 
دو کشور، دریافتیم عامل هویت و ایدئولوژی ریشۀ اصلی خصومت میان دو کشور نیست، 
بلکه تشدیدکنندۀ آن است. درواقع، بروز حوادث ژئوپلیتیکی در منطقه ــ که به برساختن 
ـ باعث شکل گیری خصومت میان آن ها  تصور تهدیدآمیز و امنیتی نزد دو کشور می انجامدـ 
شده است و عوامل هویتی و ایدئولوژیک نیز این خصومت را تشدید می کند. بنابراین، برای 
ـ که همانا عوامل ژئوپلیتیکی  کاهش تنش میان دو کشور در ابتدا باید به حل وفصل ریشۀ تنشـ 
ـ پرداخت. لذا کاهش تنش میان ایران و عربستان از طریق حل وفصل مناقشات منطقه ای  استـ 

97و شکل گیری ثبات در منطقه امکان پذیر است.
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از سوی دیگر، ازآنجاکه منافع ایران و عربستان با مناقشات منطقه ای پیوند خورده است، 
حل وفصل این مناقشات بدون حضور هر دو کشور غیرممکن یا سخت جلوه می کند. بنابراین، 
گام نخست در تنش زدایی میان ایران و عربستان، مذاکرۀ آن ها برای حل وفصل مناقشات 
منطقه ای است. اما ازآنجاکه این مناقشات جنبۀ حیثیتی پیدا کرده و برخی از آن ها با امنیت ملی 
دو کشور پیوند مستقیم یافته است، امکان مذاکره و توافق ایران و عربستان دراین باره مشکل 
شده است. بعضی پژوهشگران معتقدند، بعید به نظر می رسد که ایران و عربستان سعودی بتوانند 
در مناقشات منطقه ای به سازش یا معاملۀ حداکثری برسند؛ چراکه برای هر دو کشور، حوادث 
منطقه به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل شده است و جنگ داخلی در کشورهایی 
همچون سوریه به نقطه ای رسیده است که ایران و عربستان سعودی به سختی قادر به عقب نشینی 

.)Berti & Guzansky, 2014: 31( از مواضع و تعهدات خود شده اند
بااین حال، تداوم شرایط کنونی به نفع هیچ یک از دو کشور نیست و صرفاً به هزینۀ منابع 
بیشتر از سوی آن ها برای باقی ماندن در این رقابت ناسالم منجر می شود. از این منظر، پژوهش 

حاضر الگویی جهت تنش زدایی میان دو کشور، به شرح زیر ارائه می کند: 
الزم است دو کشور با توجه به منافع و امنیت ملی خود به اولویت گذاری در مناقشات 
کنونی بپردازند و در سایر مناقشات با تساهل و تسامح بیشتری برخورد کنند و در بده وبستانی 
ضروری به حل این مناقشات اقدام کنند. مثاًل، بحران یمن و یا بحرین برای عربستان قدر مسلم 
اهمیت بیشتری نسبت به بحران سوریه یا عراق دارد. در مقابل، اهمیت ژئوپلیتیک سوریه و 
عراق برای ایران بسیار مهم تر از یمن و بحرین است؛ چنان که برخی پژوهشگران معتقدند یمن 
اولویت بسیار کمتری برای ایران نسبت به عربستان دارد و هرگونه سرمایه گذاری بیشتر ایران 
در یمن نه تنها ممکن است منافع بیشتری برای ایران به همراه نداشته باشد، بلکه زیان بیشتری به 

.)Juneau, 2016: 661-662( ایران برسد
بنابراین، دو کشور می توانند در مذاکرات مربوط، در مواردی که اهمیت بیشتری برای 
آن ها دارد، درخواست امتیازات بیشتری داشته باشند و در مقابل در موارد کمتر مهم، امتیازات 
بیشتری را واگذار کنند. این سخن بدین معنا نیست که مثاًل ایران در بحران یمن پشت انصاراهلل 
را خالی کند یا در مورد بحرین هیچ نقشی را ایفا نکند، بلکه بدین معنا است که اجازه دهد 
در این مناطق، عربستان نقش بیشتری داشته باشد؛ چنان که عربستان نیز باید موافقت کند در 
موضوع سوریه و عراق نظرات ایران پررنگ تر باشد. در این صورت، امکان حصول توافق 
در بحران های کنونی در سطح منطقه ای به وجود خواهد آمد؛ چراکه درواقع دو قطب اصلی 
این بحران ها در سطح منطقه ای ایران و عربستان هستند. البته جای تردید نیست که اکنون 
بحران های منطقۀ خاورمیانه جنبۀ بین المللی یافته و حل وفصل آن ها به توافق قدرت های بزرگ 
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همچون آمریکا و روسیه نیز نیاز دارد. بااین حال، حصول توافق میان ایران و عربستان دراین باره 
حداقل می تواند در تلطیف روابط دوجانبه میان آن ها مؤثر باشد.

آغاز مذاکرات میان ایران و عربستان نیز اکنون به یک مسئله تبدیل شده است؛ چراکه 
با قطع روابط رسمی و دیپلماتیک میان دو کشور، هرگونه راه ارتباطی از بین رفته است و 
هیچ کدام از دو کشور نیز مایل نیستند برای آغاز این مذاکرات پیش قدم شوند. به نظر می رسد 
دراین باره استفاده از ظرفیت برخی کشورها برای میانجیگری جهت شکل گیری این مذاکرات 
می تواند کارساز باشد. از این منظر، شاید عمان مهم ترین و قابل اعتمادترین کشور دراین باره 
برای ایران و عربستان باشد. برخی معتقدند، عمان در ائتالف عربستان در جنگ علیه یمن 
حضور نیافته است تا راهی برای میانجیگری این کشور در این بحران باز باشد. پس، عمان 
Al-Bo-( می تواند نقش مثبتی در میانجیگری میان طرفین درگیر در جنگ یمن داشته باشد

lushi, 2016: 396(. به همین صورت، عمان می تواند میان ایران و عربستان میانجیگری و زمینه 
را برای مذاکرات بین دو کشور فراهم کند.

9. نتیجه
حل وفصل هر بحرانی نیازمند شناخت ریشۀ اصلی شکل گیری آن است. در این پژوهش، ریشۀ 
تقابل ایران و عربستان را مسائل هویتی و ایدئولوژیک ندانستیم. ایدئولوژی و هویت جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان در هیچ زمانی تغییر نکرده است؛ چراکه اساساً تغییر در ایدئولوژی و 
هویت امری زمان بر است و با تغییر دولت ها رخ نمی دهد. پس، این سؤال بسیار مهم است که 
اگر ایدئولوژی و هویت ایران و عربستان در طول دهه های اخیر ثابت بوده، چگونه در برخی 
برهه ها )همچون دورۀ هاشمی و ابتدای دولت خاتمی( میان دو کشور نه رقابت و خصومت، 

بلکه دوستی و همکاری برقرار شده است؟
از سوی دیگر، به نظر نمی رسد این ادعا که عامل اصلی بهبود در روابط ایران و عربستان 
باشد. تجربۀ  از تغییر رویکرد کارگزاران )رهبران و رؤسای جمهور( است، درست  ناشی 
دولت حسن روحانی که از مشی معتدل برخوردار بوده و همچون هاشمی و خاتمی خواستار 
با  ایران و عربستان  با عربستان است، نشان می دهد عامل کارگزار در روابط  بهبود روابط 
محدودیت های قابل توجهی روبرو است. به عبارت دیگر، عوامل ژئوپلیتیکی این اجازه را به 

کارگزار نمی دهد که بتواند در روابط ایران و عربستان عامل اصلی تأثیرگذار باشد.
بنابراین، در این پژوهش، با مرور تاریخی روابط دو کشور، نشان دادیم همواره بروز برخی 
حوادث در منطقه که منجر به تغییرات ژئوپلیتیکی می شود رابطۀ ایران و عربستان را به سمت 
97خصومت می کشاند. درواقع ریشۀ اصلی خصومت میان دو کشور در تمام برهه ها ناشی از 
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عوامل امنیتی و ژئوپلیتیک است که به درست یا غلط باعث برداشت تهدیدانگارانه از سوی 
دو کشور نسبت به یکدیگر می شود و عوامل ایدئولوژیک و هویتی این خصومت را صرفاً 
تشدید می کنند، اما تشکیل دهندۀ آن نیستند. بحران اخیر در روابط دو کشور نیز در چارچوب 
نظریۀ موازنۀ تهدید استفن والت قابل فهم است. تغییرات ژئوپلیتیک و عینی در عراق، سوریه، 
بحرین و یمن باعث برداشت تهدیدانگارانه از سوی دو کشور نسبت به یکدیگر شده و کنش 
آن ها را در راستای نفوذ بیشتر در منطقه جهت موازنۀ قدرت رقیب شکل داده است. از این 
منظر، کاهش تنش اخیر میان ایران و عربستان صرفاً از طریق حل وفصل این تغییرات ژئوپلیتیک 

امکان پذیر است.
بنابر آنچه نوشتیم، برای کاهش تنش و حرکت به سمت عادی سازی روابط، دو کشور باید 
به همکاری و مذاکره در باب حل وفصل بحران های کنونی منطقه بپردازند. تعیین اولویت در 
بحران های کنونی، به لحاظ منافع و امنیت ملی، می تواند شاخص مناسبی برای ایران و عربستان 
در مذاکرات مربوط باشد. مثاًل، ایران می تواند خواهان سهم بیشتری در حل وفصل بحران 
سوریه و عراق شود و عربستان خواستار دست باال در پایان دادن به بحران بحرین و یمن شود. 
این پیشنهاد به معنای عدم نفوذ ایران در بحرین و یمن و عدم نفوذ عربستان در سوریه و عراق 
نیست؛ بلکه صرفاً به تعیین میزان نفوذ آن ها می پردازد. همچنین میانجیگری عمان بین دو کشور 

می تواند زمینه را برای آغاز این مذاکرات فراهم سازد.
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تحلیل ژئوپلیتیکی ُگسست روابط سیاسی عربستان و قطر 
و تأثیر آن بر آیندة شورای همکاری خلیج فارس1

حمیدرضا محمدی،2 ابراهیم احمدی3

چکیده
شورای همکاری خلیج فارس پس از تأسیس در 25 می 1981 همواره دچار تنش ها و اختالف های 
درونی بوده و دولت قطر کم وبیش در بطن این تنش ها قرار داشته است. این کشور هیچ گاه به طورکامل 
سیاست قیم مآبانه و تحمیلی عربستان سعودی را نپذیرفته است. در تنش اخیر )5 ژوئن 2017( عربستان 
سعودی همراه با سه کشور امارات متحدۀ عربی، بحرین و مصر با این ادعا که دوحه به مأمن و پناهگاه 
گروه های تروریستی تبدیل شده است روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند. همسو با 
سیاست های عربستان، تعداد زیادی از کشورهای عربی نیز روابط خود را با قطر قطع کردند یا به حالت 
تلیق درآوردند. هدف این پژوهش بررسی اثرات این منازعه بر آیندۀ شورای همکاری خلیج فارس است. 
مدعا این است که قطر از حیث محدودیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در ردیف کشورهای ذره بینی 
)میکرو( قرار دارد اما به واسطۀ توان ملی و وزن ژئوپلیتیکی باال کشوری تأثیرگذار در سازۀ ژئوپلیتیکی 
شورای همکاری خلیج فارس است. به نظر می رسد ایجاد این منازعه از طرف عربستان و شرکا بیشتر جنبۀ 
تنبیهی دارد و تالشی است برای محدودسازی و کسب امتیاز بیشتر از قطر. بااین حال فرض خروج قطر از 
شورای همکاری خلیج فارس یا اخراج آن زمینه ساز فروپاشی این سازمان ژئوپلیتیکی خواهد بود. پژوهش 
حاضر براساس ماهیت و روْش توصیفی- تحلیلی محسوب می شود و اطالعات آن به شیوۀ اسنادی و با 

مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است.
کلیدواژه ها: قطر، عربستان، شورای همکاری خلیج فارس، وزن ژئوپلیتیکی.
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1. مقدمه
شورای همکاری خلیج فارس )GCC(  سازمانی منطقه ای و بلوکی سیاسی- تجاری است که 
شش کشور امارات متحدۀ عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت آن را تشکیل 
داده اند. این شورا در 25 می 1981 میالدی یعنی هشت ماه پس از جنگ ایران و عراق با هدف 
یکپارچگی اقتصادی و نظامی کشورهای عضو تشکیل شد. ترس از دو کشور ایران و عراق، و 
بیش از همه، مقابله با انقالب اسالمی ایران نقش عمده ای در اتحاد و همگرایی این کشورها و 
به طورکلی تشکیل این اتحادیۀ منطقه ای داشت. بااینکه شورای همکاری خلیج فارس همواره 
الگویی از انسجام و دیپلماسی به شمار آمده است میان کشورهای عضو آن اختالف هایی وجود 
دارد و تاحدودی دچار چالش و ُگسست است. ازجملۀ این اختالفات می توان به اختالفاف بین 
عربستان سعودی و امارات متحده در سال 2009، اختالف بین امارات و عمان در سال 2011، 
و اختالف بین عربستان سعودی، امارات و بحرین با قطر در سال 2014 اشاره کرد. در 5 ژانویه 
2017 نیز شورای همکاری دچار اختالف و چنددستگی میان کشورهای عضو شد. هرچند 
در بحران اخیر سه کشور بحرین، امارات و مصر علیه قطر با عربستان همراهی کردند ظاهراً 
عربستان بازیگر اصلی این منازعه و دودستگی است. از بیداری اسالمی به بعد، به واسطۀ نگاه 
متضاد و غیرهمسوی قطر و عربستان به مسائل منطقه ای نوعی شکاف سیاسی میان آن ها پدید 
آمد. از یک سو، قطر و عربستان سعودی در بحران هایی مثل بحران سوریه، عراق و یمن 
نوعی وحدت راهبردی داشتند و از سوی دیگر اختالف در برخی موارد همچون حمایت 
قطر از اخوان المسلمین و دشمنی عربستان سعودی با این جنبش، روابط راهبردی قطر- ترکیه 
و نارضایتی سعودی ها از این رابطه، جاه طلبی های اخیر قطر و نگرانی های عمیق سعودی ها 
و درنهایت گسست کامل قطر از سیاست های عربستان سعودی در منطقه )هرچند مقطعی( 
سبب تحریم قطر  از سوی عربستان و کشورهای دنباله رو شد )عالیشاهی و همکاران، 1396: 
69(. به نظر می رسد این منازعه در دو مسئلۀ اساسی ریشه دارد. نخست، سیاست مستقل قطر 
در شورای همکاری خلیج فارس و نقش گستردۀ این کشور در تحوالت منطقه )کشورهای 
عربی( که در موارد متعددی با سیاست های منطقه ای عربستان سعودی همسو نیست و دوم، 
نگاه قیم مآبانه و قلدرمآبانۀ عربستان سعودی به طور عام در میان ملل عرب و به طور خاص در 
شورای همکاری خلیج فارس. روابط خوب قطر با سایر کشورها )ایران، ترکیه، سوریه و ...( 
و قدرت ها )ایاالت متحده( و حتی گروه ها، جنبش ها و سازمان ها را هم باید به موارد قبلی 
اضافه کرد. مسائل یادشده موردپذیرِش سیاست خارجی بسته و انحصاری عربستان سعودی 
نیست. قطر علی رغِم فقدان عمق سرزمینی، جمعیت کم، درصد باالی مهاجران، قرارگیری 
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در بین دو قدرت منطقه ای )ایران و عربستان(، ضعف و ابهاِم عقبۀ تاریخی، سابقۀ درگیری و 
اختالفات ارضی با همسایگان، قدرت پایین نظامی و نظام سیاسی موروثی توانسته است در 
سیاست خارجی، در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای، به موفقیت های گوناگونی دست یابد. این 
کشور به واسطۀ دیپلماسی میانجی گری، روابط با کشورهای قدرتمند، جایگاه یابی در ساختار 
اقتصاد سیاسی بین الملل، فعال سازی تواِن دیپلماسی رسانه ای، ورزشی، مذهبی، تنش زدایی 
با کشورهای همسایه و حل وفصل اختالفات ارضی، و میزبانی از کنفرانس های علمی و 
سیاسی )خلیلی و همکاران، 1392: 78( و ... از توان ملی و درنتیجه وزن ژئوپلیتیکی باالیی 
در شورای همکاری خلیج فارس برخوردار است. به نظر می رسد بحران کنونی دشوارترین و 
خطرناک ترین چالشی است که شورای همکاری خلیج فارس در طول تاریخ خود با آن مواجه 
بوده است. بدون تردید ادامۀ این نزاع سیاسی بر آینده و حیات شورای همکاری خلیج فارس 

تأثیرگذار خواهد بود.

2. تمهیدات نظری
درک ژئوپولیتیکی از نظام بین الملل به عنوان شاکلۀ برآمده از قدرت و درحال تحول دائمی 
جایگاه کشورها حاوی بصیرتی عمیق برای سیاست خارجی دولت ها است. حقیقت آن است 
که هدف نهایی ژئوپولیتیک از تشریح ساختار نظام روابط بازیگران و چارچوب های جغرافیایی 
قدرت ارائۀ این دیدگاه به سیاست گذاران است که منابع قدرت حاصل برآیند چه عناصری 
هستند و چگونه بر شکل گیری نظام ژئوپولیتیکی جهانی و روابط قدرت در سطح کروی و 
منطقه ای و نیز مناسبات بین المللی تأثیر می گذارند )عزتی، 1384: 11-12(. ژئوپلیتیک برای 
دست یابی به یک سیاست خارجی اثربخش و کارآمد بر شناسایی محدودیت ها و امکانات 
به وجودآمده از وضعیت و موقعیت های درحال تحول منطقه ای و جهانی تأکید دارد. هر دولتی 
در فضای جغرافیایی خاص منافع خاصی دارد و آن ها را در عرصۀ بین المللی پیگیری می کند. 
به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی تواند محتوا، جهت گیری و حتی اهداف سیاست خارجی 

خود را مستقل از ماتریس ژئوپولیتیک خود طراحی و هدایت کند.
عناصر شکل دهندۀ سیاست خارجی هر کشوری در حکم اعمال قدرت و حوزۀ نفوذ، وزن 
ژئوپلیتیکی و درنتیجه قدرت ملی آن کشور است. قدرت ملی تنها یک عنصر سیاسی نیست 
بلکه محصول بسیج تمامی منابع مادی و معنوی کشورها است. این مفهوم قدرت تداعی کنندۀ 
اقتدار ملی است. اقتدار ملی ابزار اصلی یک قدرت برای پیوستن به میدان رقابت با قدرت های 
دیگر است و از مجموعۀ پدیده ها و عناصری به وجود می آید که در چارچوب دو مفهوم منافع 

97ملی و وزن ژئوپلیتیکی یک کشور تعریف می شوند )مجتهدزاده، 1391: 115(.
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در دنیای ژئوپلیتیک پست مدرن آنچه به عنوان »قدرت« مطرح است توان یک ملت 
در اعمال ارادۀ ملی خود در سطح داخلی و ورای مرزهای خود است. آشکار است که 
چنین قدرتی فراهم نمی آید مگر آنکه آن ملت بتواند به مجموعه ای از ابزارهای قانونی، 

سیاسی، اقتصادی و دفاعی دست یابد  )همان: 88(.
کشورهایی که در سازمان های بین المللی یا منطقه ای عماًل بر فرایندها و تصمیمات 
نیز  را  آن ها  کنش  و  اقدامات  و  کشورها  دیگر  و  می گذارند  تأثیر  جمعی  اقدامات  و 
وزن  از  منطقه ای  و  بین المللی  سازمان  اعضای  سایر  میان  در  می دهند  قرار  تحت تأثیر 
ژئوپلیتیکی و به تبع آن منزلت بیشتر و برتری برخوردارند. آن ها می توانند به تولید مجدد 
در  خود  برنامه های  و  اهداف  سیاست ها،  نظرات،  پیشبرد  برای  فرصت سازی  و  قدرت 

سطح منطقه ای و جهانی بپردازند.
نظام  در  آن ها  منزلت  و  جایگاه  و  کشورها  ژئوپلیتیکی  وزن  بین  طبیعی  به طور 
بین المللی با قدرت ملی آن ها رابطۀ مستقیمی وجود دارد. از این منظر وزن ژئوپلیتیکی 
شناخِت تأثیر عوامل واقعیت دهندۀ قدرت ملی است که درمجموع ممکن است اهمیت 
موقعیت جغرافیایی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک یک کشور )یا یک 
قدرت( را تا آن اندازه باال ببرد که آن کشور یا آن قدرت را در معادالت ژئوپلیتیکی 
جهانی یا منطقه ای صاحب نقش سازد  )مجتهدزاده، 1391: 111(؛ واضح است که چنین 
پویای  بنیان های  و  عناصر  منفی  و  مثبت  وجوه  جبری  جمع  و  ترکیب  حاصل  قدرتی 
قدرت آن کشور است، ضمن اینکه باید توجه داشت قدرت وقتی در قالب یک جامعه 
یا ملت نگریسته شود، از برآیند توانایی های آن جامعه، قدرت عمومی و کلی آن پدیدار 
می شود  )حافظ نیا، 1385: 251-252(. به طور اجمالی، وزن ژئوپلیتیکی مفهومی بنیادین 
در سرنوشت کشورها و فضاها و مکان های جغرافیایی و میزان اقتدار و قدرت بازیگری 
وزن  هرقدر  یعنی  می شود؛  آن ها محسوب  اجتماعی  نهادهای  و  دولت ها  و  حکومت ها 
ژئوپلیتیکی بیشتر باشد منزلت و اعتبار عمومی کشور بین سایر کشورها اعم از بزرگتر، 
هم تراز یا کوچکتر بیشتر می شود و هراندازه بر اعتبار و منزلت افزوده شود، همان اندازه 
فرایندها،  بر  ذهنی  و  عینی  اثرگذاری  برای  نامرئی  و  مرئی  قدرت  جدید  فرصت های 
تصمیم سازی ها، اقدامات و رفتارها در مقیاس های مختلف محلی و همسایگی، منطقه ای 
و جهانی فراهم می آید و کشور می تواند به تدریج در جایگاه مدیریت و رهبری فرایندها 
و کنش های جمعی قرار گیرد و نقش سیاسی و بین المللی محوری ایفا کند )همان: 109-
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شکل 1. رابطۀ میان وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشورها

3. یافته های پژوهشی
 3 . 1. متغیرهای مؤثر بر وزن ژئوپلیتیکی قطر

کشور قطر از حیث محدودیت جمعیت و سرزمین در زمرۀ دولت های کوچک )میکرو( 
به حساب می آید اما به واسطۀ قابلیت های بسیاری که دارد در سازۀ ژئوپلیتیک شورای همکاری 
خلیج فارس از قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی باالیی برخوردار است لذا خروج احتمالی این 
کشور از شورای همکاری خلیج فارس می تواند به فروپاشی سازمان مذکور بینجامد. عوامل 
متعددی وجود دارد که نشانگر قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی قطر است. برخی از مهم ترین این 

عوامل به شرح ذیل است:

3. 1. 1. کارآرایی باال از منظر شاخص های مهم و حیاتی
قطر با مساحتی بیش از 12 هزار کیلومترمربع و جمعیت تقریبی 2/5 میلیون نفر در شبه جزیرۀ 
عربستان واقع شده است. 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور حاصل درآمدهای نفتی 
 OPEC,( و گازی است. قطر دارای یکی از باالترین نرخ رشدهای درآمد سرانه در جهان است
2017(. طبق جدیدترین گزارش ها نرخ بیکاری قطر در سال 2016 کمتر از 0/1 درصد بوده 
است. در همان سال میزان مشارکت فعال نیروی کار در این کشور به 89/1 درصد رسیده است 
)CEIC, 2016A(. تولید ناخالص داخلی قطر در سال 2016 182/830/30 میلیون دالر گزارش 
شده است )CEIC, 2016B( و این رشدی 2/1 درصدی است. پیش بینی شده است که در سال 
2018 این میزان از رشد به 3/7 درصد برسد )The World Bank, 2016(. همان گونه که در 
جدول های 1 و 2 نشان داده شده است از میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قطر در 
سال های 2006 تا 2015 و همچنین در سال 2016 بیشترین رشد را در تولید ناخالص ملی داشته 

97است.
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)GDP( جدول 1. رتبه بندی کشورهای خلیج فارس براساس تولید ناخالص داخلی

)http://unctadstat.unctad.org )16.12.2016( :منبع

جدول 2. درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس )بهار 2016(

The World Bank, 2016 :منبع

در گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد در سال 2016 میالدی، میزان توسعۀ انسانی 
قطر 0/856 اعالم شده و این کشور جزء کشورهایی با توسعۀ انسانی باال به شمار آمده است. از 
 Qatar HDR, 2016:( این نظر در میان 186 کشور قطر رتبۀ 33 را به خود اختصاص داده است
4(. میزان امید به زندگی در این کشور از 1990 تا 2015 رشد 3/4 درصدی را نشان می دهد. 
 Focus( پیش بینی شده است تا سال 2018 میانگین رشد اقتصادی قطر به 3/6 درصد برسد
Economics, 2017, September 5(. درآمد سرانۀ این کشور از 1900 تا 2015 حدود 72/6 
درصد گزارش شده است )Qatar HDR, 2016: 4(. درحقیقت، قطر نمونه ای کامل از یک 
دولت رانتیری است که از باالترین رانت سرانۀ منابع )درآمد سرانه( در جهان برخوردار است 
)خلیلی و همکاران، 1392: 89(. گزارش های رقابت پذیری جهانی )2013-2014( حاکی از 
این است که قطر در بین کشورهای خاورمیانه، با شاخص رقابت پذیری 24/5 و کسب رتبۀ 13 
جهانی، بهترین جایگاه رقابت پذیری را به خود اختصاص داده است. بنابر گزارش رقابت پذیری 
)2015-2016( قطر با بهبود کیفیت زیرساخت های جاده ای و حمل ونقل از رتبۀ 34 به رتبۀ اول 
رسیده است و از نظر کیفیت بنادر با کسب 6/2 امتیاز رتبۀ پنجم و از نظر کیفیت فرودگاه ها با  س
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کسب 5/6 امتیاز رتبۀ یازدهم را به دست آورده است )Gulf Times, 2016, July 25(. از جهت 
شاخص رقابت پذیری )جدول 3( در سال های 2016-2017 قطر با رتبۀ جهانی 18، پس از 

امارات )World Economic Forum, 2017: 22(، همچنان یکی از کشورهای پیش رو است.
جدول 3. رتبه بندی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس براساس ارزیابی 

)2017-2016( )GCI( شاخص های رقابت پذیری

World Economic Forum, 2017: 22 :منبع

و  کنفرانس ها  اجالس ها،  گردشگری،  مکان های  زیرساخت ها،  در  قطر  به طورکلی، 
نمایشگاه ها سرمایه گذاری های زیادی انجام داده است. 95 درصد مسافران با هدف تجارت یا 
شرکت در اجالس ها و کنفرانس های بین المللی یا نمایشگاه ها به قطر سفر می کنند )خلیلی و 
همکاران، 1392: 87(. عالوه براین ها در زیر به برخی از جنبه ها و مزیت های قطر اشاره می شود 

که در بردارندۀ وزن ژئوپلیتکی منطقه ای و جهانی این کشور است.

3. 1. 2. ژئوپلیتیک گاز طبیعی
طبق آخرین آمارها در سال 2016 میالدی از مجموع 188/6 تریلیون مترمکعب ذخایر 
97گازی اثبات شدۀ جهان بیش از نیمی از آن در اختیار چهار کشور ایران 33/5 تریلیون 
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 24/3 قطر  درصد(،   17/3( مترمکعب  تریلیون   32/3 روسیه  درصد(،   18( مترمکعب 
تریلیون مترمکعب )13 درصد( و ترکمنستان 17/5 تریلیون مترمکعب )9/4 درصد( قرار 

.)BP, 2017: 46(  دارد
اثبات شدۀ  ذخایر  تریلیون   42/5 از  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  سهم 
عربستان  درصد(،   13( مترمکعب  تریلیون   24/3 قطر  است:  ترتیب  این  به  خاورمیانه 
 3/3( مترمکعب  تریلیون   6/1 امارات  درصد(،   4/5( مترمکعب  تریلیون   8/4 سعودی 
درصد(، کویت 1/8 تریلیون مترمکعب )1/0 درصد(، عمان 0/7 تریلیون مترمکعب )0/4 
درصد(. )BP, 2017: 46(. مشاهده می شود که از میان کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس قطر دارای بیشترین سهم تولید گاز طبیعی است.

جدول 4. سهم تولید گاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تولیدات 
خاورمیانه )بشکه در روز(

BP, 2017: 28 :منبع

3. 1. 3. سیاست خارجی توسعه ای و عمل گرا
قطر، به عنوان دولتی کوچک، برای کاهش تهدیدات خارجی و تضمین بقای خود تالش 
می کند در عرصۀ بین الملل تصویر مناسبی از خود ارائه دهد و بر حسن شهرت خود در 

سطح جهانی بیفزاید )اسدی، 1390: 118(.
بین الملل  بازیگری در جامعۀ  به  قطر در سند چشم انداز ملی خود در زمینه های زیر 
ادامه می دهد: افزایش نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه ای در چارچوب شورای 
همکاری خلیج فارس، اتحادیۀ عرب و سازمان کنفرانس اسالمی، باالبردن تبادل فرهنگی 
از  پشتیبانی  و  حمایت  به طورکلی،  دیگر  کشورهای  با  و  خاص  به طور  عرب  مردم  با  س

فار
ج 

خلی
ى 

کار
هم

ى 
ورا

ة ش
ند

ر آی
ن ب

ر آ
أثی

و ت
طر 

و ق
ن 

ستا
عرب

ى 
اس

 سی
بط

روا
ت 

سس
ى ُگ

یک
لیت

ئوپ
ل ژ

حلی
ت

194



195

گفت وگوی تمدن ها و ترویج هم زیستی میان ادیان و فرهنگ های مختلف، کمک به صلح 
و امنیت بین المللی از طریق طرح های توسعۀ سیاسی و کمک های انسانی )همان: 100(. این 
کشور باوجود مشکالت فراوان در داخل و خارج از سرزمین خود توانسته تهدیدات ناشی 
از ناآرامی های اطرافش را به فرصت تبدیل کند، به طوری که در دهۀ اخیر موفق شده است 
از کشورهای هم تراز و حتی قدرت های برتر جایگاهی به مراتب پررنگ تر کسب کند 
)جالینوسی و همکاران، 1394: 98(. به طورکلی سیاست خارجی قطر در دو بعد منطقه ای و 

بین المللی قابل پیگیری است: 
الف( نقش آفرینی در تحوالت خیزش عربی. سرعت تحوالت با آغاز تحوالت خیزش 
عربی حاکمان قطر را بر آن داشت که نقش چندجانبه و درعین حال متفاوتی در تحوالت 
خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا کنند. گستردگی حوادث در پهنۀ جغرافیای منطقه نشان دهندۀ 
بلندپروازی قطر از مغرب تا الجزایر، لیبی، تونس، مصر، سودان، یمن و سوریه به عنوان 
بارزترین صحنه برای نقش های متعدد این کشور است )عبدخدایی و تبریزی، 1394: 185(. 
لبنان، سومالی،  اریتره،  اتیوپی،  متعدد )دارفور،  اواسط دهۀ 1990 در درگیری های  از  قطر 
اسرائیل و فلسطین، یمن، صحرای غربی، افغانستان و اندونزی( سعی کرده است بین گروه های 
مختلف اسالم گرا و غرب نقش واسطه گر داشته باشد. پس از آن نیز قطر قیام های عربی در 
سال 2011 را فرصتی برای تحکیم موقعیت خود و به دست آوردن حسن شهرت منطقه ای و 
نشان دادن خود به عنوان حامی ملت های عرب دانست. پس در لیبی به عنوان حامی انقالبیون 
وارد عمل شد و پس از تصویب قطعنامۀ شورای امنیت )قطعنامۀ 1973( در سال 2011 به همراه 
تعداد دیگری از دولت ها ازجمله ایاالت متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا، دانمارک، امارات، 
 Krass,( نروژ، ایتالیا در عملیات ائتالف بین المللی برای حملۀ هوایی به لیبی شرکت کرد
3 :2011(، و در چارچوب نیروهای ائتالف در کنار امارات و اردن جنگنده های خود را برای 
حمله به لیبی اعزام کرد. در تحوالت یمن و بحرین، قطر به رغم همراهی با طرح ها و ابتکارات 
شورای همکاری خلیج فارس، هم زمان نقش میانجی متفاوتی برای خود تعریف کرده است 
و مخصوصاً در تالش است از چارچوب سیاست های تحمیلی عربستان بر شورای همکاری 
خارج شود )اسدی، 1390: 114(. همچنین قطر ازجمله بازیگران عمده در بحران سوریه 
بوده است. قطر به مثابۀ بازیگر فعال و مخالف بشار اسد آشکارا از معارضان سوری ازجمله 
اخوان المسلمین و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه حمایت می کرد اما قطری ها پس از 
تغییرات داخلی در قطر و ایستادگی دولت دمشق و همچنین تغییر موازنۀ قوا در منطقه و نیز 
در عرصۀ بین المللی مواضع جدیدی درمورد سوریه اتخاذ کردند و خواهان توقف حمایت از 
97شورشیان مسلح، سرمایه گذاری نکردن مالی در بازار سیاه سوریه و نیز تغییر تدریجی رویکرد 
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رسانه ای الجزیره برای پایان بخشیدن به اختالفات با سوریه شدند.
با قدرت های فرامنطقه ای. ضعف در محیط راهبردی  ب( طرح ریزی روابط راهبردی 
قطر )به علت جمعیت پایین، وسعت کم سرزمینی و درنتیجه قدرت کم نظامی(، باعث شده 
است دوحه به مؤلفۀ دیگر واقع گرایی یعنی موازنۀ قدرت روی آورد. به این ترتیب که 
تالش کرده است از طریق هم پیمانی، دادن امتیازات مختلف و بستن موافقتنامه های دوجانبۀ 
امنیتی- نظامی و برگزاری مانورهای مشترک نظامی و نشست ها و سمینارهای مختلف با 
اتحادیۀ اروپا و ناتو  قدرت های بزرگ فرامنطقه ای همچون ایاالت متحدۀ آمریکا و بعضاً 
بتواند موازنه ای از قدرت را دربرابر دیگر کشورهای منطقه ایجاد کند )جالینوسی و همکاران، 
1394: 98(. قطر در جنگ خلیج فارس به نیروهای ائتالف اجازه داد از خاک این کشور 
برای حمله به عراق استفاده کنند و در سال 1992 با آمریکا توافقنامه ای امنیتی امضا کرد 
)Blanchard, 2014: 12(. طوالنی ترین باند هوایی خاورمیانه در جنوب دوحه، پایتخت 
قطر، واقع شده است و مرکز فرماندهی و پشتیبانی و پایگاه هوایی اصلی عملیات های جنگی 
ایاالت متحده در افغانستان و عراق است )Ibid: 13(. اکنون پایگاه العدید میزبان 10 هزار تن از 
کارکنان آمریکایی است )Cooper and Bessma, 2011: 113-128(. دولت آمریکا عالوه بر 
پایگاه هوایی العدید پایگاه مهم دیگری تحت عنوان »پایگاه السیلیه« نیز در قطر دارد. پایگاه 
السیلیه بزرگ ترین پایگاه آمریکایی مربوط به حفظ »تجهیزات نظامی اضافی« در خارج از 
این کشور است. کنگرۀ آمریکا برای ساخت این پایگاه راهبردی در قطر بیش از 110 میلیون 
دالر اختصاص داده است )Global Security, 2016, Nov 4(. به طورکلی، قطر در اغلب 
رویدادهای بین المللی حاضر بوده و همواره در راستای خواست قدرت های جهانی عمل کرده 
است. این کشور پیوسته کوشیده است خود را به عنوان یک متحد بین المللی غرب معرفی 
کند. این نمایش  برای قطر سه مزیت دارد: اول، امنیت قطر را در یک منطقۀ بی ثبات فراهم 
می کند. دوم، قطر را کشوری پیشرفته و تجارت محور معرفی می کند که قادر به رقابت در 
اقتصاد بین الملل است. سوم، این اتحاد بین المللی موجب منحرف کردن توجهات از نقاط 
 Khatib, 2013:( ضعف و کاستی های سیاسی قطر همچون فقدان دموکراسی خواهد بود

.)418-420

3. 1. 4. دیپلماسی رسانه ای و وجهۀ بین المللی
قطر در چارچوب کسب منافع ملی و ارتقای وجهۀ بین المللی در خارج از مرزها مجموعه 
فعالیت ها و تالش های هدفمندی را ذیل دیپلماسی رسانه ای طراحی نموده است. امروزه شبکۀ 
بین المللی الجزیره مهم ترین و برجسته ترین الگوی دیپلماسی رسانه ای اعراب است )سرخیل،  س
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1395: 141(. این شبکه از طریق شکستن انحصار اطالعاتی حکومت ها و اطالع رسانی سریع 
و جذاْب توانمندسازی سیاسی و افزایش اعتمادبه نفس در مخاطبان برای اثربخشی بر 

.)Abdelmoula, 2012: 224( سیاست و تصمیمات حکومت را رقم زده است
به اعتقاد هندرسون شبکۀ الجزیره با ظرفیت و جذابیت خبری و تحلیلی باال می تواند افکار 
عمومی را هدایت کند و حکومت ها نمی توانند تأثیرات بسیج کنندۀ آن را نادیده بگیرند 
)Malouf, 2008: 17(. احمد شیخ یکی از سردبیران شبکۀ الجزیره معتقد است اگر این شبکه 
و پوشش خبری و اطالع رسانی به روز و گستردۀ آن نبود جنبش های اجتماعی اخیر در جهان 
عرب 15 سال به تأخیر می افتاد لذا این شبکه چرخه ای از تغییرات سیاسی در جهان عرب را 

.)Abdelmoula, 2012: 224( نوید می دهد
ذکر این نکته مهم است که شبکۀ الجزیره از زمان تأسیس درصدد بود به سطح منطقه ای 
محدود نشود و تأسیس شبکۀ انگلیسی زبان الجزیره در نوامبر 2006 با هدف رقابت در سطح 

جهانی با شبکه های جهانی و غربی CNN و BBC  بود.
به طورکلی، الجزیره به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی قطر از چند جهت در خدمت دولت 

قطر بوده است:
1. مشروعیت داخلی نظام سیاسی قطر را مستحکم تر کرده است؛

2. تشخص و اعتبار دولت قطر را چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ بین المللی تقویت 
کرده است؛

3. به نمادی برای معرفی دولت آل ثانی به عنوان دولتی آزادی خواه و مردم دوست تبدیل شده 
است و محبوبیت قطر را در جهان عرب باال برده است؛

4. مرکزیت پان عربیسم را حداقل در حوزۀ رسانه ای به قطر منتقل نموده است؛
5. قدرت چانه زنی قطر در مناسبات بین المللی را تقویت کرده و حتی مواضع قدرت های 

بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛
6. زمینۀ استفادۀ قطر از فرصت است؛

7. مرکزیت دیپلماسی قطر در راستای سیاست میانجی گری برای حل و فصل مناقشات 
منطقه ای را تقویت کرده است )رنجبر حیدری و همکاران، 1394: 228-227(.

8. انتقادات و اتهامات خارجی یا داخلی مبنی بر بسته بودن فضای سیاسی قطر را تا حدی مهار 
کرده است. 

4. تبیین بحران سیاسی قطر با عربستان و شرکا
97با آغاز خیزش جنبش های مردمی در جهان عرب در سال 2011 و روی کارآمدِن ملک سلمان 
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در سال 2015 عربستان سعودی با حفظ رویکرد جست وجوی امنیت/ بقا در داخْل راهبرِد 
تهاجمی تری را در محیط پیرامون )بحرین، یمن و عراق( و فراپیرامون خود )سوریه، لبنان، لیبی 
و مصر( در پیش گرفت. تنش میان قطر و چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین )سه 
عضو شورای همکاری خلیج فارس( و مصر 14 روز پس از سفر دونالد ترامپ )5 ژوئن 2017( 

.)Lynch, 2017: 13( به ریاض بروز کرد
هم افزایی رویکرد ضدایرانی ترامپ و ملک سلمان و فرزندش محمد بن سلمان سیاست های 
اعالمی و اعمالی سه نشست عربی- آمریکایی، آمریکایی– اسرائیلی و آمریکایی- اسالمی 
)حضور بیش از 50 کشور اسالمی( با محور ضرورت مبارزه با تروریسم و فشار چندجانبه 
نهایتاً  و  اجماع سازی  درجهت  آمریکا(  )به زعم  تروریستی  گروه های  بزرگ  حامیان  بر 
ائتالف گرایی نوین منطقه ای/ نهادی اسالمی/ عربی/ سنی )در قالب تشّکل احتمالی ناتوی 

.)Fuller, 2017( علیه ایران/ شیعی/ فارسی بود )عربی/ سنی
در این هنگام، با انتشار سخنان امیر قطر در وبگاه خبرگزاری الجزیره )که البته او مصرانه آن 
را رد کرد و مدعی شد عربستان این وبگاه را هک کرده است( مبنی بر نقش مثبت و ثبات ساز 
ایران در منطقه، مخالفت با تحریم و قراردادن جریان های فلسطینی/ اخوانی حماس، حزب اهلل 
لبنان و اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی خاکستر تنش میان دو کشوِر مدعی 
عضو شورای همکاری شعله ور شد. به طوری که واکنش جبهۀ ضدقطری/ اخوانی )عربستان، 
امارات، بحرین و مصر( نسبت به جبهۀ ضدایران و شیعی پررنگ تر شد. عدم عقب نشینی قطر 
از مواضع خود به بیانیۀ مشترک مصر، عربستان، بحرین و امارات و قراردادن 59 شخصیت و 
12 نهاد در قطر در فهرست تروریسم منجر شد و سرانجام با تشدید بحران تعامل دیپلماتیک 
با قطر قطع شد و محاصرۀ اقتصادی و ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی آن کشور آغاز گردید 

)حق شناس، 1396: 2(.
 پس از این اتفاق بالفاصله تعداد زیادی از کشورهای عربی همسو با سیاست های عربستان 
نظیر لیبی، یمن، مالدیو، سنگال، موریتانی، چاد، کومور، نیجر، گابن و ... از این اقدام پشتیبانی 
کنفرانس  در یک  ترامپ  دونالد  همچنین  قطع کردند.  دوحه  با  را  روابط خود  و  نمودند 
مطبوعاتی )9 ژوئن 2017( در کاخ سفید انزوای قطر را سیاستی قاطع در نبرد با تروریسم 
ارزیابی و اعالم کرد که قطر از منظر تاریخی یکی از کشورهایی است که در سطح بسیار 
باالیی از تروریسم پشتیبانی مالی می کند. بااین حال، عربستان و شرکا برای از سرگیری روابط 

با قطر شروط سیزده گانه ای برای این کشور تعیین کردند:
1. قطع تمامی روابط دیپلماتیک و بستن همۀ دفاتر خود در ایران؛

با  به مواردی که  ایران  با  از قطر و منحصرشدن تجارت  پاسداران  2. اخراج اعضای سپاه  س
فار
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تحریم های آمریکا و دیگر کشورها مغایر نباشد؛
3. قطع روابط با سازمان های تروریستی مانند اخوان المسلمین، داعش، القاعده و حزب اهلل لبنان. 

الزم است قطر رسماً این نهادها را به عنوان گروه های تروریستی اعالم کند؛
4 . تعطیل کردن خبرگزاری الجزیره و شعبه های آن در همۀ کشورها؛

5. تعطیل کردن شعبه های خبری تحت الحمایه مانند عرب 21، رصد، العربی، الجدید و میدل. 
ایست. آی.؛

6. قطع هرگونه همکاری نظامی مشترک با ترکیه و خاتمه دادن به حضور این کشور در قطر؛
7. توقف هر نوع کمک مالی به اشخاص، گروه ها یا سازمان هایی که عربستان سعودی و شرکا 

و آمریکا و سایر کشورها آن ها را تروریستی می دانند؛
8. تحویل دادن تروریست ها و افراد تحت تعقیب عربستان، امارات، مصر و بحرین که در قطر 

ساکن یا پناهنده اند به کشورهای متبوع آن ها؛
9. توقف مداخلۀ قطر در امور داخلی کشورهای مستقل و اعطای شهروندی به اشخاص تحت 

تعقیب عربستان، امارات، مصر و بحرین؛
10. قطع تمامی تماس ها با اپوزیسیون سیاسی در عربستان، امارات، مصر و بحرین و تحویل دادن 

پرونده های مربوط به اپوزیسیون این کشورها؛
11. پرداخت غرامت بابت خسارات جانی و مالی ناشی از سیاست های اتخاذشده؛

12. همسویی با کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی به لحاظ نظامی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی.

.)The Associated Press, 2017, 23 Jun( 13. اخراج مخالفان شورای همکاری
احتمال می رود امیر قطر برای برون رفت از این وضعیت در کوتاه مدت چهار گزینۀ محتمل 

را دنبال کند: 
1. معاملۀ سیاسی با عربستان )پذیرفتِن بعضی از شروط سیزده گانه و نه همۀ آن ها(؛

2. باج دهی/ معاملۀ اقتصادی با آمریکا؛
3. ترکیبی از معاملۀ سیاسی و معاملۀ اقتصادی با عربستان و آمریکا؛

4. تقویت ائتالف گرایی منطقه ای و نزدیکی به ترکیۀ اخوانی، ایران و شاید روسیه.
باتوجه به اینکه برادر بزرگ عربستان و قطر آمریکا است و آن کشور مجبور است برای 
حل تنش جانب هر دو کشور را بگیرد گزینۀ سوم محتمل ترین گزینه در آیندۀ نزدیک خواهد 

بود )حق شناس، 1396: 3(.
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5. دالیل واقعی بروز بحران
اگرچه میان عربستان سعودی و قطر وجوهِ مشترِک هویتی، سیاسی و مذهبی وجود دارد اما 
ازنظر تاریخی روابط قطر و عربستان سعودی بر »بی اعتمادی دوجانبه« استوار است. درخصوص 
تنش اخیر میان قطر و عربستان سعودی، که به روابط قطر با کشورهای دیگر ازجمله امارات 
و مصر نیز سرایت کرد، می توان دالیل مختلفی را برشمرد. دو دلیِل زیر در زمرۀ مهم ترین این 

دالیل محسوب می شوند:
1. نگاه قیم مآبانه و برتری جویانۀ عربستان سعودی در چارچوب شورای همکاری خلیج 
فارس. این موضوع یکی از مهم ترین دالیِل رویکرد خصمانۀ عربستان و تحت فشارقراردادِن 
دولت قطر است. درواقع، یکی از راهبردهای اصلی آل سعود در شورای همکاری خلیج فارس 
استفاده از این شورا برای برجسته ساختن هژمونی خود در جهان عرب است. تحت فشارقراردادِن 
قطر از طریق قطِع روابط دیپلماتیک، بستن مرزها به خصوص مرز زمینی و ایجاد ناآرامِی داخلی 
به منزلۀ این است که آل سعود به چالش کشیدِن نگاه قیم مآبانه و برتری جویانه را نمی پذیرد 

)عمادی، 1396 الف: 2(.
2. سیاست های منطقه ای ناهمسوی قطر با عربستان سعودی. سیاست منطقه ای قطر آشکارا 
با سیاست منطقه ای عربستان سعودی در تضاد است. نمونه های متعددی نیز می توان در این 

زمینه مطرح کرد. 
نخست، درحالی که دولت قطر اعتراض های ضدحکومتی سال 2011 به بعد در خاورمیانه 
و شمال آفریقا را »فرصت« پنداشت، عربستان سعودی مهم ترین مخالف این اعتراض ها بود و 

آن را »تهدید« محسوب کرد و برای به شکست کشاندِن آن ها هزینه های هنگفتی متحمل شد.
دوم، عربستان جنبش هایی نظیر اخوان المسلمین را یک تهدید می داند زیرا اخوان المسلمین 
به نوعی در قالِب یک نیروی جایگزین برای دیکتاتورهای عربی ظاهر شد. ازاین رو، عربستان 
سعودی در تروریستی اعالم شدِن اخوان المسلمین نقش اصلی را ایفا کرد. این در حالی است 
که دولت قطر از مهم ترین حامیان جنبِش اخوان المسلمین محسوب می شود. این حمایت به 
حدی بود که عربستان، امارات و بحرین در سال 2014 در اعتراض به این امر سفیران خود را 

از دوحه فراخوانند.
سوم، ازجمله دالیل اختالف دو کشور تا حدودی نوع رابطۀ آن ها با ایران است )عمادی، 
1396 الف: 2(. دولت سعودی طی دو ساِل اخیر تالش زیادی انجام داد تا ایران هراسی را 
به تنهایی پیش ببرد و جمهوری اسالمی ایران را همچنان یک تهدید بزرگ نشان دهد؛ موضوعی 
که اوج آن در نشست عربی- اسالمی ریاض با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهورِی آمریکا 
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بود. حال آنکه برخالف رویۀ عربستان دولت قطر همواره در روابط با جمهوری اسالمی ایران 
»مصالحه را بر منازعه، واقع بینی را بر جاه طلبی و عقالنیت را بر بربریت سیاسی« ارجحیت داده 

است.
به طورکلی، قطر با اتکا به قدرت مالی عظیم و روابط گسترده با تمامی کشورها، جنبش ها، 
گروه ها، نهادها و ... درتالش است اوالً خود را از سیطره و هژمونی عربستان خارج کند و ثانیاً 

خود را به عنوان یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در جهان عرب و اسالم مطرح سازد.

6. تحلیل اثرات بحران بر آیندة شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس ازجمله سازمان هایی است که تحت تأثیر عوامل جغرافیایی 
و ژئوپلیتیکی مشابه شکل گرفته است. کشورهای عضو سازمان مذکور از منظر جغرافیا در 
مجاورت هم قرار گرفته اند و این متغیر نقش عمده ای در شکل گیری آن داشته است. از سوی 
دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس از منظر اجتماعی- فرهنگی و هویتی نیز دارای 
اشتراکات قابل توجهی هستند. اعضای شورا بخشی از جهان عرب اند و پیشینۀ تاریخی، دین، 
فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی آن ها مشابه است )اندیشکدۀ راهبردی تبیین، 
1396: 5(. بااین حال، وجود مؤلفه های زمینه سازی مانند هویت های فروملی- فراملی، نفت، 
کشمکش برای برتری منطقه ای، و حضور عامل مداخله گر خارجی )پوشش( موجب تسلط 
الگوی رقابتی و گاه دشمنی در روابط کشورهای این منطقه با یکدیگر شده است.  نمودهای 
عینی این مسائل را می توان در وجود اختالف های سرزمینی و مرزی، و تقابل دیدگاه های  این 

کشورها درمورد نظم مطلوب منطقه ای مشاهده کرد )سازمند و جوکار، 1395: 153(.
تنش 5 ژوئن 2017 میان قطر و عربستان نشان داد که در شورای همکاری خلیج فارس 
انسجام سیاسی وجود ندارد و این شورا به دو قطب »عربستان، امارات و بحرین« و »قطر، عمان 
و کویت« تقسیم شده است. در این میان قطر نگاه قیم مآبانه و برتری جویانۀ عربستان سعودی را 
نمی پذیرد )عمادی، 1396 ب: 1(. البته اختالف قطر و عربستان مختص امروز نیست؛ دو کشور 
از گذشته بر سر مسائل مرزی و ارضی دچار اختالف بودند. در شرایط حال نیز باوجوداینکه 
قطر همواره در اردوگاه عربستان بوده کوشیده است سیاست مستقلی را از خود نشان دهد. در 
مقابِل اتحاد سه کشور عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و بحرین مشاهده می شود که 
عمان با تمایل به قطر و با توجه به رابطۀ خوبی که با ایران دارد در مقابل این محور ایستاده و 
کویت به تنهایی سیاست بی طرفی و میانجی گری را اتخاذ نموده است. دولت عمان مخالف 
تعلیق یا اخراج قطر است. عمان بارها تأکید کرده است که در صورت ادامۀ این روند از شورای 

97همکاری خلیج فارس خارج خواهد شد )اندیشکدۀ راهبردی تبیین، 1396: 11(.
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دولت کویت نیز تالش کرده است ضمن میانجی گری بین قطر و عربستان در این اختالف 
بی طرف باقی بماند )همان: 12(. بنابراین، خروج قطر از یک سو و عدم تبعیت کویت و عمان 
از مواضع تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر سبب تضعیف این شورا خواهد شد. 
متضرر بزرگ لقب خواهد  درحقیقت با خروج قطر از این اتحاد عربستان سعودی یقیناً 
گرفت. این امر زمانی ملموس تر خواهد شد که درنظر داشته باشیم شکاف سیاسی دیگر 
کشورهای عربی منطقه همچون سوریه، عراق و یمن با سیاست های ریاض نیز به تدریج 
عمیق تر شده است. بنابراین، بحران مشروعیت و سروری آل سعود بر منطقه به طور روزافزون 

.)Chollet & et al, 2017: 21-22( در حال افول است
می توان ادعا کرد این تحوالت فرصتی برای نزدیکی بیشتر ایران به قطر و در کنار آن 
کویت و عمان است )Lynch, 2017: 14(. البته نباید به اشتباه تصور کرد که این منازعۀ سیاسی 
باعث ورود قطر به اردوگاه ایران می شود زیرا بعید است قطر با نزدیکی به ایران منافع خود با 
عربستان، آمریکا و سایر دولت های عربی را به خطر بیندازد کمااینکه باوجود اختالفات دیرین 
با عربستان، در اغلب تحوالت منطقه ای، قطر در کنار عربستان به ایفای نقش پرداخته است و 
درحقیقت این قطر بوده است که در چنین موقعیت هایی توانسته از وزن ژئوپلیتیکی ایران به 

نفع خود بهره برداری کند.

شکل 2. وضعیت ترتیبات و قطب بندی های موجود در شورای همکاری خلیج فارس
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به طورکلی شورای همکاری خلیج فارس سازمانی سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که با 
هدف افزایش هماهنگی و گسترش روابط در همۀ زمینه ها ایجاد شد. اگرچه امروز قطر مرکز 
توجه ها و بحران است اما پیامدها و زیان های بحران مذکور تنها به قطر محدود نخواهد ماند و 

تمامی طرف ها باید زیان های سیاسی و اقتصادی ناشی از بحران اخیر را پرداخت کنند.
با بحران اخیر طرح اتحادیۀ خلیج فارس دچار رکود شد. ضمن اینکه بحران اخیر آتش 
اختالفات گذشته را نیز شعله ور ساخت؛ اختالفاتی همچون اختالف عمان و امارات در سال 
2011 و اختالف عربستان با قطر در سال 2014 بر سر سوریه. در عرصۀ اقتصادی نیز شورا در 
بحران اخیر متحمل زیان های فراوانی شده است. برای مثال، حدود 20 درصد از کل واردات 
قطر و حدود نیمی از گردشگران این کشور به دیگر کشورهای حوزۀ خلیج فارس متکی است 
و از این نظر متضرر شده است. این بحران بر شرکت های منطقه که در حوزه های مختلف 
فعالیت می کنند نیز اثر خواهد گذاشت )دنیای اقتصادی، 1396(. عربستان و امارات مشترکاً 
چهارمین کشور بزرگ سرمایه گذار در قطر هستند و 85 درصد از سرمایه گذاری خارجی 
قطر را برعهده دارند. ارزش تبادل تجاری میان کشورهای عضو و قطر قریب به 11 میلیارد 
دالر است و بحران شورا این مقدار را کاهش داده است. همچنین قطر یکی از پایگاه های 
اساسی حمل ونقل هوایی شرکت های کشورهای عضو شورا است و در وضعیت کنونی و 
محاصرۀ دریایی، زمینی و هوایی دوحه همۀ کشورها متضرر می شوند. نزدیک به 4 هزار 
نفر از کشورهای عضو شورا برای سرمایه گذاری در قطر مجوز گرفته اند که وضعیت آن ها 
تحت تأثیر بحران اخیر نامشخص است. بیش از 5 هزار قطری هم در کشورهای عضو مجوز 

سرمایه گذاری دارند و بحران شورا آن ها را متضرر ساخته است )طلب، 2017(.
بحران مذکور بر تمامی شئونات سیاسی، اقتصادی و امنیتی شورای همکاری خلیج فارس 
تأثیر منفی برجای گذاشته است و درحقیقت موجودیت و ماهیت این شورا را به چالش کشیده 
است. در یک حالت بدبینانه ادامۀ این وضعیت از جانب عربستان و شرکا باوجود گسست های 
بسیاری که هم اکنون در شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد ممکن است به تدریج 

مقدمات فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد.

7. نتیجه
به طور حتم در پشت صحنۀ این بحران طراحی شده و تحمیلی از جانب عربستان و شرکا 
بحران  این  تداوم  بااین حال  است.  نهفته  تروریسم  از  سعودی ها  نگرانی  از  غیر  عواملی 
موقعیتی  در  را  منازعه  دو طرف  هر  کوتاه مدت  در  قطر  برای  ایجاد چالش هایی  ضمن 
نبود ارادۀ جدی برای حل آن می تواند در آینده برای طرفین  97دشوار قرار داده است و 
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خروج  قطعاً  باشد.  داشته  همراه  به  جدی  پیامدهایی  سعودی  عربستان  به ویژه  منازعه 
این شورا است.  برای موجودیت  از شورای همکاری خلیج فارس تهدیدی جدی  قطر 
سعودی ها نیز به خوبی به این مسئله واقف اند. ضمن اینکه خروج قطر از شورای همکاری 
خلیج فارس به خودی خود می تواند دیگر کشورهای سرخورده از سیاست های عربستان 
همانند عمان )با تمایل به ایران( و کویت )به عنوان یک بی طرف( را برای خروج از شورا 
تحریک کند. همان گونه که به تفصیل به آن پرداخته شد در سیاست خارجی تعاملی قطر 
هیچ کشور و حتی گروهی بیگانه و غیرخودی نیست. با این توضیحات به نظر می رسد 
تنگناهای سیاسی موجود  ایران و گیرافتادن در  باوجود رقبایی چون  عربستان سعودی، 
به  نکند.  دنبال  را  از شورای همکاری  قطر  اخراج  منطقه(، سیاست  سیاسی  )بحران های 
همین دلیل می توان گفت که عربستان تمایلی به اخراج قطر از شورا ندارد. احتماالً در 
سیاست عربستان مسئلۀ اخراج قطر از شورای همکاری به مثابۀ ابزار تهدید به منظور فشار 
بیشتر به دوحه برای پذیرش شرایط تحمیلی و کسب امتیاز است. بنابراین چنانچه بخواهیم 
بهترین  احتماالً  بزنیم  حدس  بحران  این  آیندۀ  برای  سناریوهایی  واقع گرایانه  نگاهی  با 
دوست  کشور  یک  یا  بی طرف  و  ثالث  کشور  یک  میانجی گری  با  بحران  حل  گزینه 
با منافع خاص خود )در هر دو کشور( همانند ایاالت متحده است. ازاین زاویه می توان 
در یک سطح  در سال 2014  مشابه آن  تنش کنونی، که  فروکش کردن  از  گفت پس 
محدودتر اتفاق افتاد، زمینه ها برای سناریوی آشتی و حل وفصل اختالف ها فراهم خواهد 
نادیده گرفت  نباید این مسئله را  شد. اگرچه از منظر واقعیت های سیاسی و ژئوپلیتیک 
که بخشی از تنش کنونی برآمده از نگاهِ بعضاً متفاوت دو کشور به ماهیت نظم منطقه ای 
و ائتالف ها و صف بندی های منطقه ای است که باعث شده است نموِد خود را در تنش 
کنونی به تصویر بکشد. در یک نگاه بدبینانه چنانچه این بحران حل وفصل نشود بی شک 

موجو دیت سیاسی و حیات شورای همکاری به خطر خواهد افتاد.
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الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد 
سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی )1376-1368(1

علی رضا صحرایی،2 امین محمودی نیا3

چکیده
هدف این مقاله بررسی سیاست ها و عملکرد دولت جمهوری اسالمی ایران در دوران ریاست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی، براساس الگوی حکمرانی خوب، است. سؤال اصلی تحقیق میزان انطباق عملکرد 
دولت آقای هاشمی رفسنجانی با شاخصه های هشت گانۀ الگوی حکمرانی خوب در برنامۀ توسعۀ 
سازمان ملل و بانک جهانی است. مدعا و فرضیۀ تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری 
اسالمی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان 
یکی از دولت های بعد از انقالب تالش کرد به سوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی موانع 
ساختاری و اداری چنانکه باید به هدف خود نرسید. در عصر جدید، الزامات و ضرورت های سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و شکل تازه ای از روابط بین دولت و ملت به وجود آمده است. 
در روابط جدید دولت باید سیاست گذار و تعیین کنندۀ خط مشی های کلی باشد و براساس چارچوب 
حقوقی محدودۀ عمل سیاسی را تعیین کند، بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد و 
جامعۀ مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط متقابل 
میان جامعه و دولت را تسهیل کند. بنابراین بررسی میزان تطبیق دولت های جمهوری اسالمی با الگوی 

حکمرانی خوب و شاخصه های آن ضروری می نماید.
کلیدواژه ها: حکمرانی خوب، دولت، هاشمی رفسنجانی، اقتصاد سیاسی.

1. تاریخ دریافت: 1396/10/12                      تاریخ پذیرش: 1397/04/17
sahraie1979@chmail.ir :2. دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

aminmahmoudinia@gmail.com :3. دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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1. مقدمه
است.  اخیر مطرح شده  دهۀ  دو  در  است که  مفهوم جدیدی  الگوی حکمرانی خوب4 
پس ازاینکه دولت ها، به خصوص در اواخر سدۀ بیستم و آغاز سدۀ بیست ویکم میالدی، 
از  برای خروج  به مثابۀ راهکاری جدید  الگو  این  با چالش های جدیدی روبه رو شدند، 
این چالش ها ارائه شد. از لحاظ تاریخی، مفهوم حکمرانی به اندازۀ تمدن بشری قدمت 
و  رسمی  بازیگران  از  مجموعه ای  محلی(  و  منطقه ای  )ملی،  آن  سطح  به  بسته  و  دارد 
غیررسمی را دربرمی گیرد که بر جریان تصمیم گیری تأثیرگذارند. حکمرانی را می توان 
»نفوذ هدایت شده در فرایندهای اجتماعی« تعریف کرد که سازوکارهای مختلفی درآن 
درگیر هستند. برخی از این سازوکارها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی 
سرچشمه نمی گیرند. این نکته نیز قابل ذکر است که تمام تعاریف حکمرانی بیانگر مفهوم 
بازیگران و نهادهای دولتی  وسیع تری از حکومت هستند؛ کاربرد جدید این واژه فقط 
را شامل نمی شود، بلکه سه نهاد حکومت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی را هم دربر 
خصوصی  بخش  می آورد،  به وجود  مناسب  حقوقی  و  سیاسی  محیط  دولت  می گیرد. 
اشتغال و درآمد ایجاد می کند و جامعۀ مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال 
را برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تسهیل می نماید. وظیفۀ 
حکمرانی خوب نیز فراهم کردن زمینۀ همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر این سه بخش با 

یکدیگر است.
شد  ایجاد  بین الملل  و حقوق  متحد  ملل  سازمان  منشور  در  حاکمیت خوب  مفهوم 
که  است  این  اروپا  اتحادیۀ  تعریف  شد.  ارائه  آن  برای  متفاوتی  و  متعدد  تعاریف  اما 
توسعۀ  تضمین  هدف  با  کشور  یک  در  پاسخگو  و  شفاف  مدیریت  خوب  »حکمرانی 
اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار است«. در تعریفی دیگر، »حکمرانی خوب شامل 
احترام گذاشتن سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون 
است ... همچنین حکمرانی خوب به طورخاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت 

ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه های توزیع عادالنه مربوط می شود« )قلی پور، 1387: 45(.
توسعۀ سازمان ملل در سال 1997 حکمرانی خوب را »اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی 
و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همۀ سطوح« )UNDP( تعریف کرد 
که براساس آن الگوی حکمرانی خوب نیازمند ایجاد شاخصه هایی چون انعطاف پذیری، 
پژوهش،  این  مشارکت، مسئولیت، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی است. هدف 

بررسی میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با این شاخصه ها است.
4. Good governance



2. سؤال و فرضیۀ تحقیق
عملکرد دولت آقای هاشمی رفسنجانی چقدر با شاخصه های هشت گانۀ الگوی حکمرانی 
خوب که در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل )UNDP( و بانک جهانی مطرح شده منطبق است؟

سؤال های فرعی تحقیق عبارت اند از: 
1. مفهوم حکمرانی خوب چیست و شاخص های آن کدام اند؟

2. جمهوری اسالمی ایران چه قابلیت هایی برای تحقق الگوی حکمرانی خوب دارد؟
مدعا و فرضیۀ تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران ظرفیت 
رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان یکی از 
دولت های بعد از انقالب تالش کرد به سوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی 

موانع ساختاری و اداری به هدف خود نرسید.

3. هدف و ضرورت
در عصر جدید الزامات و ضرورت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده 
و شکل تازه ای از روابط بین دولت و ملت به وجود آمده است. در روابط جدید، دولت 
باید سیاست گذار و تعیین کنندۀ خط مشی های کلی باشد و، براساس چارچوب حقوقی، 
محدودۀ عمل سیاسی را تعیین کند، بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد 
و جامعۀ مدنی، از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، 
ارتباط متقابل میان جامعه و دولت را تسهیل کند. باتوجه به ضرورت بررسی مسائل مربوط 
به حکومت ها و نحوۀ عمل و تصمیم گیری تصمیم گیران کشورها و تأثیر این گونه عوامل 
بر رشد و توسعۀ کشورها، سنجش حکومت ها و تعیین معیار و شاخص برای این سنجش، 
براساس الگوهای مطرح در علوم انسانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از بهترین الگوهایی 
که باتوجه به شاخصه های آن می توان برای حکمرانی معیار سنجشی فراهم ساخت الگوی 
حکمرانی خوب است. هدف این پژوهش تحلیل زمینه های تحقق الگوی حاکمیت خوب 
در ایران بعد از انقالب و به صورت موردی بررسی میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی 

رفسنجانی در دهۀ دوم انقالب اسالمی با شاخصه های این الگو است.

4. پیشینۀ پژوهش
ابعاد  و  انواع  بررسی  و  حکمرانی  حکومت،  زمینۀ  در  بسیاری  وکتب  مقاالت  تاکنون 
ایران ترجمه و چاپ شده است اما کتاب ها و مقاالتی که به حکمرانی و  حکومت در 
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باتوجه به گستردگی و اهمیت مفهوم حاکمیت  بپردازد،  ایران  الگوهای متفاوت آن در 
نظریه های  میان  است  پیوندی  نیز که  زمینۀ حکمرانی خوب  در  نیست.  چندان گسترده 
مدیریت و علوم سیاسی، کتاب ها و مقاالتی معدود را می توان مشاهده نمود. این کتاب ها 
و مقاالت باتوجه به تازگی مفهوم حکمرانی خوب در حوزۀ علوم سیاسی بیشتر به تعریف 
و تا حدودی ذکر ابعاد آن پرداخته اند. مثاًل، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در سال 1383 مجموعه ای از مقاالت خارجی را جمع آوری و ترجمه کرده و با عنوان 
این مجموعه، حکمرانی خوب  به طبع رسانده است. در  بنیان توسعه  حکمرانی خوب؛ 
بین المللی  نهادهای  دیگر  و  جهانی  بانک  شاخص های  باتوجه به  و  اقتصادی  رویکرد  با 

توضیح داده شده است.
مناسب  الگوی  و  خوب  حکمرانى  کتاب  زمینه  این  در  پژوهش ها  بهترین  از  یکی 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  که  است   )1387( قلی پور  رحمت اهلل  تألیف  دولت 
تشخیص مصلحت نظام و دفتر گسترش تولید علم آن را منتشر کرده است. در این اثر 
نقش دولت در کشورداری و الگوهای دولت در حکمرانی و مفاهیم مرتبط با حکمرانی 
مطلوب  حکمرانی  کتاب  در   )1387( ضمیری  عبدالحسین  است.  شده  بررسی  خوب 
)ره(  خمینی  امام  دیدگاه  از  را  مطلوب  حکمرانی  )ره(  خمینی  امام  سیاسی  اندیشۀ  در 
با حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی رایج مقایسه کرده است. در هیچ یک از این آثار 
به صورت مستقل عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی از دیدگاه حکمرانی خوب سنجیده 
نشده است. مقالۀ حاضر درصدد است در این جهت گامی نو بردارد و میزان تطبیق الگوی 

حکمرانی خوب را با سیاست ها و عملکردهای دولت هاشمی رفسنجانی بررسد.

5. روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و در این راه از داده های کتابخانه ای، روش های 
پژوهش  این  برده ایم. درواقع در  بهره  پارامترهای عددی موردنیاز  اندازه گیری  و  کمی 
تنها به داده های کتابخانه ای اکتفا نکرده و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را به کار 
سپس  و  می پردازیم  خوب  حکمرانی  الگوی  شاخصه های  تبیین  به  آغاز  در  گرفته ایم. 

میزان انطباق این شاخص ها را با عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی می سنجیم.

6. چهارچوب نظری
محاسبۀ کیفیت حکمرانی نیازمند شاخص ها و معیارهای کّمی مناسبی است که بتوان با استفاده 
از آن ها نحوۀ اثرگذاری مؤلفه های حکمرانی را بر عملکرد اقتصادی بررسی کرد. در پاسخ به  (1
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این نیاز، سازمان های متعدد بین المللی با برشمردن ویژگی های متنوع برای کیفیت حکمرانی به 
تهیۀ شاخص هایی اقدام کرده اند. بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت و نهادهایی تعریف 
می کند که با آن ها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می شود و مشتمل 

بر سه مؤلفۀ زیر است: 
1. فرایندی که صاحبان قدرت از طریق آن انتخاب می شوند، بر آن ها نظارت می شود 
و سرانجام تعویض می شوند. دو شاخص »حق اظهارنظر« و »پاسخگویی« و همین طور »ثبات 

سیاسی« ذیل این مؤلفه قرار می گیرند.
2. مؤلفۀ دوم ظرفیت و توانایی دولت برای ادارۀ کارآمد منابع و اجرای سیاست های 

درست است و دو شاخص »اثربخشی دولت« و »کیفیت قوانین و مقررات« را دربر می گیرد.
3. احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آن ها را 
اداره می کنند مؤلفۀ دیگری است که شاخص »حاکمیت قانون« و »مهار فساد« در آن جای 

می گیرد.
جیمز گاستو اسپت، مدیر دفتر برنامۀ توسعۀ ملل متحد، حکمرانی خوب را مشارکت، 
شفافیت و پاسخگویی تعریف می کند و معتقد است: »حکمرانی خوب اثربخشی، کارایی و... 
را نیز دربر می گیرد«. گروهی دیگر شاخص های حکمرانی خوب را به شرح جدول 1 پیشنهاد 

کرده اند.
جدول 1. شاخص های حکمرانی خوب

شاخص های جزء )کارکردها(شاخص

الف( آزادی سیاسی؛ ب( پایداری سیاسیمشارکت شهروندان

الف( کارایی قضایی؛ ب( کارایی اداری؛ ج( فساد پاییندولت محوری

الف( توسعۀ انسانی؛ ب( توزیع عادالنهتوسعۀ اجتماعی

الف( توجه به بیرون؛ ب( استقالل بانک مرکزی؛ ج( میزان بدهی نسبت به GDPمدیریت اقتصادی

The Asian Development Bank )ADB(, 2001: 50 :منبع

یک مبنای اساسی برای تعیین ویژگی های حکمرانی خوب شاخص های هشت گانه ای 
است که در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل )UNDP( و بانک جهانی مطرح شده است. این شاخص ها 
به ترتیب عبارت اند از: 1. مشارکت، 2. حاکمیت قانون، 3. شفافیت، 4. مسئولیت پذیری، 5. 
 Jeff huther &( اجماع سازی، 6. عدالت و انصاف، 7. کارایی و اثربخشی، 8. پاسخگویی

.)Anwar shah, 2006
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1. مشارکت. مشارکت حضور همۀ مردم در تصمیم گیری های مختلف است که هم 
به صورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای قانونی و مشروع تحقق 
می یابد. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همۀ افراد جامعه 
در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود. البته این امر لزوماً به معنی آن نیست که 
به تمایالت، خواسته ها و نگرانی های تک تک افراد جامعه توجه می شود بلکه منظور از 
آن مشارکت حداکثری است که از طریق سازوکارهای خاص خود تحقق پیدا می کند. 
ابراز نظرات و دیدگاه های  بنابراین ویژگی اصلی مشارکت همانا آزادی همۀ مردم در 
خود است و این امر در مرحلۀ اجرا نیازمند ابزارهای خاصی ازجمله رسانه های آزاد و 

نهادهای مدنی مستقل است.
2. حاکمیت قانون. برقراری نظام حکمرانی خوب به چارچوب های قانونی عادالنه 
محرومان  مخصوصاً  افراد  کلیۀ  حقوق  از  باید  چارچوب  این  در  دارد.  نیاز  بی طرف  و 
محافظت شود. اجرای این گونه قوانین در یک فضای بی طرف و مبتنی بر انعطاف نیازمند 

دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بی طرف و عاری از فساد است.
3. شفافیت. شفافیت یعنی جریان آزاد اطالعات و دسترسی سهل و آسان ذی نفعان به 
آن. اطالعات باید به اندازۀ کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر 
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اتخاذ تصمیمات و اجرای آن ها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.
فرایندهای تصمیم گیری در یک  و  نهادها  4. مسئولیت پذیری. در حکمرانی خوب 
چارچوب زمانی منطقی به همۀ ذی نفعان آن خدمات الزم را ارائه می دهند. نیل به این 
و  خواسته ها  تأمین  نسبت به  تصمیم گیر  نهادهای  که  است  امکان پذیر  زمانی  تنها  هدف 

تمایالت افراد احساس مسئولیت داشته باشند.
5. اجماع سازی. بسته به تنوع دیدگاه های موجود در یک جامعه بازیگران گوناگونی 
هم در آن وجود خواهند داشت؛ پس، حکمرانی خوب باید منافع و سالیق مختلف را 
به سمت اجماعی گسترده هدایت کند که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع 
و  پایدار  انسانی  توسعۀ  ضروریات  نسبت به  که  است  این  مستلزم  امر  این  دارد.  درپی 
چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای چشم اندازی بلندمدت و وسیع وجود داشته 
باشد. این مهم نیز تنها از طریق فهم و درک مفاهیم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه 

قابل دستیابی است.
6. عدالت و انصاف. در حکمرانی خوب همۀ افراد باید از فرصت های برابر برخوردار 
باشند. رفاه یک جامعه به تضمین این امر وابسته است که همۀ اعضای آن احساس کنند 
در آن جامعه ذی نفع هستند. برای تحقق این امر همۀ گروه های آسیب پذیر برای افزایش 

توانمندی های خود باید از حمایت های الزم برخوردار باشند.
سازمان های  و  نهادها  که  معناست  این  به  خوب  حکمرانی  اثربخشی.  و  کارایی   .7
به صورت  منابع موجود  از  و  باشند  را درنظر داشته  نیازهای مردم  تصمیم گیرنده همیشه 
کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفادۀ پایدار از 
منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود، لذا موضوع بهترین استفاده از منابع 

با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
نه تنها  است.  خوب  حکمرانی  برای  حیاتی  امر  یک  پاسخگویی  پاسخگویی.   .8
نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعۀ مدنی باید نسبت به عموم مردم 
و همۀ افراد ذی نفع پاسخگو باشند. به طورکلی هر نهاد یا سازمان نسبت به کسانی که با 

.)Ibid( تصمیمات آن ارتباط مستقیم دارند، پاسخگو خواهد بود
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7. تطبیق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با شاخصه های الگوی حکمرانی 
خوب

7. 1. مشارکت
مشارکت اولین مؤلفه در حکمرانی خوب است که، براساس آن، دولت باید ساختاری را 
فراهم سازد که همۀ افراد بتوانند در امور مربوط به خود و جامعه مشارکت داشته باشند. از 
سال 1368 به بعد با روی کارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی و تسلط گفتمان سازندگی اتخاذ 
سیاست های سرمایه دارانه، خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و حمایت از اقتصاد بازار آزاد 
شکل گرفت. تحت سیاست خصوصی سازی اقتصاد در سال 1370 مقرر شد همۀ بنگاه ها 
و شرکت هایی که در سال 1358 از جانب شورای انقالب ملی اعالم شده بودند به بخش 
خصوصی واگذار شوند. سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد بود و 

از سوی دیگر در این سال ها سرمایه داری گرایش صنعتی تری پیدا کرد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع نخستین برنامۀ پنج ساله توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی که خط مشی خصوصی سازی شرکت های دولتی را مدنظر داشت بورس اوراق بهادار 
تهران نیز حیات مجدد یافت. در سال 1368 بیش از 3984000 سهم به ارزش بالغ بر یازده 
میلیارد ریال در بورس تهران دادوستد شد. درسال های بعد نیز حجم معامالت رشد چشمگیری 
یافت؛ به طوری که در سال 1372 بورس تهران شاهد دادوستد 97328000 سهم به ارزش بالغ 
بر پانصدوپانزده میلیارد ریال بود. سال 1374 تعداد سهام معامله شده در بورس تهران با بیش 
از 10000 درصد رشد نسبت به سال 1368 به بیش از 432 میلیون سهم رسید. ارزش سهام 
مبادله شده در این سال نیز با بیش از 1000 درصد افزایش نسبت به ابتدای برنامۀ اول توسعه به 
1880 میلیارد ریال بالغ شد. استقبال مردم از بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1368-

1374 به دادوستد 808 میلیون و 351 هزار سهم به ارزش 4095/9 میلیارد ریال منجر شد. این 
روند در سال 1375 هم ادامه یافت و ارزش کل معامالت سهام تنها در نُه ماه منتهی به آذر این 
سال با رشدی بالغ بر 250/6 درصد )3/5 برابر( نسبت به مدت مشابه سال 1374 از 3700 میلیارد 

ریال فراتر رفت )لیالز، 1376: 371(.
سیاست های  اعمال  و  افراطی  گرایش های  با  دولت  دیدگاه های  فرهنگی،  عرصۀ  در 
سخت گیرانه مخالف بود و از آزادی های فرهنگی به خصوص در عرصۀ مطبوعات و نشر 
حمایت می کرد. در دوران دولت هاشمی رفسنجانی، نوسازی اجتماعی، فرهنگی و آموزشی 
رخ داد. از طرف دیگر، فضای مطبوعاتی کشور اندکی نسبت به سال های قبل آن تحول یافت 
و زمینۀ نقد و انتقاد محدود فراهم آمد )روزنامۀ همشهری و ایران نمایندۀ گرایش فکری جدید 
محسوب شدند(. این رویدادها را می توان در راستای مشارکت فرهنگی و اجتماعی ارزیابی  (1
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کرد. نشانه های گسترش مشارکت در مباحث فرهنگی و اجتماعی را می توان افزایش باسوادی، 
گسترش کمی و کیفی آموزش عالی و... عنوان کرد که در جدول 2 آمده است.

ـ  فرهنگی جدول 2. مقایسۀ شاخص های فرهنگی براساس مراکز آموزشی 
درصد رشد مطلقسال 1376سال 1356عنوان
12/800/00043/000/000335باسواد

7/500/00018/979/863252دانش آموز
152/000877/952577/2کادرآموزشی

13/95227/650196کادر آموزش عالی )هیئت علمی(

45/500193/052227آموزشگاه تحصیلی

152/0001/250/000812دانشجو
60266443مراکز آموزش عالی
81198244/4مؤسسات تحقیقاتی

1/92411/392500پژوهشگر
2/31418/918700کارشناس و تکنیسین

5/39226/862400دانشجوی تحصیالت تکمیلی
منبع: رضوانی، 1381: 46.

در دوران بعد از جنگ، حوادثی چون پذیرش قطعنامۀ 598 و پایان جنگ، رحلت 
امام خمینی )ره( و انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبری جمهوری اسالمی، تجدیدنظر در 
قانون اساسی، حذف منصب نخست وزیری، افزایش اختیارات رئیس جمهوری، انتخاب 
از  ناشی  شرایط  نیز  و  رویدادها  این  داد.  رخ  ریاست جمهوری  به  رفسنجانی  هاشمی 
بازسازی اقتصادی، موجب شد، به لحاظ سیاسی، اولویت های جدیدی در ساختار سیاسی 

ایران به وجود آید. 
در این دوره )سال های 1368-1372(، چهار انتخابات حساس و سرنوشت ساز مجلس 
از  را  آن ها  می توان  که  شد  برگزار  ششم   و  پنجم  ریاست جمهوری  و  پنجم  و  چهارم 
نمادهای مشارکت سیاسی در این دوران برشمرد. باتوجه به این چهار انتخابات می توان به 
این جمع بندی رسید که سطح مشارکت سیاسی از سال 1368 تا 1375 رشد نسبتاً معقولی 
هاشمی  دولت  گفت  می توان  اجتماعی،  و  فرهنگی  مشارکت  بحث  زمینۀ  در  داشت. 
حدودی،  تا  عرصه،  این  بر  حاکم  قبلی  فضای  نسبت به  و  مقدورات،  بنابر  97رفسنجانی، 
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در جهت گسترش مشارکت فرهنگی و اجتماعی قدم برداشت، اما ازآنجاکه در این حوزه 
سیاست خاصی را مدنظر نداشت تنها به رشد کمی و تاحدودی کیفی و البته در راستای توسعه 
و اشاعۀ آموزش و نوسازی دست یافت. از طرفی، نقطۀ قوت دولت هاشمی، در ارتباط با 
شاخصۀ مشارکت در الگوی حکمرانی خوب، بحث مشارکت اقتصادی بود. این دولت با 
حمایت از سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی و واگذاری برخی از اختیارات خود 
گامی مهم در مسیر تحقق مشارکت اقتصادی برداشت. این مشارکت چرخشی تأثیرگذار 

به سمت مشارکت دادن اقشار گوناگون جامعه در اقتصاد بود )فوزی، 1384: 272(.

7. 2. قانون
متعاقب بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 1368 در ساختار قوۀ قضاییه 
تغییراتی پدید آمد. در این بازنگری، بروز برخی مشکالت و ضعف های دستگاه قضایی سبب 
شد به موضوع نحوۀ ادارۀ دستگاه قضایی توجه شود. شورایی بودن مدیریت عالیۀ قوۀ قضاییه 
به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز ضعف ها و اشکاالت در عرصۀ نظام قضایی در محافل 
علمی و مطبوعاتی مطرح شد و حتی امام خمینی )ره( صراحتاً از شورای عالی قضایی خواست 
مسؤولیت ها و وظایف مربوط به آن شورا بین اعضای آن تقسیم شود تا هر امری مسئول خاص 

خود را داشته باشد )فوزی، 1384: 256(.
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در سال 1373 ازجمله تحوالتی بود که در اوایل 
دوران سازندگی در عرصۀ تشکیالت و سازمان قضایی کشور رخ داد. تشکیل این دادگاه ها 
براساس الیحه ای بود که در مجلس چهارم به تصویب رسید. مهم ترین مقصودی که در تدوین 
و تصویب این الیحه دنبال شد، سرعت بخشیدن به جریان محاکمات و رهایی از تشریفات 
آیین رسمی دادرسی بود. تدوین کنندگان انتظار داشتند با حذف دادسرا و دادستان و ایجاد 
دادگاه هایی با صالحیت عام مراحل دادرسی کوتاه شود و روند محاکمات سرعت گیرد 
اما مخالفان الیحه حذف دادسرا را باعث ازبین رفتن دقت و عدالت می دانستند. اصوالً قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب چند محور اصلی داشت: حذف نهایی دادسرا، ایجاد 

مرجع قضایی صالحیت عام و ایجاد دادگاه های تجدیدنظر استان )زرنگ، 1380: 307(.
در زمینۀ شاخصۀ حاکمیت قانون باتوجه به ساختار قانون اساسی کشور )تفکیک قوا( 
اقداماتی در بازنگری قانون اساسی صورت گرفت که گامی مهم در جهت رفع نواقص پیشین 
و محقق شدن حاکمیت قانون بود. اقدامات قوۀ قضاییه از جهتی تسهیل روند محاکم و از جهت 
دیگر افزایش کارایی آن قوه را درپی داشت و این خود باعث حرکت نظام سیاسی به سوی 

شاخصۀ حاکمیت قانون بود. (1
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7. 3. شفافیت
باید  قرار دارند و  اجتماعی  الگوی حکمرانی خوب مدیران دولتی در آینۀ شبکه های  در 
به راهبرد دولت شفاف و مدیر صادق رو آورند. با روی آوردن به راهبرد صداقت، به قول 
دایسون، مدیران در طول زمان به این نکته خواهند رسید که این راهبرد نه تنها مخرب و بی فایده 
نیست بلکه خواهد توانست چهره و اعتبار دولت را نزد جامعه و شهروندان بهبود بخشد و بر 

مشروعیت آن بیفزاید.
درخصوص سنجش شاخصۀ شفافیت با عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی می توان به 
شفاف سازی در بخش اقتصادی اشاره کرد که شامل اقداماتی بود از قبیل اصالح نرخ ارز، 
اصالح نرخ سود بانکی، تصحیح ساختار بودجه، و آزادسازی اقتصاد که یکی از وجوه مهم آن 
شکستن انحصارات و تقسیم بازارها و ذره ای کردن آن ها بود. با سیاست آزادسازی بسیاری از 
انحصاراتی که در عرصه های مختلف اقتصادی در سالیان قبل )باتوجه به اقتصاد سالیان جنگ( 
شکل گرفته بود و خود یکی از وجوه آشکار عدم شفافیت در این عرصه بود تا حدودی 

کمرنگ شد )فوزی، 1384: 337(.
 روند نوسازی و گسترش ارتباطات در ایران در دوران دولت هاشمی رفسنجانی زمینه را 
برای استفادۀ مردم از رسانه های بین المللی مانند ماهواره، اینترنت، و ارتباط تلفنی فراهم آورد. 
در این دوره دولت در گسترش زیرساخت های مخابراتی مانند ارتباطات تلفنی، استفاده از 
اینترنت )نخستین بار( برای سطح گسترده تری از جامعه کوشید. این زیرساخت ها گامی اساسی 
و الزمۀ شفافیت در هر جامعه ای است. در این دوره، همچنین، پیرو سیاست تساهل فرهنگی 
با اجازۀ رسمی دولت نشریات متعددی منتشر شدند که بسیاری از آن ها را می توان غیرمذهبی 
خواند و حتی بخشی از آن ها تقریباً به ارگان گروه های بیرون حاکمیت بدل شدند نظیر مجلۀ 
ایران فردا به عنوان ارگان نهضت آزادی. همچنین عالوه بر منتقدان داخل حاکمیت همچون 
روزنامۀ سالم و جهان اسالم مجالتی نظیر کیان، راه نو، گفتگو و... اجازۀ نشر پیدا کردند و 
این اقدام زمینه را برای بیان دیدگاه های مختلف تا حدی فراهم آورد. آمارها و نمودارها نشان 
می دهند که میزان تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم در این دوره رو به رشد 
بود و وسائل ارتباط جمعی گسترش یافت. برای مثال در طول دهۀ 1360 برنامه های تلویزیونی 
در حدود ساعت های بین 16 تا 24 و تنها در قالب دو شبکه ارائه می شد حال آنکه در سال 
1376 پنج شبکۀ تلویزیونی وجود داشت که یکی به صورت شبانه روزی و بقیه به طور متوسط 
حداقل 12 ساعت در روز برنامه پخش می کردند. میزان تولید برنامه های متعدد نظیر فیلم و 

سریال و برنامه های آموزشی و غیره نیز افزایش چشمگیر داشت )قبادزاده، 1380: 92(.
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جدول 3. مقایسۀ شاخص های فرهنگی براساس ابزار فرهنگی )آمار سال 1373(
درصد رشد مطلقسال 1376سال 1365عنوان

2161/000462/5نشریات
2/80016/000572کتاب )عنوان(

1/600/0005/784/000361/5کتاب های موجود در کتابخانه ها
4956114/2فیلم

360670186کتابخانه های عمومی
18/800166/125883 ساعتصدا و سیما )تولید(

جدول 4. نمایۀ مقایسه ای )1350ـ 1375(

1350135513651375سال
33191626روزنامه
69174482هفته نامه
8811672165فصلنامه
4888113212ماهنامه

379324315749تعداد کل

به طورکلی، می توان گفت سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی گامی اساسی و 
بسیار مؤثر درجهت تحقق شفافیت مالی و به طورکلی ارتقای شفافیت دولت نسبت به گذشته 
بود و، همان گونه که اشاره شد، با فراهم آوردن زیرساخت های شفافیت، یعنی گسترش رسانه ها 
و وسائل ارتباط جمعی، توانست در زمینۀ شفافیت فرهنگی و اجتماعی اقدامات سازنده ای 

انجام دهد هرچند این اقدامات بیشتر درجهت بازسازی خرابی های جنگ بود.

7. 4. مسئولیت پذیری
حکمرانی خوب مستلزم این است که نهادها و فرایندهای تصمیم گیری در یک چارچوب 
زمانی منطقی به همۀ ذی نفعان خود خدمات الزم را ارائه دهند. نیل به این هدف تنها زمانی 
امکان پذیر است که نهادهای تصمیم گیر نسبت به تأمین خواسته ها و تمایالت افراد احساس 

مسئولیت داشته باشند. (1
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مسئلۀ کار و ایجاد فرصت های شغلی مولد برای نیروی کار از اساسی ترین مشکالتی بود 
که دولت هاشمی رفسنجانی در جهت رفع آن احساس مسئولیت کرد. با پایان یافتن جنگ 
تحمیلی و شروع دوران سازندگی سرمایه گذاری برای اجرای طرح های عظیم زیربنایی از 
یک سو و ضرورت بازسازی مناطق جنگ زده از سوی دیگر فرصت های شغلی جدیدی را 
پدیدار ساخت. بازار کار در جریان اجرای نخستین برنامۀ پنج ساله توسعۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور رونق تازه ای یافت. براساس گزارش عملکرد برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شمار شاغالن کشور در سال 1372 به 13/82 میلیون نفر و میزان بیکاری 
به حدود 11/4 درصد جمعیت فعال رسید. در سال 1367 حدود 15/3 درصد نیروی فعال 
کشور بیکار بودند. یکی از سیاست های جدید وزارت کار و امور اجتماعی برای کاهش 
میزان بیکاری اجرای طرح خوداشتغالی بود. در این طرح ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار 
می گرفت و محصوالت تولیدی آن ها در بازارچه های کار عرضه می شد. این طرح از توفیق 

نسبی برخوردار بود )لیالز، 1376: 216(.
تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه و دولت در قبال آسیب های اجتماعی و اقتصادی 
مانند بیکاری، بیماری، حوادث و... برای اقشار مختلف پیش بینی و طرح ریزی می کند تا در 
مواقع ضروری از کاهش یا قطع درآمد افراد در کوتاه یا درازمدت جلوگیری کند و سالمت 
روحی و جسمی افراد تضمین شود. برای پوشش امر خطیر خدمات درمانی بیمه شدگان بودجۀ 
درمان سازمان تأمین اجتماعی در پنج سال منتهی به سال 1374 از 110 میلیارد ریال به 737 
میلیارد ریال افزایش یافت. در سال 1375، این بودجه به 1100 میلیارد ریال رسید. افزایش نرخ 
ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی بخش قابل توجهی از رشد بودجۀ درمان را دربر داشت. از 
طرف دیگر، تا پایان دومین برنامۀ پنج ساله توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بالغ 
بر 22/7 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات درمانی ـ بهداشتی قرار گرفتند. 
باتوجه به خرابی ها و مسائل و مشکالت ناشی از جنگ نیاز جامعه به سمت تأمین اجتماعی و 
کاهش بیکاری سوق پیدا کرده بود، به این دلیل دولت ارائۀ پاسخ مناسب به این خواست مردم 
را وظیفۀ خود دانست و در جهت آن اقداماتی صورت داد. این اقدامات کاماًل در رفع این دو 

معضل موفق نبود اما در حّد خود مسئولیت پذیری دولت را نشان می دهد )همان: 217(.

7. 5. اجماع سازی
رویکرد اجماع سازی حکمرانی عبارت است از »رابطۀ بین جامعۀ مدنی و دولت« و »رابطۀ 
بین حکمرانان و حکومت شوندگان« )شریف زاده، 1382: 49(. ایجاد اجماع که با دموکراسی 
97ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد زمینه ای برای انسجام اجتماعی است. »انسجام اجتماعی نوعی 
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از ارتباط است که در آن یک گروه از مردم توانمند و بامهارت را برای مشارکت نشان می دهد 
که زمینه و فضایی برای تحول به وجود می آورد. الزمۀ مشارکت داشتن زبان مشترک و تفسیر 

مشترک از مفهوم های کلیدی است« )همان: 50(.
جریان میانه رو در واقع جریانی عملگرا و فن ساالر بود که از درون نیروهای راست و 
چپ بیرون آمد و با دو جریان اصولگرای راست و چپ اشتراکات و اختالفاتی داشت و 
در مقاطع مختلف برای پیشبرد اهداف خود دست به ائتالف تاکتیکی با این گروه ها می زد. 
این جریان، ضمن مخالفت با سیاست های افراطی، از نوعی سیاست های معتدل در حوزۀ 
فرهنگی و اقتصادی حمایت می کرد. می توان هاشمی رفسنجانی را مظهر این جریان دانست 
که با به قدرت رسیدن او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1368، زمینه برای گسترش این 
تفکر در کشور هموارتر گشت. دولت هاشمی رفسنجانی خود را برآیند نیروهای موجود در 
جامعه می دانست و توانست حول مقاصد خود در طیف های مهم و تأثیرگذار جامعه اجماعی 
به وجود آورد. هاشمی برای دورری از منازعات سیاسی که مجلس یکدست چپ گرا به آن 
دامن می زد، دولت خود را دولت کاری انتخاب کرد و بخشی از نیروهای چپ را، که بر 
نارسایی اقتصاد دولتی اذعان داشتند، در دولت با خود همراه ساخت. این بخش از توانایی های 
دولت او را می توان با شاخصۀ اجماع سازی همگام دید. از طرف دیگر، حضور در سازمان های 
بین المللی و افزایش نقش و مشارکت ایران در سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در 
این دوره را می توان جهت گیری به سمت تنش زدایی به شمار آورد. دولت در راستای گسترش 
ارتباط جمهوری اسالمی با نظام بین الملل که یک اصل اساسی در راه توسعه و سازندگی 
به نظر می رسید، از طریق عضویت در نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی و نیز پیوستن به 
کنوانسیون های بین المللی، توانست حمایت و پشتوانۀ تقنینی مجلس را به دست آورد )فوزی، 
1384: 279(. در گفتمان دوران سازندگی ضمن اصالح ساختارهای قدیمی و ایجاد تحّول 
در نقش ها، شاهد شکل گیری و تعمیق الگوی ارزشی در جامعه هستیم که با وضعیت جدید 
سازگاری بیشتری دارد و نوعی تفسیر دنیاگرایانه تر از ارزش های انقالبی دوران قبل است. 
این تفسیر می توانست زمینه را برای توسعۀ اقتصادی کشور مهیا کند. این وضعیت نیازمند 
به وجودآمدن اجماع نظری بین گفتمان های حاکم در کشور بود که در گفتمان سازندگی 

متبلور شد.

7. 6. عدالت و انصاف
عدالت و محوریت آن در بخش دولت و ادارۀ عمومی از دیگر مؤلفه های دولت در حکمرانی 
خوب است که اهمیت بسزایی دارد. درواقع عدالت و تحقق آن در جامعه سنگ بنای مشروعیت  (1
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حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی می شود. عدالت درواقع جوهرۀ مقاصد 
خط مشی گذاری دولتی در جامعه است و سرشت و ذات قانون مقید به تحقق عدالت فرض 

می شود.
 عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی را، براساس شاخصۀ عدالت و انصاف، می توان باتوجه به 
بحث فوق در نمودهای عملی حکومت حق مدار پیدا کرد. حکومت حق مدار حکومتی است 
که امنیت و رفاه مردم را تأمین می کند، ثروت را عادالنه توزیع می کند و مشارکت آگاهانۀ 
عناصر اجتماعی را فراهم می سازد. درمجموع، دولت هاشمی رفسنجانی با اجرای برنامۀ اول 
توسعه، عالوه بر رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، موفق شد به بعضی از اهداف خود 
ازجمله ایجاد تحرک در سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 6/06 
نیز به افزایش قابل توجه پوشش آموزش و  درصد در تولید ناخالص داخلی دست یابد و 
پرورش و بهداشت و درمان و درنتیجه بهبود نرخ باسوادی وکاهش نرخ مرگ ومیر منجر شود. 
همۀ موارد یادشده را می توان گام مؤثر و اساسی درجهت تحقق شاخصۀ عدالت و انصاف و 
حرکت به سوی الگوی حکمرانی خوب دانست. می توان گفت در برنامۀ دوم همچون برنامۀ 
اول رشد و توسعۀ اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف درنظر گرفته شده بود و مقولۀ عدالت 
اجتماعی در حاشیه بود و عماًل در برنامه های اول و دوم به جای عدالت اجتماعی بیشترین 
توجه و اولویت به رشد اقتصادی اختصاص داده شد. سیاست گذاران بر این عقیده بودند که 
در صورت رشد درآمد ملی می توان با استفاده از سیاست های توزیع مجدد درآمد ازجمله 
سیاست های مالیاتی به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی اقدام کرد اما چنین 
اتفاقی نیفتاد و افزون بر آن سیاست های تعدیل اقتصادی باعث تورم زیاد و نوسان شدید در 
جامعه شد. این تورم نابرابری در توزیع ثروت و درآمد و فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد را 

تشدید کرد )امیراحمدی، 1374: 86(.
شاخص توسعۀ انسانی شاخصی است مرکب از متغیرهای بسیار ازجمله متغیرهای بهداشتی 
و  متخصصان  عمومی،  پزشکان  تعداد  نوزادان،  مرگ ومیر  تعداد  زندگی،  به  امید  )شامل 
دندان پزشکان، تعداد تخت های بیمارستانی و...( متغیرهای آموزشی )مانند تعداد دانش آموزان 
و دانشجویان(، دسترسی به امکانات اولیۀ زندگی )مانند دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی 
به امکانات آموزشی و ...( عدالت بین نسلی )مانند حفظ محیط زیست(، و شاخص های حقوقی 
)مانند تساوی زن و مرد، حقوق بشر(. همان گونه که در جدول ذیل نشان داده شده است، میزان 
این شاخص 57 در سال 1975 )1357( به 69 در سال 1995 )1374( رسیده است. این افزایش 

شاخص نشان دهندۀ تحقق توسعۀ انسانی و درنتیجه افزایش عدالت در جامعه است.
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جدول 5. شاخص توسعۀ انسانی از سال 1995-1975
سال

شاخص
19751980198519901995

0/5710/5780/6150/6530/693شاخص توسعۀ انسانی

رشد اقتصادی از نمادهای توسعۀ اقتصادی و موتور محرکۀ آن به شمار می آید و سبب 
رونق کسب وکار و باالرفتن تولید می شود. این افزایش رونق اقتصادی را درپی دارد و 
برای  اقتصادی  به وجودآمدن عدالت در جامعه می شود؛ زیرا رونق  باعث  امر خود  این 

جامعه مواهبی پدید می آورد که سبب افزایش خدمات دولت ها به جامعه است.

شکل 1. نمودار روند رشد اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی

عدالت اجتماعی همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه ها و اهداف نظام های تصمیم گیری 
در کشور بوده است. یکی از مهم ترین شاخص های سنجش توزیع درآمد ضریب جینی 
است. در این دوره، چنان که در شکل 2 پیدا است، این شاخص با افت وخیزهای متعددی 
به عدد  را  این شاخص  و...  بازسازی  توسعه، سیاست های  اول  برنامۀ  بود. آغاز  روبه رو 
0/387 در سال 1371 رساند که پایان دورۀ اول دولت هاشمی رفسنجانی بود. در دورۀ 
دوم، دولت ایشان این شاخص با آهنگ کندی افزایش یافت اما دوباره در سال 1375 به 

عدد 0/391 رسید.
شاخص رفاه اجتماعی نیز در دورۀ هاشمی رفسنجانی با شروع برنامۀ اول توسعه به 
دلیل بهبود شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت به گونه ای که از رقم 60/3 در سال 1368 

به رقم 87 در سال 1372 و رقم 86/4 در سال 1374 رسید )همان(.
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جدول 6. ضریب جینی و سهم هزینۀ 10٪ ثروتمند جامعه به 10٪ فقیر جامعه

ضریب دوره
جینی

سهم 10 درصد ثروتمندترین به ٪10 
فقیرترین

دورۀ انقالب و 
0/37517/85جنگ

0/39816/34برنامۀ اول توسعه

0/415/18برنامۀ دوم توسعه

شکل 2. نمودار روند ضریب جینی در دورة هاشمی رفسنجانی

7. 7. کارایی و اثربخشی

اثربخشی بُعد کیفی بهره وری است و »درجه یا میزان دستیابی به اهداف موردنظر« تعریف 
شده است. اثربخشی نشانگر نسبت هدف های واقعی به هدف های پیش بینی شده و عملکرد 
اندازه گیری  سازمان  و  کار  نیروی  بازده  طریق  از  و  است  موردانتظار  عملکرد  به  واقعی 
می شود )حمیدی زاده، 1387: 38(. دولت هاشمی رفسنجانی را می توان اولین دولتی نامید که 
برنامه ریزی و برنامه محوری را جزء اصول خود قرار داد و با همکاری دیگر نهادهای حکومتی 
به تهیۀ برنامۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست زد. فرایند برنامه محوری در ساختار 
97اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه گامی مهم در مسیر اثربخشی محسوب می شود. در 
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دوران دولت سازندگی، دو برنامه طراحی و اجرا شد. برنامۀ اول توسعه )1368 ـ 1372( را 
به جرئت می توان اولین برنامه ای دانست که به شکل محوری به نقش انسان در توسعه توجه 
کرده و بخش های آموزش عمومی و بهداشت همگانی را به گونه ای خاص مورد توجه قرار 
داده است. برنامۀ دوم توسعه )1374ـ  1378(، با یک سال وقفه، بعد از برنامۀ اول اجرا شد. در 
این برنامه، عالوه بر بحث اصالحات اقتصادی، »ثبات اقتصادی« نیز در مرکز توجه ها دولت 
قرار گرفت. براین اساس، برای افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی به مدیریت کالن 
اقتصادی کشور و تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و مؤسسات توجه بیشتری شد )وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، 1383: 25-22(.

جدول 7.  برنامۀ اول و دوم توسعه

دوره

تولید ناخالص خدماتنفتصنایع و معادنکشاورزی
داخلی

ب
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حق

د ت
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برنامۀ 
اول 
توسعه

6,16,4105151066,79,58,993,76,76,5978,17,491,4

برنامۀ 
دوم 
توسعه

4,32,148,85,95,186,41,6-1,3-8,13,14,21355,13,262,7

افزایش جمعیت کمتر از 500 هزار نفری شهر تهران به باالی 7 میلیون نفر درطول 
نیم سده، در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای شهری با این حجم از جمعیت مصائب 
بسیاری پدید آورد که باتوجه به شرایط جنگ و مشکالت دیگر چیزی نمانده بود که به 
یک معضل عظیم برای کارایی نظام جمهوری اسالمی ایران بدل شود. با روی کارآمدن 
دولت هاشمی رفسنجانی مدیریت شهرداری تهران تغییر کرد و هم زمان با شروع برنامۀ 
پنج سالۀ اول توسعۀ کشور شهرداری تهران درجهت افزایش کارایی و پاسخگویی نظام 

دولتی به نیازهای شهری به اقدامات اساسی زیر دست زد: 
در بعد عمرانی و فنی، در سال 1368، تنها 3/6 کیلومتر مسیل و تونل در دست ساخت 
بود. از سال 1369 تا پایان سال 1375، جمعاً 136/8 کیلومتر مسیل و تونل ساخته شد. در 
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سال 1368 تنها سه پل و زیرگذر در دست ساخت بود درحالی که از آن تاریخ تا پایان 
1375 تعداد 220 پل و زیرگذر به طول 120 کیلومتر احداث شد. در سال 1368، جمعاً 
6/3 کیلومتر بزرگراه ساخته شد درحالی که طی سال های 1369 تا 1375 جمعاً 237/7 
شهرداری  توسط  احداث شده  ساختمان های  و  ابنیه  سطح  شد.  ساخته  بزرگراه  کیلومتر 
این طرح های  انجام  در  است.  ثبت شده  مربع  متر   3559 تهران در سال 1368 مجموعاً 
از  متوازن  بهره مندی  در  تعادل  ایجاد  و  شهر  جنوب  مناطق  از  محرومیت  رفع  عمرانی 
امکانات موجود و خدمات عمومی برای برنامه ریزان و مدیران اجرایی شهرداری تهران 
یک اصل خدشه ناپذیر بود. به همین دلیل، اولویت اجرای طرح ها به مناطق محروم شهر 

اختصاص داده شد.
در بعد ساماندهی فضاهای شهری در سال 1370 طرح جامع تهران در محدودۀ 25 ساله 
برای 707/51 کیلومترمربع مساحت و 7/65 میلیون نفر جمعیت تنظیم شد. در طرح جدید، 
تهران به 5 حوزه و 22 منطقه تقسیم شد. این طرح در اسفندماه 1371 جهت تهیۀ طرح 
تفصیلی مناطق و طرح تدقیق حوزه های پنج گانه به شهرداری تهران ابالغ شد. شهرداری 
تهران در طول دوران دولت هاشمی رفسنجانی توانست به تکمیل شبکۀ بزرگراهی تهران، 
ارتقای کیفیت محیط زیست، بهبود وضعیت مالی شهرداری، اجرای طرح های زیربنایی و 
عمرانی وسیع، برنامه ریزی و استفاده از مشاوران متخصص، و تقویت جایگاه شهرداری 
در تصمیمات اداری بپردازد. این موارد همه نشان دهندۀ اثربخشی اقدامات و دیدگاه های 

یادشده در آن بازۀ زمانی است )لیالز، 1376: 370(.

7. 8. پاسخگویی
 پاسخگویی یک امر حیاتی در حکمرانی خوب است. دولت پاسخگو و قدرت همراه با 
رابطۀ دولت هاشمی  به  باب می توان  این  الزامات حکمرانی خوب است. در  از  مسئولیت 
رفسنجانی و مقام معظم رهبری به عنوان شاخصی درجهت تحقق اصل پاسخگویی دولت به 
مقام رهبری پرداخت و این طور بیان داشت که سیاست های کلی دولت هاشمی رفسنجانی در 
آن مقطع زمانی مطابق دیدگاه های رهبری بود. نحوۀ پاسخگویی دولت هاشمی رفسنجانی به 

رهبرانقالب را می توان در چند شاخص زیر به اختصار بیان داشت: 
ـ نظرخواهی از مقام معظم رهبری برای انتخاب اعضای هیئت دولت )کابینه(. به عنوان مثال 
رئیس جمهور وقت بیان داشت: زمانی که من میرسلیم را به عنوان وزیر ارشاد معرفی کردم، 

رهبری فرمودند که خیال رهبری از وزارت ارشاد آسوده شد.
97ـ تعیین وزرای کلیدی کابینه )کشور، خارجه و اطالعات( با نظر مستقیم رهبری به گفتۀ 
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ریاست وقت هیئت دولت.
ـ در نهایت می توان جملۀ مشهور مقام معظم رهبری )هیچ کس برای من هاشمی نمی شود( 
را در مراسم تودیع آقای هاشمی رفسنجانی پس از هشت سال ریاست جمهوری او شاخص 

سنجش رضایت و پاسخگویی دولت به رهبری قرار داد.
هاشمی رفسنجانی، در طول هشت سال، پاسخگویی خود به مجلس شورای اسالمی را به 
شکل های مختلف نشان داد. مجلس به وزیر اقتصاد او رأی اعتماد نداد و او برای پاسخگویی 
به درخواست های نمایندگان ملت که غالباً از جناح راست بودند به تغییر ترکیب کابینه دست 
زد. در این کابینه رئیس جمهور به منظور جلب توافق مجلس پنج وزیر با گرایش چپ )خالقی، 
عبداهلل نوری، معین، حاجی و سعیدی کیا( را از کابینه خارج کرد و پنج عضو جدید را که 
مورد پذیرش مجلس بود )میرسلیم، بشارتی، هاشمی گلپایگانی، آل اسحاق و ترکان( به جای 

آنان گماشت.

8. نتیجه
همان طورکه دیدیم، حکمرانی خوب با شاخصه های هشت گانه اش در تنظیم روابط دولت، 
اهداف  به  آنها  از  هریک  که  می کند  عمل  به گونه ای  مدنی  نهادهای  و  بخش خصوصی 
تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را باال ببرند. الگوی حکمرانی خوب با 
فعال کردن همۀ بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش 

خصوصی و مدنی کشور به توسعۀ پایدار انسانی دست یابد.
باتوجه به مطالعات مطرح شده، حکمرانی خوب الگویی است که در آن دولت بتواند 
به عنوان یکی از ارکان سه گانه با مشارکت دو بخش دیگر )خصوصی و مدنی( به فعالیت 
زمینه های  پیرامون  بررسی  و  بحث  از  پس  راستا،  این  در  بپردازد.  پایدار  توسعۀ  درجهت 
شکل گیری الگوی حکمرانی خوب به عنوان الگویی برای توسعۀ جامعه، در معرفی و تبیین آن 
مشخص شد که بنیاد آن بر توانمندسازی دولت و تعامل آن با سایر بخش های جامعه استوار 

است.
ارائه  با شاخصه هایی که از آن  باور است که الگوی حکمرانی خوب  بر این  نگارنده 
گام  آن  بیشتر  بومی سازی  مسیر  در  باید  و  باشد  داشته  هم  اشکاالتی  می تواند  است  شده 
برداشت. باتوجه به نیاز ما در سنجش دولت ها با ویژگی ها و شاخصه هایی براساس سیاست ها 
وعملکردهای دولت ها می توان گفت الگوی مورداشاره توان انطباق مناسب با ساخت اجتماعی 
و سیاسی ایران را دارد و باتوجه به ساختار قانونی کشور می توان شرایط و بسترهای الزم برای 

تحقق آن را فراهم ساخت. (1
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ایران )به ویژه ساختار قانون اساسی( نشان می دهد که زمینه ها و  تحلیل ساختار قانونی 
بسترهای ساختاری مناسب برای تحقق هریک از شاخصه های الگوی حکمرانی خوب موجود 
است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر تأمین آزادی های مدنی، سیاسی و اقتصادی، 
اعمال دموکراسی، مشارکت همۀ بخش ها و افراد جامعه در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی، پاسخگویی همۀ ارکان و نظام های اداری و سیاسی و عدالت اجتماعی تأکید و توجه 
خاص دارد و حتی می توان بیان داشت که شکل گیری و شکل دهی ساختار دولت در ایران بر 
مبنای اصول یادشده استوار است و قانون اساسی در بطن خود سازوکارهایی برای اعمال اصول 

و شاخصه های الگوی حکمرانی خوب ارائه می کند.
از منظر نگارنده، قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی 
حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از دولت های بعد از انقالب 
تالش کرد این الگو را محقق کند هرچند تالش هایش به دلیل برخی موانع ساختاری و اداری 

با فراز و نشیب همراه بود.
در پایان باید گفت که الگوی حکمرانی خوب، به رغم برخی نواقص، دارای شاخصه هایی 
است که می تواند مالک سنجش عملکرد دولت ها قرار گیرد و جای آن هست که چنین 

سنجشی در رابطه با دولت های دیگر پس از انقالب نیز انجام شود.
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جناح گرایی و تأثیر آن بر فرایند تصمیم گیری 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران1

اکرم جزینی زاده،2 صدیقه شیخ زادۀ جوشانی،3 یحیی کمالی4

چکیده
فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همانند هر دولت دیگری تحت تأثیر 
عوامل  ازجمله  پساانقالب  ایران  سیاسی  نظام  ویژگی  به عنوان  جناح گرایی  است.  مختلف  عوامل 
برآمده از محیط حکومتی است که بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی تأثیر گذاشته است. 
پژوهشگران حوزۀ مسائل ایران این عامل را عمدتاً رقابتی دائمی و فزاینده میان گروه بندی های سیاسی 
سیال، گذرا و بی قاعده توصیف کردهاند که در صحنۀ سیاست ایران پساانقالب به نام جناح شناخته 
می شوند. مقالۀ حاضر با هدف برجسته کردن عامل جناح گرایی در ایران، کوشیده است با رویکردی 
توصیفیـ  تحلیلی و مرور بخشی از ادبیات حوزۀ سیاست خارجی ایران، داللت های تأثیرگذاری این 
عامل را بر فرایند تصمیم گیری سیاسی خارجی جمهوری اسالمی ایران نشان دهد. ارزیابی مقاله این 

است که بخش عمدۀ این ادبیات تأکید میکند که جناح گرایی تأثیراتی منفی دارد.
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1. مقدمه
در بحث تصمیم گیری در سیاست خارجی، »فرایند تصمیم گیری«،5 »موقعیت«،6 »دست اندرکاران«،7 
»سازمان«8 و »نتیجه«9 پنج متغیر عمده فرض شدهاند. در ساده ترین حالت، فرایند تصمیم گیری در 
سیاست خارجی10 فرایندی است که طی آن تصمیمات یا بروندادهای11 سیاست خارجی شکل 
می گیرند. فرایند تصمیم گیری خود به عنوان یک متغیر، تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارد و 
ازاین رو، می تواند فوق العاده پیچیده باشد؛ به گونه ای که پی ریزی مسیر دقیق آن، به منظور پیش بینی 

نهایی یا نشان دادن مهم ترین عوامل تعیین کنندۀ آن بسیار دشوار شود.
فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز همانند هر دولت 
دیگری از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد. »جناح گرایی«12 به عنوان ویژگی نظام سیاسی ایران 
پساانقالب ازجمله عوامل برآمده از محیط حکومتی است که فرایند تصمیم گیری را در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تحت تأثیر قرار داده است. پژوهشگران حوزۀ مسائل 
ایران عمدتاً این عامل را کشمکش و رقابتی دائمی و فزاینده میان گروه بندی های سیاسی 
سیال، گذرا و بی قاعده توصیف کرده اند که در صحنۀ سیاست ایران پساانقالب به نام »جناح«13 
شناخته میشوند. میزان تأثیرگذاری عامل جناح گرایی با شاخص »کشمکش ها و رقابت های 
دائمی جناح های سیاسی« بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
به اندازه ای جدی است که اغلب پژوهشگران داخلی و خارجی سیاست خارجی ایران آن 
را اصلی ترین متغیر و تعیین کننده ترین عامل14 داخلی در سیاست خارجی میدانند )به طور 
 Moslem,نمونه بنگرید به: دهقانی فیروزآبادی، 1388 و 1390؛ رمضانی، 1380؛ متقی، 1390؛
Ehteshami, 2002; Buchta, 2000 ;2002(. از نگاه این پژوهشگران، جناح های مختلف در 
صحنۀ سیاست ایران، همان گونه که نسبتبه سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد و روند توسعۀ 
کشور رویکردهای متفاوتی دارند، رهیافت ها و ایستارهای آنان نسبت به سیاست خارجی نیز 

متفاوت و گاه متعارض است.

5. Decision Making Process
6. Decision Situation Occasion
7. Decision participants
8. Decision Organization
9. Decision outcome
10. Foreign Policy Decision Making Process )FPDMP(
11. Output
12. Factionalism
13. Faction
14. Determinant
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مقالۀ حاضر با هدف برجسته سازی15 متغیر »جناح گرایی« به عنوان ویژگی عمده و ثابت 
نظام سیاسی ایران پساانقالب کوشیده است ضمن کاوش در بخشی از ادبیات حوزۀ سیاست 
خارجی ایران به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از نگاه این ادبیات، داللت های تأثیرگذاری این 

عامل بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چیست؟
این مقاله دو بخش دارد. در بخش نخست، تالش شده است ضمن تعریف مفاهیم جناح و 
جناح گرایی در غرب و ایران، به معرفی آن دسته از چارچوب های نظری  پرداخته شود که در 
حوزۀ روابط بین الملل و سیاست خارجی تأثیر متغیر جناح گرایی را بر فرایند تصمیم گیری در 
سیاست خارجی به کمک آن ها تبیین می کنند. در بخش دوم، با کاوش در پژوهش های حوزۀ 
مسائل ایران، به برخی داللت های تأثیرگذاری این متغیر بر فرایند تصمیم گیری در سیاست 

اشاره شده است.

2. پیشینۀ پژوهش
تأثیر جناح گرایی به عنوان ویژگی پایدار نظام سیاسی ایران پساانقالب صرفاً به حوزۀ سیاست 
خارجی محدود نمی شود. ما در بررسی پیشینۀ پژوهش آثاری یافتیم که در آن ها پژوهشگران 

بر تأثیرگذاری این عامل بر حوزۀ سیاست داخلی و اقتصاد تأکید کرده اند.
مسلم در اثری ذیل عنوان »سیاست جناحی در ایران پسا[امام] خمینی«، با پرداختن به حیات 
جناح های سیاسی و تعامالت بین آن ها، به ویژه در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد 
خاتمی تصویری از رقابت جناحی در ایران ارائه می دهد و آن را »پایدارترین ویژگی نظام 
سیاسی پسا[امام] خمینی« برمیشمارد. به باور مسلم، شناخت فرایند سیاسی داخلی ایران وابسته 

.)Moslem, 2002( به فهم پویایی جناح گرایی در این کشور است
همچنین اوا پاتریشیا راکل در کتاب قدرت، اسالم و نخبۀ سیاسی در ایران ضمن شناسایی 
نظام سیاسی هم در حوزۀ  بر خروجی های  تأثیر رقابت های جناحی را  جناح های سیاسی، 

.)Rakel, 2009( سیاست های داخلی و هم خارجی تأثیرگذار و تعیین کننده می داند
مازیار بهروز دیگر پژوهشگری است که متغیر »جناح گرایی« را موردتوجه قرار داده است. 
او در مقاله ای با عنوان »جناح گرایی در ایران تحت فرمان [امام] خمینی«، جناح گرایی را جزء 
سازنده ای از وجود جمهوری اسالمی ایران توصیف می کند و معتقد است که این جزء از سال 

.)Behrooz, 1991( 1987 مانعی عمده بر سر راه انسجام حکومت بوده است
ایران  در  جناح گرایی  مسیر  به  وابسته  »ماهیت  عنوان  ذیل  اثری  در  قلعهتکی  محمدی 
پسا[امام] خمینی« با بهره گیری از چارچوب نظری نهادگرایی تاریخی و »رهیافت وابستگی 

15. Highlighting
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مسیر« پل پیرسون، علت تداوم جناح گرایی را تبیین می کند و معتقد است جناح گرایی به عدم 
.)Mohammadighalehtaki, 2014( شکل گیری احزاب سیاسی در ایران منجر شده است

همچنین برخی پژوهشگران تأثیر جناح گرایی را بر حوزۀ اقتصاد ارزیابی کرده اند. پدرام 
سعید در اثر خود با عنوان »پاسخگویی سازمان های فراحکومتی )بنیادها(: مطالعۀ موردی 
بنیادها در ایران«، ظهور جناح گرایی سیاسی در ایران پساانقالب را مانع شکل گیری یک 

.)Saeid, 2004( رویکرد سیاسی-اقتصادی مسلط و یکدست در درون کشور می داند
فرزانگان و اشنایدر در اثر مشترکی با عنوان »جناح گرایی، نفت و رشد اقتصادی در 
ایران: نفرین کجاست؟« چنین استدالل می کنند که افزایش جناح گرایی سیاسی در یک 
اقتصاد نفتی، مصیبتی برای رشد اقتصادی است. به باور آن ها، جناح گرایی به عنوان »ویژگی 
 Farzanegan and Schneider,( است  ایران«  متعارض16 حکومت  سیاست های  عمومی 
2009:2(. به باور این پژوهشگران، این، رانت نفتی نیست که مخرب اقتصاد است، بلکه 
آنچه زیان آور است، »رقابت مخرب« یا همان »رقابت جناح ها« درون ساختار قدرت سیاسی 

برای رسیدن به این رانت است.
و  جناح گرایی  مخرب:  »رقابت  عنوان  با  مقاله ای  در  سلویک  و  بیوروانت  همچنین 
نشان  کردهاند  سعی  رانتجویی  مفهومی  چارچوب  از  استفاده  با  ایران«  در  رانتجویی 
دهند چگونه »جناحزدگی«17به عنوان ویژگی رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران بر کاهش 
 Bjorvant( عملکرد اقتصاد و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی در ایران تأثیر گذاشته است

.)and Selvic, 2003

3. مبانی نظری
تصمیم گیری در سیاست خارجی، فرایندی است که طی آن تصمیمات یا بروندادهای 
سیاست خارجی شکل می گیرند. مطالعۀ فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی، درواقع 
روش و چگونگی تأثیرگذاری عوامل گوناگون مؤثر بر فرایند تصمیم گیری است. »اگر ما 
بفهمیم تصمیمات چگونه ساخته می شوند، تصمیمات را بهتر می فهمیم و شاید مهم تر از آن، 
 Mintz and De Rouen, 2010:( »می توانیم بروندادها را در صحنۀ بین المللی پیش بینی کنیم
4(. ازآنجاکه تصمیم گیری حاصل یک فرایند معین نیست، بلکه »ترکیبی از سه فرایند فردی 
ـ ذهنی، اجتماعی و شبهمکانیکی سبب اتخاذ تصمیم می گردد، بدون لحاظ نمودن این سه 
فرایند، نمی توان تصمیمات موجود را درک و آینده را پیش بینی کرد« )خوشوقت، 1385: 

16. Contradictory
17. Faction-Ridden
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95(. ازاین رو، فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار 
گیرد. جیمز روزنو در مقالۀ تأثیرگذارش با عنوان »پیشانظریه و نظریه های سیاست خارجی« 
)1966( از پنج متغیر نام می برد که بر بروندادهای سیاست خارجی تأثیرگذار هستند: متغیرهای 
مفهومی  الگوی  متغیِر حکومتی در  اجتماعی21 و سیستمی22.  نقش،19حکومتی،20  فردی،18 
ـ تحلیلِی روزنو به شرایط مرتبط با ساختار حکومت اشاره دارد که می تواند گزینه هایی را 
که رهبران حکومتی انتخاب میکنند محدود یا ممکن سازد. در پژوهش حاضر جناح گرایی 

به عنوان شاخص متغیر حکومتی فرض شده است.
 )FPA( و تحلیل سیاست خارجی )IR( برخی رویکردهای نظری در حوزۀ روابط بین الملل
به تأثیرگذاری متغیر حکومتی با شاخص ماهیت و ساختار نظام سیاسی توجه کردهاند. در 
این رویکردها برخالف جریان مسلط23 دولت »جعبه ای سیاه«24 فرض نمی شود یا بازیگری 
باشد.  ازپیشتعیین شده ای داشته  منافع ملی مشخص، یکدست و  یکپارچه و عقالنی که 
ازجملۀ این رویکردها در حوزۀ روابط بین الملل می توان به واقع گرایی نوکالسیک اشاره کرد. 
این عنوانی است که گیدئون ُرز به مجموعه ای از آثار در روابط بین الملل اطالق کرده است 
که در تعیین سیاست خارجی و فراتر از آن، در توضیح روابط بین الملل، از بسیاری از بینش های 

واقع گرایی استفاده می کنند )Rose, 1998، به نقل از: مشیرزاده، 1385: 129(.
این رویکرد که تلفیقی از واقع گرایی کالسیک و نوواقع گرایی است، در واکنش به 
ضدتقلیلگرایی بیش ازاندازۀ نوواقع گرایی ارائه شده است )دهقانی فیروزآبادی،  1390: 
به مثابۀ جعبه سیاهی  را  نوواقع گراها، واقع گراهای نوکالسیک دولت ها  277(. برخالف 
فرض نمی کنند که عوامل سطح سیستمی تعیین کنندۀ رفتار سیاست خارجی آن ها باشد. 
آن ها معتقدند که »گستره و بلندپروازی های سیاست خارجی یک دولت در وهلۀ نخست 
اما تأثیر توانمندی های این قدرت مادی بر سیاست  با قدرت مادی آن هدایت می شود 
میانجی  متغیرهای  طریق  از  سیستمی  فشارهای  زیرا  است  پیچیده  و  غیرمستقیم  خارجی 

.)Juneau, 2009: 5 به نقل از Rose, 1998( »سطح واحد ترجمه می شوند
از نگاه واقع گرایان نوکالسیک، برداشت های ذهنی و همچنین ساختار داخلی دولت ها 
است.  آن ها  از  متأثر  دولت  خارجی  سیاست  بروندادهای  که  هستند  میانجی  متغیرهایی 
18. Individual
19. Role
20. Governmental
21. Societal
22. Systemic
23. Mainstream
24. Black Box
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ازاین رو، این رویکرد با توجه هم زمان به علل سطح سیستمی و سطح واحد در پی آن است که 
توضیح دهد خصوصیات داخلی کشورها و عوامل سطح سیستمی چگونه و تحت چه شرایطی 

سیاست خارجی دولت ها را شکل می دهند.
رویکرد دیگری که در حوزۀ روابط بین الملل بر نقش متغیر حکومتی با شاخص ماهیت 
سیستم سیاسی تأکید دارد، نظریۀ »صلح دموکراتیک«25 است. از امانوئل کانت، فیلسوف 
آلمانی قرن هجدهم به عنوان نظریه پرداز اصلی این نظریه نام برده می شود. کانت در کتاب 
»صلح ابدی« )1795( تأثیر دموکراسی بر صلح و امنیت بین المللی را توضیح میدهد و اینکه 
چرا دولت های لیبرال با یکدیگر نمی جنگند. از نگاه کانت، رفتار صلح آمیز دولت ها در نوع 
ساختار سیاسی و ماهیت رژیم آن ها ریشه دارد. ولی او این ساختار را مبتنی بر قوانین اساسی 
جمهوری خواهانه می داند. برایناساس، از نگاه نظریۀ صلح دموکراتیک رفتار سیاست خارجی 
دولت ها می تواند از نوع سیستم سیاسی آن ها متأثر باشد؛ به گونه ای که هرچه سیستم سیاسی 
یک کشور بسته و اقتدارگرا باشد، احتمال گرایش آن به جنگ افزایش می یابد و برعکس، 

هرچه سیستم دموکراتیک تر باشد، احتمال توسل به رفتار منازعه جویانه کاهش خواهد یافت.
سومین رویکرد که بر تأثیرگذاری متغیرهای داخلی بر رفتار سیاست خارجی دولت ها 
بازی  یک  خارجی  سیاست  آن  براساس  که  است  داخلی26  سیاست  الگوی  دارد،  تأکید 
دوسطحی27 است تا حکومت منافع ملی اش را با ارزیابی محدودیت های سیاست داخلی متعادل 
کند. طبق نظر هاگان، ارتباط بین سیاست داخلی و سیاست خارجی در اصل در سیاست های 
داخلی آمرانه و حفظ قدرت سیاسی ریشه دارد، زیرا هدف رهبران سیاسی به طور واضح حفظ 
 Hagan, 1993( قدرت سیاسی و تسهیل حمایت های سیاسی الزم برای حفظ موقعیتشان است

.)Doeser, 2015: 3 به نقل از
اسکات ساگان که در پاسخ به چرایی تمایل دولت ها به ساختن تسلیحات هسته ای از 
این رویکرد استفاده کرده است، معتقد است که منطق پایه ای این رویکرد به شدت از ادبیات 
»الگوی سیاست وابسته به دیوانساالری«28 و »ساخت اجتماعی«29 فناوری مربوط به تولید نظامی 
در ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد تأثیر گرفته است. در این ادبیات، 
کنشگران وابسته به دیوانساالری دریافت کننده های منفعل تصمیمات سیاسی فرض نمی شوند، 
بلکه آن ها خالق شرایطی هستند که طرفدار دست یابی به سالح های هسته ای از طریق تشویق 
ادراکات تند تهدیدات خارجی، تشویق سیاستمداران حامی و البی فعاالنه برای هزینۀ دفاعی 
25. Democratic Peace
26. Domestic Politics Model
27. Two Level Games
28. Bureaucratic Politics Model
29. Social Construction

234

ران
ی ای

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

ارج
ت خ

یاس
ر س

ی د
گیر

میم 
تص

ند 
فرای

بر 
ن 

ر آ
تأثی

 و 
یی

گرا
ناح 

ج



235

فزاینده است )Sagan, 1996: 64(. همچنین، فیرون با قرار دادن الگوی سیاست های داخلی 
ذیل رویکردهای روابط بین الملل معتقد است برخالف رویکرد غالب در نظریههای سیستمی 
که دولت را به عنوان بازیگر عقالنی یکپارچه فرض می کنند، الگوی سیاست داخلی دولت را 
با ویژگی »عدم یکپارچگی«30 شناسایی می کند. به باور فیرون، مسئلۀ این رویکرد این است که 
توضیح دهد چگونه تعامالت سیاسی در داخل به انتخاب های بد یا ابلهانه در سیاست خارجی 

.)Fearon, 1998: 292( منجر می شوند
رویکرد دیگری که بر نقش عوامل داخلی بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی 
دولت ها تأکید دارد، در چهارچوب نظریۀ تصمیم گیری قابل بحث است. پس از جابه جایی 
بین الملل در دهۀ 1950 و  به روابط  اقتصاد و روانشناسی  تصمیم گیری از حوزۀ مدیریت، 
سپس ورود آن به حوزۀ تحلیل سیاست خارجی در دهۀ 1960، این رویکرد نظری نگاه به 
دولت به عنوان »جعبۀ سیاه« را به چالش کشید. هدف این رویکرد که در آثار دانشورانی چون 
ساپین،31 بروک32 سایمون و به خصوص اسنایدر پی ریزی شد و سپس جوزف فرانکل و 
گراهام تی آلیسون آن را گسترش دادند، »رد کردن ادعای رئالیست ها مبنی بر جعبۀ سیاه فرض 

.)Holsti, 1989:21( کردن دولت، و سپس شکستن این جعبه« بود
ازجمله متغیرهای مهم در رویکرد نظریۀ تصمیم گیری، »فرایند تصمیم گیری« است. از 
نگاه اسنایدر و همکاران »تصمیم گیری« فرایندی است که درنهایت به انتخاب یک طرح 
از میان تعداد محدودی طرح های جایگزین، غیرقابل پیش بینی و ازنظر اجتماعی تعریف شده 
می انجامد؛  طرحی که هدف از آن ایجاد وضعیت خاص پیش بینی شده توسط تصمیم گیرندگان 
در آینده است )اسنایدر و همکاران،  1389: 131(. این فرایند آن گونه که نظریه پردازان رویکرد 
تصمیم گیری بر آن تأکید دارند، تحت تأثیر عوامل مختلف فردیـ  ذهنی، اجتماعیـ  سیاسی و 
ترکیبی از این دو قرار می گیرد. این نظریه پردازان به منظور تبیین چگونگی تأثیرگذاری هریک 
از این عوامل بر فرایند تصمیم گیری، الگوهای مفهومی گوناگونی را تحت عنوان الگوهای 
تصمیم گیری تدوین کرده اند. الگوهای سه گانۀ آلیسون ازجملۀ این الگوهاست. از میان سه 
الگوی آلیسون الگوی »سیاست وابسته به دیوانساالری« یا »سیاست حکومتی« بر متغیرهای 
برآمده از ساختار حکومت تأکید دارد. از نگاه این الگو، سیاست خارجی دولت ها حاصل 
کشمکش ها، ائتالف ها و چانه زنی های پیچیده در میان افراد و عوامل حکومتی داخلی است. 
این الگو بر سیاست های داخلی یک حکومت متمرکز است و مطابق آْن تصمیمات در امور 
خارجی به عنوان انتخاب ها و خروجی ها استنباط نمی شوند، بلکه تصمیمات نتایج بازی های 

30. Non Unitary
31. Sapin
32 . Bruck
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چانه زنی متنوع هم پوشان میان بازیگرانی هستند که بهلحاظ سلسلهمراتبی در دولت مقامی 
دارند )Allison, 1969: 690(. مقالۀ حاضر مدعی است که رویکرد سیاست داخلی و الگوی 
سیاست وابسته به دیوانساالری بیش از رویکردها و الگوهای دیگر قادرند تأثیرگذاری عامل 
جناح گرایی را بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تبیین کنند.

در جدول های 1 و 2 ادبیات نظری پژوهش دسته بندی و ارائه شده است.
             

جدول 1. مفاهیم جناح و جناح گرایی در مطالعات حزبی در غرب

نقش جناح هاتعریف جناح هازمینۀ مطالعهنویسنده
مفهومبندی/ 
اندازه گیری 

)سنجش(

دیدگاه به پدیدۀ 
جناح گرایانه 

رویکرد/ 
دیدگاه نسبت به 

جناح گرایی

متفکران سیاسی 
قرن هجدهم 

بولینگ بروک، 
هیوم، برک، 

مدیسون

نظریۀ مشروطه، 
حکومت پارلمانی

به مثابۀ حزب 
سیاسی

شکل دادن به 
سیاست حکومت 

اپوزیسیون

گونه شناسی براساس 
ویژگی های گروه 

)هیوم(. اهمیت 
تعداد/ اندازۀ احزاب 

)مدیسون( اما عملیاتی 
نشده است.

نامطلوب، 
فحوای ضدحزبی 
)هیوم(؛ پیچیده 
کردن حکومت 
اکثریت )برک(؛ 

خطر بالقوه 
برای جمهوری 

)مدیسون(

وی، اُ، کی

آمریکای دهه 
1945

جنوب 
دموکراتیک

ماشین های 
سیاسی

ارائه ابزارهای 
حفظ سلطۀ 
حکومت 

تک حزبی محلی

سلطۀ حزب محلی

تشویق به 
جانب داری 

غیرمنصفانه و 
سوءاستفاده از 

قدرت

مطالعۀ احزاب دووژه
سیاسی

واحدهای   
زیرحزبی؛ 
استفاده از 

واژگان جناح ها، 
گرایش ها و رقبا 
به جای یکدیگر

بازتاب دهندۀ 

تنوع در درون 
احزاب

ساختار حزبی: احزاب 
همگون در برابر 
احزاب ناهمگون

تحمل تنوع در 
احزاب ناهمگون 
اما نه در احزاب 

»محدود«

ُرز

احزاب سیاسی 
اصلی بریتانیا 

دهه های 1960 و 
1970

واحدهای 
درون حزبی 
کم وبیش 

سازمان یافته. 
جناح ها در برابر 

گرایش ها

کمک به تمایز 
میان ساختار 
درونی حزب 

کارگر )جناح ها( و 
حزب محافظه کار 

گرایش ها

ثبات، تداوم و 
سازمان  برای متمایز 

کردن جناح ها 
از گرایش ها عملیاتی 

نمی شود.

حاکی از آن 
است که مدیریت 
درون حزبی برای 
کارگر نسبت به 

حزب محافظه کار 
سخت تر است.
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زاریسکی

فرآیندهای 
درونحزبی در 
نظام های حزبی 
متفاوت. طرح 

فرضیه ها.

هر گروه بندی ای 
که اعضای آن 
دارای هویت/ 
هدف مشترک 
باشند و به منظور 

دستیابی به 
اهدافشان 

به صورت جمعی 
در درون حزب 
سازمان یافته اند.

بیان ارزش های 
مشترک، مفاهیم 

راهبردی متفاوت، 
منافع/ خاستگاه/ 

کارکردهای 
مشترک، همچنین 

می تواند بیانگر 
دسته بندی های 

شخصی یا محلی 
باشد.

مقوله بندی هایی 
براساس مصلحت 

جناحی ولی 
دسته بندی های متقاباًل 

انحصاری نیستند.

بی طرف. اما 
جناح ها به عنوان 

ویژگی های 
ساختاری مهمی 
در درون احزاب 
فرض می شوند؛ 
شایستۀ مطالعات 
دانشگاهی بیشتر 

است.

یاندا و همکاران

پیمایش بین 
کشوری احزاب 
سیاسی در 53 

کشور

)1950-1962( 

تعریف 
زاریسکی )باال( 

و هانتینگتون 
)اجماع(. انسجام 
حزبی برحسب 

همگرایی و 
جناح گرایی 
بررسی شده

بیان/ بسیج 
ایدئولوژی های 
مجزا، اختالفات 

موضوعی، 
رهبران راهبردها/ 

شگردها.

احزاب براساس شش 
متغیر کدگذاری 
شده اند؛ انسجام 

قانونی، جناح گرایی 
برپایۀ ایدئولوژی، 

موضوعات، رهبری، 
راهبرد/ شگردها و 

پاک سازی

بی طرف. هدف 
عملیاتی کردن 

مفهوم انسجام است 
آن گونه که مدنظر 

هانتینگتون بوده 
است.

سارتوری و 
طرفداران 

ایده های وی 
)هاین، بلونی و 

بلر، بچر(

کالبدشکافی 
احزاب؛ نظامهای 

حزبی؛ احزاب 
خاص

سارتوری طرفدار 
دوگانگی 

[حزب-جناح] 
هیوم است، اما 

جناح ها را برابر با 
واحدهای فرعی 
می داند. به منظور 
پرهیز از سوگیری 
ضدجناح، واژۀ 
فراکسیون ها را 
بهکار برده است.

به صورت 
واضح مشخص 
نشده. میزانی از 
همپوشانی بین 
دسته بندی های 

متفاوتی از 
جناح ها. انگیزه ها 
عوامل تعیین کنندۀ 

مهمی هستند.

گونه شناسی: چهار 
بعد )سازمانی، 

انگیزشی، 
ایدئولوژیک و 

چپ-راست( تعاملی 
هستند )نه مجزا(. 

فراکسیونیسم عملیاتی 
نمی شود.

فراکسیونیسم 
درصورت فراهم 
آوردن رقابت در 
سیستم های حزبی 
رقابتی می تواند 

مثبت باشد.

Boucek, 2009: 4-5 :منبع
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جدول 2. مفاهیم جناح و جناح گرایی در ادبیات جناحی در ایران
کارکرد جناح گراییتعریف جناح گراییتعریف جناحنویسنده

--گروه های عمدۀ ذی نفوذ در ایرانبشیریه )1374(

علمداری )1377(، 
)بهنقل از: ظریفینیا 

)1378
--گروه های رقیب حاکم بر ایران

Behrooz )1991(- جزئی بنیادی از موجودیت
جمهوری اسالمی ایران

مانعی عمده بر سر 
راه انسجام رژیم

Barzin )1995(-
تداوم اختالف نظرهای 
بنیادین دربارۀ مسائل 
سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی در میان نخبگان
-

Buchta )2002( یک نخبۀ رهبری در درون ساختار قدرت در
--جمهوری اسالمی ایران

Moslem )2002(- پایدارترین ویژگی نظام
-سیاسی پسا[امام] خمینی

Saeid )2010(
ائتالف هایی سیّال، شکننده و گذرا از گروه ها 
و افراد با دیدگاه های مشابه؛ گروه بندی های 
سیاسی ای که در قالب سیستم »شبهحزبی« 

عمل می کنند.
--

 Asayesh et al

)2010(
مانع توسعۀ سیاسی --

در ایران
 Mohammadi

ghaletaki

)2014( 
سیستم ضدحزبی-

مانع شکل گیری 
سیستم حزبی در 

ایران

منبع: یافته های پژوهش

4. چارچوب مفهومی پژوهش
به منظور تبیین بهتر مسئلۀ اصلی پژوهش، یعنی تأثیر »جناح گرایی« بر فرایند تصمیم گیری در 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تعریف این مفهوم و مفاهیم وابسته به آن در ایران و 

غرب ضروری به نظر می رسد.

4. 1. جناح
برخی پژوهشگران مسائل ایران در توصیف ماهیت نظام سیاسی ایران پساانقالب بر ویژگی 
جناحگرایی در آن تأکید کردهاند. فرض اساسی این پژوهشگران این است که ما در نظام 

238

ران
ی ای

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

ارج
ت خ

یاس
ر س

ی د
گیر

میم 
تص

ند 
فرای

بر 
ن 

ر آ
تأثی

 و 
یی

گرا
ناح 

ج



239

سیاسی ایران پساانقالب به جای وجود پدیده های حزبی با مجموعه ای از گروه بندی های سیال، 
گذرا و شکننده به نام جناح ها مواجه هستیم. در حوزۀ موضوعی علوم سیاسی، مفهوم جناح در 
دو زمینۀ محیطی33 متفاوت به کار برده شده است. در نظام های سیاسی مبتنی بر حزب، جناح 
به »گروه های درونحزبی« )Hoadley, 1986:13( اطالق می شود و در تعریفی دیگر، به »یک 
گروه ساختارمند درون یک حزب سیاسی که دست کم درصدد است جایگاه های مقتدرانۀ 
سیاست گذاری را در آن حزب از آن خود کند« )Perscico et al, 2011:8(. درحالی که در 
یک نظام سیاسی غیرحزبی این مفهوم بر »گروه بندی هایی«34 داللت دارد که پیرامون یک 
موضوع یا شخصیت واحد، اما با تداوم زمانی محدود و میزان حداقلی از سازمان یافتگی شکل 
می گیرند. »این گروه بندی ها منعکس کنندۀ بلندپروازی های فردی هستند. این گروه بندی های 
سیاسی را به ظاهر می توان احزاب نامید، اما آنها از پایداری سازمانی و پشتیبانی اجتماعی که 
جوهر هر حزبی است بی بهره اند. این گروه بندی ها درواقع، جناح هایی بیش نیستند« )هانیتنگون، 

.)597 :1392
در زمینۀ سیاسی ایران پساانقالب، جناح یعنی گروه بندی ها یا صورت بندی هایی سیاسی 
که در قالب سازمان هایی در یک نظام »شبهحزبی«35 عمل می کنند. این سازمان ها ناهمگوناند 
و در بهترین حالت شامل ائتالف هایی آزاد، شکننده و گذرا از گروه ها و افراد با دیدگاه های 

.)Saeid, 2010:12( مشابه هستند که یک ساختار سازمانی منسجم و خط مشی رسمی ندارند

4. 2. جناح گرایی
در ادبیات حزبی،36 »جناح گرایی« به ویژگی ثابت یک حزب سیاسی اشاره دارد. براساس این 
ویژگی، چنین فرض می شود که در درون یک حزب سیاسی همواره بین گروه ها یا جناح های 
مختلف )درون حزبی( برای کسب قدرت نزاعی در جریان است. ازاین رو، پژوهشگران حزبی 
استفاده  »رقابت درونحزبی«  از شاخص  میزان جناح گرایی در یک حزب،  برای سنجش 
می کنند. براساس این شاخص، هرچه میزان رقابت میان جناح های گوناگون در درون یک 
حزب بیشتر باشد، شدت جناح گرایی در درون آن حزب نیز بیشتر خواهد بود )به طور نمونه، 

.)Singh, 2006 :نک به
جناح گرایی عموماً پدیده ای مربوط به آسیب شناسی های سیاست در نظر گرفته میشود. 

33. Context
34. Groupings
35. Pesudo - Party

3697. در اینجا، ادبیات حزبی به مطالعات و رویکردهای پژوهشی درزمینۀ احزاب سیاسی اشاره دارد. 
یز 

پای
 ،2

ۀ 8
مار

، ش
 8 

رۀ
دو

ی، 
وم

عم
ری 

گذا
ت 

یاس
ی س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



»واژۀ جناح اغلب نه تنها ذیل اصطالحات تحلیلی بلکه همچنین بهعنوان اصطالحی تحقیرآمیز37 
به کار گرفته می شود« )Kollner and Basedau, 2005:13(. از این نظر که جناح ها می توانند 

به تدریج موجب تضعیف انسجام و ناکارایی احزاب سیاسی شوند.
براساس این رویکرد آسیب شناسانه از جناح، کلنر و بزدو )2005( نتیجه گیری می کنند 
که در برخی موارد می توان جناح گرایی را مسئول فساد در درون یک حزب سیاسی یا حتی 
در درون نظام سیاسی قلمداد نمود. به باور این پژوهشگران حزبی، »جناح گرایی می تواند نظام 
حزبی را بی ثبات سازد و این بی ثباتی درنهایت به بدبینی فزایندۀ رأی دهندگان [نسبت به حزب] 

.)Ibid( »منجر شود
در زمینۀ موضوعِی مقالۀ حاضر، جناح گرایی به ویژگی عمدۀ نظام سیاسی ایران پساانقالب 
اشاره دارد. در این نظام سیاسی، به عنوان یک نظام غیرحزبی38 به جای تشکل های سازمان یافتۀ 
بادوام و دارای پایگاه اجتماعی که به عنوان احزاب )عمدتاً در دموکراسی های غربی( شناخته 
می شوند، ما با گروه بندی های سیاسی گذرا، سیال و و بی قاعده درون سیستمی )سیستم سیاسی( 
به نام جناح مواجهیم که عمدتاً به ابتکار عمل نخبگان حکومتی شکل گرفته اند. )دربارۀ تعریف 

جناح و جناح گرایی درزمینۀ غرب و ایران بنگرید به: جدول شماره 1 و 2(.

5. یافته های پژوهش
اگرچه مفهوم جناح گرایی یک باِر معنایی منفی در ذات خود دارد، پژوهشگران حوزۀ مسائل 
نمونه، گفته می شود  به طور  توجه کرده اند.  منفی آن درکنارهم  و  مثبت  تأثیرات  به  ایران 
جناح گرایی در حوزۀ سیاست داخلی هم می تواند زمینه ساز بی ثباتی نظام سیاسی شود و هم 
زمینۀ ایجاد نهادهای سیاسی پخته و پیشرفته را فراهم آورد. سعید به رزین جناح بندی را یک 
حلقه از زنجیرظه ای قلمداد می کند که سه حلقه دارد: حلقۀ اول، محفل گرایی، حلقۀ دوم، 
جناح گرایی، و حلقۀ سوم، احزاب. به رزین بین حلقۀ جناح بندی و مشروعیت ارتباط برقرار 
می کند و معتقد است اگر جناح بندی »حذفی« باشد، یعنی هدف راهبردی جناح ها حذف 
یکدیگر از صحنۀ سیاسی باشد، می تواند مشروعیت نظام را تضعیف کند و اگر »غیرحذفی« 
باشد، می تواند مشروعیت نظام را تقویت کند )به رزین، 1377: 10-18(. باوجوداین، یافته های 
پژوهش که مبتنی بر مرور بخشی از ادبیات حوزۀ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
است، نشان می دهد که جناح گرایی عمدتاً تأثیری منفی بر فرایند تصمیم گیری در سیاست 

خارجی این حکومت دارد. در اینجا، با استناد به این ادبیات، این داللت ها را بیان می کنیم.

37. Pejorative
38. Non - Party
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از نظر برخی پژوهشگران، چگونگی اتخاذ سیاست ها در حوزۀ تصمیم گیری در سیاست 
خارجی نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران بسیار مبهم است؛ به گونه ای که نمی توان به این 
سؤال پاسخ داد که چه کسی در حوزۀ سیاست خارجی ایران تصمیم گیری می کند. از این 
منظر، ویلفرد باچتا، نظام سیاسی ایران را شامل مراکز قدرت بی شمار و هم پوشانی توصیف 
می کند که سیاست سازی در آن را رازآلود کرده است. به باور باچتا، انبوهی از پیوندهای 
بی ربط و مراکز قدرت به شدت رقابتی وجود دارد که هم مراکز قدرت رسمی و هم غیررسمی 
را شامل می شود. جناح ها از مراکز قدرت غیررسمی اند و رقابت میان آن ها حوزۀ سیاست 
خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هریک از جناح ها تالش می کنند از مسائل 
و موضوعات سیاست خارجی برای تقویت و تثبیت منافع داخلی خود سود ببرند که به اعتقاد 
باچتا، این امر مانع از شناخت دقیق سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و عدم شفافیت در 

.)Buchta, 2000: 11( آن می شود
همچنین رمضانی، در تحلیلش از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران آن را نه خطی، 
نه دیالکتیک بلکه رنگارنگ می داند. به باور رمضانی، علت این عدم تداوم خطی در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران ریشه در ماهیت سیّال سیاست داخلی این کشور دارد که 
خود ناشی از سیّالیت گروه بندی های سیاسی در ایران است. وی با شناسایی »آرمان گرایان« و 
»واقع گرایان« به عنوان گروه ها یا جناح های سیاسی مسلط بر صحنۀ سیاست ایران در دهۀ شصت 
شمسی، معتقد است »مسائل سیاسی ایران چنان سیّال است که ممکن است آرمان گرایان امروز، 
فردا واقع گرا شوند و برعکس. ازهمین رو است که سیاست خارجی ایران نه خطی است، نه 

دیالکتیک بلکه رنگارنگ است« )رمضانی، 1380: 69(.
 ابراهیم متقی در رویکردی مشابه با رمضانی )1380( معتقد است که سیّال بودن فضای 
سیاست داخلی که وی آن را ناشی از وجود جناح های سیاسی گوناگون در صحنۀ سیاست 
ایران می داند، موجب ناپایداری و عدم ثبات در رفتار سیاست خارجی می شود. به اعتقاد متقی 
»این سیّالیت در فضای سیاست داخلی و درنتیجه انعکاس آن در سیاست خارجی، زمینه ساز 
همکاری های ناپایدار و تعارضات غیرمؤثر در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی است«. 
متقی در بحثی ذیل عنوان »تبیین جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران« 
به تأثیر جناح گرایی با شاخص »نخبگان سیاسی« بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
اشاره کرده است. وی با دسته بندی نخبگان سیاسی حاکم در نظام سیاسی پساانقالب در ایران به 
آرمان گرا و واقع گرا / عمل گرا معتقد است که اختالف نظرهای این دو گروه بر رفتار سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی ایران تأثیر می گذارد )متقی،1388: 141(.
97از دیگر پژوهشگران داخلی فعال در حوزۀ سیاست خارجی ایران که به عامل جناح گرایی 
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توجه کرده است، دهقانی فیروزآبادی است. وی ذیل مبحثی با عنوان »منابع سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران« تأثیر جناح گرایی با شاخص »جناح های سیاسی« را در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران تبیین کرده است )دهقانی فیروزآبادی، 1388(. نکتۀ قابل توجه در تبیین 
دهقانی این است که او این عامل را برآمده از محیط داخلی غیرحکومتی یا جامعه با شاخص 
گروه های اجتماعی می داند، درحالی که در پژوهش حاضر، جناح گرایی به عنوان عاملی فرض 
شده است که در محیط حکومتی با شاخص »ویژگی نظام سیاسی« یه وقوع پیوسته است. از 
دیدگاه دهقانی فیروزآبادی، جناح های سیاسی پساانقالب در ایران برآمده از جامعه هستند، 
درحالی که در پژوهش حاضر نیروهایی هستند در درون ساختار رسمی قدرت در ایران و 

برآمده از آن، هرچند ممکن است در جامعه هم پایگاه اجتماعی39 داشته باشند.
در تحلیل های دیگر ازاین دست می توان به نظر احتشامی در حوزۀ سیاست خارجی اشاره 
کرد. او عامل »جناح گرایی« با شاخص »رقابت نهادی جناح ها در سیستم سیاسی« را در کنار 
عواملی دیگری مانند نقش قوۀ مقننه، انسجام نهادی قوۀ مجریه، مطبوعات، افکار عمومی، 
عامل اقتصادی و عامل نقش، ازجمله عوامل مهم تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران در اواخر دهۀ 1980 تا اوایل 2002 نام می برد. در ادامه، نویسنده در تبیین تأثیر 
جناح گرایی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، این عامل را با شاخص رقابت نهادی 
جناح ها به عنوان یک ویژگی مهم نظام سیاسی ایران پساانقالب توصیف می کند و سپس با 
»اصالح طلبان«  و  »میانه روها«،  یا  »عمل گراها«  »تندروها«،  سیاسی  گروه بندی  سه  شناسایی 
به عنوان جناح های سیاسی عمده و تأثیرگذار در صحنۀ سیاست ایران به ترتیب در دهۀ 1980 و 
1990 میالدی، نتیجه می گیرد که به علت ماهیت شکنندۀ سیاست گذاری در ایران، ابتکار عمل 
سیاست خارجی در بهترین حالت، مصالحه هایی بین منافع و دیدگاه های جناح های سیاسی 
رقیب هستند. به باور احتشامی، »این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا تهران ظاهراً قادر نیست 
.)Ehteshami, 2002: 307( »یک سیاست خارجی صریح و ثابت را طراحی و پیگیری کند

خارجی  سیاست  در  بیرونی  عوامل  به همراه  را  جناح گرایی  عامل  ملکی  و  افراسیابی 
جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار می دانند. این پژوهشگران معتقدند که تصمیم گیری در 
سیاست خارجی ایران تحت تأثیر عواملی چون محیط منطقه ای متالطم و ضرورت های یک 

.)Afrasiabi and Maleki, 2003( جمهوری جناح زده با نظام منحصربه فرد انجام می شود
 در آثار برخی پژوهشگران خارجی حوزۀ سیاست خارجی ایران نیز عامل جناح گرایی 
به عنوان یک عامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران موردتوجه قرار گرفته است. سزگین کایا و زینب سارتپه در مقاله ای با عنوان »سیاست 

39. Socail Base
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رقابتی ایران: جناح ها، سیاست خارجی، توافق هسته ای« سیاست خارجی ایران را با تأکید بر 
عامل جناح گرایی تبیین کرده اند. به باور این دو، سیاست خارجی ایران تحت تأثیر رقابت های 
جناحی و فضای پیچیدۀ تالش های ایران برای حفظ تعادل میان ایدئولوژی و عمل گرایی است. 
در این اثر، نویسندگان با بررسی توافق برجام، نتیجه گیری می کنند که این توافق نتیجۀ طبیعی 
مسائل داخلی و نیز تحوالت بین المللی است، هرچند وجود اختالف نظرها در داخل کشور هم 

.)Kaya and Sartepe, 2015( نشانگر همین رقابت های جناحی است
پژوهش دیگر، »ایران و شرق میانه: سیاست خارجی و تغییر داخلی« اثر هالیدی است. 
در این اثر، نویسنده معتقد است سیاست خارجی ایران در سطحی گسترده به سیاست های 
درونی کشور و فضاهای پنهان تر جوالندهیهای جناحی وابسته است که باعث می شود مرکز 
واحدی برای تصمیم گیری در سیاست خارجی وجود نداشته باشد. هرچند به باور نویسنده، 
عوامل خارجی ازجمله سیاست های ایاالت متحده دربارۀ خاورمیانه نیز در این زمینه تأثیرگذارند 
)Halliday, 2001(. همچنین گراهام فولر، تحلیلگر برجستۀ سازمان اطالعات مرکزی آمریکا40 
در امور خاورمیانه و سیاست خارجی ایران، ازجمله پژوهشگران خارجی است که با رویکردی 
آسیبشناسانه تأثیر عامل جناح گرایی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را موردتوجه 
قرار داده است. او در مصاحبه ای که در سال 1993 انجام شده، با دسته بندی جناح های سیاسی 
حاکم بر سیاست ایران در اوایل دهۀ 1375 به دو گروه »عمل گرایان«41 و »باورمندان«42 معتقد 
است »سیاست خارجی ایران مدت های مدیدی است که به علت وجود جناح گرایی شدید در 
درون حکومت دچار آشفتگی و بی نظمی43 کامل است، از یک سو شما عمل گرایانی مانند 

.)Fuller, 1993: 130( »رفسنجانی را دارید و از سویی دیگر »باورمندان« را
عالوهبر پژوهشگران دانشگاهی، در گزارش هایی که برخی اندیشکده های عمدتاً غربی 
با هدف تجویز خط مشی هایی درخصوص حکومت ایران خطاب به سیاست گذاران تدوین 
از  بعد  »ایران  است.  تأکید شده  این حکومت  در  به عامل جناح گرایی  توجه  بر  کردهاند، 
طرح توافق هسته ای« عنوان گزارشی است که یک نهاد اروپایی موسوم به »گروه بین المللی 
بحران«44 در کشور بلژیک در سال 2015 منتشر کرده است. هدف از تدوین گزارش که 
نویسندۀ مشخصی ندارد، »ارزیابی داللت های45 داخلی )داخل ایران( توافق هسته ای46« عنوان 
40. CIA
41. Pragmatists
42. Ideolouges
43. Disarray
44. International Crisis Group
45. Implication
46. The Nuclear Accord
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شده است. نویسنده کوشیده است با ارزیابی این داللت ها، درمورد کیفیت تعامل قدرت های 
جهانی و تهران بر سر مسئلۀ هسته ای ایران، پیشنهاد هایی ارائه کند. او بحث خود را دراین باره 
با این فرض آغاز می کند که سیاست خارجی ایران نیز مانند سایر کشورها ادامۀ سیاست 
داخلی آن است و از این نقطه وارد تبیین تأثیر عامل جناح گرایی بر سیاست خارجی ایران 
می شود. در ادامه، با شناسایی و دسته بندی جناح های سیاسی فعال در صحنۀ سیاست ایران 
ذیل دو گروه بندی کلی »دین محور«47 و »جمهوری خواه«48 و زیرگروه دین محوران تندرو49 و 
عمل گرا50، جمهوری خواه های تندرو51 و عمل گرا52، به ترتیب در ذیل هر گروه بندی کلی، به 
بررسی دیدگاه های این جناح ها درخصوص سیاست داخلی و خارجی پرداخته است. سپس 
با تمرکز بر مورد توافق هسته ای ایرانـ  گروه 1+5 نتیجه گیری کرده است که این توافق مانند 
هر سیاست53 اتخاذشدۀ دیگری از سوی دولت ایران حاصل فشار از پایین و اجماع جناح های 
سیاسی در باال است. براساس این یافته، نویسنده به طرف غربی مذاکرات توصیه کرده است که 
برای تسریع روند گفت وگوها با ایران بر سر مسئلۀ هسته ای توجه خود را صرفاً به طیف سیاسی 
جمهوری خواهان عمل گرا معطوف نکند که جناح سیاسی مسلط در دولت حسن روحانی 
هستند، بلکه در نظر داشته باشد که در ایران هیچ تصمیم سیاسی اتخاذ نمیشود مگر با حمایت 
از »جامعۀ روحانیت  این گزارش  به طورکلی تر، دین محوران عمل گرا. در  و  ایران  رهبری 
مبارز«، »حزب مؤتلفۀ اسالمی« و »رهروان والیت« به عنوان تشکل های وابسته به این جناح نام 

برده شده است.
و  عمل گرایان  »بنیادگرایان،  عنوان  با  که  است  گزارشی  دیگر  قابل بررسی  گزارش 
راست گرایان سیاست ایران و تقابل هسته ای« توسط گریث اسمیت نوشته شده است. نویسنده، 
این گزارش را بخشی از مجموعه گزارش هایی توصیف کرده است که نهادی به نام »بنیاد 
قرن«54، واقع در ایاالت متحدۀ آمریکا )نیویورک( سفارش داده است و با هدف طرح مناظرۀ 
سیاسی درخصوص موضوعات مرتبط به ایران تدوین یافته است. در این گزارش، نویسنده 
که  بیان میکند  تا 2006  سال های 2003  بین  ایران  هسته ای  موضوع  بررسی  بر  تمرکز  با 
در کنار تحوالت و عوامل بین المللی و منطقه ای تأثیرگذار بر مسئلۀ هسته ای ایران، باید به 
عوامل داخلی، به ویژه عامل سیاست داخلی ایران توجه کافی مبذول شود که ازنظر نویسنده 
تحلیلگران از آن غفلت کردهاند. او برای تبیین فرضیۀ خود مبنیبر تأثیرگذاری عامل سیاست 
47. Theocratic
48. Republican
49. Radical Theocrats
50. Pragmatic Theocrats
51. Radical Republican
52. Pragmatic Republican
53. Policy
54. The Century Foundation
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داخلی ایران بر موضوع هسته ای، به شناسایی جناح های موجود در صحنۀ سیاست ایران بین 
سال های 2003 تا 2006 و دیدگاه ها و اختالف نظرهای آن ها درخصوص موضوع موردبررسی 
پرداخته است. گزارش با شناسایی سه جناح بندی سیاسی کلی شامل: »تندروها«،55 »بنیادگرایان 
»سنت گرایان«،58  »بنیادگرایان«،  زیرگروه های  نیز  و  »اصالح طلبان«57  و  اصول گرایان«56  یا 
»اصالح طلبان«، »عمل گرایان اصالح طلب«، »عمل گرایان محافظه کار«59 و »رهبر و رهروان 
وی«60 و تأکید بر سیّالیّت این گروه ها در صحنۀ سیاست داخلی ایران بیان کرده است که چگونه 
زیرگروه های عمل گرایان محافظه کار و عمل گرایان اصالح طلب باوجود اختالف نظرهایشان 
در حوزۀ سیاست داخلی، دیدگاه های خود را درخصوص مسئلۀ هسته ای به یکدیگر نزدیک 
کرده اند. آنگاه »سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنیادها، افراد دارای امتیاز صادرات و واردات، 
وزارتخانه ها، شرکت های با مالکیت دولتی و...«، را دیگر گروه های بهره مند از منافع ویژه61 
معرفی میکند که بر سیاست گذاری خارجی ایران درخصوص مسئلۀ هسته ای تأثیرگذار 

.)Smyth, 2009( هستند
 ،)Katzman, 2016( کاتزمن  است که کنت  دیگری  ایران« گزارش  »سیاست خارجی 
کارشناس امور خاورمیانه، نوشته است. در این گزارش که به سفارش نهاد »سرویس پژوهش 
کنگره«62 )واقع در ایاالت متحدۀ آمریکا( و با هدف تحلیل و ارائۀ گزارش به اعضای کمیتۀ کنگره 
تدوین شده، اقدامات ایران دررابطه با منافع ایاالت متحدۀ آمریکا مسئلۀ اصلی گزارش عنوان شده 
است. ازاین رو، نویسنده در تحلیل خود، با بیان این فرض که سیاست خارجی ایران محصول 
عوامل متعدد و گاهی اوقات، عوامل در حال رقابت است، از »ایدئولوژی انقالب اسالمی 1979، 
ادراک رهبران ایران از تمهیدات ایاالت متحده و متحدانش نسبت به کشور ایران، منافع ملی، منافع 
ملی دیرینه و منافع جناحی63« به عنوان محرک ها64 یا عوامل مؤثر بر اقدامات سیاست خارجی ایران 
نام می برد. وی عامل چهارم، یعنی منافع جناحی را با نام بردن از سه جناح »تندروها«، »عمل گرایان« 
و »اصالح طلبان« تبیین می کند و در ادامه نتیجه گیری می کند که تندروها و عمل گرایان بیش 
از اصالح طلبان دررابطه با مسئلۀ هسته ای تأثیرگذار بوده اند و جناح اصالح طلب چه در عرصۀ 

سیاست داخلی و چه خارجی نتوانسته تغییر چشمگیری به وجود آورد.

55. Hardliners
56. Fundamentalist or Principle-ists
57. Reformists
58. Traditionalist
59. Conservative Pragmatists
60. The Leader and HisLoyalists
61. Vested interest
62. Congressional Research Service)CRS(
63. Factional Interests
64. Motivators
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6. نتیجه
در  تصمیم گیری  فرایند  سیاست خارجی،  و  بین الملل  روابط  دانشوران حوزه های  نگاه  از 
سیاست خارجی دولت ها متأثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی است. متغیر ماهیت نظام 
سیاسی ازجمله عوامل برآمده از محیط داخلی است که موردتوجه این دانشوران قرار گرفته 
است. فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز مانند هر حکومت 
دیگری تحت تأثیر ویژگی های نظام سیاسی قرار دارد. جناح گرایی به عنوان مشخصۀ نظام 

سیاسی پساانقالب حوزه های مختلف سیاست گذاری در ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
پژوهش حاضر با هدف برجسته کردن عامل جناح گرایی درزمینۀ سیاست خارجی ایران، 
کوشیده است با رویکردی توصیفیـ  تحلیلی و مرور بخشی از ادبیات سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از نگاه این ادبیات، داللت های تأثیرگذاری 
عامل جناح گرایی بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چگونه 
است؟ براساس یافته های پژوهش، عمدۀ آثار موردبررسی، ضمن شناسایی جناح گرایی به عنوان 
عامل داخلی تعیین کننده، بر تأثیرات منفی این عامل بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده اند. ناتوانی در طراحی و پیگیری یک سیاست خارجی 
شفاف، صریح و پایدار، بی نظمی و آشفتگی در تصمیم گیری در سیاست خارجی، ناپایداری و 
بی ثباتی و همچنین همکاری های ناپایدار و تعارضات غیرمؤثر در رفتار سیاست خارجی ازجمله 
داللت های تأثیرگذاری منفی جناح گرایی بر فرایند تصمیم گیری و تصمیمات سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران هستند که پژوهشگران به آن ها اشاره کرده اند.
پژوهش حاضر با طرح مسئلۀ جناح گرایی و تأثیر آن در حوزۀ سیاست خارجی، امیدوار 
و  سیاست گذاری  فرایند  نوع  هر  که  کند  جلب  مسئله  این  به  را  پژوهشگران  توجه  است 
تصمیم گیری در حوزه های سیاست داخلی و خارجی در جمهوری اسالمی ایران ممکن است 
در معرض آسیب های ناشی از متغیر جناح گرایی باشد. طرح این موضوع می تواند در دستور 
کار پژوهش های نظری جدی درزمینۀ سیاست گذاری در حوزه های داخلی و خارجی در ایران 

قرار گیرد.
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بازخیز مجتمع نظامی  ـ  صنعتی: بحران آفرینی و
 جنگ علیه تروریسم بین الملل1

مهدی محمدنیا2

چکیده
ـ  صنعتی یکی از مهم ترین البی هایی است که نفوذ فوق العاده ای در نظام تصمیم گیری  مجتمع نظامی  
ایاالت متحده دارد. این مجموعه ریشه ای دیرین در ساختار سیاسی آمریکا دارد. این پژوهش با روش 
ـ صنعتی پرداخته و نقش آن ها را به عنوان  ـ  تحلیلی به مطالعۀ ماهیت و ابعاد مختلف مجتمع نظامی  توصیفی  
مهم ترین البی نظامی، در افزایش بودجۀ نظامی و سیاست نظامیگری آمریکا بررسی کرده است. سؤال 
اصلی مقاله این است که آیا افزایش بودجۀ نظامی آمریکا و گسترش میدانی »مبارزه با تروریسم«، صرفاً به 
علت افزایش آسیب پذیری این کشور بر اثر ظهور تروریسم بین الملل بوده است یا عواملی دیگر همچون 
ـ صنعتی آمریکا در افزایش بودجۀ نظامی و هدایت این کشور به سمت سیاست های  منافع مجتمع نظامی 
جنگی و بحران آفرینی مؤثر بوده اند؟ فرضیۀ مقاله این است که »ظهور تروریسم بین الملل امنیت آمریکا را 
آسیب پذیرتر کرده است، اما نمی توان افزایش مداوم بودجۀ نظامی و سیاست های جنگی و امنیتی ایاالت 
متحده را در عرصۀ بین المللی، صرفاً ناشی از ظهور تهدیدات امنیتی جدید دانست، بلکه بخش عمده ای 
از دالیل سیاست های آمریکا در افزایش بودجۀ نظامی و بحران آفرینی و مواجهه با تروریسم ناشی از نفوذ 
ـ امنیتی این کشور است«. مهم ترین نتیجۀ پژوهش این  ـ صنعتی در الیه های مختلف نظامی  مجتمع نظامی 
ـ امنیتی این کشور است و نقش برجسته ای  ـ صنعتی آمریکا مهم ترین البی نظامی  است که مجتمع نظامی 

ـ امنیتی آمریکا دارد. در تصمیم گیری نظامی 
کلیدواژه ها: مجتمع نظامیـ  صنعتی، تروریسم بین الملل، بحران، دالر، آمریکا.

1. تاریخ دریافت: 1396/06/27                      تاریخ پذیرش: 1397/03/01
mahdi.mnia@yahoo.com :2. استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97



1. مقدمه
یکی از مهم ترین مشکالت تحقیق در حوزه های امنیتی و راهبردی، به ویژه موضوع مجتمع 
نظامی ـ صنعتی، کمبود منابع و اسناد منتشرشده از سوی دولت ها، سازمان ها و شرکت های 
تسلیحاتی است. کمبود اطالعات انتشاریافته در این حوزه به گونه ای است که از زمان هشدار 
آیزنهاور در سال 1961م تا به امروز، فهم عمیق ماهیت مجتمع نظامی ـ صنعتی و چگونگی 
شکل گیری و فعالیت آن هنوز دشوار است. آیزنهاور برای اولین بار اصطالح مجتمع نظامی 
ـ صنعتی را به کار برد و اعالم کرد که هم پوشانی منافع نظامیان، سیاست مداران و صاحبان 
کارخانجات تسلیحاتی به تصمیماتی منجر می شود که سرانجام آن جنگ است. این گروه 
منافع عمومی توجیه کنند.  قالب  منافع شخصی خود را در  از نخبگان همواره می کوشند 
بحران آفرینی و تصویرسازی از یک بحران مهم ترین بستر برای شکل گیری مجتمع نظامی ـ 

صنعتی است که می تواند پشت پردۀ یک فروش تسلیحاتی باشد.
 قرارداد کالن 460 میلیارد دالری فروش سالح به عربستان )110 میلیارد دالر به صورت 
فروش آنی و 350 میلیارد دالر طی قرارداد 10 ساله( که در دولت ترامپ منعقد شد بار دیگر 
توجه اذهان را به کارکرد پشت پرده مجتمع نظامیـ  صنعتی آمریکا جلب کرد. دولت ترامپ 
مهم ترین علت این فروش تسلیحاتی را تقویت عربستان دربرابر تهدیدات ایران و مشارکت 
این کشور در عملیات های ضدتروریستی اعالم کرد. او بعد از به قدرت رسیدن، از »بازسازی 
بزرگ« در ارتش آمریکا سخن گفت و کوشید بودجۀ نظامی آمریکا را افزایش دهد. در همین 
راستا او با 13 درصد افزایش، بودجۀ نظامی 686 میلیارد الری را برای سال مالی 2019 م پیشنهاد 

داد.
پیمانکاران نظامی در انتخابات ریاست جموری 2016 م به دالیل ایدئولوژیک و تجاری از 
هر دو نامزد انتخابات حمایت کردند اما پیمانکاران دفاعی که معموالً از نامزدهای جمهوری خواه 
حمایت می کردند، به علت ناشناخته بودن و پیش بینی ناپذیری ترامپ، با شکستن این سنت 
عمدتاً پشت هیالری کلینتون صف آرایی کردند؛ به گونه ای که هیالری  کلینتون نامزد مجتمع 
نظامیـ  صنعتی شناخته شد )Korzun, 2016(. بااین حال، رقیب او، دونالد ترامپ، نیز از این 
کمک ها بی بهره نماند. ترامپ بعد از پیروزی نشان داد که برخالف تصور اولیه، دوست خوبی 
برای مجتمع نظامی ـ صنعتی است؛ برای نمونه؛ او اعالم کرد که در راستای بازسازی ارتش 
دربرابر روسیه و چین، باید توان نیروی دریایی با ساخت 355 کشتی جنگی جدید تقویت 
شود. برای تقویت نیروی هوایی، 24 فروند جت جنگندۀ اف ـ 18 سوپر هورنت3 از شرکت 
بوئینگ برای سال مالی 2019 م و 110 جت تا سال مالی 2023 م خریداری شود. برای تقویت 
3. F/A18 ـ E/F Super Hornet
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دفاع موشکی در مقابل ایران و کرۀ شمالی هزینه های دفاع موشکی که قانون گذاران نیز از 
آن حمایت می کنند 25 درصد افزیش خواهد یافت. همچنین دولت آمریکا تا سال 2023 م 
معادل 16.8 میلیارد دالر بمب افکن رادارگریز و دورپرواز بی ـ 214 از شرکت نورتروپ گرومن 

.)Fortune, 2018( خریداری خواهد کرد
اصطالح مجتمع نظامیـ  صنعتی از سخنرانی تاریخی آیزنهاور در مراسم خداحافظی خود 
در سال 1961 م برگرفته شده است. او در این سخنرانی هشدار داد: »ما نباید از درک پیامدهای 
خطرناک آن [مجتمع نظامی ـ صنعتی] غفلت کنیم. [این موضوع] همۀ امور و معیشت ما را 
دربر گرفته است و در هر ساختاری از جامعۀ ما وجود دارد. ما باید در هیئت دولت در مقابل 
اعمال نفوذ توجیه ناپذیرـ  آگاهانه یا غیرآگاهانه  ـ  مجتمع نظامیـ  صنعتی هوشیار باشیم و مراقب 
قدرتی باشیم که قابلیت ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد و خواهد داشت. ما هرگز نباید اجازه 
Eisenhow-( دهیم تأثیرات این ائتالف، آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر بیندازد

.)er, 1961: 2
امروزه،  این مجموعه چنان با الیه های مختلف جامعۀ آمریکا درهم تنیده است که آن 

را مجتمع نظامی ـ صنعتی  ـ دانشگاهی ـ رسانه ای ـ اطالعاتی و سرگرمی نیز می گویند.
نظامی ـ صنعتی را در کشورهای  موضوع مهمی که زمینه های شکل گیری مجتمع 
سرمایه داری به ویژه آمریکا فراهم کرد، تبدیل نظام اسلحه سازی دولتی به نظام خصوصی 
و  توسعه  در  دولتی  زرادخانه های  میالدی،  نوزدهم  قرن  سرتاسر  در  بود.  قراردادی  و 
گسترش تولید اسلحه در آمریکا نقش مهمی داشتند اما در اواخر قرن نوزدهم میالدی 
نظام  از  شد  مجبور  خود  توسعه یافتۀ  ارگان های  تسلیحات  تأمین  برای  آمریکا  ناوگان 
و  اقتصادی  بخش  تعامل  و   )Hacker, 2007: 118( استفاده کند  پیمانکاران خصوصی 

نظامی با بخش دولتی الگویی را تثبیت کرد که مجتمع نظامی ـ صنعتی نام گرفت. 
یازده سپتامبر 2001 م روز طالیی این گروه بود. بعد از حمالت سپتامبر، تهدید تروریسم و 
بنیادگرایی اسالمی به خوبی جای کمونیسم در دوران جنگ سرد را گرفت و فضا برای بازخیز 
مجتمع نظامی ـ صنعتی بیش ازپیش فراهم شد و بودجۀ نظامی آمریکا دوباره روند صعودی 
به خود گرفت، به گونه ای که در سال 2011 م با 711 میلیارد دالر بودجۀ نظامی، باالترین 
افزایش را بعد از 11 سپتامبر تجربه کرد )شکل  1(. اکثریت جمهوری خواهان معتقدند که 
احتمال ناامنی های فراروی آمریکا در حال افزایش است و ایاالت متحده برای تأمین امنیت 
خود و مقابله با تهدیدات فرارو، چاره ای جز افزایش بودجۀ نظامی ندارد. ازاین رو هزینه های 
ایاالت متحده همواره از هزینه های نظامی 7 کشور بعد از خود شامل چین، عربستان سعودی، 
4. B21 ـ  Bomber 
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روسیه، انگلستان، هند، فرانسه و ژاپن بیشتر بوده است.
هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت مجتمع نظامیـ  صنعتی و چگونگی تنیدگی آن در 
ساختار سیاسیـ  اقتصادی ایاالت متحده است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا افزایش بودجۀ 
نظامی آمریکا و گسترش میدانی »مبارزه با تروریسم« صرفاً به علت افزایش آسیب پذیری این 
کشور بر اثر ظهور تروریسم بین الملل بوده است، یا عواملی دیگر همچون منافع مجتمع نظامی 
ـ صنعتی آمریکا در افزایش بودجۀ نظامی و هدایت این کشور به سمت سیاست های جنگی 
و بحران آفرینی مؤثر بوده اند؟ فرضیۀ مقاله نیز این است که »ظهور تروریسم بین الملل امنیت 
آمریکا را آسیب پذیرتر کرده است، اما نمی توان افزایش مداوم بودجۀ نظامی و سیاست های 
جنگی و امنیتی ایاالت متحده را در عرصۀ بین المللی، صرفاً ناشی از ظهور تهدیدات امنیتی 
جدید دانست، بلکه بخش عمده ای از دالیل سیاست های آمریکا در افزایش بودجۀ نظامی و 
بحران آفرینی و مواجهه با تروریسم ناشی از نفوذ مجتمع نظامیـ  صنعتی در الیه های مختلف 

نظامیـ  امنیتی این کشور است.«.

شکل 1. نمودار هزینه های نظامی آمریکا طی سال های  2000ـ  2016 م )میلیارد دالر(
McCrthy, 2017 :منبع

2. مجتمع نظامی ـ صنعتی: یک چارچوب مفهومی
مجتمع نظامیـ  صنعتی گویای یک نوع »رابطۀ« درون ساختاری در ساخت سیاسیـ  اقتصادی 
جامعه است که بین مجموعه ای از شرکت های تسلیحاتی و بخش هایی از درون حاکمیت 
یعنی نظامیان و دولت مردان برقرار است. در تحلیل مجتمع نظامیـ  صنعتی هر نوع رابطه ای 
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مهم نیست، بلکه این رابطه باید در جهت پیشبرد یک تفکر نظامیگری باشد. درحقیقت، 
زیرساخت اصلی مجتمع نظامیـ  صنعتی تفکِر نظامیگری است و تمام معادالت و محاسبات 
این مجموعه صرفاً حول محور این نوع تفکر قابل تجزیه وتحلیل است. تفکر نظامیگری 
مبتنی بر آسیب پذیری های امنیتی غیرواقعی و تهدیدات ساختگی علیه یک کشور است. 
عوامل مجتمع نظامی ـ صنعتی با ارائۀ تصویری از یک تهدید غیرواقعی یا بزرگ نمایی 
تهدیدات امنیتی موجود، سیاست خارجی کشور را به سمت نظامیگری و اتخاذ سیاست های 
امنیتی و افزایش بودجۀ نظامی سوق می دهند. برخالف تفکر نظامی که هدف آن افزایش 
امنیت ملی یک کشور دربرابر تهدیدات موجود است هدف از رفتار نظامیگری، ایجاد منفعت 
و کسب سود برای عوامل مجتمع نظامی ـ صنعتی است )محمدنیا، 1396: 29( یعنی تولید 

بیشتر اسلحه برای کسب درآمد بیشتر.
سی رایت میلز در کتاب مشهور خود نخبگان قدرت5 که در سال 1956 م و در بحبوحۀ 
جنگ سرد و دورۀ ریاست جمهوری آیزنهاور چاپ شد، از شکل گیری یک شبکۀ »نظامی 
و صنعت« در ساختار سرمایه داری آمریکا سخن گفت. او در این کتاب به شکل گیری یک 
مثلث مدرن قدرت در آمریکا اشاره می کند. به نظر میلز، هرم قدرت مدرن در سه ساختار 
اصلِی اقتصادی، نظامی و سیاسی خالصه شده است و این مشخصات ساختارهای جامعۀ 
سرمایه داری آمریکا را نشان می دهد«. به همان نسبت که این مراکز قدرت( سه گانه( با 
ـ  یکدیگر منطبق شوند و تصمیماتشان قطعی و قابل اجرا شود، رهبران این سه شاخۀ قدرتـ 
ـ به هم می پیوندند و نخبگان  ژنرال ها، رؤسای شرکت ها و مراکز اقتصادی و مدیران سیاسیـ 
قدرت در آمریکا را تشکیل می دهند« )میلز، 1383: 40(. در میان این سه حلقۀ قدرت، نظامیان 
و صاحبان کمپانی های تسلیحاتی توانسته اند با نفوذ در سیاستمداران به جایگاه مطلوبی در 
ساختار سیاسی آمریکا دست یابند و به ویژه با نفوذ به دستگاه قانونگذاری سودهای هنگفتی 

را نصیب خود کنند.
تفکر نظامیگری بنیان اصلی مجتمع نظامیـ  صنعتی است؛ چراکه مهم ترین راه حل یک 
نظامیگر، در مدیریت بحران های بین المللی، یک راه حل نظامی است. اصوالً مفاهیمی چون 
تعامل، دیپلماسی و گفتمان در چارچوب فکری یک نظامیگر نمی گنجد. نظامیگران معموالً 
نگاه سیاه وسفید به بحران ها دارند و به راه حل های میانی برای بحران های سیاسی چندان 

اعتقادی ندارند.
جنگ یا هر امکان دفاعی در پاسخ به تهدیدات )واقعی یا غیرواقعی)، مستلزم توسعۀ 
فناوری و تولید نظامی است. توسعه و تولید نظامی مستلزم ایجاد نیاز در وزارت دفاع است. 

5. power Elite
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ژنرال های بازنشستۀ ارتش که به استخدام شرکت های تسلیحاتی درآمده اند در اتصال این 
شرکت ها به وزارت دفاع و نیازتراشی و اقناع نظامیان نقش عمده ای ایفا می کنند. عملیاتی شدن 
توسعه و تولید نظامی نیازمند تأمین منابع مالی از طریق تصویب بودجۀ نظامی درکنگرۀ آمریکا 
است. به دلیل بار مالی کالن، تصویب بودجۀ نظامی در کنگره به آسانی صورت نمی گیرد 
و گاهی مستلزم توجیه افکار عمومی یا سودرساندن به آنان و اخذ پاداش های غیرمستقیم 
از ذیفعان بودجۀ نظامی یعنی کمپانی های تسلیحاتی است. توجیه افکار عمومی از طریق 
تریبون ها، مطبوعات و رسانه های وابسته، بستر مطمئنی را برای مشروعیت بخشی به تولید و 
خریدهای نظامی و تداوم فعالیت مجتمع نظامیـ  صنعتی ایجاد می کند. اخذ پاداش نیز می تواند 
در غالب حمایت های مالی، سیاسی و انتخاباتی کمپانی های تسلیحاتی از نمایندگان موردنظر 
صورت گیرد. درنهایت، آن نمایندگان نیز با تصویب منابع ملی الزم تالش می کنند ِدین خود 

را به صاحبان شرکت های تسلیحاتی ادا کنند.
یکی از کارویژه های مهم مجتمع نظامیـ  صنعتی تالش برای ایجاد نوعی انطباق ذهنی بین 
تولیدکنندگان اسلحه و خریداران آن دررابطه با استفاده از ابزارهای خاص نظامی است؛ یعنی 
ایجاد این  احساس در دولت ها که رفع تهدیدات موجود صرفاً از طریق خرید و به کارگیری 
برخی ابزارهای خاص نظامی امکان پذیر است، مثل توجیه کاربرد هواپیماهای فوق پیشرفتۀ 
اف ـ 35 یا پهپادهای خاص در جنگ علیه تروریسم. استفاده از رسانه ها، تریبون ها و سایر 
ابزارهای تبلیغاتی در کنار رشوه متداول ترین شیوه ای است که الیه های مختلف مجتمع نظامی 

ـ صنعتی برای ایجاد این انطباق ذهنی به کار می گیرد. 

3. مجتمع نظامی ـ صنعتی: ریشه ها و زمینه ها
زمینۀ اصلی شکل گیری مجتمع نظامی ـ صنعتی »ترس امنیتی« یا باور به آسیب پذیری امنیتی 
نظامی است. به عبارت دیگر، دلیل  اصلی شکل گیری این مجتمع پاسخ به چالش های امنیتی 
پیرامونی است و الزاماً در اصل شکل گیری آن نیت منفی وجود ندارد. در ابتدا این »نیازهای 
واقعی« یک کشور هستند که زمینۀ ایجاد مجتمع ها را فراهم می کنند. آنچه مجتمع نظامی ـ 
صنعتی را به پدیده ای مخرب تبدیل می کند، »تداوم« فعالیت آن است. در تداوم فعالیت چرخۀ 
مجتمع هاست که منافع اقتصادی یک گروه اقلیت بر منافع اکثریت مردم ترجیح داده می شود 
و »نیازهای امنیتی تصنعی« جایگزین »نیازهای امنیتی واقعی« می شود و ضرورت تولید نظامی با 

»مشروعیت« قرین می گردد.
»شکل گیری« مجتمع نظامی ـ صنعتی در مرحلۀ اول در »الزامات راهبردی« ریشه دارد 
که نشان دهندۀ »نیازهای واقعی« آن کشور است. در مرحلۀ دوم »تداوم« فعالیت آن ها وابسته 
به تصویری است که از »نیازهای غیرواقعی« یک کشور ساخته می شود. ازآنجاکه همواره 
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نیازهای واقعی یک کشور باتوجه به شرایط ژئوپلوتیک و ظرفیت های درونی آن محدود 
است نیازتراشی نظامی که معموالً با واقعیت های ژئوپلوتیک و راهبردی آن کشور سنخیتی 
ندارد، برای حیات مجتمع نظامیـ  صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می شود. در این مرحله 
است که سیاست یک کشور به سمت نظامیگری سوق داده می شود. به عبارت دیگر، برای 
تداوم حیات مجتمع نظامیـ  صنعتی، باید چیزی فراتر از نیازهای واقعی یک کشور پایۀ تولید 

نظامی قرار گیرد.
پوزن، از محققان آمریکایی، می نویسد: »در کشورهای پیشرفته معموالً مصالح سیاسی با 
مالحظات نظامی ـ فناورانه به سختی ترکیب می شود چراکه نظامیان و اعضای دیوانساالری 
نظامی همواره سعی دارند خواسته های نظامی را بر الزامات سیاسی غالب گردانند« )پیترز، 
1378: 157(. هانتینگتون معتقد است نیروهای مسلح در آمریکا مایل اند با قرار دادن کنگره و 
دولت در مقابل یکدیگر برای سازمان خود امتیازاتی کسب کنند. از نظر بسیاری از محققان، 
گروه های منافع و مجتمع های نظامیـ  صنعتی برای البی گری در حمایت از صنعت نظامی از 
انگیزه های قابل توجهی برخوردارند و این به انحراف از یک سیاست صنعتیـ  دفاعی کارآمد 

.)Huntingtonm, 1957: 157( منجر شده است
باتوجه به اینکه در کشورهای سرمایه داری دولت تنها خریدار انحصاری محصوالت نظامی 
در داخل است عناصر درونی مجتمع ها همواره در تالش اند از طریق پیوند با الیه های مرکزی 
حاکمیت و ارائۀ تصویری از یک محیط بحرانی نظر مساعد دولت های متبوع خویش را برای 
افزایش خرید و سفارش های نظامی جلب کنند. لذا، آن ها همواره به عنوان یک ارزش، افزایش 
قدرت نظامی را می ستایند. باتوجه به غیررقابتی بودن صنایع نظامی، که به ماهیت محرمانه و 
راهبردی آن برمی گردد، در این نوع سفارش ها و خریدهای تسلیحاتی سود کالنی نهفته است 

وگاه کشور را به سمت تفکر نظامیگری و سیاست های جنگی سوق می دهد.
وجود یک منطق راهبردی در پیشبرد یک برنامۀ تسلیحاتی بسیار کارساز است، به طوری که 
بدون آن فضای عملیاتی برنامه با تنگناهای سیاسی همراه می شود )گری، 1378:  135(. در این 
مرحله، نقش رسانه ها و مطبوعات وابسته برای ارائۀ منطقی راهبردی و هدایت افکار عمومی 
از مهم ترین کارویژه های  بسیار جدی تر می شود. یکی  نظامی  یا رفتار  به سمت یک طرح 
رسانه ها جلب حمایت افکار عمومی از تصویب بودجۀ نظامی یا یک اقدام نظامی است. 
پشتیبانی عمومی،  یکی از منابع بسیار حیاتی برای سیاست های نظامی آمریکا به شمار می رود. 
چراکه یک راهبرد نظامی فعال حمایت مالی کالنی الزم دارد، به ویژه هنگامی که هزینه های 

نظامی بسیار باالست و پیروزی به سادگی میسر نیست.
معموالً مردم آمریکا به طور قابل توجهی هزینه های باالی نظامی را، که به زندگی شان 
97آسیب می رساند، تحمل می کنند. بسیاری از آمریکاییان بر این اعتقادند که هزینه های نظامی منافع 
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.)LeLoup, 2008: 39( اقتصادی در داخل را به دنبال دارد و بر قدرت آمریکا در خارج می افزاید
میلیاردها دالر  برای اختصاص  افکار عمومی زمینۀ الزم  اکثریت  اقناع  از  بعد  درواقع، 
جهت اجرای برنامه های نظامی فراهم می شود و کنگره با خیالی آسوده تر نسبت به آیندۀ طرح 
به تصویب آن می پردازد و وزارت دفاع در قالب قراردادهای تسلیحاتی میلیاردها دالر به 
کارخانجات نظامی، شرکت های تسلیحاتی، پایگاه های نظامی و مؤسسات تحقیقاتی سرازیر 
می کند. درعوض نمایندگان نیز وجوه سنگین مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخاب مجدد 
به عنوان »پاداش« از شرکت های تسلیحاتی و حامیان آن ها اخذ می کنند و به این ترتیب بقای 
خود را در قدرت و حاکمیت، برای دوره ای دیگر تضمین می کنند. اگر اکثریت افکار عمومی 
به واسطۀ غول های رسانه ای، تولید نظامی را یک ضرورت »امنیت ملی« و نیاز راهبردی کشور 
جهت پاسخگویی به تهدیدات موجود تلقی کنند، مخالفت با آن می تواند هزینه های باالیی 

داشته باشد.
در یکی از تحقیقات، دیدگاه رسمی ده روزنامۀ بزرگ آمریکا  در فاصلۀ زمانی میان 
حمالت تروریستی 11 سپتامبر و شروع جنگ علیه افغانستان گردآوری شده است که نشان 
می دهد همۀ آن ها در پاسخ به این حمالت، خواستار حمله به گروه های تروریستی بودند 
)Ryan, 2004: 365(. برای مثال، نیویورک دیلی سرمقاله ای به قلم زو چافتز منتشر کرده 
 Chafetz, 2001:( بود که نویسنده در آن از آمریکا خواسته بود به ایران و عراق حمله کند
18(. هیچ یک از 104 سرمقاله ای که در این ده روزنامه نوشته شده بود، از مداخلۀ نظامی 
آمریکا در افغانستان انتقاد نکرده بودند و به جای مداخلۀ نظامی راهبرد جایگزین دیگری 
پیشنهاد نداده بودند. حتی از میان آن ها، 95 سرمقاله به تلفات بالقوۀ مداخلۀ نظامی آمریکا 
در میان غیرنظامیان افغان هیچ اشاره ای نکرده بودند )Ryan, 2004: 372(. در حوادث 11 
سپتامبر، نقش غول های رسانه ای این کشور در هدایت افکار عمومی به سوی یک واکنش 
نظامی بسیار برجسته بود. در این حوادث، بسیاری از مردم آمریکا حامی رئیس جمهور بودند 
و طبق نظرسنجی ها، سیاست های بوش را تأیید می کردند. طبق بررسی ها در روز دوم نوامبر 
2001 م، 44 مقاله در روزنامه های »واشنگتن پست« و »نیویورک تایمز« به چاپ رسید که در 
همۀ آن ها، دولت برای استفاده از عملیات نظامی تحت فشار قرار گرفته بود، فقط در دو مقاله 
استفاده از راه های دیپلماتیک و قوانین بین المللی پیشنهاد شده بود )بهبودی، 1380(. این در 
حالی بود که افکار عمومی در خارج از مرزهای آمریکا به استفاده از ابزار نظامی برای مقابله با 

تروریست ها اعتقادی نداشت.
قبل از جنگ عراق در 19 مارس 2003 م نیز موفقیت رسانه ها در شکل دهی به افکار 
عمومی به حدی بود که بیش از 70 درصد آمریکایی ها این جنگ را در راستای امنیت ملی 
.)Gershkoff, Amy and Shana Kushner, 2005: 525( خود تلقی و از آن حمایت کردند
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در چنین شرایطی که افکار عمومی به سمت سیاست های نظامی هدایت می شود، مخالفت 
با این سیاست ها دشوار است. کمپانی های تسلیحاتی از یک سو با شکل دهی به افکار عمومی از 
طریق مطبوعات و رسانه های وابسته، و از سوی دیگر با کمک های انتخاباتِی بیشتر، نمایندگان 
کنگره را تحت فشار سیاسی قرار می دهند. باید توجه داشت در موارد بسیاری این وجوه 
انتخاباتی مستقیماً از سوی کمپانی ها اعطا نمی شود بلکه افراد، پک ها، سوپرپک ها و وابسته های 
نزدیک به آن ها این کار را انجام می دهند. الکهید مارتین، بوئینگ و نورتروب گرومن سه 
شرکتی هستند که بیشترین سهم از قراردادهای تسلیحاتی آمریکا را به خود اختصاص می دهند. 
براساس آمار کمسیون انتخاباتی فدرال  نسبت به سایر کمپانی ها این سه کمپانی بیشترین پول را 
در انتخابات این کشور به سیاستمداران می دهند. طبق اطالعاتی که کمسیون انتخاباتی فدرال 
در 27 دسامبر 2017 م منتشر کرده است در جریان انتخابات 2015ـ  2016 م، 20 کمپانی نظامی 
آمریکا حدود 29,7 میلیون دالر کمک های انتخاباتی به سیاستمداران اعطا کرده اند. در این 
میان، الکهید مارتین با 3,7 میلیون، بوئینگ 3,19 میلیون و نورتورپ گرومن با 3,06 میلیون در 
صدر کمک کننده های انتخاباتی قرار دارند. جمهوری خواهان بیشترین کمک های انتخاباتی 
را از کمپانی های نظامی دریافت کرده اند. آن ها 66,4 درصد و دموکرات ها 33,6 درصد از 
کمک ها را به خود اختصاص داده اند )Opensecrets, 2017(. دولت فدرال نیز در سال مالی 
2016 م درمجموع قراردادهایی تسلیحاتی به ارزش 297,4 میلیارد دالر منعقد کرد که 8,7 
درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است. سهم کمپانی های نظامی از این قراردادها 
از این قرار است: الکهید مارتین با 43,32 میلیارد دالر در صدر است و بعد از آن بوئینگ با 
 US( 26,38 میلیارد دالر و نورتوپ گرومن با 14,47 ملیارد دالر در ردۀ دوم و سوم قرار دارند

.)Defence Budget Forecast, 2017
کسب این گونه پاداش ها توسط شرکت های تسلیحاتی دراِزای حمایت های مالی ـ سیاسی 

خود از سیاست مداران، به امری مرسوم در جامعه آمریکا تبدیل شده است.
پک هاPAC( 6( و افراد وابسته به صنعت تسلیحاتی در انتخابات سال 2012 م، بیش از 27 
میلیون دالر به نامزدها کمک کردند )Vine, 2014(. در انتخابات کنگره در سال 2014 م، الکهید 
مارتین 4,1 میلیون دالر به نامزدهای موردنظر خود ازجمله مک تورنبری، رئیس جمهوری خواه 
و  جمهوری خواه  نمایندۀ  فلینگهویسن،  دنی  و  مجلس  نمایندگان،  مسلح  نیروهای  کمیتۀ 
رئیس کمیتۀ فرعی امور دفاعی در مجلس نمایندگان، و کی گرانگر، نمایندۀ جمهوری خواه 
کنگره،کمک مالی نمود. این کمپانی رقم شگفت انگیز 14,6 میلیون دالر را صرفاً در سال 2014 

.)Murphy, 2015( م برای البی گری هزینه کرد
همچنین، در جریان انتخاب وزیر امور خارجه توسط باراک اوباما، شرکت های تسلیحاتی 
6. Political action committee
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آمریکا از سناتور جان کری حمایت زیادی کردند تا اینکه او در  ژانویۀ 2013 م به ِسمت وزارت 
امور خارجه منصوب شد. او نیز به عنوان پاداش، در سفرخود به کشور عمان، قراردادی تسلیحاتی 
به ارزش 2,1 میلیارد دالر به نفع شرکت آمریکایی رایتئون به ویژه دررابطه با فروش یک سامانۀ 

.)Tribune, 2013( دفاع هوایی منعقد کرد
و  پنتاگون  بین  نشانگر روابط مشکوک  دارد که  نیز وجود  فراوانی  افشاشدۀ  نمونه های 
شرکت های طرف معامله و به عبارتی پیوند رانت محور بخش نظامی با بخش صنعت و اقتصادی 

است.
آندره ولروی7  و دانیل پولیت، 8از مرکز بررسی های صحت عمل در بخش دولتی، طی 
گزارشی دربارۀ روابط بین کمپانی های نظامی و »هیئت سیاست گذاری دفاعی« که گروه منتخب 
دولت برای مشاوره با وزارت دفاع است، اعالم کردند »در سال های 2001 و 2002 از سی عضو 
هیئت سیاست گذاری دفاعی دست کم نُه تن با شرکت هایی رابطه داشته اند که برندۀ قراردادهایی 
به مبلغ بیش از 76 میلیارد دالر با پنتاگون شده اند ... یکی از آن ها نمایندۀ دو پیمانکار از میان سه 
پیمانکار عمدۀ وزارت دفاع بوده است« )حسین زاده، 1389: 275(. از اهداف اصلی این هیئت 

بررسی موضوعات مربوط به سیاست گذاری دفاعی و جنگ افزارهای موردنیاز ارتش است.
موضوع مهمی که در این چرخۀ روابط باید به آن اشاره داشت، استفادۀ تمام سطوح این 
ـ صنعتی به شمار می رود. این  مجموعه از »دالر« است که محرک اصلی فعالیت مجتمع نظامی 
ـ صنعتی وجود دارد، یعنی منطق  همان خطری است که دررابطه با شکل گیری مجتمع نظامی 
اقتصادی بازیگران این مجموعه بر منطق امنیت ملی آمریکا چیره شده است تا تداوم فعالیت این 

مجموعه تضمین شود.

4. تروریسم بین الملل و بحران آفرینی: بازخیز مجتمع نظامیـ  صنعتی
تروریسم بین الملل بعد از 11 سپتامبر جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاست بین الملل پیدا کرد. تروریسم 
بین الملل همچون القاعده، داعش، جیش العدل وجبهۀ النصره، نتیجۀ تقارن فناوری، ارتباطات 
و اطالعات با ایدئولوژی بنیادگرایی است که نه تنها همزیستی مسالمت آمیز با ایدئولوژی های 
متعارض را امکان پذیر نمی داند، بلکه در بطن خود وظیفۀ تعارض با سایر نظام های سیاسی را 

به عنوان یک الزام پرورش می دهد.
به گفتۀ دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا در دولت بوش، »موضوع جدید پیوند 
بین شبکه های تروریستی و سالح های کشتار جمعی است که وقتی با فناوری موشکی همراه 
می شود می تواند با قدرت، از کشورهای کوچک و ضعیف و حتی افراد و گروه های کوچک 

.)Rumsfeld, 2002( »دشمن بسازد
7. Andre Velroy
8. Daniel Poiti
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ـ صنعتی آمریکا  ظهور تروریسم بین الملل را می توان نقطۀ عطفی در بازخیز مجتمع نظامی 
تلقی کرد. این بازخیز، به گفتۀ دیک چنی، معاون وقت جورج بوش، رئیس جمهور سابق 
آمریکا، ممکن است تا پنجاه سال ادامه یابد  )Powers, 04/04/2003(  حادثۀ 11 سپتامبر تحول 
شگرفی در ادبیات سیاسی جهان ایجاد کرد. نومحافظه کاران تالش کردند با تئوریزه کردن 
مفاهیم جدیدی چون »جنگ علیه ترور و »جنگ پیشدستانه« سیاست خارجی آمریکا را به سوی 
نظامیگری هدایت کنند. آن ها به طراحی جنگ های نوین با ادبیات نوین پرداختند. درست 
چند روز بعد از حادثۀ 11 سپتامبر، سازمان پناک یا »برنامۀ قرن جدید امریکایی«9 طی نامه ای 
سرگشاده از بوش خواست »جنگ علیه ترور« را گسترده تر کند و عالوه بر حمله به عامالن 
مستقیم این حادثه، به عراق و حزب اهلل لبنان نیز حمله نماید. با به قدرت رسیدن نومحافظه کاران 
که با شرکت های تسلیحاتی پیوند عمیقی داشتند فضای الزم برای فعال شدن مجتمع نظامیـ  
صنعتی بیش ازپیش مهیا شد. هشت سیاستمدار دولت بوش قبل از اشتغال به کار در این دولت، 
با کمپانی های نظامی ازجمله الکهید مارتین رابطۀ مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. به همین دلیل از 
این دوره به عنوان دورۀ طالیی شرکت های نظامی یاد می کنند که در آن، بودجۀ نظامی آمریکا 

به طور مداوم در حال افزایش بود )شکل 2(.

شکل 2. نمودار مقایسۀ هزینه های نظامی و غیرنظامی آمریکا از  1976ـ 2016 )میلیارد دالر(
Koshgarian, 2016 :منبع

ـ صنعتی برای ایجاد  نکتۀ مهم در بحث تروریسم و نظامیگری، تالش عناصر مجتمع نظامی 
پیوند میان گروه های تروریستی و برخی دولت های ملی است. چراکه به علت مسائل سازمانی، 
سرزمینی، منابع مالی، و نیازهای تسلیحاتی، گروه های تروریستی برای حظ حیات و گسترش خود 
به حمایت دولت های ملی نیازمندند. برهمین اساس بود که در زمان بوش پسر موضوع »محور 
شرارت« برای امنیتی کردن چهرۀ برخی دولت های به اصطالح »حامی تروریسم« مطرح گردید که 
9 . Project for a New American Century
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چالشگر نظم موجود تلقی می شدند. از نظر دولتمردان آمریکا، برای ثبات و حفظ نظم بین المللی 
موجود، نظام های به اصطالح »چالشگر« یا باید سرنگون شوند یا با سیاست چماق و هویج در نظم 
موجود جهانی هضم شوند. بنابراین، راهبرد پیشدستانه در دستورکار سیاست خارجی آمریکا 
قرار گرفت. بودجۀ نظامی آمریکا هم روند صعودی به خود گرفت و از 290 میلیارد دالر در 
سال 2000 م به اوج خود در سال 2011 م یعنی 711 میلیارد دالر رسید و به تنهایی 41 درصد 
از هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص داد. تا اینکه به علت خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق، در سال های بعد، بودجۀ نظامی با روند کاهشی مواجه شد به گونه ای که در سال 2015 
به 596 میلیارد دالر )36 درصد از هزینه های نظامی جهان، شکل  3( و در سال 2016 م با اندکی 
افزایش به 611 میلیارد دالر رسید. بخشی از این بودجه صرف ساخت سالح هایی شد که به بهانۀ 

جنگ با تروریسم تولید گردید.

شکل 3. نمودار  سهم هزینه های نظامی 15 کشور از کل مخارج نظامی جهان در سال 2016
Crawford, 2016 :منبع

براساس گزارش همین مرکز در سپتامبر 2016 م، ایاالت متحده از 11 سپتامبر 2001 م به این 
سو 4,79 تریلیون دالر در جنگ علیه تروریسم به ویژه در افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و 

.)Crawford, 2016( امنیت سرزمینی هزینه کرده است
این فضای امنیتی بیش ازپیش زمینه را برای افزایش فروش شرکت های تسلیحاتی فراهم کرد. 
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حتی در شرایط رکود اقتصادی سال 2009 که بسیاری از شرکت های غیرنظامی بخش بزرگی از 
درآمدهای خود را از دست دادند و برخی نیز ورشکست شدند، شرکت های تسلیحاتی توانستند 
به سودهای هنگفتی دست یابند. براساس گزارش سیپری، از سال 2002 تا سال 2011 م فروش 
تسلسحاتی صد شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان 51 درصد رشد داشت. در 2011 م، فروش 
اسلحه و خدمات نظامی این صد شرکت به 410 میلیارد دالر )SIPRI, 2017( و در سال 2016 
م به 374,8 میلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل از آن 1,9 درصد افزایش داشت. از این 100 

.)SIPRI, 2017( شرکت 44 شرکت آمریکایی هستند
الکهید مارتین، بوئینگ، رایتون، شرکت سامانه های )BAE انگلستان(، نورتروپ گرومن، 
جنرال دینامیک، ایرباس، شرکت سامانه های )BAE آمریکا(، آل ـ 3 و لئوناردو ده شرکت برتری 
بودند که در سال 2016 م بیشترین سود را از فروش اسلحه به دست آوردند. از این ده شرکت 
7 شرکت آمریکایی هستند و این نشانگر سلطۀ کمپانی های آمریکایی بر تجارت جهانی اسلحه 
است. شرکت تسلیحاتی BAE انگلستان تنها شرکت غیرآمریکایی است که با 22,9 میلیارد دالر 
فروش در سال 2016 م در ردۀ چهارم جهان قرار گرفته است. شرکت الکهید مارتین در سال 
2016 م توانست 40,8 میلیارد دالر فروش تسلیحاتی را به ثبت برساند. مهم ترین تولیدات این 
شرکت بالگردهای سیکورسکی و جنگنده های اف 35 و انواع پهپادهای شناسایی و تهاجمی 
است. شرکت بویینگ با 29,5 میلیارد دالر در ردۀ دوم قرار دارد. مهم ترین تولیدات این شرکت 
نیز هواپیمای گشت دریایی پی8 و بالگردهای تهاجمی ای.اچ.64 است. شرکت رایتون با 24,7 

 .)McCrthy, 2017( )4 میلیارد دالر فروش اسلحه در ردۀ سوم قرار دارد )شکل

شکل 4. نمودار ده کمپانی برتر تجارت اسلحه در سال 2017
 McCrthy, 2017 :منبع

97
یز 

پای
 ،2

ۀ 8
مار

، ش
 8 

رۀ
دو

ی، 
وم

عم
ری 

گذا
ت 

یاس
ی س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق نیز سودهای کالنی نصیب شرکت های تسلیحاتی 
تأمین  را  تسلیحاتی  شرکت های  منافع  همه  از  بیش  جنگ  این  شدن  طوالنی  شده است. 
کرده است. دولت آمریکا در جریان این جنگ میلیاردها دالر بابت خرید انواع بمب، پهپاد، 
جنگنده ها و موشک از شرکت های تسلیحاتی هزینه کرده است. مثالً، شرکت الکهید مارتین 
بزرگ ترین پیمانکار نظامی آمریکا، تولیدکنندۀ انواع جت های جنگی به ویژه جنگنده های 
جنجال برانگیز10 اف35 و انواع پهپادها و همچنین موشک های هلفایر است که در جریان 
جنگ داخلی عراق و سوریه در پهپادهای جنگی »ریبر« از آن ها استفاده شد. الکهید مارتین در 
سال 2014 توانست قراردادی نظامی به ارزش 32 میلیارد دالر با دولت آمریکا منعقد کند. از 
این شرکت به عنوان یک ایالت افتخاری یاد می کنند؛ چراکه مجموع درآمدی که این شرکت 
از بودجۀ فدرال نصیب خود می کند بیشتر از میزان هزینه هایی است که دولت فدرال در 
ایالت هایی چون داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، نیوهمشایمر، هاوایی، دالور و ویومینگ 
صرف می کند )Koshgarian, 2016(. شرکت رایتیون نیز سازندۀ انواع موشک های کروز 
از نوع توماهاوک11 برای نیروی دریایی آمریکا است که در سوریه کاربرد زیادی داشته اند. 
هزینۀ هر موشک توماهاوک یک ونیم میلیون دالر است. نیروی دریایی ایاالت متحده حدود 
3500 فروند از انواع مختلف موشک کروز توماهاوک به ارزش 2,6 میلیارد دالر خریداری 

کرده است.
سود کمپانی های نظامی از جنگ ها به حدی است که ،برای مثال، صرفاً در چند ماه اول 
درگیری نظامی آمریکا در سوریه، سهام کمپانی های نظامی فعال در بورس رشد چشمگیری 

داشت.
به طورکلی، در ذهنیت مجتمع نظامیـ  صنعتی آمریکا، امنیت صرفاً به توانمندی نظامی گره 
خورده است. امنیت کامل زمانی تحقق خواهد یافت که این کشور به سطحی از هژمونی دست 

یابد که هیچ کشور یا مجموعه ای از کشورها، نتوانند منافع ملی آمریکا را به چالش بکشند.

5. مجتمع های نظامی ـ صنعتی در فراسوی مرزها
فرامرزی شدن یکی از مهم ترین راهبرد های مجتمع نظامی ـ صنعتی برای تداوم حیات خود 
است. فقدان امنیت یا احساس آسیب پذیری امنیتی، عنصر کلیدی در ایجاد و گسترش مجتمع 

10. براساس بودجۀ پیشنهادی نظامی سال  2016 م، نیروی هوایی آمریکا 44  فروند از این نوع جت را 
برای این سال، 48 فروند برای سال 2017 م و 60 فروند برای هر سال از 2018 تا 2020 م پیشنهاد داده 

.)Sputnikn, 2016( است
11. Tomahawk
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نظامیـ  صنعتی است. چنانچه شرایط واقعی محیط پیرامونی این وضعیت یا احساس را به وجود 
»احساس  یا  ایجاد کنند  را  این شرایط  این مجموعه تالش خواهند کرد  بازیگران  نیاورد، 

غیرواقعی« آسیب پذیری امنیتی را به وجود آورند.
بازیگران این مجموعه برای بین المللی کردن فعالیت هایشان سه شگرد دارند: ایجاد بحران، 

تالش برای استمرار بحران، و ارائۀ تصویر یک بحران.
تعارضات  که  جایی  تا  است.  بحران آفرینی  صنعتی  ـ  نظامی  مجتمع  شگرد  اولین 
مرکز  که  مناطقی  در  به ویژه  دهد،  اجازه  مذهبی  و  طایفه ای  قومی،  سیاسی،  ژئوپلوتیک، 
رقابت های ژئوپلوتیکی است، ایجاد بحران های جدید امنیتی می تواند بستر الزم را برای فروش 
بیشتر اسلحه به کشورهای رقیب و متخاصم فراهم سازد. برای نمونه، جنگ عربستان علیه 
یمن در سال 2015 م، که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت، می تواند در راستای منافع 
مجتمع نظامی ـ صنعتی ارزیابی شود. در جریان جنگ یمن خریدهای تسلیحاتی عربستان از 
شرکت های آمریکایی بسیار افزایش یافت، به گونه ای که صرفاً در سفر ترامپ به عربستان در 
ماه ژوئن 2017، شرکت های تسلیحاتی آمریکا توانستند انواع تسلیحات نظامی را به ارزش 
بیش از 110 میلیارد دالر و شامل 7 سامانۀ دفاع موشکی تاد، 104 هزار موشک هوابه زمین، 
سامانۀ ضدموشکی پاتریوت، 180 خمپاره انداز هویتزر، هواپیماهای اف15 و... به عربستان 
بفروشند )Mehta, 2017(. پیش از آن نیز با شروع جنگ یمن، عربستان 115 میلیارد دالر 

.)Reuters, 2016( انواع تجهیزات نظامی از شرکت های تسلیحاتی خریداری کرده بود
استمرار  برای  تالش  خود،  حیات  تداوم  برای  صنعتی  ـ  نظامی  مجتمع  شگرد  دومین 
مستلزم  برون مرزی  بحران های  تداوم  و  شکل گیری  ازآنجاکه  است.  موجود  بحران های 
شکل گیری رویدادها و عوامل متعددی است که همۀ آن ها در اختیار یک دولت نیست، 
همواره نمی توان تصور نمود که در پشت بحران های منطقه ای و بین المللی، مجتمع های نظامی 
ـ صنعتی قدرت های بزرگ قرار داشته باشند. لذا، به علت این پیچیدگی، اگر امکان ایجاد 
بحران های جدیدی وجود نداشته باشد، استمرار بحران های موجود می تواند بازار الزم را برای 

فروش سالح فراهم نماید.
سومین شگرد تصویرسازی از یک بحران احتمالی است. تصویرسازی امنیتی از محیط 
پیرامونی به ویژه در مناطقی که در آن ها قابلیت به وجودآمدن رقابت های امنیتی زیاد است، 
می تواند بازار اسلحه را در آنجا رونق دهد. مجتمع نظامی ـ صنعتی شرایط منطقه را در ذهن 
برخی تصمیم گیرندگان منطقه ای به گونه ای تهدیدآمیز و بحرانی ترسیم می کند تا حاکمان 
منطقه با اعتقاد به تهدیدات قریب الوقوع، تنها راه حل اجتناب ناپذیر برای مقابله با آن ها را خرید 
97و انباشت تسلیحات و افزایش قدرت بازدارندگی تلقی کنند. پس از انقالب اسالمی ایران و 
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شکل گیری یک حکومت جدید در خلیج فارس بنیان حکومتی بسیاری از دولت های حوزۀ 
خلیج فارس آسیب جدی دید. به عبارت دیگر، موجودیت دولت و حاکمیت شاهان عربی 
به خطر افتاد. بااین حال به خوبی مشخص بود که آسیب پذیری آن ها به علت توانمندی نظامی 
و امنیتی دولت جدید در ایران نبود بلکه گسترش یک تفکر انقالبی ـ اسالمی جدید بود که 

بنیان های حکومتی آن ها را به خطر انداخته بود.
شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد کشورهای قدرتمند نیز در شکل گیری 
این ارزیابی غلط در ذهن حاکمان عربی نقش کلیدی ایفا کرده اند. آن ها با فشارهایی که 
به این کشورها وارد می کردند، مرتب این »تصور« را تقویت می کردند که آسیب پذیری 
اصلی و واقعی کشورهای حوزۀ خلیج فارس، ضعف نظامی ـ امنیتی آن ها است. آن هم در 
مقابل کشوری که به مراتب توانمندی نظامی باالیی نسبت به مجموع آن ها دارد. برای نمونه، 
مدیرعامل وقت شرکت الکهید مارتین در سفر به کشورهای خلیج فارس هدف از فروش 
سامانۀ دفاع موشکی ارتفاع باال موسوم به »تاد« را مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران اعالم کرد 

.)wkow, 2011(
اگر مجتمع نظامیـ  صنعتی موفق شود و در همان مراحل اولیۀ ارزیابی بحران، نظامیگری 
خود را به دولتمردان چنین کشورهایی القا کند، توانسته برای چندین سال بازار مناسبی برای 
فروش تجهیزات نظامیـ  امنیتی خود فراهم کند. درواقع، برای تداوم حیات مجتمع های نظامی 

ـ صنعتی قدرت های بزرگ، وجود بازیگرانی از کشورهای دیگر، عنصری کلیدی است.
نکتۀ دیگر اینکه، نباید نقش دالالن اسلحه را در بین المللی شدن مجتمع نظامی ـ صنعتی 
نادیده گرفت. دالالن اسلحه را می توان »حلقۀ بین المللی« مجتمع نظامی ـ صنعتی تلقی کرد. 
دالالن اسلحه، تصمیم گیرندگان بانفوذ کشورهای خود هستند و نقش آن ها برای جهت دادن 
به بحران های بین المللی و سیاست تسلیحاتی کشورها در راستای منافع مجتمع نظامیـ  صنعتی 
بسیار حیاتی است. گاهی حمایت آن ها از سفارش های خاص نظامی به ویژه با چاشنی کمیسیون، 
می تواند عنصری تعیین کننده در انعقاد قراردادهای نظامی باشد. این افراد سیاستمدارانی هستند 
که با منطق نظامی سخن می گویند و با این منطق تصمیم می گیرند. با چنین سازوکاری، یک 
ارتباط اندام وار بین فعالیت مجتمع های نظامی ـ صنعتی یک کشور صنعتی و دالالن اسلحه 
شکل می گیرد. درواقع، کارویژۀ اصلی دالالن اسلحه در بازار تسلیحات، نیازتراشی، تشویق 
و تحریک تصمیم گیرندگان ملی به خریدهای تسلیحاتی در قالب پوشش هایی چون »امنیت 

ملی« و »الزامات راهبردی« آن کشور است.
بندربن سلطان و عدنان خاشقجی از دالالن اصلی اسلحه در عربستان سعودی بودند که در 
بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی این کشور با آمریکا و انگلستان نقش تعیین کننده ای داشتند. 
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یکی از موارد افشاشده در این زمینه مربوط به مجموعه قراردادهای »الیمامه« است که بین 
شرکت سامانه های BAE انگلستان و عربستان سعودی منعقد شد. در جریان این قراردادها 
 The Guardian,( بندربن سلطان متهم به دریافت یک میلیارد دالر رشوه از شرکت مزبور شد
2007( شاید نتوان رژیم های عربی خلیج فارس را کاماًل مزدور بیگانگان نامید، چراکه یک 
ارتباط انداموار میان »منافع سیاسی« این رژیم ها )در جهت حفظ قدرت( و »منافع اقتصادی« 
شرکت های تسلیحاتی شکل گرفته است که موجب همسویی آن ها در تجارت اسلحه شده 

است.

6. نتیجه
در پژوهش حاضر، موضوعاتی چون چیستی و ماهیت مجتمع نظامی ـ صنعتی، چگونگی 
در  آن ها  فعالیت  گسترش  در  اسلحه  دالالن  نقش  آن ها،  بین المللی شدن  و  شکل گیری 
کشورهای جهان سوم، رابطۀ مجتمع نظامی ـ صنعتی با بحران های پیرامونی، نقش رسانه ها 
در ترویج سیاست نظامی از طریق شکل دهی به افکار عمومی و نقش تروریسم بین الملل در 
بازخیز مجتمع نظامی ـ صنعتی بررسی شد. محور اصلی پژوهش بررسی این موضوع بود که 
چرا با پایان جنگ سرد نه تنها چالش بنیادینی در حیات مجتمع نظامیـ  صنعتی آمریکا ایجاد 
شد، بلکه با افزایش بی سابقۀ بودجۀ نظامی امریکا، فضای جدیدی برای حیات مجتمع نظامیـ  
صنعتی آمریکا فراهم شد. با شکل گیری تهدید جدید تروریسم، نفوذ مجتمع نظامیـ  صنعتی 
در جامعۀ آمریکا به حدی افزایش یافت که استفادۀ سیاسی از جنگ علیه تروریسم برای 
توجیه هزینه های باالی نظامی کمتر به چالش کشیده شد. درحالی که تجربه نشان داده است 
که دکترین نظامی و به کارگیری ابزارهای پیشرفتۀ جنگی به تنهایی نمی تواند مانع شکل گیری و 
گسترش تفکرتروریستی یا بنیادگرایی شود و ناکامی عملیاتی و میدانی آمریکا در جنگ علیه 
داعش و القاعده در سوریه، عراق و افغانستان نیز این موضوع را به خوبی اثبات کرد، ایاالت 
متحده با نادیده گرفتن برخی عوامل ریشه ای همچون سیاست های سلطه طلبانه، فقر، تبعیض 
نژادی، اسالم ستیزی، راه حل اول و آخر خود را برای مبارزه با تروریسم، اقدام نظامی تعریف 
کرده است. بودجۀ نظامی آمریکا در سایۀ مبارزه با ترور، حرکتی افزایشی را تجربه کرد و به 
ارقامی بسیار فراتر از دوران جنگ سرد رسید. آمارهای »سیپری« نیز نشان می دهد که از سال 
2001 م به این سو، تجارت اسلحه در جهان افزایش یافته است و رونق بیشتری نسبت به گذشته 
دارد. مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا مهم ترین گروهی است که از روند امنیتی کنونی منتفع 
شده اند و در امنیتی کردن سیاست خارجی آمریکا و سوق دادن این کشور به جنگ طوالنی 

97علیه تروریسم نقش حیاتی ایفا کرده است.
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باوجود توجیه هزینه های میلیاردی نظامی توسط پنتاگون باید گفت الیه های مختلف 
مجتمع نظامی ـ صنعتی همچون پنتاگون، پیمانکاران نظامی، اعضای کلیدی کنگره بیش از 
همه از این هزینه ها سود می برند. وجود نوعی روابط راهبردی بین این مجموعۀ عظیم نظامی 
ـ صنعتی و سیاسی به اعمال برخی فشارهای سیاسی جدی منجر می شود که پیامدش چیزی 
جز تداوم هزینه های کالن نظامی نیست. منافع آن ها همواره ایجاب می کند که بخش زیادی 
از بودجۀ نظامی کشور را به سوی خود هدایت کنند تا با تداوم تولید نظامی، »گردش دالر« در 

الیه های مختلف این مجموعه تضمین شود.
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راهبرد سیاست خارجی ترامپ:
 هیبرید نوانزواگرایی ـ واقع گرایی1

سعید سلیمان زاده،2 علی امیدی،3 سحر براتی4

چکیده
هدف این پژوهش مطالعۀ تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران 
اوباما به نوانزواگرایی و واقع گرایی در دوران ترامپ است. سؤال اصلی این است که راهبرد سیاست 
خارجی ترامپ چیست؟ برای پاسخ به این سؤال از چارچوب مفهومی »نظریه های نقش جهانی آمریکا« 
استفاده می شود. فرضیۀ اصلی نیز این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ ترکیبی از رویکردهای 
نوانزواگرایی و واقع گرایی است. درواقع، بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمی توان منطق سیاست 
خارجی جدید آمریکا را به صورت منسجم و صحیح درک کرد. از این جهت، چنین استدالل شده 
است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و عملکرد اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزۀ مسائل نظامی 
و امنیتی کاماًل واقع گرایانه عمل کرده است. در این مقاله، سیاست خارجی ترامپ در قالب دو راهبرد 
»نخسْت آمریکا« و »احیای مجدد آمریکا« مفصل بندی و تحلیل می شود. پژوهش از نوع توصیفی ـ  

تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.
کلیدواژه ها: سیاست خارجی آمریکا، ترامپ، نوانزواگرایی، واقع گرایی.

1. تاریخ دریافت: 1396/10/09                      تاریخ پذیرش: 1397/03/09
2. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه:

saeid.soleimanzadeh@yahoo.com 
al.omidi@gmail.com :3. دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان؛ رایانامه

barati.sahar95@gmail.com :4. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه یزد؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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1. مقدمه
باتوجه به مطالعات بسیار زیادی که دربارۀ سیاست خارجی دولت اوباما انجام شده است، 
پژوهشگران دربارۀ تسلط منطق بین الملل گرایی لیبرال بر سیاست خارجی این دولت با یکدیگر 
اتفاق نظر دارند، اما تعیین عنوان نوانزواگرایی و واقع گرایی درمورد رویکرد سیاست خارجی 
ترامپ ابتکار پژوهش حاضر است و این عنوان باتوجه به شعارها و اظهارات او در مناظرات و 
کارزارهای انتخابات و سیاست های اعالمی و اعمالی او پس از انتخابات انتخاب شده است. 
تاکنون هیچ یک از پژوهشگران سیاست خارجی به این اعتقاد نداشته است که سیاست خارجی 
آمریکا از یک نوع رویکرد خاص پیروی می کند و غالباً معتقد بوده اند که چندین منطق و 
راهبرد که کمتر باهم در تعارض اند به صورت هم زمان در سیاست خارجی آمریکا مطرح 
و پیگیری می شوند. این مقاله، در ادامه با تحلیل دقیق اطالعات مربوطه استدالل می کند که 
رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرایی و 
واقع گرایی در دوران ترامپ تغییر کرده است. این دو راهبرد یعنی نوانزواگرایی و واقع گرایی 
دارای اشتراکات متعددی با یکدیگر هستند و درعین حال با بین الملل گرایی لیبرال تفاوت و 

اختالف دارند.
اهمیت نوشتار حاضر در این است که چنین پژوهشی در این ابعاد و با این رویکرد، برای 
اولین بار صورت می گیرد و تاکنون پژوهش دیگری سیاست خارجی آمریکا را به ویژه در دورۀ 
ترامپ از زاویۀ منطق های آن و تلفیق مؤثر آن ها با یکدیگر بررسی نکرده است. از رهگذر 
این پژوهش می توان به درکی متعارف از منطق سیاست خارجی جدید آمریکا دست یافت و 
فرصت ها و چالش های آن را ارزیابی کرد. همچنین ازآنجاکه مقولۀ برجام و دستاوردهای آن، 
در حال حاضر، به یکی از مهم ترین دغدغه های جمهوری اسالمی تبدیل شده است، مطالعۀ 
راهبرد سیاست خارجی ترامپ می تواند به برخی نیازها و دغدغه های عمیق اقتصادی، سیاسی 

و امنیتی جمهوری اسالمی ایران نیز پاسخ دهد.
دیدگاه های صریح و تند ترامپ در کارزارهای انتخابات و پس از آن انتقاد بسیاری از 
رهبران جهان حتی متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی آمریکا را برانگیخته است. همچنین، 
اغلب رسانه ها و تحلیلگران داخلی و خارجی او را به تناقض گویی و پیش بینی ناپذیری متهم 
و  اظهارات  دقیق  مطالعۀ  با  مقاله  این  نام می برند.  ترامپ«  »پدیدۀ  به عنوان  او  از  و  کرده اند 
موضع گیری های ترامپ استدالل می کند که رویکرد سیاست خارجی او تلفیقی از واقع گرایی 
و نوانزواگرایی است و بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمی توان منطق سیاست خارجی 

آمریکا در دوران ترامپ را به شکل منسجم و صحیح درک کرد.
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سازماندهی پژوهش به این صورت است که ابتدا چارچوب مفهومی مقاله به اختصار توضیح 
داده می شود که شامل منطق انزواگرایی و واقع گرایی و سپس سیر تحول در سیاست خارجی 
آمریکا از دوران اوباما تا ترامپ است. در قسمت بعد، رویکرد سیاست خارجی ترامپ در عمل 
و براساس دو راهبرد »نخسْت آمریکا«5 و »احیای مجدد آمریکا«6 تجزیه وتحلیل می شود و در 

پایان نیز نتیجۀ پژوهش و روندهای آینده ارائه می شود.

2. چارچوب مفهومی
یکی از نظریات جامع در تحلیل سیاست خارجی آمریکا »نظریه های نقش جهانی آمریکا«7 
است که توسط پاتریک کاالهان8 مطرح شده است. کاالهان در این نظریه با طرح مفاهیم 
محوری همچون نوع نگاه دولت های مختلف آمریکا نسبت به سطح درگیرشدن در امور 
بین الملل، گسترۀ جغرافیایی، چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی، جهانی شدن، قدرت، منافع 
منطق های  معرفی  به  اخالقی  تعهدات  و  مداخله گرایی  نظامی گرایی،  رهبری،  نقش  ملی، 
سیاست خارجی آمریکا9 می پردازد که عبارت اند از: برتری جویی، واقع گرایی، انزواگرایی، 
لیبرالیسم، بین الملل گرایی لیبرال و ضدامیریالیسم افراطی. هریک از این منطق های شش گانه 
تصور نقش جهانی و مناسب برای ایاالت متحده یا راهبرد سیاست خارجی این کشور در 
عرصۀ بین الملل است )کاالهان، 1387: 18(. به این ترتیب منطق ها، تفسیری از بایسته های راهبرد 
سیاست خارجی آمریکا ارائه می دهند و متناسب با گفتمان سیاست خارجی هر رئیس جمهور 
متحول می شوند. باتوجه به فرضیۀ مقالۀ حاضر، دو منطق انزواگرایی10 و واقع گرایی11  اساس 

جهت گیری های سیاست خارجی دولت ترامپ را تشکیل می دهند.
در کلی ترین تعبیر، اصطالح »انزواطلبی« به معنی پرهیز از درگیرشدن در امور بین المللی 
است )گریفیتس، 1390: 130(. »منطق انزواگرایی معتقد است که ایاالت متحده باید از تعهدات 
دردسرساز بیرونی پرهیز کند تا به اقتصاد، جامعه و نظام حکومتی اش در داخل آسیب نرسد« 
)کاالهان، 1387: 18(. انزواگرایی و یک جانبه گرایی یکسان نیستند اما رابطۀ تنگاتنگی معاهدۀ 
 Ashbee and Dumbrell, 2017:( تغییرات اقلیمی پاریس پیوست و از حامیان جدی آن شد
277(. در حوزۀ اقتصادی نیز قراردادهای متعددی با متحدان و شرکای اقتصادی آمریکا به امضا 

5. America First
6. Make America Great Again
7. Theories of America’s World Role
8. Patrick Callahan
9. Logics of American Foreign Policy
10. Isolationism
11. Realism
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رساند، برای نمونه، از پیمان ترانس پاسفیک12 پشتیبانی کرد که به عنوان »بزرگ ترین توافقنامۀ 
تجاری منطقه ای در تاریخ« )Granville, 2017( شناخته می شود. آنچه به اختصار توضیح داده 

شد ترسیم سیاست خارجی اوباما براساس منطق بین الملل گرایی لیبرال بود.
سؤاالتی که همواره در دوران ریاست جمهوری اوباما پرسیده می شد این بود که آیا مردم 
آمریکا هزینه های قابل توجه حل مشکالت بین المللی را خواهند پذیرفت؟ آیا مردم آمریکا که 
تاکنون کشور خود را تنها ابرقدرت و رهبر جهان می دانستند در درازمدت، تنزل این موقعیت 
را به دلیل رهبری مشروع، مشارکتی و مماشات جویانۀ اوباما قبول خواهند کرد؟ دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 م با مهارِت تمام این دو سؤال را برای مردم آمریکا برجسته 
ساخت و با دو رویکرد به ظاهر متناقض )انزواگرایانه و واقع گرایانه( اما درواقع همسو به آن ها 
پاسخ داد. شعار »نخسْت آمریکا« در پاسخ به سؤال اول مطرح شد که به وضوح انزواگرایی 
ترامپ را نشان می داد و شعار »احیای مجدد آمریکا« نیز پاسخ به سؤال دوم و مؤید اتخاذ 

رویکردهای واقع گرایانه بود.

3. راهبرد سیاست خارجی ترامپ در عمل
سیاست خارجی ترامپ را در حوزۀ عمل می توان در قالب دو راهبرد »نخست آمریکا« و 

»احیای مجدد آمریکا« مفصل بندی کرد.

3. 1. راهبرد نخسْت آمریکا
این راهبرد نشان دهندۀ مشی یک جانبه گرایی و انزواگرایی در سیاست خارجی ترامپ است. 
انزواگرایان برخالف بین الملل گرایان موافق اولویت دادن به اهداف ملی به جای اهداف بین المللی، 
تمرکز بر کشورها و مناطق خاص جغرافیایی، ایفای نقش رهبری محدود و یک جانبه، مخالف 
درگیرشدن در امور بین الملل، طرفدار غیرنظامی گرایی و غیرمداخله گرایی )و نه ضدنظامی گرایی 
یا ضدمداخله گرایی( و نهایتاً مخالف سرسخت جهانی شدن )در حوزۀ اقتصاد( محسوب می شوند. 
از دیِد آن ها، تعهدات خارجی هزینه هایی جدی در داخل به همراه دارد. همچنین، آمریکا هیچ 
الزامی برای قبول تعهدات اخالقی در خارج از کشور ندارد؛ چراکه تعهدات بین المللی بر وظایف 
دولت در داخل کشور تأثیر منفی می گذارند )کاالهان، 1387: 104(. این ویژگی های منطق 
انزواطلبی به وضوح در سیاست های ترامپ محرز بوده است. البته با بررسی سیاست های اعالمی 
و اعمالی ترامپ می توان استدالل کرد که او در بهترین وضعیت پیرو انزواگرایی جدید است و 
نه انزواگرایی قرن نوزدهم. آمریکای قرن نوزده هنوز وارد معادالت گستردۀ جهانی نشده بود اما 
آمریکای معاصر به شدت درگیر معادالت جهانی است و پیگیری کارویژه های منطق انزواگرایی 

12. Trans ـ Pacific Partnership (TPP)
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قرن نوزده برای این کشور امکان پذیر نخواهد بود. نوانزواگرایی13 خواستار پایان یافتن یا کاهش 
برخی از تعهدات سیاست خارجی است اما درعین حال با تداوم برخی دیگر از آن ها موافق است و 
پذیرش برخی تعهدات جدید را نیز پیشنهاد می کند )Smith et al., 2016: 216(. به عبارت دیگر، 
نوانزواگرایی نوعی بین الملل گرایی گزینشی14 است نه انزواگرایی مطلق15 )کاالهان، 1387: 129(. 
همچنین نوانزواگرایی به عنوان یک سیاست خارجی مبتنی بر منفعت یا راهبرد خودمدار نیز شناخته 
می شود. نوانزواگرایان هرگز ادعا نمی کنند که ایاالت متحده باید خود را از سایر کشورها جدا 
کند، بلکه از نظر آن ها، بهترین روش برای تأمین منافع ملی این است که آمریکا اول بر اهداف 
ملی خود متمرکز شود [نخسْت آمریکا]، ازاین رو آنچه الزم است پیگیری شود صرفاً یک مفهوم 
محدود از منافع ملی آمریکا است که شامل حفاظت فیزیکی از قلمرو و مردم ایاالت متحده و 
رونق اقتصادی این کشور می شود )Smith et al., 2016: 216(. شعار »نخست آمریکا« را می توان 

در قالب دو حوزۀ سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرد:

3. 1. 1. حوزة سیاسی
در دولت ترامپ همکاری های سیاسی کامالً گزینشی و مبتنی بر منافع ملی آمریکا خواهد بود. 
ترامپ معتقد است آمریکا باید حاضر باشد تعامالتش را با هرکسی و هر کشوری که الزم باشد 
ـ آمریکایی هستند یا نه( قطع کند )یزدان فام،  )صرف نظر از اینکه دارای ارزش های مشترک غربی 
1395: 152(. او همچنین به صراحت مخالف نقش رهبری جهانی آمریکا است و به وضوح 
تعهدات بین المللی آمریکا را زیر سؤال می برد )Haass, 2016(. ترامپ پیش تر طی سخنرانی خود 
در کنگره اظهار داشت: »وظیفۀ من نمایندگی دنیا نیست، وظیفۀ من این است که نمایندۀ ایاالت 
متحدۀ آمریکا باشم«whitehouse.gov, 2017a( 16(. از نظر او، بین الملل گرایِی اوباما موقعیت 
آمریکا را در جهان تضعیف و قدرت رقبای آن را افزایش داده است؛ آن ها از اصل سواری 
مجانی استفاده می کنند و در حال کاستن فاصلۀ خود با آمریکا هستند ازاین رو ایفای نقش رهبری 
بین الملل گرایانه بیش از اینکه به نفع آمریکا باشد به نفع متحدان آن بوده است )یزدان فام، 1395: 
149(. برای مثال، آمریکا هزینه های مداخله در خاورمیانه و تضمین امنیت انرژی را می پردازد اما 
چین به عنوان رقیب جدی آمریکا با کمترین هزینه از انرژی خاورمیانه برای توسعۀ هرچه بیشتر 

خود استفاده می کند.
دونالد ترامپ، در نخستین سخنرانی خود برای اعضای کنگرۀ آمریکا اظهار داشت: »ما از 
شرکای خود در ناتو، خاورمیانه، و اقیانوس آرام، انتظار داریم نقشی مستقیم و معنی دار، هم در 

13. Neo ـ Isolationism
14. Selective Internationalism
15. Principled Isolationism
16. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America
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همکاری های نظامی و راهبردی و هم در پرداخت سهم عادالنۀ خود برای تأمین هزینه ها، برعهده 
بگیرند« )whitehouse.gov, 2017a(. دولت ترامپ ضمن تالش برای حفظ جایگاه برتر آمریکا 
در نظام بین الملل حاضر نیست کارویژه های دولت هژمون را انجام دهد و نمی خواهد آمریکا 
هزینۀ تأمین امنیت بین المللی را بپردازد. چنین رویکردی می تواند به مشارکت کشورهای دیگر 
در تأمین هزینۀ امنیت بین المللی، ایجاد خأل قدرت و گسترش رقابت ها، بلوک بندی های جدید 
و احتماالً بی نظمی و جنگ های تجاری و نظامی در جهان منجر شود )یزدان فام، 1395: 155(. 
ترامپ همچنین متناسب با راهبرد نخسْت آمریکا، تصمیمات و اقدامات سیاسی یک جانبه را 
پیگیری می کند. مثالً، به دنبال آزمایش های موشکی متعدد کرۀ شمالی در توئیتر خود نوشت: 
»کرۀ شمالی دنبال دردسر می گردد. اگر چین تصمیم بگیرد که کمک کند بسیار عالی است. در 
غیر این صورت ما مشکل را بدون آن ها حل خواهیم کرد« )Trump, 2017(. او همین طور در 
تاریخ 6 دسامبر 2017 م، علی رغم مخالفت رهبران کشورهای جهان اسالم و جامعۀ بین المللی، 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را تأیید کرد و به این ترتیب اولین کشوری است 
 Holland and Lubell,( را به عنوان پایتخت اسرائیل می شناسد )که رسماً بیت المقدس )اورشلیم
2017(. با این اوصاف، یک جانبه گرایی ترامپ می تواند قدرت نرم آمریکا را در جهان کاهش 
دهد، از اعتبار این کشور نزد سایر کشورها ازجمله متحدان غربی آمریکا بکاهد و به طور مشخص 
 Clementi et al., 2017:( به کاهش مشروعیت ایاالت متحده به عنوان رهبر جهان منجر گردد

.)402
همچنین در دوران ترامپ، آمریکا احترامی برای مقررات و هنجارهای بین المللی قائل نیست 
و با برخورد گزینشی استانداردهایی دوگانه اتخاذ می کند. ترامپ با بی توجهی به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که بارها پایبندی ایران به برجام را تأیید کرده بود و با بی احترامی نسبت به شورای 
امنیت سازمان ملل که برجام را تصویب کرده است و درنهایت بی اعتنایی به مخالفت کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین، در سخنرانی خود در 13 اکتبر 2017 م درمورد راهبرد جدید خود پیرامون 
ایران،17 پایبندی تهران به برجام را تأیید نکرد )whitehouse.gov, 2017b(. دیگر اینکه، او در 
جریان رقابت های انتخاباتی وعده داد که درصورت راه یابی به کاخ سفید از ورود مسلمانان به 
آمریکا جلوگیری خواهد کرد و پس از رسیدن به ریاست جمهوری، فرمان ممنوعیت سفر اتباع 
شش کشور مسلمان ازجمله ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به آمریکا را صادر کرد 
)Thrush, 2017(. درنتیجه ارادۀ ترامپ برای عملی ساختن شعار »نخست آمریکا« در هر زمینه ای، 
به این معناست که منافع آمریکا از نظم کنونی بین المللی، ارزش های لیبرال دموکراتیک و نهایتاً 
مشروعیت نقش آمریکا به عنوان رهبر جهان فراتر است و این امر انگاره های منفی از این کشور را 

.)Clementi et al., 2017: 402( تقویت خواهد کرد

17. New Strategy on Iran
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3. 1. 2. حوزة اقتصادی
پس از بحران 2008 م و سرعت پایین اصالح اقتصادی، مردم آمریکا دیگر آمادگی پذیرش 
ترکیب  و  ندارند  در عرصۀ سیاست خارجی کشورشان  را  بین الملل گرایانه  رویکردهای 
از وضعیت  ناامیدی  و  با شکست های تجربه شده در عرصۀ سیاست خارجی  نارضایتی ها 
اقتصادی باعث پدیدارشدن انزواگرایی جدید شده است )Haass, 2016(. براساس یک 
نظرسنجی که اخیراً مرکز تحقیقات پیو18 آن را انجام داده است، اکثر مردم ترجیح می دهند 
که آمریکا بیشتر به مشکالت خود بپردازد و اجازه دهد سایر کشورها خود به معضالت 
خودشان رسیدگی کنند )Haass, 2016(. انتقادهای صریح ترامپ به همین پیامدهای منفِی 
موضع  می شود.  محسوب  انتخابات  در  او  پیروزی  اصلی  دالیل  از  یکی  بین الملل گرایی 
دیگران  منافع  حفظ  برای  تعهدی  هر  از  اجتناب  و  آمریکا  منافع  حفظ  ترامپ  راهبردی 
است. ترامپ در زمرۀ انزواگرایان اقتصادی است و در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی 
 .)Coles, 2017: 127( می کند  دنبال  را  حمایت گرایی19  یا  اقتصادی  ناسیونالیسم  نوعی 
حمایت گرایی یعنی محدودکردن جریان نیروی کار، سرمایه و کاال برای تأمین اهداف 
اقتصادی آمریکا در داخل کشور و گرایش به ایجاد مقررات حمایتی برای حفظ صنایع و 
اقتصاد ملی آمریکا. ترامپ در نخستین سخنرانی خود در کنگره اظهار داشت: »آمریکایی 
 Whitehouse.gov,( است  اساسی  اصل  یک  این  کنید«20  استخدام  آمریکایی  و  بخرید 
اقتصادی  تعهدات  و  پیوندها  با  انقباضی در مخالفت  یا  انزواگرایی حمایت گرا   .)2017a
آمریکا  شرایطی،  چنین  در  می کند.  عمل  جهانی شدن  فرایند  و  آزاد  تجارت  خارجی، 
می بایست تک روی کند و پیگیر منافع ملی خود باشد و این مسئله موجب نگرانی بسیاری از 

.)Rosefielde, 2017: 33( شرکای تجاری آمریکا شده است
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی و یکی از برجسته ترین مشاوران و متفکران 
حوزۀ سیاست خارجی آمریکا، در صفحۀ توئیتر خود می نویسد: »سیاست خارجی ترامپ 
مضمون خود را پیدا کرده است و آن دکترین عقب نشینی21 است. آمریکا قراردادهای مهم 
بین المللی را یا ترک کرده است یا تهدید کرده است که از آن ها خارج می شود ازجمله 
پیمان ترنس پاسیفیک، توافق پاریس، نفتا، برجام و یونسکو« )Haass, 2017(. طبق نگرش 
انزواگرایان، ایاالت متحده با عضویت در نفتا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول، خودش را در شبکه ای گرفتار ساخته که آزادی عمل آمریکا 
را محدود و راه تنفس آن را مسدود کرده است )کاالهان، 1387: 121(. در همین راستا، 

18. Pew Research Center
19. Protectionism
20. Buy American and Hire American
21. The Withdrawal Doctrine
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ترامپ شدیدترین انتقادات خود را به تعهدات و توافقات بین المللی ایجادشده در دولت اوباما 
معطوف کرده است. از نظر او، این توافقات بار منفی اقتصادی برای آمریکا ایجاد کرده اند. 
او در انتخابات 2016 م، ضمن انتقاد شدید از نفتا گفته بود که این پیمان تجاری به ضرر 
شرکت ها و کارگران آمریکایی است و وعده داده بود که درصورت پیروزی آن را اصالح 
خواهد کرد. پس از انتخابات نیز اظهار داشت که فعاًل از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی 
)نفتا( خارج نخواهد شد، اما درصورتی که گفتگوهای آمریکا با کانادا و مکزیک در این زمینه 
به توافقی منصفانه برای همۀ طرف ها منجر نشود، احتمال خروج آمریکا از این پیمان همچنان 
وجود خواهد داشت )Swanson and Granville, 2017(. همچنین، پیش تر دربارۀ پیمان 
ترانس پاسیفیک گفته بود: »فقط تصور کنید اگر این پیمان عماًل تأیید شود چقدر شغل در 
صنعت خودروسازی ما ازبین می رود. فاجعه بار خواهد بود! برای همین من اعالم کردم که ما 
از این پیمان خارج می شویم، پیش از آنکه اصاًل بخواهد شکل بگیرد«. ترامپ این وعدۀ خود 
را عملیاتی کرد و در یکی از اولین اقدامات خود به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده طی 
یک فرمان اجرایی به مشارکت آمریکا در توافقنامۀ تجارت آزاد ترانس پاسیفیک پایان داد 

.)Granville, 2017(
در مسئلۀ تغییرات ناگهانی آب وهوا که اوباما یکی از پیشگامان اقدامات اساسی در این 
زمینه و پشتیبان جدی پیمان پاریس بود، ترامپ با نشر نظرهایش در شبکه های اجتماعی این 
برنامه را به سخره گرفت و آن را یک »حّقۀ گران قیمت« خواند که چینی ها می خواهند با آن، 
از توان رقابت تولیدات آمریکایی در بازار بکاهند. او سرانجام در تاریخ دوم ژوئن 2017 م 
 Liptak and( اعالم کرد که آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس خارج می شود چون عادالنه نیست
Acosta, 2017(. همچنین پیشتر مایک پنس معاون دونالد ترامپ در کارزار انتخابات تأکید 
کرده بود که ترامپ با رسیدن به کاخ سفید، برجام را پاره خواهد کرد و به آن پایبند نخواهد 
بود )CBS News, 2016(. ترامپ نیز پس از انتخابات گفت که تعهد به توافق هسته ای با ایران 
به منافع آمریکا آسیب خواهد رساند. او نهایتاً در سخنرانی 13 اکتبر 2017 م درمورد راهبرد 
 .)whitehouse.gov, 2017b( جدید خود پیرامون ایران، پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرد
ترامپ طی سخنرانی دیگری در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 
)اَپک(22 در ویتنام گفت که کشورش همواره منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد و 
جلوی سوءاستفاده های تجاری را خواهد گرفت )Liptak and Merica, 2017(. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامۀ این نشست با انتقاد از عدم توانایی سازمان تجارت جهانی23 در الزام کشورها 
به اجرای قوانین گفت: »عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها زمانی مناسب است که تمامی 

22. Asia ـ Pacific Economic Cooperation (APEC)
23. World Trade Organization )WTO(
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کشورهای جهان به قوانین آن عمل کنند، در شرایط فعلی عضویت در این سازمان برخالف 
منافع ملی آمریکا است« )Nguyen, 2017(. ترامپ نوعی ملی گرایی را مدنظر قرار داده است 
که در آن منافع و اهداف ملی بر همه چیز اولویت دارد. به این ترتیب راهبرد » نخسْت آمریکا« 
در دولت ترامپ انزواگرایانه و غالباً به حوزه های سیاسی و اقتصادی معطوف است، حال آنکه 

این وضعیت در حوزۀ مسائل نظامی و امنیتی کاماًل متفاوت است.

3. 2. راهبرد احیای مجدد آمریکا
به نظر می رسد که ترامپ حوزۀ نظامی و امنیتی را عرصه ای بسیار مهم برای نمایش قدرت و 
احیای مجدد عظمت و اقتدار آمریکا می داند؛ ازاین رو، برخالف حوزه های سیاسی و اقتصادی 
در زمینۀ مسائل نظامیـ  امنیتی واقع گرایانه عمل می کند. او به رغم شعارهای تند خود علیه ناتو 
و ایجاد تردید در پیمان ها و معاهدات امنیتی و نظامی دوجانبۀ آمریکا با متحدان خود در شرق 
آسیا و منطقۀ خاورمیانه، در این حوزه هیچ گونه انزواطلبی ای نشان نداده و کاماًل واقع گرایانه 

عمل کرده است.
»به نظر بسیاری از کارشناسان، کابینۀ ترامپ تندروترین کابینۀ آمریکا دست کم در دو دهۀ 
اخیر است و جنگ طلب ترین و افراطی ترین افراد حزب جمهوری خواه در آن جمع شده اند. در 
این جمع، اکثریت با ژنرال هاست و در پس زمینۀ ذهنی اغلب آن ها درمورد هر مسئله ای گزینۀ 
نظامی نقش برجسته ای دارد« )یزدان فام، 1395: 144(. در چند دهۀ گذشته، در هیچ دولتی به 
اندازۀ دولت فعلی آمریکا، تا این حد نظامیان عالی رتبه مناصب کلیدی قدرت را دردست 
نداشته اند. ژنرال مک مستر24 ریاست شورای امنیت ملی آمریکا، ژنرال جیم متیس25 ریاست 
پنتاگون و جان کلی26 ریاست ستاد کاخ سفید را برعهده دارند. در گذشته، این سه منصب 
کلیدی اغلب در اختیار غیرنظامیان بوده است. از این منظر، منطق سیاست خارجی آمریکا 
به واقع گرایی نزدیک می شود. منطق واقع گرایی بسیار نظامی گراست ... و قدرت نظامی و 
استفاده از زور را ناشی از تبعات اجتناب ناپذیر ماهیت سیاست های جهانی می داند )کاالهان، 
1387: 238(. تجربۀ رویکردهای گذشته نشان می دهد که امکان تلفیق منطق های واقع گرایی 
و انزواگرایی وجود دارد. به طور مثال جورج بوش در آغاز یک انزواگرا بود اما ازآنجاکه 
انزواگرایان تمایل زیادی به یک جانبه گرایی دارند، پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 به طیف 
جنگ طلبان گرایش یافت و دو جنگ پرهزینه و گسترده را در افغانستان و عراق سازماندهی 
کرد )Cobb, 2008: 106(. تأثیری که حوادث 11 سپتامبر بر سیاست خارجی بوش داشت 
24. McMaster
25. Jim Mattis
28.  John Kelly
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درمورد سیاست خارجی ترامپ نیز محتمل است. رویکرد ترامپ در تأمین اهداف و منافع 
نظامی و امنیتی آمریکا یا رویدادهای امنیتی ویژه می تواند به سرعت سیاست او را به سوی 

اقدامات نظامی پرهزینه سوق دهد )یزدان فام، 1395: 152(.
ترامپ در می 2017 م، کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل را به عنوان اولین مقصد سفر 
خارجی خود انتخاب کرد. از مهم ترین اهداف این سفر که با محوریت ایران هراسی صورت 
گرفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و ارتقای توان 
نظامی هم پیمانان آمریکا دربرابر ایران بود. ترامپ طی این سفر میلیاردها دالر تجهیزات پیشرفتۀ 
نظامی را به عربستان فروخت. او همچنین در نوامبر 2017 م، طی سفری دوازده روزه به آسیای 
شرقی، مالقات های دوجانبه و چندجانبه ای با رهبران ژاپن، کرۀ جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین 
انجام داد که یکی از مهم ترین اهداف آن تقویت ارادۀ جهانی برای غیراتمی کردن کرۀ شمالی 
بود )Campbell, 2017(. تاکنون ارتش های آمریکا، ژاپن و کرۀ جنوبی رزمایش های دریایی 
مشترکی در اقیانوس آرام و آب های شبه جزیرۀ کره و نیز رزمایش هایی هوایی بر فراز این 
شبه جزیره برگزار کرده اند. هدف از انجام این رزمایش ها ارتقای بازدارندگی دربرابر تهدیدات 
موشکی و هسته ای کرۀ شمالی و همچنین تقویت بنیۀ دفاعی دربرابر عملیات تهاجمی احتمالی 
این کشور علیه آمریکا و متحدان آن در شرق آسیا اعالم شده است. ترامپ در حالی از بودجۀ 
پیشنهادی خود برای سال 2018 رونمایی کرد که در آن، تقاضای افزایش 10 درصدی بودجۀ 
دفاعی آمریکا با هدف بازسازی ارتش این کشور مطرح شده است. این افزایش تاریخی 
بودجۀ دفاعی آمریکا ناشی از توجه به نظامی گرایی به عنوان مؤلفۀ اصلی رویکرد واقع گرایی 

است.
به اعتقاد ترامپ دولت اوباما با کاهش بودجۀ نظامی، قدرت نظامی آمریکا را تضعیف 
کرده و به دلیل ناتوانی در استفاده از قدرت نظامی پیام های نادرستی به دولت های دیگر داده 
و آن ها را در قبال آمریکا جسورتر ساخته است ... آمریکا به تنهایی هزینۀ تولید کاالی امنیت 
را می پردازد و دیگران در سایۀ آن پیشرفت کرده، به آمریکا بی اعتنایی می کنند )یزدان فام، 
1395: 147(. ترامپ به قدرت نظامی به عنوان یک ابزار بازدارندگی نگاه می کند. او همین طور 
بر اهمیت قدرت دولت تأکید ویژه ای دارد و از این نظر می توان گفت که ترامپ برآیند 
جهانی شدن لیبرالیسم است. زیرا جهانی شدن لیبرالیسم پیامدهایی همچون تضعیف دولت ملی 
و حاکمیت را درپی داشته است. هرچند درمجموع به نظر می رسد ترامپ به دلیل گرایش های 
انزواگرایانه در حوزۀ اقتصاد، با گزینۀ نظامی صرفاً به دلیل هزینه های باال و بدون دستاورد 
آن مخالف است. درواقع این »بن نگرۀ اقتصادی و محاسبۀ سود و زیان است که تداوم این 
رویکرد را در سیاست خارجی جدید آمریکا توجیه ناپذیر می کند« )یزدان فام، 1395: 151( 
اما مشخص نیست اگر آمریکا با تهدیدات جدی امنیتی مواجه شود یا اگر متحدان این کشور 
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هزینه های مالی یک اقدام نظامی را متقبل شوند، آیا آمریکا برای یک اقدام نظامی جدی 
پیش قدم می شود یا نه؟

ترامپ در جریان سخنرانی سال 2016 م در مجموعه سفرهای قدردانی از رأی دهندگان 
در شهر فیت ویل27 آمریکا گفت: »دولت او نیروی نظامی را بازسازی می کند و درعین حال 
به جای سرمایه گذاری در جنگ ها، به نوسازی راه ها یا فرودگاه های کشور اقدام خواهد کرد«. 
او گفت: »ما نمی خواهیم با رفتن و جنگیدن در جاهایی که نباید در آن ها بجنگیم، یک نیروی 
نظامی بی رمق داشته باشیم« )Holland, 2016(. اوباما می خواست آمریکا آن قدر قدرتمند 
باشد که بتواند به امور و مناسبات جهانی شکل بدهد اما به نظر می رسد ترامپ آمریکایی 
قدرتمند می خواهد تا بتواند در فضایی ترس آلود و بی ثبات، کاالی امنیت را به دیگران بفروشد 
)یزدان فام، 1395: 153(. ترامپ از طریق دشمن هراسی، کشورهای شرق آسیا را از کرۀ شمالی 
و دولت های خاورمیانه را از ایران می ترساند و از سوی دیگر برای رفع نگرانی دولت های 
نامبرده، اجازۀ خرید و دستیابی به جنگ افزارهای پیچیدۀ ایاالت متحده را برای آن ها فراهم 

می کند و به این ترتیب کاالی امنیت را به دیگران می فروشد.
او همچنین به دلیل گرایش های انزواگرایانه در حوزۀ سیاست، در کارزار انتخابات 2016 
م، به مداخالت نابه جا و اشتباه هیالری کلینتون حمله کرد و در توئیتر خود نوشت: »مداخلۀ 
نظامی نادرست کلینتون در سوریه، عراق و لیبی داعش را به وجود آورده است. او بی مباالت و 
خطرناک است« )O’Toole, 2016(. ترامپ ضمن اشاره به عراق و لیبی، فقدان قدرت مرکزی 
را دلیل ایجاد وضعیت بدتر در این کشورها معرفی کرده بود. او معتقد است مداخالت آمریکا 

در افغانستان و عراق به نفع جمهوری اسالمی بوده و فضا را دراختیار ایران قرار داده است. 
و  است  زیاد  بسیار  مداخله  فرصت28  هزینه های  که  معتقدند  انزواگرایان  درمجموع، 
هزینه های سنگینی به اقتصاد آمریکا تحمیل می کند. در همین زمینه، ترامپ طی کنفرانسی 
خبری اعالم کرد که تمایل ندارد ایاالت متحده را وارد درگیری های مسلحانه در لیبی کند: »من 
معتقد نیستم که ما باید نقشی در لیبی داشته باشیم بلکه بر این باورم که آمریکا در حال حاضر به 
قدر کافی در مکان های مختلف جهان نقش هایی را ایفا می کند« )Conway, 2017(. از سوی 
دیگر، واقع گرایان در شرایط وجود یک تهدید جدی علیه امنیت ایاالت متحده مداخله گرایی 
گزینشی را تجویز می کنند. درهرصورت باوجود کشکمش میان دو رویکرد انزواگرایانه و 
واقع گرایانه در گروه مشاوران سیاست خارجی ترامپ، به نظر می رسد که حوزۀ نظامیـ  امنیتی 
عرصۀ مناسبی برای پیگیری راهبرد »احیای مجدد آمریکا« است. »افزایش بودجۀ نظامی آمریکا 
به دولت ترامپ این امکان را می دهد که هم اول بودن آمریکا در جهان را تضمین کند و هم 

29. Fayetteville
30. Opportunity Costs
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امنیت تولیدشده را به دیگران بفروشد و با اعمال قدرت، اعتبار ازدست رفتۀ خود را دوباره 
بازسازی کند و به دیگران نشان دهد که نادیده گرفتن آمریکا چه عواقب وخیمی درپی دارد« 
)یزدان فام، 1395: 150(. از دیدگاه واقع گرایان، دولِت قوی برای تحمیل ارادۀ خود صرفاً مجبور 

به جنگ نیست، بلکه می تواند با ترساندن دیگران آن ها را به پذیرش امیال خود وادار کند.

4. نتیجه
منطق های انزواگرایی و واقع گرایی در جهت گیری های سیاست خارجی جدید آمریکا از سایر 
منطق های دیگر برجسته تر هستند و بین هر دو منطق و اولویت های سیاسی آن ها نیز نوعی 
هماهنگی وجود دارد. رویکرد انزواگرایی می تواند پیامدهای ناگوار بسیاری برای آمریکا 
به همراه داشته باشد. عقب نشینی آمریکا از ایفای نقش یک رهبر جهانی و قدرتمند می تواند 
جایگاه هژمونیک این کشور را در نظام بین الملل متزلزل و حتی موقعیت ابرقدرتی را از آن 
سلب کند. برای مثال، نتیجۀ عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه می تواند تضعیف محور اسرائیلـ  
عربستان و تحکیم جایگاه ایران و روسیه در منطقه را درپی داشته باشد. همچنین دولت هایی که 
تاکنون تضمین های امنیتی قدرتمندی از سوی آمریکا دریافت می کردند، به دلیل برداشته شدن 
چتر امنیتی آمریکا ممکن است به منظور خودیاری در شرایط آنارشیک، اشاعۀ تسلیحات 
هسته ای و کشتار جمعی را دنبال کنند. این نتیجه در آسیا و آسیای شرقی می تواند به مراتب 
وخیم تر باشد، چین به هژمونی منطقه ای خواهد رسید و احتمال درگیری میان کرۀ شمالی و 
جنوبی نیز افزایش می یابد. در حوزه هایی که دعاوی سرزمینی وجود دارد، جنگ و تنازع 
افزایش می یابد و ترس و نگرانی اروپا از روسیۀ قدرتمند تنش های موجود را گسترده تر خواهد 
کرد. به این ترتیب آشوب و تهدیدات در عرصۀ سیاست بین الملل به شدت گسترش می یابد و 

ایاالت متحده خود بیشترین آسیب را از سیاست های انزواگرایانه متقبل می شود.
از این جهت، با نگاهی واقع بینانه می توان استدالل کرد که ترامپ نمی تواند در اصل تعهدات 
جهانی آمریکا تردید کند و آن ها را نادیده بگیرد اما می تواند با گسترش بیش از اندازۀ تعهدات 
خارجی این کشور مخالفت کند. به این ترتیب، سیاست خارجی ترامپ را می توان نوانزواگرایانه 
دانست و نه مبتنی بر انزواگرایی مطلق. نوانزواگرایی یک سیاست خارجی منفعت محور یا 
نوعی راهبرد خودمدار است و از قابلیت باالیی برای تطبیق با واقع گرایی برخوردار است. به نظر 
می رسد تلفیق رویکرد نوانزواگرایانه و واقع گرایانۀ ترامپ کامالً هدفمند و به مراتب کارآمدتر از 
سایر منطق های سیاست خارجی آمریکاست. از یک سو نوانزواگرایی با پیگیری نوعی دیپلماسی 
غیرتعهدآور در عرصۀ سیاست خارجی، آمریکا را از زنجیر سازمان ها، معاهدات و پیمان های 
بین المللی دردسرساز می رهاند و حاکمیت آمریکا را اعاده می کند و از سوی دیگر واقع گرایی 

280

یی
گرا

قع 
 وا

ی ـ
رای

واگ
انز

 نو
ید

بر
 هی

پ:
رام

ی ت
رج

خا
ت 

یاس
د س

بر
راه



281

آزادی عمل بیشتری برای اقدام در هر شرایط حساس و تهدیدآمیز برای ایاالت متحده فراهم 
می کند. آنچه باعث شده است که ترامپ به عنوان یک پدیدۀ غیرقابل پیش بینی معرفی شود، 
نوسان او بین رویکردهای انزواگرایانه و واقع گرایانه در جهت گیری های سیاست خارجی جدید 
آمریکا بوده است و تنها با درنظرگرفتن هیبرید نوانزواگراییـ  واقع گرایی است که می توان به 
درک نسبتاً جامعی از منطق سیاست خارجی ترامپ دست یافت. سیاست خارجی جدید آمریکا، 
خروجی و برآیند تقابل و تعامل انزواگرایان و واقع گرایان در گروه مشاوران او به عنوان نیروهای 
نسبتاً متعارض اما غالباً همسو با یکدیگر است. ازآنجاکه رویکرد ترامپ به محاسبات ابزاری 
دربارۀ منافع ملی و امنیت ملی آمریکا مربوط می شود، دولت او در اغلب موارد ابتدا هزینه های 
سیاست خارجی بین الملل گرایانه )تعهدآور( و سیاست های انزواگرایانه را ارزیابی می کند و 
سپس به طراحی نوعی سیاست خارجی مبادرت می کند که در خدمت منافع ملی و حیاتی 
آمریکا باشد. سیاست های نوانزواگرایانه و واقع گرایانۀ ترامپ ممکن است دیپلماسی عمومی، 
قدرت نرم و وجهۀ آمریکا را خدشه دار کند اما درمقابل قدرت سخت، آمادگی نظامی، سرعت 

و شدت عمل در واکنش به انواع تهدیدات امنیتی را افزایش می دهد.
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سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل1
حسین کریمی فرد2

چکیده

سیاست خارجی ترامپ، به لحاظ نظری، رگه هایی از واقع گرایی و عمل گرایی دارد. ترامپ به 
مرور زمان بر اثر مواجه شدن با واقعیت های سیاست در داخل و خارج آمریکا، در حال سوق دادن 
نهادهای مختلف در  به سمت واقع گرایی و عملگرایی است. فشار  این کشور  سیاست خارجی 
آمریکا ــ اعم از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبۀ بین المللی، متحدان آمریکا در جهان 
و سایر کنشگران جهانی ــ کار ترامپ را در تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزۀ سیاست 
اقتصادی، سیاسی و  از لحاظ منابع قدرت نظامی،  اینکه  با  خارجی دشوار کرده است. آمریکا 
فرهنگی در صدر کشورهای جهان است نمی تواند به طورکامل نسبت به دیگر کنشگران سیاسی 
با روش  که  مقاله  این  فرضیۀ  باشد.  بی توجه  فرایند جهانی شدن  یا  نهادها  دولت ها،  مثل  جهان 
تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که »ایاالت متحده پس از مواجه شدن با واقعیت های 

نظام جهانی به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گرا متمایل شده است«.
کلیدواژه ها: سیاست خارجی، واقع گرایی، عمل گرایی، ترامپ، ایاالت متحدۀ آمریکا.
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1. مقدمه
ایاالت متحدۀ آمریکا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهانی، مؤثرترین و نافذترین بازیگر 
در ایجاد و گسترش مؤلفه های نظم جهانی و ضمانت از آن ها بوده است. دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سال 2016 م، وعده داد نقش، منافع، و اهداف این 
کشور را درخصوص نهادها و ترتیبات بین المللی بازتعریف کند. اهداف مدنظر ترامپ در 
حوزۀ سیاست خارجی با بنیان های نظم حاکم بر جهان در تضاد است. درصورت اجرایی شدن 
سیاست خارجی مدنظر ترامپ، نظم جهانی مبتنی بر هنجارها، قواعد و عرف های حاکم بر 
روابط و مناسبات بین کنشگران سیاسی به صورت نظام مند تضعیف خواهد شد. دولت ترامپ با 
رویکرد یک جانبه گرایی قصد دارد با حاکمیت قدرت )و نه حاکمیت قانون( به منافع و امنیت 

خود دست یابد.
در جهان واقعی سیاست، دولت جدید آمریکا هنوز نتوانسته است برنامه ای تحت عنوان 
یک سیاست خارجی جامع یا یک راهبرد کالن برای ایجاد نظم جهانی تنظیم کند. واکنش به 
رویدادهای روزانه و ایجاد سیاست خارجی براساس ویژگی های شخصی ترامپ از مشخصات 
سیاست خارجی آمریکا در دورۀ فعلی است. ترامپ درصدد ارتقای موقعیت جهانی کشور 
خود است اما برای تعامل با متحدان اصلی، کسب منافع ملی، و همکاری با دولت های دیگر 
در جهت تعقیب اهداف جهانی آمریکا راهکاری ندارد. او هنوز به رئیس جمهوری متعارف 
تبدیل نشده است اما بسیاری از مشاورانش، کنگره و دادگاه ها می توانند در هنجارمندکردن3   

.)Larres, 2017: 14( رفتار او نقش مهمی ایفا کنند
بسیاری از موضع گیری ها و طرح هایی که ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی در حوزۀ 
سیاست خارجی مطرح کرد، در حال تغییر است. درحقیقت، ترامپ مجبور شده است بعضی 
از واقعیت های سیاسی را بپذیرد. روابط با چین، روسیه و ناتو در همین چارچوب قابل تحلیل 
است. ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین در آوریل 2017 م خواستار رابطۀ متوازن بین پکن 
و واشنگتن شد، درحالی که قباًل از سیاست اقتصادی چین انتقاد کرده بود. تردید ترامپ دربارۀ 
تداوم همزیستی با ناتو به حمایت آمریکا از متحدانش در ناتو تبدیل شد. همچنین او از رفتار 
بین المللی روسیه در سوریه و اوکراین و... انتقاد کرد. این موارد نشان می دهد که »واقعیت« بر 

تفکر خام ترامپ در چند ماه ابتدایی ریاست جمهوری او غلبه کرده است.
هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل تغییر و تحوالت سیاست خارجی ترامپ 
در موضوعات مختلف و مناطق مهم جهان از زمان تبلیغات ریاست جمهوری تاکنون است. 
درحال تکوین بودن سیاست خارجی ترامپ و قلّت منابع در این حوزه از محدویت های نگارنده 
3. normalize
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در نگارش مقاله بود. این تحقیق با مطالعۀ مقاالت اینترنتی، کتب و فصلنامه های تخصصی 
روابط بین الملل انجام شده است. همچنین برای اثبات فرضیه از روش تحلیلی و توصیفی 
استفاده شده است. اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع ناشی از جایگاه ایاالت متحدۀ 
آمریکا در نظام بین الملل، تأثیرگذاری این کشور در گسترۀ جهانی و منش و شخصیت خاص 
ترامپ است. عالوه بر مؤلفه های فوق، هر نوع تغییری در سیاست خارجی آمریکا تحوالت 
عمده ای در سطح جهان درپی خواهد داشت و همۀ بازیگران جهانی را از آن متأثر خواهد 
ساخت. همین نکته ها است که اکثر کشورهای جهان را واداشته است تغییر و تحوالت سیاسی 

آمریکا را رصد کنند.

2. مبانی نظری
2. 1. واقع گرایی

واقع گرایی نظریۀ مسلط و جریان اصلی4 روابط بین الملل است. این نظریه موضوعات را به دو 
حوزۀ اصلی )نظامی، امنیتی( و فرعی )اقتصاد، فرهنگ و...( تقسیم کرده است و به حوادث 
و وقایع سیاسی نگاهی بدبینانه و شکاکانه دارد. از دیدگاه واقع گرایی، به دلیل فقدان اقتدار 
فائقه در روابط بین الملل، عرصۀ جهانی دچار اقتدارگریزی )آنارشی( است.  در چنین فضایی 
دولت ها به عنوان بازیگران اصلی روابط بین الملل برای بقا و دستیابی به امنیت، خودیاری و 

راهبرد اتحاد یا ائتالف برای مقابله با تهدیدات را در دستور کار خود قرار می دهند.
ویلیام ولفورث5 از متفکران واقع گرایی بر گزاره های زیر در این رهیافت تأکید دارد: 

دولت ها  درمورد  شمول  جهان  اخالقی  اصول  هستند،  بین الملل  روابط  اصلی  بازیگران  دولت ها 
کاربردی ندارد، دولت ها منافع را براساس قدرت مادی محاسبه می کنند، حقوق و نهادهای بین المللی 
نقش حاشیه ای و فرعی در روابط بین الملل دارند، نظام بین الملل اقتدارگریز است، دولت ها به همدیگر 
اعتماد و اطمینان کافی ندارند، زور را عنصر مفید و کاربردی در روابط بین الملل می دانند، سیاست 

)Wohlforth, 2008: 32(.  موازنه قدرت بر روابط بین الملل مسلط است
مفروضات اصلی واقع گرایی عبارت اند از: 

ـ اقتدارگریزی. همۀ واقع گرایان بر این باورند که نظام بین الملل اقتدارگریز است )مشیرزاده، 
به رقابت  یکدیگر  با  و...  بازار  امنیت،  تأمین  برای  دولت ها  محیطی  چنین  در   .)97 :1386
می پردازند. ماهیت چنین رقابتی براساس بازی با حاصل جمع جبری صفر تبیین می شود )قوام، 

.)80 :1386

4. Main Stream
5.  William C. Wohlforth
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ـ بازیگران اصلی. دولت ها کنشگران اصلی در نظام بین الملل محسوب می شوند. شأن 
و  یکپارچه  واحدهایی  دولت ها  که  است  آن  منزلۀ  به  قائل شدن  دولت ها  برای  کنشگری 
می کنند  و عمل  می گیرند  تصمیم  می اندیشند،  انسان  مانند یک  می شوند؛  تلقی  خردورز 

)مشیرزاده، 1386: 98(.
بی اعتمادی میان کنشگران. بی اعتمادی به نیات و انگیزۀ بازیگران ویژگی دائمی نظام - 

بین الملل است. حتی درصورت مطلوب بودن نیات فعلی کنشگران، اطمینانی به ثبات این 
وضعیت نیست بنابراین نگرانی از نیات آتی بازیگران باعث تشدید بی اعتمادی، فریب کاری و 

شکنندگی همکاری ها می شود )مشیرزاده: 99(.
قدرت. قدرت عامل تعیین کنندۀ رفتار بین المللی است.- 
بقا. همۀ کشورها »بقا« را قطعی ترین هدف سیاست خارجی خود تلقی می کنند )دوئرتی - 

و فالتزگراف، 1388: 147(.
تشویق کشورهای دیگر برای مهار قدرت های درحال ظهور در اروپا، آسیای شمال شرقی 
و خلیج فارس، تعامل با کشورها فارغ از ماهیت درونی و طبیعت آن ها، تهدید به کاربرد زور 
در حوزۀ سیاست خارجی، سیاست های اقتصادی خارجی، بی توجهی به دموکراسی و حقوق 
بشر در روابط خارجی و عدم توجه به نهادها و سازمان های بین المللی مثل اتحادیۀ اروپا، ناتو، 

توافقنامۀ پاریس و... از نشانه های واقع گرایی در سیاست خارجی ترامپ است.

2. 2. انزواگرایی/ بین الملل گرایی
در سیاست خارجی ایاالت متحدۀ آمریکا دو سنت اصلی انزوا گرایی و بین الملل گرایی وجود 
دارد به طوری که می توان سیاست خارجی این کشور را کشمکش بین سنت های انزواگرایی و 

بین الملل گرایی دانست.
سنت انزواگرایی بر آن است که مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با سایر 
واحدهای سیاسی را به حداقل کاهش دهد. معیارهایی مثل نیازهای داخلی، شرایط ژئوپلتیک، 
تهدیدات و فشارهای خارجی و بافت و ساختار نظام بین الملل در اتخاذ سیاست انزواگرایی 
مؤثر هستند )قوام، 1386(. معموالً واحدهای سیاسی که راهبرد انزوا را انتخاب می کنند، از نظر 
اقتصادی و اجتماعی خوداتکا هستند و برای حفظ »شیوۀ زندگی« خود که شامل ارزش های 
اجتماعی، ساختارهای سیاسی و الگوهای اقتصادی است، الزم نمی بینند محیط خارجی را به 
نفع خود تغییر دهند. البته این به آن معنا نیست که هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند با سایر ملت ها 
روابط تجاری و دیپلماتیک داشته باشد اما اگر رابطه ای برقرار کند، باید در حدی باشد که 
کشمکش های موجود در آن روابط به پیامدهای ناخوشایند نظامی یا تهدیدات نظامی از خارج 
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نینجامد )ازغندی و روشندل، 1374: 140(.
ایاالت متحدۀ آمریکا، پس از تأسیس، سیاست انزواگرایی را اتخاذ کرد و تا جنگ جهانی 
اول کمابیش به آن پایبند بود. در زمان درگیری های دیگر بازیگران با یکدیگر، آمریکا به 
یُمن اتخاذ این راهبرد، توانست برای تبدیل شدن به یکی از دو ابرقدرت پس از 1945 و تنها 

ابرقدرت سه بعدی پس از 1991 م اقتدار الزم را به دست آورد )سیف زاده، 1382: 105(.
سیاست خارجی ترامپ تخریب »بین الملل گرایی« است؛ ایده ای که از سال 1950 م به بعد 
پایه و اساس ایدئولوژیک سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می دهد. ترامپیسم یک جریان 
فکری و سیاسی است که در بعضی از جوامع لیبرال )مثل ماری لوپن در فرانسه و گریت ویلدر 
در هلند( از آن ها حمایت شده است. ترامپیسم درواقع نوعی انزواگرایی است که در مقابل 
لیبرالیسم قرار می گیرد .)Alili, 2017: 3( خارج شدن آمریکا از پیمان آب وهوایی پاریس، 
پیمان ترانس پاسفیک، سیاست های ملی گرایانۀ »نخسْت آمریکا«، حمایت گرایی اقتصادی و... 

.)Cruz, 2017( نوعی انزوگرایی خودخواسته است
محققان یکی دیگر از سنت های سیاست خارجی آمریکا را سنت بین الملل گرایی لیبرال6 
می دانند. از دیدگاه آن ها، روابط بین الملل، با گسترش لیبرالیسم، ارزش های دمکراتیک و 
ـ ملت و توازن  نظام دولت  منازعه،  بیشتر پیش می رود.  به سمت هماهنگی  بازارهای آزاد 
قدرت ویژگی های بنیادی روابط بین الملل محسوب نمی شوند. مشاجرات بین المللی از طریق 

دیپلماسی و نهادهای چندجانبه قابل حل وفصل شدن هستند.
عنوان  با  بین الملل گرایی  در  خاص  گرایشی  از  محققان  از  بعضی  اخیر،  سال های  در 
دیدگاه  این  در  را  چهارگانه ای  اصول  می توان  برده اند.  نام  محافظه کار«7  »بین الملل گرایی 
بازیگران کلیدی تری  ـ ملِت قوی  نهادهای چندجانبه، دولت  برجسته کرد: »اول( نسبت به 
در امور بین الملل هستند. دوم( سنت بین الملل گرا بیشتر به ماهیت نظام های سیاسی و تعهد به 
گسترش آزادی بها می دهد تا به توازن قدرت و امنیت سرزمینی که مدنظر واقع گراها است. 
سوم( دیپلماسی به پشتوانۀ قدرت نظامی به موفقیت نائل می شود. چهارم( مبارزه برای آزادی و 
دموکراسی در خارج از مرزها هنگامی صورت می گیرد که نیاز و منافع کشور ایجاب نماید«  

)Laderman, 2017: 7(.
بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر در ساختار نظام بین الملل، سیاست بین الملل گرایی به 
گرایش غالب در سیاست خارجی ایاالت متحدۀ آمریکا بدل شد. آمریکا در قالب این سنت 
به اتخاذ راهبرد هایی مثل سد نفوذ ترومن، انتقام گستردۀ آیزنهاور، پاسخ انعطاف پذیر کندی، 

6. Liberal internationalism
7. conservative internationalism
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حقوق بشر کارتر و... مبادرت ورزید. بعد از جنگ سرد و خصوصاً بعد از 11 سپتامبر 2001 م، 
در دوران جورج دبلیو بوش بین الملل گرایی خصلتی مداخله گرایانه و تهاجمی به خود گرفت 

و به تهاجم علیه افغانستان و عراق انجامید.
در عصر کنونی نیز، باتوجه به ایده های ترامپ در حوزۀ سیاست خارجی، محققان دوباره 
مباحث انزواگرایی و بین المللی گرایی را مطرح کرده اند. »باتوجه به اینکه ترامپ در شعارهای 
مبارزات انتخاباتی بسیاری از مؤلفه های سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم را 
زیر سؤال برد و شاخص هایی را مطرح کرد که بیشتر به سیاست خارجی آمریکا بین دو جنگ 
جهانی شبیه بود. این سؤال برای بعضی از محققان پیش آمد که آیا بین المللی گرایی آمریکا 
در سیاست مرده است؟ )Brands, 2017(. ترامپ بارها در سخنرانی های انتخاباتی خود اعالم 
نمود که نیروهای خود را از ژاپن، کرۀ جنوبی و ناتو خارج می کند. به نظر می رسد ترامپ 
در سخنرانی هایش نقش آمریکا در جهان را به عنوان یکی از محورهای مهم ایجادکنندۀ نظم 

)Haar, 2016(.  جهانی بعد از جنگ جهانی دوم نادیده گرفته است
برانگیخت.  را در داخل و خارج آمریکا  انزواگرایانه واکنش هایی  اعالم سیاست های 
»براساس نظرسنجی هایی که در سال 2016 انجام شد 65 درصد آمریکایی ها معتقد بودند 
جهانی شدن برای ایاالت متحدۀ آمریکا بسیار خوب بوده است و 89 درصد معتقد بودند 
حفظ اتحادها عامل بسیار مهمی در دستیابی آمریکا به اهداف سیاست خارجی است. براساس 
یک تحلیل دیگر که مبتنی بر نظرسنجی گستردۀ شورای شیکاگو است، هنوز بین الملل گرایی 
جریانی مهم در سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. طبق این تحلیل عموم مردم آمریکا 
فکر می کنند آمریکا هنوز بزرگ ترین و تأثیرگذارترین کشور در جهان است و هنوز باید نقش 
فعالی را در این زمینه ایفا کند. درواقع ترامپ بسیاری از جنبه های بنیادین دستور کار »نخسْت 
آمریکا« یعنی اعالم منسوخ کردن ناتو، راه اندازی یک جنگ تجاری با چین و... را در اثر 
مواجه شدن با واقعیت ها کنار گذاشته است«Brands, 2017( (. در خارج از آمریکا نیز بسیاری 
از کشورهای عضو ناتو، اتحادیۀ اروپا و... دچار تشکیک در اتحاد با آمریکا شدند تا جایی 
که بعضی از سیاستمداران اروپایی )خصوصاً آلمانی ها( خواستار فعال شدن اتحادیۀ امنیتی اروپا 

شدند تا مسائل امنیتی اروپا را به ناتو گره نزنند.

2. 3. عمل گرایی
عده ای از متخصصان سیاست خارجی ترامپ را »منفعت محور« قلمداد می کنند. آمریکا آزادی 
و استقالل را آرمان های خیر برای همه می داند اما تنها حامی و قهرمان ملت خود است. ترامپ 
درصدد است منافع مالی و ژئواستراتژیک آمریکا و ارتباط دوجانبه با متحدان این کشور را به 
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حداکثر برساند. او ایدۀ خود در حوزۀ سیاست خارجی را تحت عنوان »نخسْت آمریکا« مطرح 
می نماید. به عبارت دیگر، آمریکا برای دفاع از آزادی و دموکراسی در نزاع های خارجی 

 )Cherkaoui, 2016: 3(. دخالت نمی کند، بلکه به دنبال تقویت خود در داخل کشور است
مشاوران ترامپ را افراد ایدئولوژی گرا و عمل گرا تشکیل داده است. جناح ایدئولوژی گرا 
و جناح عمل گرا8 طی یک سالی که از ریاست جمهوری ترامپ می گذرد، در حال مبارزه با 
یکدیگر بوده اند. جناح ایدئولوژی گرا درصدد است با تضعیف نظام بوروکراتیک یا اداری، 
به جکسونیسم بازگردد و برتری سفیدپوستان را برجسته کند. جناح عمل گرا خود را در سنت 
محافظه کاری ریگان می بیند. نظریه پردازانی مثل استیو بنن با ابراز نفرت از وضعیت موجود، 
درصدد هستند با انجام یک شورش هیجانی و احساسی به عصر طالیی آمریکا بازگردند. 
این امر در امور داخلی و خارجی دولت ترامپ قابل مشاهده است. جناح عملگرا با اعتقاد 
به رویکرد »نخست آمریکا« درصدد است تعامل و همکاری را در سیاست خارجی مدنظر 
قرار دهد. وضعیت رئیس جمهور غالباً نامعلوم است. او عالوه بر شنیدن نظرات هر دو جناح، با 
تعصبات و ترجیحات شخصی نیز با مسائل روبه رو می شود. استعفا یا برکناری بعضی از افراد 
شاخص ایدئولوژیک مثل استیو بنون نشان می دهد که ترامپ بیشتر تحت تأثیر جناح عملگرا 

)Larres, 2017: 4(.  است

3. پیشینۀ مطالعات پژوهش
درمورد سیاست خارجی ایاالت متحدۀ آمریکا، کتب و مقاالت متعدد به زبان های فارسی و 
انگلیسی نوشته شده است. بااینکه مدت زیادی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ نگذشته کتب 
و مقاالت متعددی درمورد سیاست خارجی دولت جدید آمریکا نوشته شده است. ریچارد 
هاس در مقالۀ »نظم جهانی؛ موردی برای تعهد حاکم«  سیاست خارجی ترامپ و تأثیرات آن 
بر اصل حاکمیت ملی و نظم جهانی را بررسی کرده است. چارلز کراتهامر در مقالۀ »سیاست 
خارجی انقالبی ترامپ« که در نشریۀ واشنگتن پست چاپ شده، نوشته است ترامپ به صورت 
بنیادین درصدد بازتعریف منافع ملی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم است. استفان والت در 
مقالۀ »آیا می توان صلح ترامپفالیا داشت؟« مطالبی در ارتباط با سیاست خارجی ترامپ، نظم و 
صلح جهانی مطرح کرده است. دانیل همیلتون در مقالۀ »سیاست خارجی جکسونی ترامپ و 
پیچیدگی هایی برای امنیت اروپا« به ظهور جکسونیسم در سیاست خارجی ترامپ پرداخته و 

رویکرد ترامپ را درمورد پیچیدگی های امنیت اروپایی را بررسی کرده است.

8. pragmatic
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4. تبیین سیاست خارجی ترامپ
از دیدگاه ترامپ، سیاست خارجی اوباما باعث ضعف و شکست این کشور در جهان شده است. 
»ترامپ با انتقادات جدی از سیاست های اوباما در عرصۀ داخلی و خارجی خواهان ایجا تغییراتی 
در آن ها شده است و برخی از این تغییرات بنیادی را در برنامه های انتخاباتی خود اعالم کرده است 

)Cherkaoui, 2016: 2(.
شخصیت و رفتار پیش بینی ناپذیر، متناقض، حساس، و بی پروای ترامپ بر تعامالت خارجی 
آمریکا تأثیر گذاشته است. این امر رهبران خارجی را نسبت به سیاست خارجی آمریکا بی اعتماد 

)Wicket, 2017(.  کرده است
ترامپ به پدیدۀ جهانی شدن بدبین و بی اعتنا است و ملی گرایی را ترویج می کند. او بعضی از 
پیمان های تجاری مثل نفتا را معامله ای بد می داند و خواستار اصالح آن ها است. همچنین، ترامپ 
بر بازسازی قدرت نظامی آمریکا بعد از چند سال کاهش بودجه و کاربرد زور در مقابل دشمنان 
آمریکا تأکید دارد. ترامپ تروریسم اسالمی به رهبری داعش را مهم ترین دشمن آمریکا می داند. 

)Grevi, 2016: 8(. او استفاده از قدرت نظامی برای تغییر رژیم را رد می کند
سیاست های دولت ترامپ درمورد نادیده گرفتن رژیم های بین المللی موجود باعث لطمه به 
امنیت جهانی، حقوق بشر و محیط زیست می شود. دولت ترامپ درصدد است با رهیافت مبتنی بر 
قدرت سخت، مشکالت جهانی را حل کند. طبق این رهیافت آمریکا به علت برتری قدرت 
نظامی، اقتصادی و سیاسی قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود بنابراین معاهدات و قواعد 
حقوقی تا آنجا برای این کشور اعتبار دارد که تضمین کنندۀ منافع و امنیت آمریکا و متحدانش 

باشد.
از دیدگاه ترامپ، آمریکا با ایجاد نظم بین الملل لیبرال بعد از جنگ جهانی دوم یک معاملۀ 
بد انجام داده است. بنابراین او درصدد پایان دادن به این نظم است و برای این کار سه دلیل دارد: 

الف( آمریکا با ایجاد اتحادهای نظامی تعهدات زیادی را در سرتاسر جهان پذیرفته است.
ب( اقتصاد جهانی مزیتی برای ایاالت متحدۀ آمریکا نداشته است.

ج( آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به مثابۀ یک مرد قدرتمند اما دلسوز رفتار کرده است  
)Wright, 2016(.

در حوزۀ سیاست خارجی، ترامپ درصدد بازتعریف بنیادین منافع ملی آمریکا است. از 
دیدگاه ترامپ، سیاست خارجی اوباما بازی با حاصل جمع جبری صفر و سهم آمریکا در این 
بازی باخت بود. صنایع کشورهای خارجی با هزینۀ آمریکا پیشرفت کرده اند و آمریکا کمک های 
مالی فراوانی به ارتش کشورهای دیگر کرده است درحالی که خزانۀ آمریکا تهی شده است 

.)Krauthammer, 2017(
ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید و مواجه شدن با واقعیت های نظام بین الملل بعضی از محورهای 
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کلیدی سیاست خارجی خود را تعدیل نمود که در ذیل به آن ها اشاره می شود. 

4. 1. سیاست ترامپ در قبال چین
از قدرت های  نخبگان سیاسی آمریکایی، چین یکی  و  از سیاستمداران  بعضی  از دیدگاه 
اقتصادی جهان است که سالح هسته ای دارد و از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است؛ 
بنابراین، رقیب راهبردی ایاالت متحدۀ آمریکا محسوب می شود. باتوجه به اینکه محورهای 
بنیادی سیاست خارجی آمریکا در قبال چین براساس موضوعات راهبردی، امنیتی و اقتصادی 
سامان یافته اند سیاست خارجی آمریکا در قبال این کشور از زمان نیکسون تا به امروز بیشتر 
براساس سیاستی واقع گرایانه و عملگرایانه طراحی می شد و در موارد اندکی مثل حادثۀ میدان 
تیان آنمن مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در دستور سیاست خارجی آمریکا قرار 

می گرفت.
ترامپ در فرایند تبلیغات ریاست جمهوری، سیاست تهاجمی و تجدیدنظرطلبانۀ خود را 
از منظر ملی گرایی اقتصادی علیه چین مطرح نمود. از دیدگاه او باید با ایجاد موانع تجاری و 
افزایش تعرفه های گمرگی بر کاالهای وارداتی خصوصاً کاالهای چینی از کاالهای آمریکایی 
حمایت نمود. از دیدگاه ترامپ اگر چین از مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی سود 
برده است درعوض کارگران آمریکایی بیکار شده اند« .)Puspitasari, 2016( ترامپ تاکنون 
غیردوستانه ترین رویکردها را دربرابر چین از خود نشان داده و حتی عبارت »تجاوز بازرگانی 
به عنف« را درمورد روابط چین با آمریکا به کار برده است. ترامپ بر آن است که آمریکا با 
میدان دادن بیش ازحد به قدرت های اقتصادی نوپا، بازارهای جهانی بیشتری به آن ها واگذار 
می کند. اعتقاد بر این است که این ایستار، برآمده از نگاه مرکانتیلیستی او به بازرگانی خارجی 

به عنوان یک بازی با نتیجۀ برد و باخت است« )رضایی، 1395: 17(.
محور دیگر سیاست تجدیدنظرطلبانۀ ترامپ علیه چین تأکید بر ارتباط با تایوان و سیاست 
عدم تبعیت از چین واحد بود اما او پس از تشکیل کابینه همانند دیگر رؤسای جمهوری آمریکا 
با شیوۀ عملگرایانه از سیاست چین واحد تبعیت نمود. این امر نشانگر درک جدید ترامپ از 
ساختار نطام بین الملل و معادالت قدرت منطقه ای و جهانی است. نقش وزرات امور خارجه در 
تعدیل سیاست خارجی ترامپ بسیار مؤثر است. از دیدگاه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه، 
»اهداف روابط آمریکا و چین نه ستیز و نه تقابل بلکه همکاری بردـ  برد و رعایت مالحظات 

. )Swaine, 2017(»متقابل است
در عرصۀ امنیتی بحران هسته ای و موشکی کرۀ شمالی مهم ترین مسئلۀ در شرق آسیا برای 
ترامپ محسوب می شود. تالش ترامپ بر این است که با همکاری قدرت های بزرگ )مثل 
97روسیه، چین( و نهادهای بین المللی )مثل شورای امنیت( بتواند این مسئله را به نتیجه برساند. 
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ترامپ با تعقیب سیاست عملگرایانه و واقع گرایانه تالش می کند از نفوذ چین برای حل بحران 
هسته ای کرۀ شمالی بهره ببرد و قسمتی از هرینۀ مهار کرۀ شمالی را بر دوش چین بگذارد.

4. 2. سیاست ترامپ در قبال اتحادیۀ اروپا
ترامپ اتحادها و نهادهای بین المللی را ذیل منفعت ملی آمریکا تعریف می کند. »ترامپ 
دربارۀ ارزش نهادهای چندجانبه شک و تردید دارد و برخالف رؤسای جمهوری قبلی منافع 
ملی آمریکا از دید او دایرۀ محدودی را شامل می شود«. از نظر ترامپ، حقوق بین الملل باید 
در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا باشد. »معاهدات و قراردادهای آمریکا با سایر 

.)Jervis, 2017: 2( »کنشگران بین المللی خام هستند و به بازنگری نیاز دارند
برخالف سیاست خارجی آمریکا در قبال اتحادیۀ اروپا که در طول هفتاد سال گذشته 
مبتنی بر تقویت همگرایی در اروپا بوده است، ترامپ با انتقاد از این اتحادیه، آن را وسیله ای 
برای پیشبرد منافع اقتصادی آلمان تلقی کرده است. به نظر می رسد برداشت ترامپ از اتحادیۀ 
اروپا بر این باور استوار است که وجود این اتحادیه سبب تضعیف اقتصاد آمریکا می شود 

)ایزدی، 1395: 2(.
با به قدرت رسیدن ترامپ، اختالف نظر بین اتحادیۀ اروپا و آمریکا در امور جهانی بیشتر 
شده است. سیاست ترامپ درمورد متحدان آمریکا به خصوص اتحادیۀ اروپا مبتنی بر عقالنیت 
اقتصادی و محاسبۀ سود و زیان است و این باعث شکاف بین این دو متحد سنتی شده است. »از 
دیدگاه ترامپ ساختار ناقص اتحادیۀ اروپا باعث احاطه نداشتن بر مرزها و شهروندان و افزایش 
تروریسم شده است. دیدگاه او متأثر از نظرات نایجل فراژ9 است که از طرفداران خروج بریتانیا 
از اتحادیۀ اروپا است. برخالف روش باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا، ترامپ بعد از 
برگزیت10 یک پیشنهاد تجاری ویژه را با بریتانیا مطرح نمود. با انتخاب ترامپ اجرای موافقتنامۀ 
»مشارکت تجاری و سرمایه گذاری فراآتالنتیک«11 میان آمریکا و اروپا با چالش هایی مواجه 
شد. درحالی که سیاست اصلی آمریکا از دوران جنگ سرد تاکنون حفظ اتحاد و یکپارچگی 

)Special Report, 2016: 13(.  »اتحادیۀ اروپا بوده است
نکتۀ قابل توجه این است که رهبران کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلیس و فرانسه، 
در مبارزات انتخاباتی آمریکا از هیالری کلینتون حمایت کردند و این امر موجب بدبینی 
ترامپ به اتحادیۀ اروپا شد. سیاست ترامپ مبنی بر کاهش جایگاه اتحادیۀ اروپا در سیاست 
خارجی آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی را نگران کرده است. پیگیری این سیاست نه تنها 
9. Nigel Farage
10. Brexit
11. Transatlantic Trade and Investment Partnership
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بر مذاکرات موافقتنامۀ تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیۀ اروپا اثر می گذارد بلکه بر دیپلماسی 
.)Courmont, 2016: 3( اتکای اروپا به واشنگتن نیز تأثیر می گذارد

بااین همه به تدریج و با فشار نهادهای رسمی و غیررسمی بر دولتمردان جدید آمریکا 
دیدگاه های سیاسی ترامپ تا حدودی تلطیف شده است: »صدراعظم آلمان آنجال مرکل گفته 
است که مذاکرات معاهدۀ تجارت آتالنتیک خوب و منصفانه و بسیار ساده تر از آن بوده 
است که تصور می کرد. بنابراین پس از تنش اولیه و اختالفات روابط آتالنتیک در دوران 
ترامپ، به وضوح اصالحاتی در تفکرات و رفتار سیاسی ترامپ مشاهده می شود. ترامپ متوجه 
شده است که متحدان اروپایی اش، دارایی و سرمایه ای ارزشمند برای ایاالت متحده محسوب 

)Larres, 2017: 9(. می شوند

4. 3. سیاست ترامپ در قبال ناتو
حوزۀ  در  او  داشت.  خاصی  نظرات  بین الملل  امنیت  عرصۀ  در  انتخابات  ایام  در  ترامپ 
سیاست های امنیتی به تغییر سیاست های هفتادسالۀ امنیتی آمریکا در عرصۀ بین الملل معتقد بود.

ترامپ در وعده های انتخاباتی خود با تأکید بر منسوخ شدن12پیمان امنیتی ناتو اعالم کرد 
که چندان به حفظ نظم لیبرال عالقه ندارد و عضویت در نهادهایی مثل ناتو را زیر سؤال برد. از 
دیدگاه او آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به بعد هزینۀ امنیت کشورهای اروپایی را پرداخته 
است، بنابراین عضویت طوالنی مدت در ناتو را زیر سؤال برد. ترامپ معتقد است که »هزینۀ 
استقرار نیروهای ناتو بسیار زیاد است و این هزینه ها را می توان در جایی بهتر مورد استفاده قرار 
داد«)Wright, 2016( . همچنین اشاره می کند که »مأموریت سنتی آمریکا در ناتو تمام شده و 

)Cherkaoui, 2016: 3(.  »این سازمان منسوخ شده است
ناتو برای دهه های متمادی سنگ بنای راهبرد آمریکا بوده است. از دیدگاه امنیتی همکاری 
اروپا و آمریکا برای مبارزه با تهدیدات جهانی مثل تروریسم و جرائم سازمان یافتۀ جهانی امری 

)Grevi, 2016: 11(.  حیاتی است
دیدگاه های ترامپ در قبال ناتو انتقادات سیاستمداران مختلف، نهادهای رسمی و غیررسمی 
در آمریکا و اروپا را برانگیخت. عده ای از اندیشمندان روابط بین الملل معتقدند که تضعیف 
رابطۀ آمریکا با ناتو در راستای منافع آمریکا نیست. »سازمان ناتو از جنگ جهانی دوم تاکنون 
دچار بیشترین چالش ها شده است. ارتباط ایاالت متحدۀ آمریکا با ناتو بیش از هفتاد سال پیشینۀ 
 )Courmont, 2016: 3(. »تاریخی دارد. منافع آمریکا در راستای تضعیف اتحاد با ناتو نیست
به اعتقاد جونز استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، »رهبری آمریکا بر بزرگ ترین سازمان نظامی جهان 
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.)Weaver, 2016( »امری حیاتی است و پیوند فراآتالنتیک باید در دورۀ ترامپ باقی بماند
عالوه بر مطالب فوق، ناتو، فراتر از عملکرد امنیتی آن، در رشد اقتصادی، ثبات سیاسی 
و شکوفایی کشورهای عضو مؤثر است. بنابراین ترامپ بعد از مواجه شدن با این واقعیت ها 
درصدد تغییر سیاست های اعالم شدۀ خود برآمد. او به مرور و پس از مواجه شدن با واقعیت های 
جهانی سیاست، فشار نهادهای داخلی و نخبگان سیاسی، سیاستی واقع گریانه و عمل گرایانه 

درپیش گرفت.

4. 4. سیاست ترامپ در قبال روسیه
ترامپ در ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن تعریف و تمجید از رهبری و شخصیت 
پوتین، از سیاست اوباما در قبال روسیه انتقاد می کرد و بر لزوم بازسازی و همکاری دو کشور 
در عرصه های منطقه ای و بین المللی تأکید داشت. اما پس از استقرار در کاخ سفید نتوانست 
به سیاست های اعالنی فوق جامۀ عمل بپوشاند. واقعیت های ساختار نظام بین الملل، قدرت و 
بنیان های نظم امنیتی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم سیاست خارجی ترامپ را در مقابل 

روسیه به سمت واقع گرایی و عملگرایی سوق داد.
مخالفان بازسازی روابط آمریکا و روسیه در عرصۀ سیاست داخلی آمریکا به خصوص 
در کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت دارند. آن ها با فشار به دولت باعث شدند در 
سال 2017 تحریم هایی علیه روسیه وضع شود. از طرف دیگر نمایندگان حزب دموکرات 
معتقدند روسیه در انتخایات ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ دخالت کرده و  همین امر 

به نقطه ضعف ترامپ در عرصۀ داخلی آمریکا تبدیل شده است.
بررسی راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017 نیز نشان می دهد که ترامپ نتوانسته است 
جبهۀ ضدروسی مستقر در نهادهای سیاسی و اجرایی آمریکا ازجمله کاخ سفید، گنگره، 
وزرات دفاع و وزرات خارجه را با خود همراه سازد. طبق این راهبرد روسیه در بعضی از 
عرصه ها تهدیدی علیه منافع آمریکا تلقی می شود. »روسیه درصدد تضعیف نفوذ آمریکا در 
جهان است. روسیه با تقویت قدرت هسته ای و نظامی تهدیدی برای ایاالت متحدۀ آمریکا تلقی 
می شود. عالوه بر تهدیدات هسته ای، تهدیدات سایبری نیز از جانب روسیه متوجه آمریکاست. 
روسیه با ترکیبی از جاه طلبی و توانمندی نظامی در اوراسیا نفوذ کرده و باعث بی ثباتی در این 

.)The White House, 2017( ».منطقه شده است

4. 5. سیاست ترامپ در قبال حقوق بین الملل
درک ترامپ از نقش حاکمیت سنتی است. این درک بر مفهوم کنسرت ملل استوار شده 
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که در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم بر سیاست بین الملل حاکم بوده است. ترامپ با لرد 
پالمرستون،13 نخست وزیر انگلیس، موافق است که در 1848 م گفته بود »در سیاست، متحد 
یا دشمن ابدی وجود ندارد بلکه منافع دائمی و ابدی وجود دارد و وظیفۀ ما پیگیری منافع 
است« )Larres, 2017: 8(. ترامپ مثل خیلی از واقع گراها مداخالت بشردوستانه برای ایجاد 
 Jervise,( .مردم ساالری را نامناسب و بخشی از سیاست اشتباه آمریکا در دوره های قبل می داند

.)2017: 2
اظهار نظرهای ترامپ حاکی از بی عالقگی او به نظم کنونی جهان است. مفهوم کلیدی در 
دستورکار سیاست خارجی ترامپ »نخست آمریکا« است که »ترجیح منافع« آمریکا بر همۀ 
امور جهانی است. از دیدگاه ترامپ همۀ متحدان آمریکا در اروپا و آسیا باید هزینۀ بیشتری 
برای تأمین امنیت خودشان بپردازند. آمریکا مدت هاست که از نهادها و توافقات بین المللی 
نبرده است   تغییرات آب وهوا و... سود  پاریس، کنوانسیون  مثل سازمان ملل متحد، توافق 
.)Overhaus and Brozush, 2016: 2( هنگامی که او خواهان خروج از پیمان پاریس شد با 
مخالفت های زیادی در داخل و خارج آمریکا مواجه شد. احزاب آمریکا، نخبگان و ایالت های 
مختلف این کشور با این تصمیم ترامپ مخالفت کردند. اغلب کشورهای اروپایی به خصوص 

آلمان و فرانسه خروج آمریکا از پیمان پاریس را سیاستی مضر قلمداد کردند.
ترامپ دیدگاه های خود را درمورد نادیده گرفتن سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل 
متحد و اتحادیۀ اروپا به صراحت بیان می کند. دیدگاه او نشانگر یک جریان فکری گسترده 
است.  اهداف حزب  با  این سازمان ها  تناسب  مبنی بر عدم  در درون حزب جمهوری خواه 
عالوه براین، چیزی که رهبران و نمایندگان این حزب را نگران کرده این است که سازمان های 
بین المللی منافع آمریکا را تأمین نمی کنند. برای مثال، ترامپ درمورد سند اهداف هزارۀ مجمع 
عمومی سازمان ملل نگرانی های جدی دارد. این سند قباًل برای دستیابی به توسعۀ پایدار به 
تصویب کشورهای عضو رسیده بود. سیاست دولت آمریکا مبنی بر معلق کردن پرداخت بدهی 
به برنامۀ تغییر آب وهوا باعث بحران عمیق در همکاری بین المللی با این برنامه شد. اگر آمریکا 
با عدم پرداخت تعهدات خود باعث بحران مالی برای این سازمان شود اعضای مهم دیگر این 
 Special Report,(.  سازمان نیز به سمت کاهش حمایت یا ترک سازمان سوق داده می شوند
18 :2016( حضور فعال خانم نیکی هیلی نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل متحد و پیگیری منافع 
آمریکا در این سازمان نشان می دهد که دولت جدید آمریکا درصدد حفظ همکاری با سازمان 
ملل است. پیگیری سیاست خصمانۀ دولت جدید آمریکا علیه ایران همراه با تبلیغات رسانه ای 
گسترده در سازمان ملل متحد، حمایت از متحدان سنتی این کشور مثل اسرائیل و عربستان در 

13. Palmerston
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مجمع عمومی و شورای امنیت، وتو کردن قطعنامۀ شورای امنیت مبنی بر به رسمیت نشناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، پیگیری سیاست خصمانه علیه کرۀ شمالی و تصویب 
قطعنامه های تحریمی علیه این کشور از مصادیقی است که نشان می دهد ترامپ با رویکردی 
واقع گرایانه می خواهد از سازمان ملل متحد به عنوان بازوی دیپلماسی سیاسی و امنیتی آمریکا 

بهره ببرد.

4. 6. جهانی شدن اقتصاد؛ بنیان رئالیستی اندیشۀ اقتصادی ترامپ
مرکانتیلیسم فلسفه و روشی است که هدف آن تنظیم زندگی اقتصادی یک ملت توسط دولت 
برای افزایش قدرت و امنیت کشور است. کشورهای اروپایی از قرن شانزدهم تا اواخر قرن 

هیجدهم از الگو و سرمشق اقتصادی مرکانتیلیسم پیروی می کردند )پلینو، 1379: 188(.
ترامپ یک مرکانتیلیست و سوداگر اقتصادی شناخته شده است که برخالف مرام اقتصادی 
اعمال سیاست های  و  بازرگانی  و  اقتصاد  در  مداخلۀ دولت  هوادار  حزب جمهوری خواه، 

حمایت گرایانه است )رضایی، 1395: 15(.
سیاست حمایت گرایی ترامپ وضعیت اقتصاد جهان را بدتر می کند. این سیاست بر نظم 
پولی و مالی بین المللی تأثیر خواهد گذاشت. چنین سیاستی به دلیل تخریب تجارت جهانی، 
جریانات مالی و پولی و ایجاد جنگ های ارزی بی ثباتی نظام مالی بین المللی را درپی خواهد 

.)Pitakdumrongkit, 2016( داشت
»ترامپ یک ناسیونالیست اقتصادی و به سخن دیگر یک مرکانتیلیست تمام عیار است که 
به افزایش همگرایی های اقتصادی و بازرگانی گرایش ندارد و برعکس، بیشتر در پی واگرایی 
بازرگانی است. مخالفت او با نفتا هم از همین دیدگاه مایه می گیرد. در زمینۀ بازرگانی خارجی، 
دیدگاه های او با دیگر جمهوری خواهان چندان همسو نیست. او افزایش همگرایی آمریکا با 
بلوک های اقتصادی و بازرگانی را باعث تضعیف اقتصادی ایاالت متحدۀ آمریکا و تحمیل 

)Walt, 2016(. »هزینه های بیهوده و گزاف به شهروندان آمریکایی می داند
یکی از مهم ترین انتقادات به سیاست های اقتصادی ترامپ در حوزۀ بین الملل، مربوط به 
برنامه های مبتنی بر ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های حمایت گرایانۀ اوست. »نقطه ضعف 
ترامپ، مخالفت آشکار او با بین المللی تر شدن اقتصاد آمریکا و ازجمله پیوستن آن به پیمان های 
گوناگون بازرگانی و کشاندن آمریکا به سوی انزوا در زمینه های اقتصادی و بازرگانی است. 
گویی که ترامپ واقعیت های اقتصادی و بازرگانی جهان کنونی را به خوبی نمی شناسد و 
همچنان در رؤیای سال های رونق اقتصادی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. 
اندیشه های ترامپ ممکن است جهان را با بن بست بازرگانی روبرو سازد و گذشته از دامن زدن 
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به آشفتگی های کنونی موجب باالگرفتن ناسازگاری های سیاسی حتی میان شرکا و متحدان 
آمریکا شود« )رضایی 1395: 19(.

سوق دادن  درحال  بین الملل  نظام  واقعیت های  با  مواجه شدن  از  پس  ترامپ  بااین حال، 
سیاست های خود به سوی عملگرایی است. او بااینکه شعار خروج از نفتا را مطرح کرده بود 
در مذاکراتی که در اجالس اخیر نفتا در سال 2017 با کشور کانادا و مکزیک داشت بیشتر 
بر سیاست مذاکره برای کسب امتیاز بیشتر تأکید داشت و همین امر را نیز کشورهای فوق 

نپذیرفتند.

5. نتیجه
فضای سیاسی آمریکا بعد از به قدرت رسیدن ترامپ به شدت قطبی و متعصبانه شده است. 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در بسیاری از موارد، به طور فزاینده ای، انعطاف ناپذیر شده اند. 
ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور پوپولیست با درخواست فزایندۀ مردم در حوزۀ اقتصاد 
مواجه است و این امر باعث اهمیت یافتن محیط داخلی آمریکا برای ترامپ شده است تا جایی 

که بعضی آن را سیاست انزواگرایی جدید در آمریکا نام نهاده اند.
و  بین المللی  حقوقی  قواعد  و  معاهدات  به  بی توجهی  ترامپ  دولت  اولیۀ  سیاست   
نادیده گرفتن نظم جهانی پدیدآمده بعد از جنگ جهانی دوم بود. از دیدگاه ترامپ، باتوجه به 
تعهدات روزافزون آمریکا نسبت به متحدانش و تحمیل این هزینه ها بر مردم آمریکا ضرورت 

تغییر جدی در سیاست خارجی آمریکا احساس می شود.
اما در عالم واقع، باتوجه به فرایند روبه رشد جهانی شدن در عرصۀ اقتصادی و نادیده گرفتن 
مرزها، ترامپ در سیاست خارجی خود با درپیش گرفتن روندهای برعکس جهانی شدن و 
تأکید بر شاخص هایی مثل مرزها با مشکالت و چالش های متعددی مواجه شد. بسیاری از 
انتشار بیماری های مسری، تغییرات آب وهوایی،  مشکالت و چالش های جهان امروز مثل 
چالش های اقتصادی و مهاجرت در مقیاس جهانی در چارچوب حاکمیت ملی قابل حل وفصل 
نیستند بلکه ارتباطات پیچیدۀ جهانی برای این امر ضروری است. بنابراین، نیاز جامعۀ جهانی 

امروز هماهنگی برای رفع چالش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد جهانی است.
بااینکه ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی شعارهای تندوتیزی مطرح نمود به مرور بر اثر 
فشار نهادهای رسمی و غیررسمی از وعده های انتخاباتی خود در حوزۀ سیاست خارجی عدول 
کرد. بسیاری از مطالبی که ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی در حوزۀ سیاست خارجی 

مطرح کرده بود اکنون در حال تغییر است.
97باتوجه به خروج نظریه پردازانی مثل استیو بنن از گروه مشاوران ترامپ و تقویت جناح 
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عملگرا و واقع گرا، تغییرات بیشتری در سیاست های اولیۀ ترامپ ایجاد شد. این تغییرات در 
حوزۀ اقتصادی، امنیتی و سیاسی با بینش و روش واقع گرایانه و عملگرایانه صورت می گیرد. 
ترامپ در عرصۀ امنیتی اندیشۀ منسوخ بودن ناتو را کنار گذاشت و خواهان افزایش سهم بودجۀ 
 TTIP سایر کشورها شد. همچنین باوجود اعالم خارج شدن از پیمان آب وهوایی پاریس و
فرایند اجرایی کردن آن را به تعویق انداخت. او از سیاست خصمانه علیه چین که قبالً مطرح 
کرده بود عدول کرد و به سیاست همکاری توأم با انتقاد روی آورد. جبهۀ ضدروسی مستقر در 
نهادهای مختلف آمریکا و ذهنیت و واقعیت های امنیتی ساختاریافته که نظم امنیتی ایجادشده 
بعد از جنگ جهانی دوم آن ها را پدید آورده، این اجازه را به ترامپ نداد که سیاست دوستی 
با پوتین را پیش ببرد. او در اثر فشارهای نهادهای قانونگذاری در آمریکا، تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه را امضا کرد و از عملکرد این کشور در مناطق مختلف جهان ازجمله اوراسیا، 
خاورمیانه )بحران سوریه( و شرق آسیا )بحران کرۀ شمالی( انتقاد کرد. باتوجه به موارد فوق، 
می توان نتیجه گرفت که ترامپ پس از مواجه شدن با واقعیت های سیاسی در حال حرکت 

به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گراست.

کتابنامه
ازغندی، علی رضا و روشندل، جلیل. 1374. مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران: سمت.

معاونت   .257 شمارۀ  گزارش  فراآتالنتیکی«.  روابط  اروپا؛  و  »ترامپ   .1395 پیروز.  ایزدی، 
پژوهش های سیاست خارجی. مرکز تحقیقات استراتژیک. قابل دسترس در:

.http://www.csr.ir/files/fa/news/1395/11/17/1034_881.pdf
پلینو، جک سی. 1379. فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه و تحقیق حسین پستا. تهران: فرهنگ 

معاصر.
ترجمۀ  بین الملل.  روابط  در  متعارض  نظریه های   .1388 رابرت.  فالتزگراف،  و  جیمز  دوئرتی، 

وحید بزرگی و علی رضا طیب. تهران: قومس.
قوام، عبدالعلی. 1386. روابط بین الملل؛ نظریه ها و رویکردها. تهران: سمت.
مشیرزاده، حمیرا. 1389. تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سمت.

رضایی، مهدی. 1395. »دیدگاه های اقتصادی هیالری کلینتون و ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری 
آمریکا«. دوماهنامۀ سیاسی ـ اقتصادی. شمارۀ 304 )تابستان(. صص 12-19.

سیف زاده، سید حسین. 1382. مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی. تهران: مرکز 
چاپ و انتشارات وزرات امور خارجه.

Alili, Ahmad. 2017. “Trump Foreign Policy Impact in the Caucasus: Projecting 
Azerbaijan-USA relations for the next four years and beyond”. Available at: http: 
//cesd.az/new/wp- content/uploads/2017/01/CESD_Paper_Trump-foreign-poli-
cy-impact-in-the-Caucasus.pdf.pp 2-16.

300

لل
الم

ین 
م ب

ظا
ی ن

ت ها
قعی

 وا
پ و

رام
ی ت

رج
خا

ت 
یاس

س



301

Brands, Hal. 2017. “Can U.S. Internationalism Survive Trump? American interna-
tionalism is not dead yet, but that it faces serious long term maladies”. Foreign 
Policy. Available at: www.foreignpolicy.com/2017/05/25/can-u-s-international-
ism-survive-trump.

Cherkaoui, Mohammed. 2016. “Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for 
America”. Available at: http: //scar.gmu.edu/sites/default/files/MCherkaoui%20
Report%20on%20US%20Politics.pdf. pp 1-17.

Courmont, Barthélémy. 2016. “TRUMP’S Foreign policy: Implications for Eu-
rope and East Asia”. Available at: http: //www.iris-france.org/wp-content/up-
loads/2016/11/Asia-Focus-6-itw-BC.pdf. pp 1-9.

Cruz, Roman. 2017. “Trump’s isolationism on full display at international climate 
talks”. Available at: http: //thehill.com/opinion/energy-environment/361390- 
trumps-isolationism-on-full-display-at-international-climate-talks.

Grevi, Giovanni. 2016. “Lost in transition? US foreign policy from Obama to 
Trump”. Available at: http: //www.epc.eu/documents/uploads/pub_7240_lostin-
transition.pdf. pp 3-16

Haar, Roberta. 2016. “The Trump effect on US foreign policy”. Available at: https: //
www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202016%20nr.%205/Haar.pdf. pp 1-6.

Jervis, Robert. 2017. “ISSF Policy Series: President Trump and IR Theory”. 
Available at: https: //networks.h-net.org/node/.../issf-policy-series-presi-
dent-trump-and-ir-theory.

Krauthammer, Charles. 2017. “Trump’s foreign policy revolution”. Available 
at: https: //www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trumps-for-
eign-policy-revolution/2017/01/26/c69268a6-e402-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_
story.html?

Laderman, Charlie. 2017. “Conservative Internationalism: An Overview”. Pub-
lished for the Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd. Available at: 
https: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438717301163.

Larres, Klaus. 2017. “Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign 
policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.global-
policyjournal.com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-ameri-
ca%E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.

Overhaus, Marco and Brozush, Lars. 2016. “US Foreign Policy after the 2016 Elec-
tions Presidential Contenders’ Opposing Concepts and Domestic Political Dy-
namics”. Available at: https: //www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
comments/2016C33_ovs_bzs.pdf. pp 1-14

Pitakdumrongkit, Kaewkamol .2016. “The Rise of Trump and Its Global Implica-
tions Trump’s Victory: Future of International Monetary and Financial System”. 
Available at: https: //www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/11/CO16278.
pdf. pp 1-3.

Puspitasari, Ratih. 2016. “Future of the global economy after Trump’s victo-
ry”. Available at: http: //www.thejakartapost.com/academia/2016/11/11/fu-97

یز 
پای

 ،2
ۀ 8

مار
، ش

 8 
رۀ

دو
ی، 

وم
عم

ری 
گذا

ت 
یاس

ی س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف



ture-of-the-global-economy-after-trumps-victory.html.
Special Report. 2016. Future Policy Organization Rethinking our world. Avail-

able at: https://fpoglobal.com/control/wp-content/uploads/2016/11/Trump-For-
eign-Policy-Challenges.pdf.

Swaine, Michael D. 2017. “Chinese Views on the Trump Administration’s Asia Pol-
icy”. Available at: http: //carnegieendowment.org/2017/06/01/chinese-views-on-
trump-administration-s-asia-policy-pub-70143.

The White House .2017. National Security Strategy. Available at: https: //www.
whitehouse.gov/wp-content/.../2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

Walt, Stephan. 2016. “Could There Be a Peace of Trumphalia?”. Available at: http: //
foreignpolicy.com/2016/11/14/could-there-be-a-peace-of-trumphalia.

Weaver, Matthew. 2016. “World leaders react to Donald Trump’s US election vic-
tory”. Available at: https: //www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/world-
leaders-react-to-donald-trumps-us-election-victory.

Wolfforth, William C. 2008. Realism and Foreign Policy; Theories, Actors, Cases. 
Edited by Steve Smith and Amelia Hadfield and Tim Dunne. Oxford University 
Press.

Wright, Thomas. 2016. “The 2016 presidential campaign and the crisis of US foreign 
policy”. Available at: https: //www.lowyinstitute.org/publications/2016-presi-
dential-campaign-and-crisis-us-foreign-policy.

302

لل
الم

ین 
م ب

ظا
ی ن

ت ها
قعی

 وا
پ و

رام
ی ت

رج
خا

ت 
یاس

س



ارائۀ چارچوب برای تبیین شبکۀ ارزش خدمات در فضای 
مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب1

شعبان الهی،2 حسین ابراهیمیان،3 علی رضا حسن زاده،4 بابک سهرابی5

چکیده
علی رغم تأثیرات گستردۀ فضای مجازی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، به ویژه در حوزه های اقتصادی، 
به علت جدیدبودن این حوزه، تاکنون چارچوبی نظام مند برای تبیین شبکۀ ارزش در فضای مجازی 
ارائه نشده است. در این مطالعه، با هدف تبیین شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی، ضمن بررسی 
نظام مند مطالعات پیشین به روش تحلیل چارچوب، بازیگران شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی 
شناسایی شدند. به این منظور، با رویکرد تفسیری ون مانن، پس از سه مرحله بازخوانی کل نگر، انتخابی 
و تفصیلی، درون مایه های اصلی استخراج شد و به عنوان مؤلفه های شبکۀ ارزش خدمات فضای مجازی 
معرفی و براساس آن ها چارچوب اولیه ارائه شد. سپس به کمک روش دلفی، معیارها و پیشران های 
اصلی جهت ارائۀ چارچوب نهایی شناسایی شد. در ادامه، نویسندگان، مجدداً با به کارگیری روش دلفی، 
جایگاه مؤلفه ها را در چارچوب نهایی مشخص کردند در این مطالعه، تالش شده است با بهره گیری از 
رویکرد تلفیقی، محدودیت های موجود در روش شناسی های مطالعات پیشین تا حد ممکن برطرف شود 
و چارچوب پیشنهادی، نگاهی فرایندی و یک پارچه را برای سیاست گذاری در حوزۀ فضای مجازی و 

حمایت سیاست گذاران  از کسب وکارهای خدمت محور فراهم کند.
کلیدواژه ها: شبکۀ ارزش، فضای مجازی، خدمات مجازی، تحلیل چارچوب، مرور نظام مند.
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1. مقدمه
امروزه، فضای مجازی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی )Aide, 2017( تأثیرات چشم گیری 
 Thomas and( نهاده است و با ظهور و گسترش اینترنت به عنوان بستر اصلی فضای مجازی
این موضوع، تاکنون  باتوجه به اهمیت  به اوج اهمیت خود رسیده است.   )Wyatt, 1999
مطالعات زیادی در این خصوص انجام شده است. این مطالعات دامنۀ وسیعی از موضوعات 
Borghard and Lonergan, 2017; Eun and Abmann, 2016; McIl-( مختلف سیاسی
 Barnard,( اجتماعی   ،(wain, 2017; Shen, 2016; Stockmann and Luo, 2017
 Abrahams, 2015; Evens, 2010; Li,( اقتصادی   ،(2016; Laroche et al., 2012
2012( و حقوقی )BediiKaya, 2016; Mousavi and Razavifard, 2016( را در سطوح 

مختلف فردی، ملی و بین المللی دربر می گیرد.
Bar-( نمی روند  به شمار  جدیدی  مفاهیم  امروزه  اینترنت  و  مجازی  فضای  هرچند 
nard, 2016( و تعداد مطالعات این حوزه بسیار زیاد است، نگریستن به فضای مجازی، از 

دیدگاه اقتصادی )Abrahams, 2015)، هنوز نیازمند مطالعه است.
از دو دیدگاه بررسی کرده اند.  اقتصادی فضای مجازی را  بُعد  در مطالعات علمی، 
پیشران های اصلی، محرک  از  به عنوان یکی  قابلیت های فضای مجازی  به  نخست آنکه 
این دیدگاه،  است. در  توجه شده  ملی  و  اقتصادی  توسعه در سایر صنایع و بخش های 
 Sun and Grimes, 2016;( دربارۀ نقش فضای مجازی در شبکۀ ارزش صنایع مختلف
Wan et al., 2016( مطالعه شده است. در دیدگاه دوم، یکی از بخش های مختلف فضای 
 Peppard and Rylander, 2006; Poon and Chan, 2017; Shamim and( مجازی
به عنوان صنعت مستقل )مجزا از سایر بخش ها(  خود   )Ghulam, 2016; Yang, 2015
و  این دو دیدگاه  تلفیق  است،  اهمیت  این خصوص حائز  در  آنچه  است.  بررسی شده 
ایجاد یک تصویر کالن و یک پارچه جهت مطالعۀ »خدمات فضای مجازی« )توالیی، 
1393( از بُعد اقتصادی است. در این مطالعه، تالش کرده ایم، با مرور نظام مند مطالعات 
شود.  ایجاد  مجازی  فضای  در  اقتصادی خدمات  ارزش  از  تصویری کالن  این حوزه، 
پس، سؤال اصلی پژوهش این است که »چگونه در فضای مجازی ارزش اقتصادی خلق 
ازآنجاکه  کردیم.  استفاده  ارزش  شبکۀ  مفهوم  از  سؤال،  این  به  پاسخ  برای  می شود؟«. 
خدمات منبع اصلی ایجاد ارزش در فضای مجازی هستند، سؤاالت پژوهش برای پاسخ 

به مسئلۀ اصلی، عبارت اند از:
1. خدمات ارائه شده در فضای مجازی کدام اند؟
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2. کانون هدف و مخاطبان خدمات در فضای مجازی چه کسانی هستند؟
3. خدمات در فضای مجازی چه ارزش اقتصادی ای را ایجاد می کند؟

4. ارتباط بین انواع خدمات در فضای مجازی از دیدگاه ارزش افزوده چگونه است؟
5. در شرایط فعلی ایران، ارزش ایجادشده توسط هریک از انواع خدمات در فضای 

مجازی چگونه است؟
برای رسیدن به پاسخ سؤاالت یادشده، از روش تلفیقی استفاده می کنیم که جزئیات 

آن در بخش های بعدی ارائه خواهد شد.

2. پیشینه و چارچوب نظری
 در ادبیات مرتبط با شبکۀ ارزش، رهیافت های نظری متعددی در ارتباط با خلق و ارائۀ 
ارزش قابل تشخیص است )Morgan, Feller et al., 2013(. مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
اقتصاد هزینۀ مبادله،6  زنجیرۀ ارزش،7  دیدگاه مبتنی بر دانش،8  دیدگاه مبتنی بر نوآوری،9  
دیدگاه مبتنی بر منابع 10 و دیدگاه مبتنی بر قابلیت های پویا11 . هریک از این دیدگاه ها بر 
جنبۀ خاصی از منابع خلق و ارائۀ ارزش تمرکز دارند. برای مثال، در دیدگاه اقتصاد هزینۀ 
مبادله، منبع اصلی خلق ارزش، یعنی کارایی مبادالت، بررسی می شود و تمرکز آن بر 
افزایش کارایی مبادالت با هدف کاهش هزینه ها است. رهیافِت شومپیتری نوآوری را 

منبع اصلی خلق ارزش معرفی می کند.
 زنجیرۀ ارزش، به عنوان یک مفهوم یا ابزار، برای درک و تحلیل ارزش در سطوح 
تولیدی(  )مانند بخش های  ملموس  و  فیزیکی  فعالیت های  بین  ارتباط  تحلیل  و  مختلف 
مدت ها سازوکاری قابل قبول بوده است )Shoulian et al., 2003(. با گسترش بخش های 
ارائۀ  ایجاد و  نوینی جهت  بستر  به مثابۀ  با ظهور فضای مجازی  از آن،  خدماتی، و پس 
 Peppard( ارزش، تغییرات عمده ای در ساختار و شکل الگوهای کسب وکار ایجاد شد
and Rylander, 2006(. در فضای جدید، ماهیت و شکل ارزش ایجادشده غیرفیزیکی 
و ناملموس است. با ظهور و گسترش »اقتصاد شبکه ای« )Lusch et al., 2010(، تعامالت 
بین سازمان ها، صنایع و بخش های اقتصادی مختلف )Allee, 2000( برای ایجاد ارزش 
افزایش یافت. اکنون زنجیرۀ ارزش )به عنوان یک مفهوم یا ابزار( فاقد کارایی الزم برای 

6. Transaction cost economics )TCE(
7. Value chain
8. )Knowledge-based view )KBV(
9. Innovation-based view )Schumpeterian(
10. )Resource-based view )RBV(
11. Dynamic capabilities
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تحلیل بسیاری از جنبه های اقتصادی فضای مجازی است )Allee, 2000(. به همین دلیل، 
از  بسیاری  در  و  است  به گسترش  رو  فزاینده ای  به طور  ارزش  شبکۀ  مفهوم  از  استفاده 
Funk, 2009; Peppard and Ryland-( مطالعات در بخش ها و صنایعی مانند موبایل 

er, 2006(، مخابرات )Shoulian, Li and Jianglei, 2003; Yang, 2015(، بازی های 
 Pousttchi( تبلیغات ،)Evens, 2010( تلویزیون ،)Poon and Chan, 2017( رایانه ای
and Hufenbach, 2014; Zhang et al., 2014( و...، برای تحلیل ارزش از مفهوم شبکۀ 

ارزش )به جای زنجیرۀ ارزش( استفاده می شود.
شبکۀ ارزش )Peltoniemi, 2004( دیدگاهی تحلیلی برای شناسایی و تجزیه وتحلیل 
منابع خلق ارزش در یک شبکه ایجاد می کند که، در آن، ارتباط بین اجزای شبکه از طریق 
تعامالتی است که برای ارائۀ خدمت یا محصول )ملموس و غیرملموس( بین آن ها وجود 
دارد )Sun and Grimes, 2016(. در این دیدگاه، فراتر از محدودیت های سایر دیدگاه ها، 
کالن  نظام  یک  به عنوان  مؤثر،  موجودیت های  از  هریک  نقش  تلفیق  با  ارزش،  ایجاد 
مورد توجه قرار می گیرد )Clarysse et al. 2014( و برای تحلیل زیست بوم خلق ارزش

 ابزاری ارائه می کند.

3. روش شناسی انجام پژوهش
به لحاظ  و  بنیادین،  هدف،  به لحاظ  است؛  شده  انجام  تلفیقی  رویکرد  با  که  مطالعه  این 
ماهیت، توصیفی است. برای ارائۀ چارچوب اولیۀ شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی، 
با روش تحلیل چارچوب، تحلیل  داده های کیفی را، به صورت نظام مند، گردآوری و، 
کردیم. سپس، به منظور ارائۀ چارچوب نهایی، وضعیت آن را در کشور، با بهره گیری از 

نظرهای خبرگان، ارزیابی کردیم.

3. 1. ارائۀ چارچوب اولیه با رویکرد تحلیل چارچوب
هدف نخست مطالعه ارائۀ چارچوب اولیۀ شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی است 
که مراحل تحقق آن عبارت اند از: گردآوری نظام مند مقاالت، تجزیه وتحلیل داده ها با 

استفاده از تحلیل چارچوب، شناسایی درون مایه ها و روابط بین آن ها.

3. 1. 1. گردآوری منابع
روش تحلیل چارچوب، مانند روش پدیدارشناسی تفسیری، بیشتر در پژوهش هایی استفاده 
از مصاحبه های تفسیری گردآوری می شود و مصاحبه شوندگان  شده است که منابع داده  ب
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در حوزۀ مورد بررسی تجارب عمیقی دارند. بااین حال این پژوهش، باتوجه به ماهیت نظری 
موضوع، از مطالعات پیشین بهره گرفته است. برای این منظور، مقاالت مرتبط با موضوع در 
پایگاه های علمی،12  از ژانویۀ 2000 تا فوریۀ 2017 م، با استفاده از کلیدواژه های مناسب،  
13گردآوری شدند. جستجو به عناوین و چکیدۀ مقاالت محدود شد. طی این مرحله، با بررسی 

اولیۀ عنوان و چکیدۀ مقاالت، منابع غیرمرتبط، تکراری و فاقد معیار حذف شدند )شکل 1(. 
درنهایت تعداد 57 مقاله با استفاده از روش تحلیل چارچوب بررسی شدند.

شکل 1. مراحل مرور نظام مند منابع داده

3. 1. 2. تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل چارچوب
تحلیل چارچوب )Struik and Baskerville, 2014( را، در سال 1980، محققان مرکز 
ملی پژوهش اجتماعی انگلستان14 معرفی کردند. در سال های اخیر، این رویکرد به عنوان 
شیوه ای معتبر، در بسیاری از مطالعات به خصوص در حوزه های علوم پزشکی، سالمت، 
 Joyce et al., 2017; Northcott and Hilari, 2017; Parkinson et( پرستاری و بالینی
 al., 2016; Ria, 1986; Van Manen, 1998; Ward, Furber, Tierney and Swallow,
 Smith and Firth,( به طور گسترده ای استفاده شده است. به نظر اسمیت و فریتز )2013
2011( این روش نوعی رویکرد سلسله مراتبی است برای طبقه بندی و سازماندهی داده ها 
12. Scopus, Web of Science, Emerald Insight
13. Internet OR cyberspace OR “Virtual Space” OR “e-service” AND “Value network” OR 
“value chain” OR “economics” OR “Market”
14. British National Centre for Social Research
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براساس درون مایه های کلیدی، مقوالت و مفاهیم پدیدارشده از داده های کیفی. در این مطالعه 
برای تحلیل تفسیری داده های کیفی، از رویکرد تفسیری ون مانن )Van Manen, 1998( شامل 
سه مرحلۀ بازخوانی کل نگر15، انتخابی 16 و تفصیلیWillig and Billin, 2011( 17( استفاده 
 ،)Smith et al., 2011; Srivastava and Thomson, 2009( شده است. در برخی مطالعات

اجرای روش تحلیل چارچوب، در 3 مرحله و 12 فرایند )گام(، تشریح شده است:
 Parkinson, Eatough, Holmes,( مرحلۀ نخست: مدیریت داده ها.18 مدیریت داده ها
Stapley and Midgley, 2016( شامل فرایندهای پیاده سازی منابع، آشنایی با داده ها، شناسایی 
درون مایه ها و ُکدگذاری داده ها است. در این مرحله، معانی اساسی نهفته در داده های کیفی 
استخراج می شود. طی این مرحله، با مراجعۀ مکرر به داده ها، موضوعات مشابه، دیدگاه های 
تکرارشونده و ایده های کلیدی شناسایی و در قالب چارچوب موضوعی سازماندهی شدند تا 
مفاهیم و ُکدهای اولیه ظاهر شوند. سؤال اساسی در این مرحله این است که چه چیزی ماهیت 

پدیدۀ موردبررسی را شکل می دهد؟
 در این مرحله با هدف آشنایی عمیق با مفاهیم، مقوالت و مضمون های ذاتی موجود در 
منابع )که مشخص کنندۀ پدیدۀ موردبررسی هستند( و دستیابی به دیدگاه های کلی مطرح در 
آن ها، متن مقاالت همچون یک کل )بازخوانی کل نگر( بررسی شدند. عبارت های برجسته ای 
که مفاهیم بنیادین و اهمیت عمدۀ آن ها را در کلیت متن منعکس می کردند، شناسایی و با 
عبارت های مناسب بیان شدند. به عالوه، تفاسیر کلی دربارۀ خدماتی که می تواند ایجاد 

ارزش کند، از محتوای متون استخراج شد.
شامل   )Mockford et al., 2017( تشریح توصیفی  مرحلۀ دوم: تشریح توصیفی.19 
فرایندهای ایجاد، تلفیق و بازنگری ُکدها، ایجاد درون مایه ها و شناسایی روابط بین آن ها است. 
طی این مرحله با بازخوانِی انتخابی، مفاهیْم شناسایی و روابط بین آن ها سازماندهی و یک 
اقتصادی  ارزش  ایجاد  )منابع  پدیدۀ موردبررسی  برای توصیف  اولیه  چارچوب موضوعی 
طبقات  در  مشابه  مفاهیم  و  ایده ها  منظور،  این  به  شد.  ایجاد  مجازی(  فضای  در  خدمات 
متمایزی تقسیم بندی شدند و ابعاد اصلی داده های ُکدگذاری شده در سطح انتزاعی باالتری به 
درون مایه های اصلی تبدیل شدند. سپس روابط بین آن ها شناسایی شد تا یک تصویر کالن از 
حوزۀ موردبررسی ایجاد شود. این امر با نمایه سازی و ایجاد فهرست ُکدها و مراجعۀ مستمر و 

15. Holistic reading
16. Selective reading )line by line(
17. Detailed reading
18. Data Management
19. Descriptive Accounts ب
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توجه کامل به سؤاالت پژوهش انجام شد. باتوجه به ماهیت این مرحله و زمان بر بودن آن، در 
این مرحله از نسخۀ 10 نرم افزار مکس کیودی ای20 استفاده شد. شکل 2 خروجی نرم افزار را در 

این مرحله نشان می دهد.
 Northcott( اکتشافی  تشریح  مرحلۀ  فرایندهای  اکتشافی.21  تشریح  سوم:  مرحلۀ 
and Hilari, 2017( عبارت اند از ایجاد، پاالیش و تکمیل چارچوب اولیه، تفسیر و تعمیم 
چارچوب. در این مرحله با بازخوانی تفصیلی، سلسله مراتب درون مایه ها و مقوالت شکل 
گرفتند. در این بازخوانی، تالش کردیم به این سؤال پاسخ دهیم که هر یک از درون مایه ها و 
سلسله مراتب آن ها چه ابعادی را دربارۀ شبکۀ ارزش خدمات فضای مجازی آشکار می کند؟ 
طی این مرحله، با شکل گیری تفکر منطقی و شهودی، چارچوب اولیه پاالیش و تکمیل شد 
و به بلوغ نظری رسید و درون مایه ها به گونه ای تفسیر شدند که براساس دیدگاه های نظری و 
جهت گیری های مقاالْت به ماهیت پدیدۀ موردبررسی )ارزش اقتصادی خدمات در فضای 
مجازی( توجه کنند. درنتیجه، الگوهای تفسیری موجود در متون در تقابل با یکدیگر بررسی 
و تفسیر شدند. این جنبه از رویکرد تحلیل چارچوب، جنبۀ متمایز آن با سایر روش های تحلیل 
کیفی است. نحوۀ اجرای مراحل و فرایندهای تحلیل چارچوب و نتایج حاصل از هر مرحله در 

پیوست 1 ارائه شده است.

3. 1. 3. مفهوم سازی درون مایه ها و احصای مؤلفه ها
 با استخراج درون مایه ها، مفاهیم هریک، باتوجه به هدف پژوهش و براساس ُکدهای مربوط، 
احصا شد. به این منظور، درون مایه های شناسایی شده به عنوان مجموعه ای از موجودیت هایی 

تعریف شدند که در شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی ایجاد ارزش می کنند.

3. 2. ارائۀ چارچوب نهایی تبیین شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی 
براساس نظر خبرگان روش دلفی

در این مرحله، چارچوب نهایی، با بهره گیری از نظر خبرگان، تدوین و ارزیابی شد. به این 
صورت که ابتدا، ابعاد و پیشران های اصلی ارزیابی با استفاده از نظر خبرگان و با روش دلفی 
شناسایی شد و سپس وضعیت مؤلفه هایی که در مرحلۀ قبل احصا شده بود، در هریک از 

پیشران ها ارزیابی شد. 

20. QSRMaxQDA 12
21. explanatory accounts
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شناسایی ابعاد )پیشران ها( ی اصلی ارزیابی و ارائۀ چارچوب نهایی
برای شناسایی ابعاد و پیشران های اصلی جهت ارزیابی وضعیت جاری هریک از موجودیت ها 

طی دو مرحله از روش دلفی استفاده شد.
مرحلۀ نخست: شناسایی ابعاد چارچوب نهایی. در این مرحله، از 9 تن از خبرگان )که 
با نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند( به عنوان اعضای پنل دلفی استفاده شد. 
خبرگان جزو مدیران اجرایی و اعضای هیئت علمی بودند و، در این حوزه ها، سابقۀ فعالیت 
پژوهشی یا اجرایی داشتند )جدول 1(. پیش از آغاز مراحل اصلی دلفی )دور صفر(، با انجام 
مصاحبۀ نیمه باز، ضمن تشریح موضوع مطالعه، از خبرگان خواسته شد که معیارها و ابعاد اصلی 
را جهت تبیین و ارزیابی جایگاه ارزش اقتصادی هریک از مؤلفه ها بیان کنند. با پیاده سازی 
و ُکدگذاری مصاحبه ها هفت بُعد شناسایی و در چهار گروه )بُعد اصلی( طبقه بندی شدند. 
سپس، در مراحل اجرایی دلفی از ایشان خواسته شد که، از میان چهار گروه مذکور، دو گروه 
را انتخاب کنند. درنهایت، پس از دو دور دلفی و حصول اجماع، از دو بُعد به عنوان پیشران های 

اصلی در چارچوب نهایی استفاده شد.
مرحلۀ دوم: بررسی وضعیت هریک از مؤلفه ها در هریک از ابعاد. در این مرحله، 
طی پرسشنامه، از خبرگان خواسته شد که وضعیت مؤلفه هایی را، که در مرحلۀ قبل شناسایی 
شده بود، در هریک از دو بُعد، ارزیابی کنند. به این نحو که درمورد هر مؤلفه براساس اعداد 1 

)بسیار کم( تا 5 )بسیار زیاد( به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
ـ تا چه میزان این خدمت قابلیت ارائه به صورت بومی )ملی( را دارا است؟

ـ هر خدمت به چه میزان در اقتصاد ملی تأثیرگذار است؟
این مرحله نیز با اعضای پانل مرحلۀ قبل اجرا و، پس از سه دور دلفی، اجماع حاصل شد. 

جدول 1 مشخصات اعضای پنل های دلفی را نشان می دهد.
 جدول 1. مشخصات علمی و اجرایی اعضای پنل های دلفی
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4. یافته های پژوهش
4. 1. درون مایه ها و مفاهیم استخراج شده

و  مهم  عبارات  برجسته سازی  از  پس  داده ها،  مدیریت  مرحلۀ  در  شد،  ذکر  چنان که 
شناسایی ُکدها، 87 کد احصا و طی مراحل مختلف طبقه بندی، نمایه سازی و بازنگری 
شد. درنهایت 16 مقوله معرفی و در 5 گروه طبقه بندی شد که در سطح انتزاعی باالتری 

به عنوان درون مایه ها معرفی شدند.

ش  کل 2. خروجی نرم افزار مکس کیودی ای از ُکدها و مفاهیم شناسایی شده

این درون مایه ها، براساس ُکدهای مفهومی مرتبط با آن ها، که حاصل ایده های موجود در 
مقاالت بود، مفهوم سازی و تعاریف آن ها احصا شد که جزئیات آن در پیوست 2 تشریح شده 
است. سپس چارچوب اولیۀ مطالعه برمبنای هدف نخست تحقیق ارائه شد. شکل 3 چارچوب 
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اولیۀ شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی )هدف نخست پژوهش( را نشان می دهدکه 
نشان دهندۀ مؤلفه های خلق ارزش در فضای مجازی و روابط بین آن ها است.

  شکل 3. چارچوب اولیۀ پیشنهادی پژوهش
1. الیۀ محتوا. هستۀ اصلی ایجاد ارزش در فضای مجازی محتوا است و این محتوا دو نوع 
است: »محتوای تولیدشده توسط کاربران« و »محتوای دارای حق مالکیت«. محتوای دارای 
حق مالکیت به طور ذاتی دارای ارزش تجاری است و حق مالکیت آن در اختیار تولیدکننده 
یا مالک آن است. ارزش اقتصادی این محتوا به طور مستقیم با انتقال حق مالکیت یا حق 
استفاده ایجاد می شود. محتوای تولیدشده توسط کاربران، معموالً به خودی خود، فاقد ارزش 

تجاری است اما در شبکۀ ارزش فضای مجازی نقش مهمی دارد.
نهایی  کاربران  اختیار  در  که  است  خدماتی  از  وسیعی  حوزۀ  شامل  کاربرد.  الیۀ   .2
قرار می گیرد. خدمات مجازی در این الیه به شش دسته تقسیم می شود: خدمات ارتباطی، 
خدمات تجارت الکترونیک، خدمات تعاملی، جستجو و محتوایابی، خدمات محتوایی، بازی 
و سرگرمی. خدمات ارتباطی امکان برقراری ارتباط متنی، صوتی یا تصویری را فراهم می کند 
)مانند خدمات تماس، پیامک، تماس صوتی در بستر آدرس اینترنتی،22 ایمیل و...(. واسط های 
تجارت الکترونیک مستقیماً، با هدف ایجاد ارزش برای کاربران نهایی و خلق درآمد، ارائه 
می شود. انواع مدل های کسب وکار الکترونیک و واسطه گری خدمات و تبادالت در این طبقه 
22. Voice over IP )VoIP( ب
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قرار دارد. خدمات تعاملی شامل استفاده از قابلیت های پلتفرم های اجتماعی مانند شبکه های 
اجتماعی مختلف جهت خلق و ارائۀ ارزش برای کاربران است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
به ایجاد ارزش اقتصادی منجر می شود. این خدمات در بستر وب 0.2 امکان تعامل و مشارکت 
کاربران را در تولید و به اشتراک گذاری محتوا فراهم می کند. این پلتفرم ها بستر اصلی تولید 
محتوا توسط کاربران است و در تعامل با سایر بازیگران شبکه، نقش مهمی در خلق ارزش 
افزوده دارد. خدمات محتوایی امکان جستجو و دستیابی به محتوای موردنیاز کاربران را فراهم 
می کند یا با بهره گیری از محتوای عمومی یا تخصصی موجود در فضای مجازی ارزش یا 
کاربرد ویژه ای در اختیار کاربران نهایی قرار می دهد. از جمله، می توان به نمونه هایی مانند 
موتورهای جستجو، وب سایت ها و پُرتال های خبری  یا درگاه های اطالع رسانی تجاری و 
غیرتجاری اشاره نمود. خدمات بازی و سرگرمی، بازی های آنالین یا مجازی و سایر اشکال 

سرگرمی ها در فضای مجازی را شامل می شود.            
3. الیۀ پشتیبان. خدمات این الیه، به عنوان پَسخوان،23 معموالً به صورت کسب وکار 
مهمی  مؤلفۀ  اما  کنند  مشاهده  را  آن  نمی توانند  نهایی  کاربران  و  است  با کسب وکار24 
برای ارائۀ خدمات و محتوا به کاربران نهایی است. بازیگران اصلی این الیه عبارت اند 
از: خدمات ابری، خدمات مالی و پرداخت الکترونیک، خدمات داده و تحلیلی، خدمات 
خدمات  میزبانی،  خدمات  )شامل  پشتیبان  خدمات  نرم افزار،  تجاری  تولید  و  طراحی 
طراحی وب، مدیریت محتوا(. خدمات ابری عمدتاً در قالب استفادۀ اشتراکی از پلتفرم، 
سخت افزار یا نرم افزارهای تجاری، به صورت مستقیم ایجاد ارزش می کند. خدمات مالی 
مالی و پرداخت  تراکنش های  فرایندهای پردازش  انواع  الکترونیک، تمامی  و پرداخت 
الکترونیک و همراه و همچنین استانداردها و پروتکل های مرتبط با آن ها را دربر دارد 
که به صورت مالی )از طریق واسط بانکی( یا اعتباری )بانکی یا غیر بانکی( قابل پردازش 
به عنوان  مالی،  الکترونیک  خدمات   .)Van Bossuyt and Van Hove, 2007( است 
مؤلفۀ زیربنایی، بستر مهمی را برای تحقق ارزش اقتصادی سایر خدمات در شبکۀ ارزش 
خدمات مجازی ایجاد می کند. خدمات داده و تحلیلی با ایجاد اطالعات مفید )یا دانش( 
از داده ها در ارتباط است. با افزایش حجم داده های موجود در فضای مجازی، به خصوص 
 Nadine et al.,( 25داده های تولیدشده توسط کاربران که به شکل گیری مفهوم کالن داده
2017( منجر شده است، این دسته از خدمات امروزه توجه بسیاری را به خود جلب نموده 
و کاربردهای زیادی یافته است. این خدمات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 
23. Backend
24. Business to Business )B2B(
25. Big Data
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ارزش می کند و اهمیت زیادی دارد. یکی از چالش های عمدۀ این بخش، قوانین استفاده 
.)Lv et al., 2017( از داده های کاربران با اهداف تجاری یا غیرتجاری است

خدمات طراحی و تولید تجاری نرم افزار نیز به کسب وکارهایی اشاره دارد که خدمات 
نرم افزاری ارائه می کند. الزم به ذکر است نرم افزارهای متن باز26 همچون سایر نرم افزارهای 
تجاری دارای مدل کسب وکار و جریان درآمدی خاص خود هستند و جایگاه آن ها در شبکۀ 
ارزش اقتصادی قابل چشم پوشی نیست. خدمات پشتیبانی شامل مجموعه ای از خدمات فنی 
مانند طراحی صفحات وب، میزبانی وب و خدمات مدیریت محتوا است که شرکت های فنی 

و تخصصی آن را به سازمان ها تجاری یا غیرتجاری ارائه می کنند.
باند و دسترسی. شامل سرویس دهندگانی است که دسترسی  پهنای  4. الیۀ خدمات 
به اینترنت را برای کاربران نهایی، تولیدکنندگان محتوا و خدمات و همین طور سازمان ها 
به صورت ثابت یا سیار و از طریق شبکه های مخابراتی فراهم می آورند. ساختار بازار و شبکۀ 
ارزش این سرویس دهنده ها، بسیار متنوع است و به سیاست های قانونی و همچنین ساختار 

رقابتی بازار وابسته است.
5. الیۀ واسط کاربری. این الیه شامل سخت افزار )مانند انواع تجهیزات دیجیتال مانند 
تبلت و موبایل، انواع گجت، انواع رایانه، تجهیزات شبکه، کنسول های بازی و...( و نرم افزار 
)عمومی و سیستمی مانند سیستم های عامل، مرورگرها و...( است که امکان ارائه و استفاده 
از خدمات و محتوای تولیدشده را برای کاربران نهایی فراهم می کند. بازیگران این الیه 
و  )فروشندگان(  عرضه  زنجیرۀ  بازیگران  نرم افزار،  و  سخت افزار  تولیدکنندگان  شامل 

ارائه دهندگان خدمات پس از فروش و پشتیبانی هستند.

4. 2. چارچوب نهایی شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی
همان گونه که ذکر شد، برای پیاده سازی و ارزیابی چارچوب نهایی، طی دو مرحله، از 
ابعاد چارچوب  شناسایی  دلفی، جهت  پنل  نخست  مرحلۀ  در  استفاده شد.  دلفی  روش 
نهایی، طی دور صفر براساس نظر اعضای پانل دلفی چهار  بُعد شناسایی شد: 1. قابلیت 
مشارکت مستقیم در اقتصاد ملی، 2. قابلیت پیاده سازی بومی، 3. جایگاه فعلی در اقتصاد، 
مشارکت  قابلیت  ابعاد  دلفی  دور  دو  طی  ادامه،  در  ملی.  اقتصاد  ابعاد  سایر  بر  تأثیر   .4
نهایی  ابعاد اصلی چارچوب  به عنوان  بومی  پیاده سازی  قابلیت  اقتصاد ملی و  مستقیم در 
را  نخست  مرحلۀ  در  دلفی  نتایج دورهای   2 قرار گرفت. جدول  اجماع خبرگان  مورد 

نشان می دهد.
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 جدول 2. نتایج مرحله نخست دلفی

ابعاد پیشنهادی چارچوب
دور دوم دلفیدور نخست دلفی

انحرافمیانگین
معیار

ضریب
انحرافمیانگینکندال

معیار
ضریب
کندال

3/2540/9250/7353/9280/8760/821قابلیت مشارکت مستقیم در اقتصاد ملی

2/9461/0140/6123/4930/9670/792قابلیت پیاده سازی بومی
2/2161/5320/6142/3741/0240/756جایگاه فعلی در اقتصاد

2/5421/3240/6212/2151/3260/762تأثیر بر سایر ابعاد اقتصاد ملی

در مرحلۀ دوم پنل دلفی، وضعیت کلیۀ مؤلفه هایی که در مرحلۀ تحلیل چارچوب به عنوان 
درون مایه های اصلی شناسایی شده بودند، در هریک از ابعاد دوگانه توسط خبرگان تعیین شد. 

جدول 3 نتایج دور نهایی دلفی را در این مرحله نشان می دهد.

  جدول 3. نتایج دور سوم در مرحلۀ دوم دلفی

الیه های 
چارچوب

درون مایه ها
)خدمات مجازی(

 بُعد قابلیت مشارکت اقتصادی بُعد قابلیت بومی سازی

انحراف میانگین
معیار

ضریب 
انحراف میانگینکندال

معیار
ضریب 
کندال

توانمندساز

خدمات مالی و 
3/9840/3480/7414/4170/4060/804پرداخت

2/2610/7880/7494/1630/6840/745خدمات ابری

خدمات داده و 
4/6520/2430/7652/5120/8460/728تحلیلی

4/7210/2060/7242/2730/9070/881خدمات پشتیبانی

خدمات 
3/2610/4260/8462/0140/9220/741نرم افزاری تجاری

خدمات 
3/0110/5020/8534/3310/6430/793خدمات دسترسیدسترسی
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 خدمات 
مجازی

خدمات واسط 
EC4/2410/2740/8714/4210/3760/792

4/0160/2970/7574/4180/3490/841خدمات محتوایی

خدمات تعاملی 
3/9260/3840/9074/4130/5120/736اجتماعی

3/0240/4910/8033/8320/7560/852بازی و سرگرمی

جستجو و 
2/7210/5960/8423/7840/8030/766محتوایابی

2/6530/6670/7063/3260/8750/791خدمات ارتباطی

الیۀ محتوا
3/7210/3920/9184/3260/6060/916محتوای کاربران

3/5490/3940/7933/9610/7160/781محتوای تجاری

واسط 
کاربری

واسط های 
2/0120/8240/8413/5740/8210/772نرم افزاری

واسط های 
1/9830/8770/7634/0260/7290/822سخت افزاری

مرحله،  این  )Habibi et al.,2014( در  اجماع  معیارهای حصول  است  به ذکر  الزم 
ضریب کندال )بیشتر از 0/7( و انحراف معیار )کمتر از 1( بود و از میانگین مؤلفه ها برای 
تعیین جایگاه آن ها در چارچوب نهایی استفاده شد و نه به عنوان معیار اجماع. براساس نتایج 

دور سوم، با حصول اجماع، چارچوب نهایی در قالب یک ماتریس ارائه شد )شکل 4(.
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 شکل 4. جایگاه مؤلفه های چارچوب در شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی

چارچوب نهایی پژوهش، وضعیت هریک از مؤلفه های شبکۀ ارزش خدمات فضای 
مجازی را در کشور، براساس نظر خبرگان، نشان می دهد. در این چارچوب براساس دو پیشران 

شناسایی شده )طی مرحلۀ نخست دلفی( چهار ناحیه از یکدیگر متمایز شده اند.
ناحیۀ 1. مؤلفه هایی که هم به لحاظ ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی و هم از نظر قابلیت توسعۀ 
بومی در سطح پایینی قرار دارند و لذا در سیاست گذاری ها، در اولویت نخست قرار ندارند. 

)البته هیچ یک از مؤلفه ها در این ناحیه قرار ندارند(.
ناحیۀ 2. مؤلفه های این ناحیه قابلیت مناسبی برای ایجاد ارزش دارند اما درحال حاضر از 
تمام ظرفیت اقتصادی آن ها استفاده نشده است و مشارکت قابل توجهی در اقتصاد ملی ندارند. 
لذا بازار کنونی کشور به عنوان مصرف کننده در این الیه حضور دارد. سیاست های حمایتی 
97از خدماتی که در این ناحیه قرار دارند، باید در راستای ظرفیت سازی جهت توسعۀ قابلیت های 
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بومی و بهره گیری از قابلیت های اقتصادی آن ها تدوین شوند تا به ناحیۀ 4 منتقل شوند. این 
مهم می تواند با استفاده از سیاست های مرتبط با انتقال و بومی سازی فناوری، نوآوری و دانش 
موردنیاز آن ها در سطح ملی محقق شود. استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و 
حمایت از شکل گیری و توسعۀ آن ها یکی از راهکارهای مناسب برای توسعۀ این مؤلفه ها در 
سطح ملی است. به عنوان مثال درخصوص خدمات ابری این سیاست ها )که در این ناحیه قرار 
دارد( با ایجاد و تقویت مراکز داده و همچنین پلت فرم ها، سخت افزارها و نرم افزارهای ابری 
قابل تحقق هستند. شبکۀ ملی اطالعات کشور )همایون و هاشمی، 1396( یکی از برنامه هایی 
با  شبکه  این  کامل  استقرار  باشد.  داشته  این خصوص  در  مناسبی  نقش  می تواند  که  است 
بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی، افزایش ترافیک ورودی داده به داخل کشور و 

جلوگیری از خروج ترافیک داخلی و درنتیجه تأثیر اقتصادی مهمی درپی دارد.
ناحیۀ 3. در این ناحیه مؤلفه هایی قرار دارند که قابلیت بومی سازی در سطح کشور را 
دارند اما درحال حاضر از قابلیت ایجاد ارزش افزودۀ زیادی برخوردار نیستند. این مؤلفه ها 
به ناحیۀ 4 منتقل شوند  اقتصادی باالتر،  با سیاست های مناسب درجهت ایجاد ارزش  باید 
درغیراین صورت در سیاست گذاری ها اهمیت کمتری خواهند داشت. ارتقای قابلیت این 
مؤلفه ها درجهت ایجاد ارزش اقتصادی باالتر می تواند با تأکید بر ظرفیت آن ها برای ایجاد 
ارزش غیرمستقیم تحقق یابد. به عنوان مثال نقش حمایتی و پشتیبانی آن ها از سایر مؤلفه های 

شبکۀ ارزش می تواند این مؤلفه ها را به ناحیۀ 4 منتقل کند.
ناحیۀ 4. مؤلفه های این ناحیه باالترین ارزش اقتصادی را در سطح ملی ایجاد می کنند. 
براین اساس، سیاست های مرتبط با آن ها باید در راستای توسعه و تقویت این خدمات باشد. 
بیشتر مؤلفه های این ناحیه مدل هایی هستند که با کاربران نهایی )مشتریان/ شهروندان( در ارتباط 
هستند )مدل های کسب وکار با مشتری27 یا مشتری با مشتری28(. بنابراین، سیاست های مرتبط 
با این مؤلفه ها، در راستای حمایت ازکسب وکارهای کوچک و همچنین حمایت از کاربران 
خدمات  ـ سیاست ها، برنامه ها و سازوکارهای مرتبط با مفاهیمی مانند آمادگی الکترونیک 
)قربانی زاده و بهفر، 1392(، سواد الکترونیک )توالیی، 1393(، فرهنگ مجازی )گرامیان و 
پورقوشچی، 1394(، اعتماد الکترونیک )قلی پور و پیران نژاد، 1387( و... در سطح ملی است. 
چنان که در شکل 4 مشاهده می شود، تمام مؤلفه های دو الیۀ محتوا و خدمات مجازی در این 
ناحیه قرار دارند. نمونه ای از سیاست های حمایتی مرتبط با این مؤلفه ها، ایجاد و حمایت از 
 Bocken et al., 2013;( 29شکل گیری مدل های نوین کسب وکار تحت عنوان استارتاپ ها

27. Business to Customer/Citizen )B2C(
28. Customer/Citizen to Customer/Citizen )C2C(
29. Startups ب
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Clarysse et al., 2014( است که با ایجاد مراکز حمایتی، توسعه ای و شتاب دهی امروزه 
 Clarysse,( به شدت در کشورهای توسعه یافته دنبال می شود. درۀ سیلیکون30 در ایاالت متحده
Wright, Bruneel and Mahajan, 2014; Rothaermel, 2002( از این جمله است که در 

سایر کشورهای توسعه یافتۀ دنیا نیز )Fung et al., 2017( به سرعت در حال گسترش است.

5. نتیجه
هدف این مطالعه تبیین شبکۀ ارزش اقتصادی خدمات در فضای مجازی بود. به این منظور، 
با بررسی مطالعات پیشین، به روش تحلیل چارچوب بازیگران شبکۀ ارزش خدمات در فضای 
مجازی شناسایی شد. پس از آن، ابعاد اصلی جهت ارائۀ چارچوب نهایی به کمک روش 
دلفی شناسایی گشت و، براساس آن، چارچوب نهایی، با هدف ایجاد تصویر کلی از جایگاه 
بازیگران شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی کشور، ارائه شد. این چارچوب می تواند 
جهت بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها استفاده شود. 
باتوجه به یافته های پژوهش، توصیه های سیاستی زیر را به عنوان نتایج کاربردی تحقیق مطرح 

می کنیم:
1. تدوین و اجرای سیاست های حمایتی مناسب جهت تقویت بخش خصوصی )با اولویت 
کسب وکارهای خرد و نوپا( به ویژه درمورد کسب وکارهایی که در ناحیۀ چهارم چارچوب 
قرار گرفته اند و به طور ویژه الیۀ محتوا و خدمات مجازی. باتوجه به ویژگی های این خدمات، 
قابلیت مشارکت بخش خصوصی در این بخش بسیار باال است و سیاست های دولتی در این 
حوزه باید نقش تسهیل گر و حامی را ایفا کنند. این سیاست ها با ایجاد و تقویت زیست بوم های 
قابل اجرا  ایده ها  استارتاپی در مراحل مختلف شکل گیری و رشد  و  نوآوری، کارآفرینی 
هستند. مراکز رشد، سیاست ها و برنامه های جذب و پذیرش ایده، مراحل پیش شتاب دهی 
این  اجزای  از  و...  سرمایه گذاری های خطرپذیر  مختلف جذب  مدل های  شتاب دهی،31  و 
زیست بوم به شمار می آیند و باید محور اصلی این سیاست ها قرار گیرند. نقش مرکز ملی فضای 

مجازی )و به طور خاص کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا( در این حوزه بسیار مهم است.
2. شناسایی چالش های احتمالی و ایجاد چارچوب های سیاستی روشن و محکم برای 
و  موانع  با  از خدمات در فضای مجازی  برخی  با آن ها. همان گونه که ذکر شد،  مواجهه 
محدودیت هایی مواجه هستند. برای مثال، خدمات تحلیلی و داده پردازی از یک سو مطلوبیت 
اقتصادی باالیی دارد و از سوی دیگر چالش های مرتبط با آن موانع جدی را ایجاد می کند. 
مهم ترین این چالش ها شامل مسائل امنیتی، حفظ حریم خصوصی و زمینه های استفاده از نتایج 
30. Silicon Valley
31. Accelerators and Incubators
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این خدمات است. پس، در این زمینه، ایجاد چارچوب سیاستی روشن و محکم برای تبیین 
مرزهای قانونی و حقوقی ضروری است تا ضمن حفظ کارکردهای اقتصادی این خدمات، 
تعادل بین سه مفهوم شفافیت، حریم خصوصی و امنیت را تضمین کند. اگرچه این سیاست ها 
و قوانین ماهیت بازدارنده دارند اما در بلندمدت، با جلوگیری از بروز چالش ها و آسیب های 
ویژه  )به طور  ملی فضای مجازی  مرکز  توسعه ای خواهند داشت.  و  نقش حمایتی  بعدی، 

کمیسیون عالی تنظیم مقررات( در این حوزه نقش مهمی دارد.
3. توجه به پیشرفت های فناوری در حوزۀ خدمات مرتبط با فضای مجازی. رشد سریع 
فناوری های این حوزه ایجاد سیاست ها و چارچوب های قانونی برای تبیین نحوۀ استفاده از 
فناوری های نوظهور و تحوالت ناشی از آن ها را اجتناب ناپذیر کرده است. مثاًل، گسترش 
پول مجازی )رمز ارزها(32 خدمات مالی و پرداخت الکترونیک را دگرگون کرده است. 
باتوجه به اینکه این خدمات در زنجیرۀ ارزش خدمات فضای مجازی نقش مهمی دارند، 

سیاست گذاری درخصوص نحوۀ مواجهه با این تحوالت ضروری است.
4. توجه هم زمان به جنبه های فنی و غیرفنی در سیاست گذاری ها. چنان که مشاهده شد 
تمام مؤلفه های شبکۀ ارزش خدمات فضای مجازی هم زمان دارای سه بُعد سخت افزاری، 
نرم افزاری و مغزافزاری )نیروی انسانی( هستند و توجه متوازن به رشد هر سه بخش در 

سیاست گذاری ها ضروری است.
مؤثر  سیاست های  خصوصی.  و  علمی-دانشگاهی  بخش های  تعامل  و  مشارکت   .5
و  پژوهشی(  بخش  )به عنوان  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های  تقویت  درجهت 
تعامل مستمر و مستقیم آن ها با شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران )به عنوان بخش خصوصی( 

راهکار مناسبی است جهت ایجاد بستر همکاری بخش دولتی با این دو بخش.
6. توجه مضاعف به نقش کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در مرکز ملی فضای 
مجازی. باتوجه به نقش مرکز ملی فضای مجازی در سیاست های مرتبط با این حوزه و 
بر کسب وکارهای  تأکید  مجازی  فضای  با خدمات  ارتباط  در  مذکور  کمیسیون  نقش 
خدمت محور مبتنی بر فضای مجازی، درکنار وظایف مرتبط با تولید محتوا، بر شکل گیری 

سیاست های مناسب در این حوزه تأثیر مهمی خواهد داشت.
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مسئله شناسی پایداری در منطقۀ آزاد اروند
سجاد فتاحی

نگرشی مقایسه ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری  با کارکردها و جایگاه فعلی آن
سید سپهر قاضی نوری

گزارش سیاستی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی )مروری بر تجربۀ سازمان 
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مسئله شناسی پایداری در منطقۀ آزاد اروند

سجاد فتاحی1

چکیده 
در این مقاله تالش شده است با رویکردی بین رشته ای و با بهره گیری از منابع داده ای گوناگون، 
مهم ترین مسائل و چالش های پیِش روی منطقۀ آزاد اروند در استان خوزستان شناسایی شود. بر 
این اساس، 21 مسئله و چالش اساسی در حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی 
و مدیریتی شناسایی شده است که در مجموع بر پایداری این منطقه اثرگذار بوده و در صورت 
توجه نکردن به آن ها، ممکن است ضمن اثرگذاری مخرب بر پایداری این منطقۀ استراتژیک 
کشور، تجربۀ تأسیس این منطقه، همانند سایر مناطق آزاد کشور، با شکست مواجه شود.  برخی 
از این چالش ها پایداری این منطقۀ آزاد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند اما برخی دیگر از 
چالش ها، نه تنها می توانند بر پایداری منطقه به منزلۀ یک منطقۀ آزاد تجاری اثرگذار باشند بلکه 
می توانند پایداری محیط زیستی دو شهرستان خرمشهر و آبادان را به شدت تحت تأثیر قرار دهند 

و با مخاطرات جدی روبرو کنند. 
کلیدواژه ها:  منطقۀ آزاد اروند، پایداری، مطالعات بین رشته ای

fattahisajjad@gmail.com :1. دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر حوزۀ پایداری و سیستم های حکمرانی؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97



1. مقدمه
هر قلمرو جغرافیایی ـ سیاسی، بسته به اهدافی که برای آن تعریف شده است، برای بقا در 
محیط پیچیدۀ پیرامونی و رقابت با سایر مناطقی که کارکردها و اهداف مشابهی در سطح 
کشور، منطقه و یا جهان دارند باید به گونه ای کارآمد با برخی مسائل و چالش ها در حوزه های 
گوناگون اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی مواجه شوند و بهینه ترین روش ها را برای مواجهه 
با آن ها به گونه ای برگزیند که در مجموع بر پایداری منطقه افزوده شود. مهم ترین هدف 
تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ اقتصادی در دنیا، ایجاد زمینه برای افزایش صادرات کشورها 
است. در ایران، برنامه ریزی برای احداث این مناطق اگرچه از سال های پیش از انقالب 1357 
آغاز شد اما با وقوع انقالب و بعدها جنگ، تأسیس این مناطق تا اواخر دهۀ 1360 و برنامۀ اول 
توسعۀ جمهوری اسالمی به تعویق افتاد. در برنامۀ اول توسعه، با توجه به ضعف اساسی کشور 
در زمینۀ اتکا به صادرات تک محصولی نفت و ضربه پذیری از این جهت، تأسیس این مناطق 
به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت صادراتی کشور در نظر گرفته شد، اما بنا به دالیل 
گوناگون، این مناطق هیچ گاه نتوانستند اهداف اولیۀ تأسیس خود را برآورده کنند و حتی در 

مسیری معکوس تبدیل به پایانه هایی بزرگ برای واردات به کشور شدند.
منطقۀ آزاد تجاری ـ اقتصادی اروند نیز یکی از مناطق هفت گانۀ آزاد کشور است که با 
قرارگیری در منطقه ای استراتژیک در خاورمیانه از ظرفیت الزم برای تبدیل شدن به یکی از 
مهم ترین و در عین حال موفق ترین مناطق آزاد این منطقه و البته جهان برخوردار است؛ اما این 
منطقه با مسائل و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبرو است 
که پایداری آن را به شدت در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. بدیهی است که برای 
بهره گیری از پتانسیل های بالقوۀ این منطقه و تبدیل شدن آن به یکی از مناطق آزاد موفق کشور، 
منطقه و البته جهان، گام نخست شناسایی مسائلی است که این منطقه به عنوان یک منطقۀ 
آزاد تجاریـ  اقتصادی با آن روبرو است؛ در گام بعد، باید تبیینی دقیق از علل شکل گیری و 
ماندگاری این مسائل ارائه کرد؛ و در گام سوم می توان با بهره گیری از اطالعات حاصل از دو 
گام پیشین نسبت به ارائۀ راهکارهایی برای برطرف کردن این مسائل و یا تخفیف آن ها اقدام 
ـ مانند برخی  کرد. توجه نکردن به این مسائل می تواند نه تنها تجربۀ ایجاد منطقۀ آزاد اروند راـ 
ـ با شکست روبرو کند و سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه  مناطق آزاد دیگر کشورـ 
را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد، بلکه می تواند چالش های اساسی برای دو شهرستان 
ـ  ـ که از موقعیت ژئوپولتیک قابل توجهی در کشور و منطقه برخوردارندـ  آبادان و خرمشهرـ 

ایجاد کند.     
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2. روش شناسی مقاله 
این مقاله برای شناسایی مسائل و چالش های پیِش روی منطقۀ آزاد اروند از مجموعه ای از 

روش ها از قبیل مطالعه اسنادی، مصاحبه و مشاهدۀ میدانی بهره گرفته است. 

3. رویکرد نظری مقاله 
پایداری قلمروهای جغرافیاییـ  سیاسی بواسطه مسائل و چالش های گوناگونی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی همواره در معرض مخاطراه قرار دارد و اقدامات 
و سیاست گذاری ها می تواند بر پایداری یک منطقه بیفزاید و یا با اثرگذاری منفی بر پایداری 
آن منطقه را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. از سوی دیگر، به واسطۀ در هم تنیدگی 
حوزه های مختلف، یک مسئله در حوزۀ محیط زیستی و یا اجتماعی می تواند اثرهای مخربی 
بر سایر حوزه ها و در مجموع بر پایداری کل منطقه بگذارد و از این رو هنگام تحلیل باید 
برهم کنش این حوزه ها در نظر گرفته شود. از این منظر، نویسندۀ این مقاله تالش می کند با 
اتخاذ رویکرد بین رشته ای و با بهره گیری از منابع داده ای گوناگون، مهم ترین مسائل پیِش 
روی منطقۀ آزاد اروند را، که می تواند پایداری این منطقه را با چالش هایی اساسی مواجه کند، 

شناسایی کند. 

4. مسائل شناسایی شده
ـ مشخص نبودن هدف اصلی از تبدیل شدن منطقه به منطقۀ آزاد تجاریـ  صنعتی. هنوز حتی 
در بین مدیران، سیاست مداران و سیاست گذاران مرتبط با منطقۀ آزاد اروند به روشنی مشخص 
نیست که هدف اصلی از ایجاد این منطقۀ آزاد، ایجاد زمینه برای توسعه صادرات کشور است 
و یا ایجاد این منطقه به منظور استفاده از مزایای طرح شده در قانون برای مناطق آزاد تجاری، 
در جهت بازسازی، توسعه و بازگردادن جمعیت به دو شهرستان آبادان و خرمشهر صورت 
گرفته است؛ امری که در تمام سال های پس از جنگ، به واسطۀ شکست سیاست های بازسازی 
هیچ گاه امکان تحقق نیافت. بدیهی است که هر یک از این اهداف، استلزام ها، برنامه ها و 
استراتژی های متفاوتی می طلبد که صورت توجه نکردن به آن ها، ممکن است تجربۀ تأسیس 

منطقۀ آزاد اروند را با شکست مواجه کند.
ـ باید توجه داشت که موفقیت یک منطقۀ آزاد در دستیابی به اهداف مدنظر از ایجاد این 
مناطق، منوط به دنبال کردن سه استراتژی است: 1( جایگزینی استراتژی توسعۀ صادرات به 
جای استراتژی جایگزینی واردات؛ 2( استراتژی تاکید بر مزیت های نسبی؛ 3( استراتژی به 
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کارگیری تجارت خارجی به عنوان موتور محرک توسعه که در منطقۀ آزاد اروند به دلیل ابهام 
در هدف اصلی تعریف این منطقه به عنوان منطقۀ آزاد، به نظر می رسد بنا به دالیل گوناگون، 
توجهی به این سه استراتژی نشده و همین مسئله زمینه را برای انحراف منطقه از اهداف اصلی 

خود فراهم آورده است. 
ـ مسئلۀ دیگر عدم مطالعات کارشناسی در زمینۀ تعیین محدودۀ منطقه است. ابهام در هدف 
اصلی در ایجاد منطقه بیش از هرچیز خود را در تعیین محدودۀ منطقه نشان داده است. چه پیش 
و چه پس از گسترش مساحت منطقه به دستور رئیس جمهور، حسن روحانی، در سال 1392، 
به نظر می رسد مطالعات کارشناسی شده ای در این زمینه در جهت تعیین مناسب ترین محدوده 
با توجه به هدف اصلی انجام نگرفته است. اگر هدف اصلی از ایجاد منطقۀ آزاد اروند دنبال 
کردن اهداف معمول از تشکیل چنین مناطقی در جهان است، محدودۀ انتخاب شده پیش از 
گسترش بسیار نامناسب و پس از گسترش بسیار وسیع تر از استانداردهای موجود برای چنین 
مناطقی است؛ و اگر هدف از ایجاد این منطقه توسعۀ دو شهرستان آبادان و خرمشهر بوده 
است، قرار گرفتن بخش هایی از این دو شهرستان در خارج از محدودۀ منطقه حتی پس از 
گسترش محدوده توجیه ناپذیر است و می تواند مسائل مختلفی برای بخش هایی از این دو 
شهرستان که در محدودۀ کنونی قرار ندارند و در حدود 10 درصد از کل جمعیت این دو 
شهرستان را در خود جای داده  اند، ایجاد کند. از سوی دیگر، نداشتن مطالعات کارشناسی در 
تعیین محدودۀ منطقه سبب شده است که پروژه های در دست اجرای کشور عراق در دهانۀ 
فاو و منطقۀ خور عبداهلل نادیده گرفته شود و دهانۀ فاو در این منطقه قرار نگیرد. همین موضوع 
می تواند با خارج کردن آبراه اروند از حیث انتفاع پس از تکمیل این پروژه، مشکالت و مسائل 
عدیده ای برای منطقۀ آزاد اروند ایجاد کند. باید توجه داشت که عدم مکان یابی صحیح مناطق 
آزاد و سیاسی بودن این مکان یابی ها یکی از مسائل دیرینه ای است که در ادبیات موجود در 
ارتباط با سایر مناطق آزاد ایران نیز به آن اشاره شده و متأسفانه در گذر سال ها تالشی در جهت 
رفع این ایراد صورت نگرفته است که آخرین نمود آن را می توان در تعیین محدودۀ منطقۀ 

آزاد اروند مشاهده کرد. 
در ادبیات موجود به ضوابط اصلی و ثانویۀ زیر که در انتخاب مناطق آزاد و محدودۀ این 

مناطق باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره شده است: 
ـ ضوابط اصلی

1. دوری از نواحی بحرانی و بحران زای خارج؛ 
2. دسترسی به راه های آبی بین المللی؛

3. دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی منطقه ای، داخلی و بین المللی؛ 
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4. اهمیت بازرگانی؛ 
5. دسترسی مطمئن به صنایع همگانی و خدماتی؛ 

6. دسترسی به نیروی کار و ساختارها و توان های اقتصادی مناسب؛ 
7. دسترسی به نوار مرزی کشور.

ـ ضوابط ثانوی
1. دسترسی به انرژی ارزان؛
2. دسترسی به منابع معدنی؛

3. اهمیت داد و ستد بین المللی با جاذبه های خارجی؛ 
4. سهولت کنترل فیزیکی و امنیت منطقۀ آزاد؛ 
5. برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب؛

6. دسترسی به پسکران های قابل توسعه؛ 
7. دوری از پایگاه های نظامی عمده.

نظر ضابطۀ اصلی 1  از  منطقه  این  برای  اروند و مکان یابی صورت گرفته  منطقۀ آزاد 
و ضوابط فرعی 5 و 7 با چالش های اساسی مواجه است که جهت ایجاد امکان حضور 

سرمایه گذاران خارجی باید تمهیداتی پیرامون آن ها اندیشیده شود. 
باید توجه داشت که تأسیس مناطق آزاد بیشتر در کشور و گسترش محدودۀ برخی از این 
مناطق در حالی که هنوز سایر مناطق آزاد در زمینۀ امکانات و تأسیسات زیربنایی با مسائل و 
چالش هایی مواجه اند، استراتژی کالن مناسبی نیست. تمرکز توان کشور بر ایجاد یک منطقۀ 
آزاد قوی در یک نقطۀ استراتژیک کشور که از تمامی شرایط و استانداردهای بین المللی 
موجود در این زمینه برخوردار است در مقایسه با ایجاد مناطق آزاد متعددی که هیچ یک در 

اندازۀ استانداردهای بین المللی موجود نیستند، ارجحیت استراتژیک دارد.    
بین رفتن زیرساخت های دو شهرستان  از  تبعات آن.  ـ ضعف در زمینۀ زیرساخت و 
خرمشهر و آبادان در دوران جنگ و توجه نکردن دولت ها به آن ها در تمامی سال های 
پس از جنگ، این دو شهرستان را به شدت دچار فقر در زمینۀ زیرساخت های الزم برای 
تأسیس چنین مناطقی کرده است. باید توجه داشت که در الگوهای موفق جهانی مناطق 
آزاد، دولت پیش از تأسیس چنین مناطقی، زیرساخت های الزم برای تأسیس آن ها را ایجاد 
می کند تا پس از تأسیس، تمام تمرکز مدیریت منطقه بر توسعۀ صادرات قرار گیرد. اما در 
مناطق آزاد ایران به صورت عام و منطقۀ آزاد اروند به صورت خاص، ایجاد زیرساخت های 
الزم برای چنین مناطقی به پس از تأسیس آن ها موکول و وظیفه آن به صورت کامل به 
97سازمان های مدیریت کنندۀ این مناطق واگذار شده است و تقریباً دولت کمکی در این زمینه 
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به این سازمان ها نکرده است. در نتیجه، این سازمان ها برای تأمین هزینه های الزم برای توسعۀ 
زیرساخت به زودبازده ترین روش ها که ایجاد زمینه برای واردات و یا فروش زمین بوده 
است، روی آورده اند که همین امر سبب چرخش این مناطق از تالش در جهت صادرات به 
زمینه چینی برای افزایش واردات در جهت تأمین هزینه های این مناطق شده است. از سوی 
دیگر، با توجه به تجارب گذشته، فروش بی رویۀ زمین از سوی سازمان های مناطق آزاد 
اشکاالتی دارد: اول اینکه فروش اراضی سازمان ها بدون برنامه است و مبتنی بر طرح جامع و 
طرح کالبدی آن ها نیست؛ دوم اینکه اراضی بدون فراهم کردن امکانات اولیۀ زیربنایی نظیر 
آب و برق واگذار شده اند؛ سوم اینکه پس از اتمام اراضی سازمان ها، بازار خرید و فروش 
کاذب زمین در بین واسطه ها شکل خواهد گرفت و این امر سبب تحمیل قیمت های گزاف 
به سرمایه گذاران واقعی خواهد شد و توان رقابتی منطقه را با سایر مناطق آزاد از بین خواهد 
برد. مجموع این شرایط به گونه ای است که برای مثال، در منطقۀ آزاد کیش هزینۀ اجارۀ هر 
متر مربع زمین حدود دو برابر قیمت معمول برای چنین مناطقی است. در منطقۀ آزاد اروند 
انجام شده، نگرانی خاصی وجود  اقدامات  به واسطۀ  به نظر می رسد در مورد دوم  اگرچه 
ندارد اما نکتۀ 1 و به ویژه 3 همچنان محل نگرانی است و مقایسۀ قیمت های زمین و اجاره در 
چند سال گذشته، گویای واقعی بودن این نگرانی در این منطقه است که در صورت توجه 
نکردن به آن، می تواند این منطقه را با چالش هایی جدی روبرو کند. به گونه ای که قیمت 
زمین در برخی مناطق این دو شهرستان در چهار سال گذشته به حدود سی برابر رسیده است 
و در آینده می تواند موانع جدی ای را برای ورود سرمایه گذاران واقعی به منطقه ایجاد کند.

مهم  کارکردهای  از  یکی  ایران.  نسبی  مزیت های  به  منطقه  مدیریت  بی توجهی  ـ 
مناطق آزاد ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در زمینۀ مزیت های نسبی کشورهای اصلی 
جهت صادرات است. به نظر می رسد مدیریت منطقۀ آزاد اروند جهت ایجاد زمینه برای 
سرمایه گذاری هر چه سریع تر سرمایه گذاران داخلی عموماً غیرخصوصی در منطقه، توجه 
چندانی به مزیت های نسبی ایران در زمینه صادرات که البته بالفعل نمودن آن نیازمند وقت و 
بررسی های بیشتری است ندارد. ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری شرکت های غیرخصوصی 
داخلی در زمینۀ صنایعی چون فوالد و آلومینیوم در منطقۀ اروند که ایران توان رقابتی خاصی 
در این زمینه با سایر کشورهای جهان ندارد و تبعات زیست محیطی فراوان دارد گزینه های 
مناسبی برای جلب سرمایه گذار نیست که در دستور کار مدیریت منطقه قرار گرفته است. 
تمایل نداشتن شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش و ورود شرکت های 
دولتی و یا شبه دولتی به این موضوع، خود، نمودی از عدم توان رقابت  پذیری چنین صنایعی 

در ایران با صنایع مشابه مستقر در سایر نقاط جهان است. 
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کاالی  مجوز  چون  مجوزهایی  صدور  محور.  واردات  سرمایه گذاری های  جذب  ـ 
همراه مسافر و ایجاد زمینه برای واردات، به میزان 700 میلیون دالر در سال )400 میلیون 
دالر برای مصرف در منطقه و 300 میلیون دالر برای خروج از منطقه(، سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در منطقه را به سمت پاساژ ها و تأسیسات تجاری سوق خواهد داد که برای 
فعال نگه داشتن آن ها در سال های آتی باید همین سیاست های وارداتی و حتی بیشتر از 
آن دنبال شود و همین امر می تواند هدف منطقه را به صورت کامل از توسعه صادرات به 
واردات تغییر دهد. توجه نکردن دولت ها به این مسئله سبب اتخاذ سیاست هایی شده است 
که نافی هدف مناطق آزاد است و عماًل باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده است.  
باید توجه داشت که جذب بی رویۀ سرمایه گذاری های داخلی در زمینۀ ساخت پاساژ های 
به ورود  نیاز منطقه  بود و  تجاری و مغازه خود مشوق واردات در سال های آتی خواهد 
همیشگی کاال را تثبیت خواهد کرد که این با اهداف اولیه از تأسیس مناطق آزاد تطابق 

چندانی ندارد.
واردات  برای  زمینه  ایجاد  اروند.  منطقه  از  واردات  افزایش  تبعات  به  نکردن  توجه  ـ 
700 میلیون دالر در سال از منطقۀ اروند می تواند تأثیرات قابل توجهی بر برخی شهرهای 
جنوبی کشور از قبیل گناوه و دیلم که در سال های گذشته الگوهای اقتصادی و تجاری 
خاصی در آن ها شکل گرفته است، بر جای گذارد که تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی 
از سوی سیاست گذاران عالی  این موضوع  به  سیاسی خاصی خواهد داشت که توجهی 

کشور صورت نگرفته است. 
ـ ضعف در زمینۀ جذب سرمایه گذاران خارجی معتبر. بررسی های اولیه نشان می دهد 
که منطقۀ آزاد اروند در جذب سرمایه  و ترغیب کمپانی های معتبر بین الملی برای بالفعل 
کردن مزیت های نسبی کشور ناموفق بوده است همین عدم موفقیت می تواند منطقه را برای 
تأمین هزینه های خود به سمت الگوهای واردات محور در سال های آینده سوق دهد. بدیهی 
است که برای بهره گیری از موقعیت بسیار مناسب این منطقه باید موانع موجود در زمینۀ 
سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی در منطقه ــ که در بخش های قبل به برخی از 

ـ برداشته شود.  مهم ترین آن ها اشاره شدـ 
مناطق  احداث  برای  الزم  پیش زمینه های  از  یکی  اروند.  آبراه  نامناسب  وضعیت  ـ 
آزاد تجاری ایجاد اسکله هایی است که کشتی هایی با حداقل 25 هزار تن ظرفیت امکان 
به وجود  با توجه  اروند  منطقۀ آزاد  باشند. در  بار را در آن ها داشته  پهلوگرفتن و تخلیۀ 
مشکالتی در زمینۀ الیروبی رودخانۀ اروند عمق آبخور این رودخانه تنها 4 متر بوده که 
97فقط امکان پهلو گرفتن کشتی هایی تا 5000 تن، آن هم در شرایط خاص، در اسکله های 
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این منطقه وجود دارد. باید توجه داشت که حل نکردن مسئلۀ الیروبی اروند در تمامی 
سال های گذشته صرفاً به دلیل همکاری نکردن کشور عراق نیست و نبودن هماهنگی ها و 
نبودن تفاهم های داخلی بین دستگاه های مختلف نیز در این زمینه مؤثر بوده است. در این 
زمینه، به نظر می رسد یکی از مهم ترین مباحث اختالف بین برخی نهادهای داخلی در زمینۀ 
از 67 کشتی  باید توجه داشت که  این رودخانه است.  مالکیت کشتی های غرق شده در 
غرق شده در آبراه 34 کشتی در حوزۀ ایران قرار دارد و همچنان اقدامی در خور برای بیرون 

کشیدن کشتی های بزرگ غرق شده صورت نگرفته است.  
نشان می دهد  انجام شده  بررسی های  به کشور عراق.  منطقه  بودن صادرات  ـ محدود 
مقصد صادرات منطقۀ آزاد اروند صرفاً کشور عراق است و به نظر می رسد تمهیداتی برای 
بسیار  از دیگر کشورهای  ــ که یکی  بازار سایر کشورهای منطقه حتی کویت  به  ورود 
نزدیک به منطقه است ــ اندیشده نشده است. این محدود بودن مقصد صادراتی می تواند 
در سال های آینده با ورود سایر رقبای منطقه ای چالشی جدی برای صادرات از منطقۀ آزاد 

اروند ایجاد کند. 
ـ محدودیت های موجود در زمینۀ بالفعل کردن پتانسیل های گردشگری بی نظیر منطقه. 
این منطقه علی رغم آنکه در سال های پیش از انقالب یکی از مقصدهای مهم گردشگری در 
جنوب کشور و حتی خاورمیانه بوده است، به علت بعضی محدودیت های سیاسی و فرهنگی 
موجود، امکان بهره گیری از این پتانسیل قابل توجه را ندارد. بدیهی است که محدود کردن 
توان رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق مشابه در خاورمیانه، امکان رقابت را از این منطقه 
می گیرد و احتمال موفقیت آن را در مقایسه با سایر مناطق مشابه به شدت کاهش خواهد داد.  
ـ بی توجهی به اثرهای زیست محیطی اقدامات و سیاست گذاری ها. به نظر می رسد به 
خاطر فشارهای وارد بر مدیریت منطقه در جهت تأمین هرچه سریع تر هزینه های زیرساختی 
منطقه و جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاران، توجه چندانی به اثرها و تبعات زیست محیطی 
اقدامات و سیاست گذاری  های انجام شده در منطقه صورت نمی گیرد که همین امر می تواند 
در سال های آینده تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را در پی داشته 
باشد. تصمیم گیری در جهت تأسیس برخی صنایع آالینده در منطقه از همین منظر قابل 

تحلیل و بررسی است. 
که  همان طور  عبداهلل.  خور  منطقۀ  در  عراق  کشور  اقدامات  اثرهای  به  بی توجهی  ـ 
اجرا  دست  در  بزرگی  اقدامات  عبداهلل  خور  منطقۀ  در  عراق  کشور  شد،  بیان  نیز  پیشتر 
داشته در صدد تأسیس یک مگاپورت است که توجه نکردن به آن می تواند آیندۀ منطقه 
و سرمایه گذاری های انجام شده در آن را با مسائل و چالش های جدی  مواجه کند. این 
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سرمایه گذاری به نظر می رسد یکی از مهم ترین عواملی است که انگیزۀ طرف عراقی را 
برای حل مسائل اروند کاهش داده است. 

ـ مشکالتی در زمینۀ رقابت بانک های خارجی و داخلی. باال بودن نرخ بهرۀ بانک های 
داخلی در منطقه یکی از مسائلی است که امکان رقابت را از بانک های خارجی گرفته و 
در نتیجه تمایل آنها را برای ورود و سرمایه گذاری در منطقه کاهش داده است. باید توجه 
داشت که بدون ایجاد زمینه برای ورود این بانک ها، فعال شدن تولید در منطقه و بهره گیری 

از پتانسیل های بالقوۀ آن با مسائل و چالش هایی اساسی روبرو است.
ـ حاکمیت چندگانه در منطقه. وجود مسائلی در زمینۀ حاکمیت چندگانه در منطقه بین 
دستگاه های دولتی و شبه دولتی مختلف، مسائل و چالش هایی را در زمینه مدیریت بهینۀ 

منطقه به وجود آورده است که باید تمهیداتی پیرامون آن اندیشده شود. 
ـ افزایش شوری آب اروند و شوری پیش روندۀ آب در منطقه. روند رو به رشد شوری 
آب اروند که ممکن است به واسطۀ اقدامات کشور عراق در ایجاد سد در باالدست، برای 
تأمین آب شرب شهر بصره تشدید شود و حتی کشتی رانی در سطح کنونی آن را در آبراه 
اروند، با مسائل و چالش هایی جدی مواجه کند، یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی 
در  گوناگون  فعالیت های  ادامۀ  می تواند  که  است  آینده  سال های  در  منطقه  روی  پیِش 
شهرستان آبادان را با مشکالت اساسی روبرو و این جزیره را غیر مسکون کند. شایان ذکر 
است که در سال های گذشته در حدود 30 درصد نخیالت منطقه به دلیل همین مشکل از بین 
رفته و در شرایط کنونی آب رودخانه اروند حتی برای مقاصد کشاورزی نیز مناسب نیست. 
ـ  حضور و تراکم زیاد نیروهای نظامی در منطقه. یکی از دافعه های مناطق آزاد برای 
سرمایه گذاران خارجی، حضور و تراکم زیاد نیروهای نظامی و امنیتی در منطقه است. منطقۀ 
نظامی  نیروهای  تراکم  بیشترین  مناطق کشور است که در آن شاهد  از  اروند یکی  آزاد 
هستیم. این موضوع می تواند چالش هایی جدی را برای جلب سرمایه گذاری در منطقه ایجاد 

کند که باید تمهیداتی پیرامون آن اندیشیده شود.  
ـ استفاده نکردن از پتانسیل جمعیت 3 میلیون نفری شهر بصره. به فاصلۀ 20 کیلومتری از 
آبادان، شهر بصرۀ عراق قرار گرفته است که یکی از مناطق مهم اقتصادی و جمعیتی کشور 
اما وجود موانعی در جهت ایجاد زمینه برای ساکنان این شهر جهت تأمین  عراق است؛ 
مایحتاج روزانۀ خود امکان بهره گیری از این پتانسیل قابل توجه را برای منطقۀ آزاد اروند از 

بین برده است. 
متنوع نبودن سرمایه گذاران خارجی منطقه از نظر ملیت. عالوه بر آنکه منطقۀ آزاد اروند 
97در جلب شرکت ها و کمپانی های معتبر بین الملی جهت سرمایه گذاری در منطقه موفق نبوده 
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نیستند که  نیز از نظر ملیت چندان متنوع  است، سرمایه گذاران خارجی حاضر در منطقه 
همین امر آسیب پذیری منطقه را به دلیل تالطم های سیاسی افزایش می دهد. در حال حاضر،  
هفت سرمایه گذار عراقی، یک سرمایه  گذار چینی، دو سرمایه گذار ترک، دو سرمایه گذار 
آلمانی،دو پاکستانی، یک اتریشی و یک اماراتی در منطقه سرمایه گذاری کرده اند. باید 
توجه داشت که ایجاد زمینۀ مناسب برای سرمایه گذاری در منطقه صرفاً از حیطۀ اختیارات 
مدیریت منطقه خارج است و تا حدود زیادی به سیاست های کالن نظام سیاسی مستقر در 

کشور ارتباط می یابد.  
ـ تهدید های ناشی از پدیدۀ گرد و غبار. یکی از دیگر مخاطرات محیط زیستی که منطقه 
و سرمایه گذاری های انجام شده در آن را در معرض مخاطراتی جدی قرار داده است پدیده 
گرد و غبار است که می تواند تبعات نامناسبی را برای منطقه و سرمایه گذاری های صورت 

گرفته در آن، در پی داشته باشد. 
ـ ضعف منطقه در زمینۀ آمار. نبودن آمار و اطالعات کافی در خصوص شاخص های 
آینده  سال های  در  می تواند  که  است  مسائلی  دیگر  از  یکی  منطقه  وعملکردی  کلیدی 
منطقه را با مسائل و چالش هایی اساسی مواجه کند. البته بنا بر اظهارنظر مقام های منطقه به 
نظر می رسد تفاهم هایی با مرکز آمار و شرکت های خصوصی جهت جمع آوری آمار و 

اطالعات صورت گرفته است. 
ـ نامناسب بودن مکانیزم انتخاب اعضای هیئت مدیرۀ مناطق آزاد. در کشور، مکانیزم 
می رسد  نظر  به  و  ندارد  آزاد وجود  مناطق  مدیرۀ  هیئت  اعضای  انتخاب  برای  مشخصی 
مالحظات و روابط سیاسی بیش از هر عامل دیگری نقشی تعیین کننده در انتخاب اعضای 
انتخاب  هیئت مدیره این مناطق و در نهایت مدیران عامل آن ها دارد. این مکانیزم مبهم 
اعضای هیئت مدیره این شائبه را پدید می آورد که لزوماً مناسب ترین مدیران برای مدیریت 
این مناطق انتخاب نمی شوند و همین موضوع می تواند آثار مخربی بر وضعیت مناطق و 

دستیابی آن ها به اهداف تعیین شده بر جای گذارد. 
پتانسیل  از  بهره گیری  برای  که  است  مسائلی  مهم ترین  از  برشمردیم،  که  مسائلی 
قابل مالحظۀ منطقۀ آزاد اروند باید به آن ها توجه کرد و تمهیداتی مناسب برای مواجهۀ بهینه 
با آن ها اندیشیده شود. مطالعۀ ادبیات موجود در زمینۀ مناطق آزاد ایران گویای آن است که 
برخی از این مسائل منحصر به منطقۀ آزاد اروند نیست و سایر مناطق آزاد ایران نیز با مسائل 

مشابهی روبرو هستند. 
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5. جمع بندی و نتیجه
ارزیابی 60 منطقه از 86 منطقۀ آزاد جهان که مورد بهره برداری طوالنی مدت قرار گرفته ا ند، 
نشان می دهد که 25 منطقه به طور کامل موفق بوده، 10 منطقه به موفقیت نزدیک بوده اند، 7 
منطقه تا حدودی موفق و 18 منطقه به وضوح ناموفق بوده اند. بیشتر موارد ناموفق از سال های 
1970 م به بعد شروع به کار کرده اند. از عوامل ناکامی مناطق آزاد ناموفق جهان می توان 
به این موارد اشاره کرد: 1( مکان یابی نادرست این مناطق؛ 2( ضعف مدیریت مناطق؛ 3( 
بازدارندۀ  تأسیسات؛ 5( عوامل  اولیه و  امکانات  نارسایی  بی ثباتی های سیاسی کشور؛ 4( 
فرهنگی و اجتماعی؛ 6( ضعف و بی ثباتی قوانین؛ 7( وجود نداشتن مزیت های نسبی برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی. همان طور که در مسائل اشاره شده در این مقاله نیز 
مشخص است، از بین عوامل فوق، به نظر می رسد در منطقۀ آزاد اروند موارد 1، 2، 3، 4 و 5 
مواردی جدی است که برای بهره گیری از پتانسیل قابل توجه این منطقه باید تمهیداتی برای 
حل آن ها اندیشیده شود. باید توجه داشت که بدون توجه به مسائل و آسیب های فوق و 
اندیشیدن تمهیداتی برای حل آن ها، تجربۀ منطقۀ آزاد اروند، همانند سایر مناطق آزاد کشور 
با شکست روبرو خواهد شد که با توجه به موقعیت بسیار استراتژیک این منطقه این شکست 

تبعات سنگینی برای کل کشور در پی خواهد داشت.  
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نگرشی مقایسه ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و 
فناوری  با کارکردها و جایگاه فعلی آن

سید سپهر قاضی نوری1

الف- پیشینه گذشته
از نیمه های دهه 1370 که بحث تغییر ساختار وزارت علوم مطرح شد و اولین مطالعات تطبیقی 
بر روی سایر کشورها انجام گرفت همواره انگیزه مطروحه برای این امر، ضرورت تمرکز 
کشور بر روی توسعه فناوری و نوآوری به عنوان یک امر فرادستگاهی بود و نهایتاً پیشنهادی 
که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن روز صادر شد تبدیل همان وزارتخانه به وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری بود با این استدالل که دانشگاه ها بر اساس قوانین جدید ، رو  به سمت 
استقالل از وزارتخانه حرکت می کنند و لذا وزارت مزبور می توانند وظایف جدیدی را بپذیرد. 
در همین راستا نیز بین سال های 82 تا 84 روسای دانشگاه ها تا حدی به شکل انتخابی توسط 
اعضای هیئت علمی برگزیده می شدند که با روی کار آمدن دولت نهم این رویه متوقف شد 
و نهایتاً هم آیین نامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدیریت دانشگاه ها کاماًل 
به آن خاتمه داد و بحث استقالل دانشگاه ها در عمل منتفی شد. لذا وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری با دو سلسله وظایف قبلی و جدید مواجه شد که ساختار و سازماندهی سنتی آن وزارت 

خانه به هیچ وجه توان پیگیری موفق هر دو را نداشت.

Ghazinoory@modares.ac.ir :1  . استاد گروه مدیریت فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97
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 و اما مهم ترین قسمت قانون جدید وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب )1382 ( که البته 
در ماده 99 برنامه سوم توسعه نیز به آن اشاره شده بود2 یعنی »تدوین سیاست ها و اولویت های 
راهبردی در حوزه تحقبقات و فناوری«، عماًل یک فعالیت کاماًل فرابخشی بود که نیاز داشت 
همه دستگاه های کشور در آن مشارکت کنند زیرا هیچ قوه و دستگاه و سازمانی نیست که از 

پژوهش و فناوری بی نیاز باشد.
 بر همین اساس طراحان الیحه وزارت علوم جدید، از همان سال 79 به دنبال تشکیل یک 
شورای عالی فراقوه ای بودند که مصوبات آن حکم قانون داشته باشد. چنین چیزی در آن مقطع 
طبعاً امکان پذیر نبود و به تدریج تقاضای آنان تبدیل به شورایی با مصوبات در حد دولت شد 
اما در زمان تصویب و با مقاومت شورای نگهبان )که البته دانشگاه های قدرتمند غیر دولتی و 
شورای عالی انقالب فرهنگی و حتی بعضی از وزارتخانه های دولتی که نگران اختیارات خود 
بودند نیز در آن نقش داشتند( شورای عتف به وضع فعلی در آمد که مصوبات آن عماًل به 
کمیسیون های تخصصی دولت ارجاع می شود و هیچ امتیاز ویژه ای ندارد ضمن اینکه وظایف 

و اختیارات آن نیز طبق ماده 4 قانون مزبور و سایر قوانین بعدی محدود به موارد ذیل شد:
1. اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کالن در بخش های 

آموزشی و پژوهشی و فناوری )ماده 4 قانون وزارت علوم(
2. بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم تحقیقات و فناوری ) ماده 4 

وزارت علوم(
3. سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان )ماده 

2 قانون دانش بنیان(
4.وابسته بودن صندوق نوآوری و شکوفایی به شورا )ماده 5 قانون حمایت از شرکت های 

دانش بنیان(
5.تصویب اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و جمع بندی آن جهت ارائه به مجلس )ماده 56 

قانون الحاق مقررات مالی دولت مصوب 1393(
6.نظارت بر هزینه کرد 3 درصد سود در تحقیق و توسعه توسط شرکت های دولتی و  نهادهای 

2 . ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه: 
به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور،از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، 
»وزارت فرهنگ و آموزش عالی« به »وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری« تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی، 
حمایت و پشتیبانی،ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه هایتحقیقات و 
فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می شود. دولت موظف است اصالحات الزم در اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارتخانه مذکور را طی مدتشش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم نماید.
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عمومی غیردولتی )بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم(
 البته در ذیل وظایف مزبور هیئت وزیران نیز موارد زیر را به شورای عتف محول کرده است:

1. راهبری و مدیریت تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری )ماده 3 آیین نامه 
مناطق مزبور مصوب 1389 دولت(

2.  تصویب شیوه نامه آینده نگاری ملی علم و فناوری )مصوب 1393 دولت(
3. شرح وظایف تفصیلی شورای عتف)مصوب 1395 دولت( 

و اما به لحاظ ساختاری، رکن کارشناسی شورای عتف، دبیرخانه  است که بر اساس تبصره 2 
ماده 4 قانون وزارت تشکیل علوم در همین وزارتخانه مستقر است. اولین جلسه شورای عالی 
عتف در اواخر دولت هشتم تشکیل شد اما مصوبات آن فرصت امضا توسط رئیس جمهور 
دولت هشتم را نیافت و به دولت نهم رسید.با شروع دولت نهم و در اقدامی به ظاهر استثنایی، 
وزیر علوم وقت عالوه بر ادغام معاونت های پژوهش و فناوری، شخص معاون پژوهش و 
فناوری خود را به عنوان دبیر به رئیس جمهور معرفی کرد که این انتصاب انجام شد.سپس آیین 
نامه داخلی این شورا در اردیبهشت 85 به تصویب خود شورا رسید و مقرر شد دبیر تحت عنوان 

»دبیر کل« و  با پیشنهاد وزیر علوم و تایید رییس جمهور منصوب شود.
اما از آن پس هم ظاهراً همان امر استثنایی، شکل دائمی یافت و همواره دبیرکل عتف همان 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم بوده است.

ب- وضعیت فعلی
سیر نزولی طی شده در تصویب جایگاه قانونی شورای عتف، طبیعتاً موجب شد که پس از 
تصویب قانون آن در یک فرآیند چند ساله، سردرگمی خاصی بین دست اندرکاران ایجاد شود. 

لذا تقریباً تا دو سال بعد از ابالغ قانون نیز فعالیت جدی شورا شروع نشده بود.3 
به تدریج کار با پرسنل مختصری در داخل ستاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم آغاز 

شده بود که اتفاق جدیدی رخ داد: تشکیل ناگهانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور!
هرچند این معاونت که با بودجه سنگین حدود 600 میلیارد تومان )در سال 86( شروع به کار 
کرده بود هیچ گاه صاحب شرح وظایف قانونی و دقیقی که مرز بین آن را با وزارت و شورای 
عتف مشخص کنند نشد اما بهرحال مطابق وظیفه هر معاونت رئیس جمهور ، از آن انتظار 
می رفت  به هماهنگی بین دستگاه ها و وزارتخانه ها بپردازد و این دقیقاً همان وظیفه مورد نظر 

از شورای عتف بود!
3 . الزم به ذکر است که در دولت هشتم، معاون پژوهشی وقت وزارت علوم با ابتکار شخصی خود شورایی به 
نام تحقیقات و فناوری تشکیل داده بود که عمالً معادل به کمیسیون دائمی عتف موجود فعالیت می کرد و لذا 

97سابقه ای هم در این زمینه موجود بود.
یز 

پای
 ،2

ۀ 8
مار

، ش
 8 

رۀ
دو

ی، 
وم

عم
ری 

گذا
ت 

یاس
ی س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



 البته یک بار هم این شورا به همراه تعداد زیادی از شوراهای دیگر توسط دولت نهم منحل شد 
که پس از مدت ها تعطیلی مجدداً توسط مجلس شورای اسالمی احیا گردید.

 با این حال و در زمان تشکیل دولت دهم، معاون پژوهش و فناوری جدید وزارت با اقدامی 
شایسته دبیرخانه عتف را به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سپرد تا از امکانات آن مرکز 
برای توسعه عتف استفاده شود هرچند که این سازماندهی جدید نیز مدت زیادی وقت گرفت.

 در ادامه دولت دهم، انرژی شورای عتف صرف پرداختن به دو موضوع اساسی شد:
- تصویب طرح های کالن متعدد که در اواخر این دولت و با عجله و بدون پشتوانه 
کارشناسی و تامین مالی صورت گرفت و به مثابه استخوانی در گلوی این شورا باقی ماند.

- اتفاق مهمتر ارائه الیحه حمایت از شرکت های دانش بنیان تهیه شده در معاونت علمی 
به مجلس بود که به دلیل همین اختالف نظرها تصویب آن 3 سال به طول انجامید. نهایتاً 
هم یک توافق درونی دولت شکل گرفت که مقرر شد به جای باز پس گیری الیحه، 
اجازه دهند مجلس امور شرکت های دانش بنیان را به عتف واگذار کند و در داخل 

دولت، کار به معاونت سپرده شود.4 
طبیعی بود که چنین توافقی چه عواقبی داشته باشد و چگونه تمام وقت هردو دستگاه را 

تا آخر دولت دهم به درگیری و مشاجره علنی مشغول نماید. 
دیده می شود که شورای عالی عتف هیچ گاه دارای فضای فعالیت شفافی مشخصی نشده است: 
از یک سو شورای عالی انقالب فرهنگی خود را متولی سیاست های علم و فناوری کشور 
میداند و از سوی دیگر معاونت علمی و فناوری کار هماهنگی بین دستگاه های درون قوه 
مجریه را وظیفه خود می شناسد. به همه اینها باید اضافه کرد که رئیس دولت دهم، وزیر علوم 
را طبق اصل 127 قانون اساسی دارای تمام اختیارات رئیس جمهور در حوزه علم و فناوری 
معرفی کرده بود که اغتشاش عجیب و غریبی بر اوضاع حاکم نموده بود و جلسات کمیسیون 

علم و فناوری دولت به دلیل اختالفات بین المللی دو دستگاه تشکیل نمی شد.
نمی شد و یک  بیرونی آن ختم  به مشکالت  اما قصه پرغصه شورای عالی عتف فقط   
پارادوکس داخلی هم وجود داشت: انتصاب معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به 
عنوان دبیرکل عتف که موجب می شود تمام هم و غم دبیرخانه شورا، سرازیر کردن منابع مالی 
سایر دستگاه ها به سمت دانشگاه ها باشد و این خود بر نگرش منفی و همکاری نکردن دستگاه ها با

شورا می افزود تا جایی که جلسات شورا در دولت دهم بسیار کند و نامرتب تشکیل می شد.
در  تداخالت  و  مشکالت  برای  اساسی  چاره ای  می رفت  انتظار  یازدهم  دولت  از  هرچند 
سیاست گذاری علم و فناوری بیندیشد و فی الواقع هم در ابتدای این دولت، اراده جدی در این 

4. نگاه کنید به کتاب »دو مو« خاطرات دکتر ساالر آملی معاون وقت معاونت علمی و فناوری
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مورد وجود داشت که به امضای یک تفاهم نامه تفکیک وظایف بین معاونت علمی و وزیر 
علوم نیز منجر شد اما به تدریج و با کم شدن انگیزه ها و جابجایی مسئولین در هر دو نهاد، این 
تفاهم نامه به جایی نرسید و روال »کج دار و مریز« ادامه یافت که البته این امر مستلزم نقض 

مکرر و مداوم قوانین کشور بوده است.
 در مورد این نقض قوانین، کافی است به وضعیت امروزی وظایف قانونی شورای عتف 

که طی 6 بند در قسمت قبلی گزارش برشمردیم اشاره شود:
1.اولویت بندی و انتخاب طرح های کالن: امروزه طرح های کالن جدیدی راسا توسط 
معاونت علمی و بدون تصویب سایر دستگاه ها، تعیین و اجرا می شوند در حالی که 

طرح های کالن مصوبه قبلی عتف فاقد بودجه و معلق مانده هستند.
2.بررسی و پیشنهاد منابع مالی علم و فناوری: در این مورد تا به حال اقدامی از سوی 
شورای عتف مشاهده نشده است و البته اگر هم پیشنهادی از سوی آن تهیه شود ضمانتی 

ندارد که مورد نوجه سازمان برنامه و بودجه قرارگیرد.
3. سیاست گذاری و پیگیری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان: که در دولت های 
یازدهم و دوازدهم نیز متعاقب دولت دهم، به معاونت علمی سپرده  شده و لذا مواد متعدد 

این قانون در مورد نقش شورای عالی عتف کاماًل نقض شده است. 
4.وابسته بودن صندوق نوآوری و شکوفایی به شورا: که اصاًل اتفاق نیافتاده است و 
صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی و هیئت امنایی است که نقش اصلی آن را معاونت 
علمی رئیس جمهور به عهده دارد در حالی که قانوناً باید زیر نظر رییس عتف )رییس 

جمهور( باشد.
5.تصویب و جمع بندی اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها: اتفاق مرسوم شورا در این 
مورد آن است که فهرست اولویت ها را از خود دستگاه ها گردآوری کرده و یک جا 
مصوب می کند و لذا چنین اقدامی صرفاً یک عامل تعویق قراردادهای پژوهشی است و 

هیچ نقشی در هدایت آنها ندارد.
6. نظارت بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 

که هنوز جدی نشده و ظاهراً سرنوشتی جز بند 5 فوق نخواهد داشت.
گفتیم که ذیل وظایف قانونی مزبور برخی موارد نیز توسط هیات وزیران به شورای 
عتف محول شده است که عماًل وزن خاصی ندارند و برخی نیز مانند آینده نگاری 

در عمل توسط نهادهای دیگری انجام می شود.
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ج- تحلیل شرایط موجود
 حال سوال این است که یک شورای عالی تشکیل شده توسط قانون وزارت علوم، که یک بار 
هم تشکیل مجدد آن توسط قانون »احیای شوراهای عالی« مورد تاکید مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفته است )یعنی دوبار مصوبه قانونی صریح دارد( چرا به این روز افتاده و عمال هیچ 

خاصیتی از خود بروز نمی دهد؟
 این در حالی است که می دانیم مهم ترین و خطیرترین وظیفه این شورا که هنوز هم مغفول 
است و  هیچ نهادی به آن نمی پردازد مدیریت یکپارچه زنجیره علم و فناوری تا نوآوری و 

بازار است.

 چنانچه در شکل باال دیده می شود زنجیره ای بزرگ از سیاست ها باید به شکلی هماهنگ 
مدیریت شود )و از آنجا که بین هر دو حلقه همسایه با هم، اشتراکاتی وجود دارد کار مشکل تر 
می شود( تا علم به ثروت تبدیل شود و طبیعی است که نمی توان همه این فعالیت ها را داخل 
یک وزارتخانه جا داد. پس یک نهاد هماهنگی فرادستگاهی قطعاً مورد نیاز می باشد. کاری 
که اکنون نه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی انجام می شود )که به سیاست های کالن 
اشتغال دارد( و نه توسط معاونت علم و فناوری )که بیشتر پروژه محور است و نه سیاست گذار 

و هماهنگ کننده( و نه توسط شورای عالی عتف.
 دالیل پا نگرفتن واقعی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری را می توان شامل موارد ذیل 

دانست:

1. واقعیت آن است که حرمت این شورا حتی توسط متولی خود نیز رعایت نشده است. 
انتخاب یکی از مشغول ترین معاونین وزارت علوم به عنوان دبیر کل عتف، نشان می دهد 
که وزارت علوم هم دبیری عتف را یک شغل کامل و تمام وقت نمی داند. این درحالی 
است که ماهیت شغلی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم )که متولی پارک های 
فناوری و مراکز رشد، پژوهشگاه ها، صندوق های پژوهش و فناوری، انجمن های علمی، 
مجالت علمی و از همه مهم تر امور پژوهشی دانشگاه هاست(، به کلی متفاوت با ماهیت 
کار دبیرکل عتف است که باید رابط بین عرضه دانش کشور )یعنی دانشگاه های هر دو 
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وزارت علوم و بهداشت و نیز آزاد اسالمی و ...( با تقاضای دانش کشور )دستگاه های 
اجرایی و نهادها و شرکت ها و ...( باشد.

 این گونه است که هیچ وزارتخانه ای شورای عتف را فرادستگاهی بی طرف نمی داند 
بلکه آن را داخلی وزارت علوم و در راستای ماموریت های آن تلقی می کند . این مشکل 

به ویژه در مورد بخش سالمت پیچیده تر می شود.
2. متاسفانه دبیرخانه شورای عتف فاقد بدنه کارشناسی مناسب است. البته طبیعی است که 
در جوامع امروزی نمی توان همه فرهیختگان و خبرگان یک حوزه را در یک ساختار 
سازمانی دولتی تجمیع کرد اما فی الواقع مکانیزمی هم برای شبکه سازی بین اهل فن حوزه 

سیاست گذاری علم و فناوری به وجود نیامده است.
3. شورای عالی انقالب فرهنگی دچار تضادهای نگرشی و ماموریتی با شورای عتف 
است و هرچند رئیس هردو شورا ،ریاست جمهوری است اما ظاهراً چشم اندازی برای 

حل این معما دیده نمی شود.
4. دولت ها )اعم از نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم( به طرز شگفت انگیزی نسبت به تداخل 
کارکردهای معاونت علمی و فناوری با شورای عتف و وزارت علوم چشم پوشی کرده 
و حتی در مواردی مانند سال های آخر دولت دهم به آن دامن زده اند. درک علت این 
رفتار دولت ها البته کار ساده ای نیست ولی به نظر نمی رسد بدون مداخله مجلس شورای 
اسالمی و تصویب قانون جدید این معضل به انتها برسد و  سیاست گذاری علم، فناوری 

و نوآوری در کشور سامان یابد.
5. متاسفانه تساهل و چشم پوشی مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور، 
دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی بر روی نقض مکرر قوانین جاری )به ویژه ماده 
3 قانون تشکیل وزارت علوم و مواد 2 و 4 و 5 و 10 و 13 قانون حمایت از شرکت های 

دانش بنیان( نیز در ایجاد شرایط ناگوار فعلی موثر بوده است.

راهکارهای آینده
 با توجه به وضع موجود به نظر می رسد که بایستی در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت و طی اقداماتی نسبت به اصالح این وضعیت همت گماشت:

 د-1  راهکارهای کوتاه مدت )فوری(
فناوری  و  پژوهش  معاون  با  عتف  دبیرکل شورای  بین  تفکیک  فوری،  اقدام  مهم ترین   -
97وزارت علوم است تا مشکالت داخلی وزارت علوم و سوء تفاهمات بین شورای عتف با سایر 
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دستگاه های اجرایی حل شود.
- یک اقدام دیگر، مطالبه مجلس شورای اسالمی از ریاست محترم جمهور برای تفکیک 
وظایف شورای عتف از معاونت علم و فناوری و تشکیل مرتب جلسات این شورا است )که 
البته برخالف دولت های نهم و دهم در چهار سال اخیر به شکل نسبتاً منظم به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شده است(.
-ماده 5 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که صندوق نوآوری را وابسته به شورای عتف 
و زیر نظر رییس جمهور می داند ) و البته این وابسته بودن، جمله ای مبهم است(. لذا شاید تنها راه 
حقوقی برای اجرای این ماده، واگذاری نیابت رییس هیات امنای صندوق مزبور به وزیر علوم 

باشد.

 د-2 راهکار های میان مدت )یک ساله(
- پیگیری مجلس شورای اسالمی برای اجرای مواد مغفول مانده قوانین مربوطه که به آنها اشاره 
شد به ویژه ماده 4 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان )واگذاری پژوهشگاه های دولتی( که 

وظیفه شورای عالی عتف بوده و به کلی فراموش شده است.
- همچنین جلب توجه دولت به این نکته که بر اساس ماده 10 قانون شرکت های دانش بنیان 
هرگونه تسهیالت و مزایای این قانون از سوی هر دستگاهی اعم از معاونت علمی، وزارت علوم، 
صندوق نوآوری و غیره باید به تصویب شورای عتف می رسیده است و تاکنون هم خالف 
قانون اتفاق افتاده که می تواند به راحتی توسط دیوان عدالت اداری متوقف گردد و ضربه سختی 
به شرکت های دانش بنیان وارد آید. البته انواع خدمات مالی صندوق نوآوری وشکوفایی توسط 
عتف در سال 91 پیشنهاد وتوسط دولت مصوب شده است وهمچنان در حال عمل به آن هاست.
- شفاف کردن مرز و حیطه فعالیت شورای عالی عتف نسبت به شورای عالی انقالب فرهنگی 
که علی القاعده باید توسط ریاست جمهور به عنوان رئیس هر دو شورا پیگیری شود. البته 
خوشبختانه به نظر نمی رسد که موضوعات مورد توقع از شورای عتف، اصوالً مورد عالقه 

شورای عالی انقالب فرهنگی باشد و لذا نباید مشکل خاصی در این مورد وجود داشته باشد.
- تقویت ساختار و بودجه شورای عتف برای انجام طرح های کالن بین دستگاهی و نیز تعمیق 
توان کارشناسی دبیرخانه شورا برای انجام هماهنگی های واقعی در زنجیره سیاست های مورد 

نیاز از علم تا ثروت.

د-3 راهکار بلند مدت )سه ساله(
مهمترین اقدام بلند مدت، باید بازآرایی نهادی سیاست گذاری علم و فناوری در کشور باشد. 
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این موضوع اکنون در کشور ما چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ تئوریک به بلوغ قابل قبولی 
رسیده و حال وقت آن فرارسیده که یک بار دیگر و پس از تحوالت برنامه سوم توسعه به آن 

بپردازیم.
 قبل از هر چیز الزم است که ماهیت فناوری را بشناسیم و دیدگاه ملی نسبت به آن را تبیین کنیم:

- در برخی کشورها مانند کشورما، امور فناوری در وزارت علوم قرار دارد. این بدان معناست 
که فناوری را حاصل کاربردی کردن علم می دانند.

- در بسیاری از کشورها هم امور فناوری به وزارت صنایع سپرده شده است با این استدالل که 
فناوری، ابزار رقابتی کردن صنعت است.

- حالت های دیگری نیز وجود دارد مثالً در سال 1998 دولت گرهارد شرودر در آلمان امور 
فناوری را به وزارت اقتصاد منتقل کرد به این دلیل که فناوری را کاالی اقتصادی و قابل معامله 

می دانست.
گزارش حاضـر، به هیچ وجه در صدد نیست که ساختار خاصی را برای ایران توصیـه نماید اما 
آنچه مسلـم است اگر به دنبال تحقق اهـداف چشم انداز و نقشه جامع علـمی هستـیم باید برای 

سیاست گذاری علم و فناوری کشورمان طرحی نو دراندازیم.
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گزارش سیاستی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت 
از توسعۀ فناوری و صنعتی )مروری بر تجربۀ سازمان انرژی 

اتمی، هواـ  فضا، وزارت نیرو و ایدرو(

بهزاد سلطانی1، مرضیه شاوردی2، مجتبی بوجارپور3، رضا رمضانی خورشیددوست4، 
سیدمهدی فرحی5، امین حاج رسولی ها6

چکیده
بررسی تجربۀ کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نشان داده است که، بدون مشارکت تمام عیار بخش 
خصوصی، توسعۀ فناوری راه به جایی نخواهد برد. نقش دولت باید فراهم سازی زمینه برای توسعه و 
تجاری سازی فناوری و رونق یافتن کسب وکار فناوری بنیان در بخش خصوصی باشد. درحالی که، 
در ایران، تسلط و نفوذ بخش دولتی در بیشتر زمینه های مرتبط با توسعۀ فناوری مجالی برای حضور 
بخش خصوصی باقی نمی گذارد و حتی عملکردی ضدحمایتی در تجاری سازی دارد. در این 
میان، برخی سازمان ها و نهادهای کشور تالش ها و اقداماتی برای فرار از مدیریت دولتی، استفاده 
از توانمندی های بخش خصوصی و فراهم کردن ساختار و سازوکار مناسب برای توسعۀ فناوری 
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انجام داده اند. در این نوشتار، تجربۀ سازمان انرژی اتمی، سازمان صنایع هواـ  فضا، وزارت نیرو و 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در توسعۀ فناوری، و راهبرد ساختاری پیشنهادی آن ها، 
برای رفع این مشکالت، بررسی شده است. در این پژوهش، از برگزاری نشست های خبرگان، 

برای بررسی و تحلیل تجربیات سازمان های مذکور و ارائۀ پیشنهاد بهبود، استفاده شده است.
کلیدواژه ها: مالکیت دولتی، مدیریت خصوصی، توسعۀ فناوری، تفکیک ساختار 

1. مقدمه
مدیریت شرکت ها، در مراحل مختلف رشد خود، به مهارت های متفاوت نیاز دارد. درنتیجه، 
ممکن است مالکاِن شرکت همۀ مهارت ها و تجربۀ الزم، برای نقش های مدیریتی مختلف، 
را نداشته باشند. ازاین رو، ایجاد تیم مدیریتِی مجزا از مالکان امکان ادارۀ شرکت، با استفاده از 
افراد حرفه ای با مهارت های عملیات، بازاریابی، تأمین مالی، روابط عمومی و... را فراهم می کند 
و به مدیران ماهر اجازۀ ادارۀ کسب وکارهای پیچیده می دهد. تفکیک مالکیت و مدیریت در 
حاکمیت شرکتی، به معنای واگذاری مدیریت بنگاه به افراد حرفه ای، است که مالک بنگاه 

نیستند. این تفکیک، به ویژه در شرکت ها و سازمان های دولتی، اهمیت بسیار دارد.
حضور دولت در شرکت ها و سازمان های اقتصادی را می توان به دو حالت مختلف تقسیم 

کرد:
1. قوانین و مقررات حاکم بر شرکت دولتی است. در این صورت، قانون محاسبات عمومی 
و قانون استخدام کشوری بر تصمیمات مدیران اثر می گذارد و، با توجه به حاکمیت بوروکراسی 

و قوانین دست وپا گیر دولتی، نمی توان کاری برای افزایش اثربخشی انجام داد.
2. مدیریت شرکت را دولت تعیین می کند، اما قوانین حاکم بر شرکت دولتی نیست. انگیزش 
در این شرکت ها را می توان با نظام های خصوصی انجام داد. در چنین حالتی می توان، با انتخاب 

مدیران مناسب و باانگیزه و اجرای نظام های انگیزشی مناسب، اثربخشی شرکت را افزایش داد. 
با توجه به حجم و میزان مداخلۀ دولت در اقتصاد و صنایع کشور، حدود 80 درصد اقتصاد 
کشور دولتی است. جدی ترین اقدامی که طی سال های اخیر، به منظور کاستن از تصدی گری و 
مداخلۀ دولت در اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، شکل گرفته است، اجرای اصل 44 
قانون اساسی بوده است که تجربیات چندان موفقی نداشته است. یکی از دالیل این امر نداشتِن 
بخش خصوصی، با انباشت سرمایه و تجربۀ مدیریت صنعتی، است. مسئلۀ بعدی واگذاری 
سازمان ها و نهادهای دولتی به نهادهای شبه دولتی )خصولتی( بوده است. ازاین رو، در اجرای اصل 

44 نیز، تغییر مدیریت محتوایی روی نداده است و فقط شکل مالکیت عوض شده است. 
برخی سازمان های دولتی کشور، به منظور فرار از محدودیت های مدیریت دولتی و ایجاد 
ساختار مناسب برای توسعۀ فناوری و صنعتی، سازوکارهایی را اجرا کرده اند و به موفقیت هایی  رو)
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چشم گیر دست یافته اند. تجربۀ سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو، هواـ  فضا و ایدرو، در استفاده 
از توان بخش خصوصی، از این جمله است. تجربۀ سازمان های مذکور، با برگزاری پانل های 
خبرگان، بررسی و، در این نوشتار، ارائه شده است. در پایان، راهکارهای برگرفته از این 

تجربیات ارائه شده است.

2. تجربۀ سازمان انرژی اتمی
براساس سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 ش، در مرتبۀ اول قرارگرفتِن 
صنعت هسته ای در منطقۀ خاورمیانه، یکی از اولویت های ملی است. چشم انداز توسعۀ صنعت 
هسته ای در ایران بیانگر عزم راسخ دولت، برای بهره برداری از نیروگاه اتمی، به کارگیری 
چرخۀ تولید سوخت اتمی، استفاده از پزشکی هسته ای و سایر بخش های کاربردی و مهم این 

صنعت است. 
ایران در اوج یکی از بزرگ ترین تحریم های طول تاریخ توانسته است فناوری هسته ای 
را، از نیروگاه تا چرخۀ کامل سوخت هسته ای و کاربردهای صنعتی و پزشکی، توسعه دهد. 
بخش عمده ای از این دستاوردها، با فعالیت های تحقیق و توسعۀ داخلی، به دست آمده است 
و بررسی تجربۀ این صنعت می تواند راهنمایی، برای توسعۀ بومی سایر صنایع و فناوری ها در 

کشور، باشد. 
سازمان انرژی اتمی ایران، در 1972 م، به دنبال پیشنهاد آمریکایی ها تأسیس شد. تقریباً 
فناوری  اتمی، دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز در زمینۀ  انرژی  با تشکیل سازمان  هم زمان 
هسته ای فعال شدند و تربیت دانشجو در این رشته آغاز شد. دانشجویانی نیز برای تحصیل در 

رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به خارج از کشور اعزام شدند.
گرچه از همان روزهای نخستین شکل گیری سازمان انرژی اتمی در کشور، اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه، با مشارکت و حمایت کشورهای خارجی، انجام می گرفت، اما 
عمدۀ این مشارکت ها در قالب پروژه های کلید در دست و انعقاد قراردادهای خرید بوده 
است. با پیروزی انقالب ایران در 1357، سیاست کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر کرد 
و به سیاست تحریم فناورانه تبدیل شد. شرکت های خارجی طرف قرارداد حاضر به تکمیل 
پروژه های هسته ای نشدند و تأسیسات هسته ای، با خسارت های مالی فراوان، نیمه کاره رها شد. 
جنگ هشت ساله نیز باعث تخریب برخی تأسیسات نیمه کارۀ هسته ای و توقف فعالیت در زمینۀ 
تحقیقات هسته ای شد. در طول جنگ و کمبود شدید منابع نیرو، ایران، با روی آوردن به اسپانیا 
و ژاپن، به دنبال تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بود که آن ها نیز به علت فشارهای آمریکا از ادامۀ 

همکاری با ایران خودداری کردند.
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2. 1. شتاب توسعۀ فناوری با تفکیک مالکیت و مدیریت 
پس از پایان جنگ، دولت ایران برنامه های مختلفی، برای دستیابی به فناوری هسته ای و تولید 
سوخت و انرژی هسته ای، در دستور کار خود قرار داد: انعقاد قرارداد ایران و روسیه برای 
تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، توسعه و تکمیل تأسیسات سوخت هسته ای اصفهان 
و ایجاد تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز. اما با گذشت چندین سال از جنگ و پیگیری 
و اجرای قرارداد با روسیه و چین، توسعۀ فناوری هسته ای پیشرفت چندانی نداشت. در 1376، 
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی دریافت که سازمان با فضای دولتی راه به جایی نمی برد: به 
دلیل تحریم های مختلف، امکان انتقال فناوری به کشور وجود نداشت؛ بهره وری سازمان کم 
بود؛ به دلیل حاکمیت ساختار و روحیۀ دولتی و نبود چابکی و انگیزۀ الزم، پیشرفت محسوسی 
در توسعۀ فناوری های هسته ای روی نداده بود و پروژۀ نیروگاه بوشهر نیز پیشرفت چندانی 
نداشت. ازاین رو، رئیس وقت سازمان، با اتخاذ تصمیمی راهبردی و اخذ مجوز از مقام معظم 
رهبری، شرکتی خصوصی را برای پیشبرد مسائل هسته ای راه اندازی کرد. پس از اخذ این 
مجوز، شرکتی کاماًل خصوصی، در ادارۀ ثبت شرکت ها، ثبت شد و، به تدریج، شرکت های 
زیرمجموعۀ آن در بخش های مختلف زنجیرۀ ارزش هسته ای شکل گرفت. با ثبت این شرکت 
خصوصی، درواقع، مالکیت و مدیریت از هم تفکیک شد. همۀ امور این شرکت مانند شرکت 

خصوصی مدیریت می شود و قانون تجارت بر آن حاکم است. 

2. 2. دستاوردهای حاصل از تفکیک مالکیت و مدیریت 
تصمیم تفکیک مالکیت و مدیریت محور اصلی موفقیت سازمان انرژی اتمی در توسعۀ این 
فناوری بوده است. عمدۀ موفقیت های هسته ای در هولدینگ خصوصی ثبت شده و شرکت های 
زیرمجموعۀ آن روی داده است. این سازوکار مدیریت خصوصی باعث تحول اجرایی ـ 

مدیریتی در سازمان شده است و بستری مناسب، برای توسعۀ فناوری، فراهم کرده است.
یکی از دستاوردهای این اقدام ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای انجام پروژه های بزرگ 
هسته ای است. سازمان توانمندی و تجربه ای قوی، برای تعریف و اجرای پروژه های هسته ای و 
توسعۀ محصوالت و فناوری های مرتبط، بدون نیاز به انتقال فناوری خارجی، را به دست آورده 
است. با واگذاری فعالیت های توسعۀ فناوری هسته ای به شرکت های خصوصی، ساختاری 
چابک و متناسب با فضای فناورانه شکل گرفته است که، فارغ از بوروکراسی های پیچیدۀ 

سازمان های دولتی، امکان نوآوری و توسعۀ سریع فناوری را دارد. 
مرتبط،  خصوصی  شرکت های  و  اتمی  انرژی  سازمان  فعالیت  سال  بیست  حدود  طی 
ظرفیت های مهندسی، تحقیقاتی و بازاریابی شایان توجهی، در این حوزه، در کشور، ایجاد شده 

است، ازجمله:
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ـ ظرفیت های مهندسی؛
ـ دو شرکت طراحی؛ 

ـ چند شرکت ساخت و نصب؛ 
ـ شرکت تأمین تجهیزات؛

ـ شرکت های بهره برداری؛ 
ـ ظرفیت های تحقیقاتی

ـ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ 
ـ دانشگاه ها؛

ـ شرکت های تحقیقاتی؛
ـ ظرفیت های بازاریابی؛

ـ ارائۀ خدمات پرتودهی به صنایع غذایی و...؛
عرضۀ رادیوداروها به بازار پزشکی کشور.

2. 3. مشکالت اجرایی راهبرد تفکیک مالکیت و مدیریت 
شرکت خصوصی ثبت شده در سازمان انرژی اتمی، با وجود مزایا و موفقیت هایی که داشته 
است، با مشکالتی هم مواجه بوده است. یکی از مشکالِت این شرکت تخصیص بودجۀ دولتی 
به آن است. هدف از تأسیس این شرکت استفادۀ بهینه از اموال دولت، از طریق مدیریت 
خصوصی، بوده است. اما با توجه به راهبردی بودن صنعت هسته ای و تخصیص بودجۀ دولتی، 
حتی به شرکت های خصوصی این صنعت، مدیران این شرکت های خصوصی توازن درآمد و 
هزینۀ سالیانه و فضای کسب وکار خصوصی را تجربه نمی کنند و نمی توانند شرکت را، عماًل 

به صورت خصوصی، اداره کنند.
مشکل دوم، مجاورت بخش دولتی و خصوصی است. این امر باعث شده است حتی 
شرکت هایی از زنجیرۀ ارزش صنعت هسته ای که می توانند درآمدزایی و سودآوری مستقل 
داشته باشند و امور شرکت را بدون نیاز به بودجۀ دولتی اداره کنند )مانند شرکت های فعال در 
حوزۀ رادیو داروها( با مقاومت سازمانی از جانب مدیران بخش دولتی سازمان مواجه شوند. 
این شرکت ها اجازۀ بهره مندی از سود و درآمد خود را ندارند. ازاین رو، انگیزه ای برای افزایش 

درآمد و سودآوری نخواهند داشت.

2. 4. راهکارهای پیشنهادی
با توجه به مشکالت بیان شده، پیشنهاد می شود:

1( سازوکارهای امنیتی ـ مالی همکاری با بخش خصوصی مدون و اجرایی شود؛ تا هم 
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امکان فعالیت مستقل شرکت های خصوصی فراهم شود، و هم این شرکت ها امکان درآمدزایی 
داشته باشند. 

2( محدودیت زمانی برای حرکت به سمت مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی واقعی 
تعیین شود. برای مثال، شرکت های خصوصی وابسته به سازمان دولتی حداکثر تا پنج سال از 
بودجۀ دولتی بهره مند باشند. پس ازاین مدت، بودجۀ دولتی قطع و شرکت ملزم به درآمدزایی 

و سودآوری و مدیریت واقعاً خصوصی کسب وکار خود شود. 
3( در برخی مسائل، که جنبۀ حاکمیتی ندارد، بعد از پنج سال که شرکت به سودآوری 
رسید، سازمان دولتی سهام را به مدیران و کارکنان واگذار کند و شرکت کاماًل خصوصی 

شود. 
4( برای تجاری سازی و درآمدزایی مستقل فناوری های بالغ، شرکت های زایشی کوچک تری 

از دل شرکت های بزرگ موجود در صنعت هسته ای شکل گیرد.

3. تجربۀ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در این بخش، روند شکل گیری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و عوامل مؤثر بر 

موفقیت و سپس دالیل سیر نزولی این سازمان بررسی می شود. 

3. 1. پیشینه
طی سال های 1342 تا 1346، مسائلی مانند فرسوده بودن زیرساخت کارخانه ها، دولتی بودن 
عمدۀ صنایع کشور، نرخ برگشت سرمایۀ 0/6 درصدی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به 
نفت، در شورای اقتصاد کشور مطرح بوده است. پس از بررسی اولیۀ این مسائل، وزرای اقتصاد 

و کار مسئول یافتن راه حلی برای این مشکالت شده اند.
پس از بررسی ها و مطالعات وزارت کار و اقتصاد، دو پیشنهاد مطرح شد: 1( »استفاده از 
الگوی سرمایه گذاری بلژیک و ایجاد شرکت سرمایه گذاری«؛ 2( »استفاده از الگوی INI 7 در 

اسپانیا و IRI 8 در ایتالیا«.
تصمیم نهایی تمرکز بر الگوی IRI و کمک گرفتن از الگوی INI بود. ویژگی های مهم 

رویکرد ایتالیا و اسپانیا عبارت است از: 
ـ دولت ابتدا مالکیت کامل دارد؛

ـ اندکی بعد، هر درصدی از سهام را که بتواند، در بورس عرضه می کند و سهام عرضه شده 
را، به تدریج، به مرز صد درصد می رساند؛

7. Instituto Nacional de Industria )INI(
8. Istituto per la Ricostruzione Industriale )IRI( )Institute for Industrial Reconstruction( رو)
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ـ هرکدام از شرکت ها که جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشد، زودتر 
خصوصی می شود؛

ـ شرکت خصوصی شده با تلفیق عمودی یا افقی حلقه های مفقوده را تکمیل می کند. 
با توجه به این ویژگی ها و براساس مطالعۀ انجام شده، مقرر شد: 

ـ سازمانی مشابه با IRI ایجاد شود؛
ـ فناوری های نو را در بربگیرد: گسترش؛
ـ صنایع قدیمی را نوسازی کند: نوسازی؛

ـ نام سازمان: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(.

3. 2. قانون تأسیس و دستاوردهای ایدرو
برنامه ریزی برای تأسیس ایدرو از سال 1343 شروع شد و قانون آن در 1346/04/26 تصویب 

شد. برخی از نکته های مهم قانون سازمان گسترش عبارت است از:
ـ سازمان با بودجۀ دولتی ایجاد می شود؛ 

ـ سازمان و همۀ شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن، از هر لحاظ، استقالل کامل 
دارد و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسه های دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات 
عمومی نیست، مگر اینکه در قانونی صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام 

برده شود؛
ـ سازمان، براساس قانون خاص خود، اداره می شود و، در جایی که در قانون سازمان 

پیش بینی نشده باشد، تابع قانون تجارت است و طبق اصول بازرگانی اداره می شود؛
مالیاتی،  قوانین  ازلحاظ  مالیات می دهد.  اما  برنمی گرداند،  به دولت  پولی  ـ سازمان 

مشمول مقررات مربوط به شرکت های خصوصی )غیردولتی( خواهد بود؛
ـ سازمان هیئت مدیره ندارد؛ هیئت عامل دارد و همۀ اعضای آن موظف اند. اعضای هیئت 

عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی منصوب می شوند؛
ـ سازمان باید 25 درصد سود خود را به R&D و آموزش تخصیص بدهد؛

ـ سازمان حق ورود به ساختمان سازی را ندارد؛
ـ سهام دار سازمان گسترش صددرصد دولت بود، البته بدون قدرت تصمیم گیری برای 
انتخاب مدیران. مدیران سازمان اشخاص حقیقی )نمایندۀ دولت و با معرفی دولت( بودند که 
مجلس آن ها را انتخاب می کرد. دولت حق برکناری مدیر را داشت و بودجۀ سازمان هم در 

دست دولت بود.
این مجموعه فعالیت خود را با چهار شرکت )شامل آلومینیوم سازی اراک و ماشین سازی 
97تبریز( شروع کرد. تعداد شرکت های تابعه و وابسته،  در عرض ده سال، به 113 شرکت رسید. 
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در چرخه ای چندساله، هم تعداد این شرکت ها افزایش یافت و هم از بحران ها نجات یافتند و 
درآمدزا شدند. 

طبق اساس نامۀ سازمان، پس از اینکه شرکت های تابعه به درآمدزایی رسید یا نوسازی شد، 
باید، طی یک دورۀ سه تا پنج ساله، در بورس عرضه شود یا به بخش خصوصی واگذار شود. 
تا سال 1352، سازمان نوسازی را کامل انجام می داد و، با »مشتری سازی« خود دولت، تلفیق 
عمودی صنایع را هم به خوبی انجام می داد. برای مثال، در توزیع برق، شرکت مقره سازی را 
تشکیل داد )51 درصد سازمان گسترشـ  49 درصد وزارت نیرو( و با وزارت آموزش وپرورش 
هم، شرکت نوسازی مدارس را تأسیس کرد. پس از ایجاد بورس، سهام این شرکت ها در 
بازار عرضه شد و این رویکرد مفاسِد ناشی از خصوصی سازی اختصاصی را حذف کرد. 

فعالیت های سازمان گسترش طی این دوره بخش خصوصی را از شکست نجات داد. 

3. 3. افول سازمان گسترش
متأسفانه از سال 1353، افزایش قیمت نفت و حرکت به سمت ساختمان سازی ضربه ای عظیم 
به ایدرو زد. با افزایش قیمت نفت، ایدرو »نوسازی صنایع« را رها و توسعه یا »گسترش صنایع« 
را شروع کرد. توسعه عمدتاً با رویکرد دریافت لیسانس خارجی و تلفیق عمودی با مشتری 
)وزارتخانه ها( انجام می شد. متأسفانه سازمان، به تدریج، به سمت »بنگاه داری« حرکت کرد و 

وظایف توسعه ای سازمان کم رنگ شد. 
بعد از انقالب، روند حرکت سازمان تغییر کرد. قانون سازمان تغییر کرد؛ سازمان به وزارت 
صنایع وابسته شد و وزیر صنایع رئیس سازمان شد. در این میان، اجرای اصل 44، منابع مالی 
ایدرو را به شدت محدود کرد؛ درآمد حاصل از فروش شرکت های تابع سازمان به خزانۀ 
دولت واریز شد و به سازمان ارائه نشد. البته بعد از مدتی، مقرر شد که 70 درصد این درآمد 
به سازمان برگردد. همچنین، سازمان، بر اثر سرمایه گذاری در پروژه های دفاعی، در فهرست 

تحریم قرار گرفت و همۀ پروژه های سازمان با مخاطره روبه رو شد.
بدین ترتیب، ایدرو که هنوز به بلوغ نرسیده بود، استحاله شد. سازمان، پیش از انقالب، 
مستقل از دولت و حلقۀ واسط توسعه آفرین بین وزارتخانه ها بود. اما مصوبۀ مجلس، مبنی بر 
وابسته شدن سازمان گسترش  به وزارت صنایع، بزرگ ترین موتور توسعۀ صنعتی ایران را دچار 

تغییر ماهیت و در نتیجه افول کرد. 

3. 4. راهکارهای پیشنهادی برای سازمان های توسعه ای
از  رهایی  از چاره های  یکی  ایدرو،  الگوی  با  مشابه  توسعه ای،  ایجاد سازمان های  رویکرد 
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وضعیت کنونی کشور است. تجربۀ ایدرو حرفه ای و طراحی شده و ازاین رو تکرارپذیر است. 
برای مثال، پس از انجام مطالعات سیر تحول ایدرو در سال 1376، اعالم شد که توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی از وظایف ایدرو بوده، اما مغفول مانده است. بدین منظور، 
»سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(« دقیقاً مبتنی بر الگوی ایدرو ایجاد 

شد که امروزه اهمیت وجودی آن برای صنایع باالدستی معدن آشکار شده است. 
نکته های مثبت مدل ایدرو عبارت است از:

ـ استقالل سازمان از بدنۀ دولت؛
ـ حاکمیت قانون خاص سازمان با تأکید بر قانون تجارت و حاکم نبودن سایر قوانین دولتی 

بر سازمان؛
ـ قانون مداری سازمان؛ حاکمیت ضوابط و نه روابط؛

ـ مشتری سازی دولت )تضمین بازار( برای اطمینان از موفقیت توسعۀ صنعتی؛
ـ تالش برای نوسازی و گسترش هرچه بیشتر صنایع، پرهیز از بنگاه داری و اجرای راهبرد 

خروج سه تا پنج ساله؛
ـ ایفای نقش نظارتی و هدایتی دولت، نه دخالت و تصدی گری.

عواملی که در دوران پس از انقالب و در سال های اخیر باعث افول ایدرو شد:
ـ حرکت سازمان به سمت بنگاه داری و رهاسازی نوسازی صنایع؛ 

ـ تغییر قانون سازمان، در نتیجه، از بین رفتن استقالل سازمان و وابستگی آن به وزارت صنایع؛
ـ اجرای نادرست اصل 44 و ایجاد بحران مالی برای ایدرو؛

ـ ایفای نقش دخالتی دولت و نه وظیفۀ نظارتی.
با توجه به مسائل بیان شده، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1( احیای جنبه های مثبت قانون اولیۀ ایجاد ایدرو؛
2( الزام دولت بر ایجاد سازمان های توسعهای نو مبتنی بر الگوی آغازین ایدرو؛

3( اجرای راهبرد خروج سه تا پنج ساله و جلوگیری از حرکت سازمان های توسعه ای به 
سمت بنگاه داری؛

4( افزایش سطح آگاهی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، به  منظور سیاست گذاری و 
تصویب قوانین حمایت از سازمان توسعه ای.

97
یز 

پای
 ،2

ۀ 8
مار

، ش
 8 

رۀ
دو

ی، 
وم

عم
ری 

گذا
ت 

یاس
ی س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف



4. تجربۀ وزارت نیرو
وزارت نیرو در دو مرحله اقدام به توسعۀ توانمندی های ساخت داخل کرده است.

4. 1. مرحله اول: از سال 1360 تا 1370
طی این دورۀ ده ساله، تمرکز وزارت نیرو بر ساخت داخل تجهیزات پرمصرف صنعت آب و 

برق بوده است، تجهیزاتی مانند کنتورها، ترانسفورماتورها، دکل های انتقال نیرو و... . 
این اقدام از سه طریق انجام شده است:

1( در اختیار گرفتن مدیریت کارخانه هایی که بخشی از سهام آن ها متعلق به وزارت نیرو 
و بخش دیگر متعلق به اشخاص حقیقی خصوصی یا نهادهای غیردولتی بوده است، مانند ایران 
ترانسفو )بانک صنعت و معدن + زیمنس( و کنتورسازی ایران )بانک صنعت و معدن + آ. ا. 

گ. آلمان(.
2( مشارکت با نهادهای غیردولتی )بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری( برای احداث 
کارخانه های جدید، مانند شرکت نیروکلر )بانک صنعت و معدن(، شرکت کلرپارس )شستا(، 

مهاب قدس و... .
3( ترغیب، تشویق و ارائۀ تسهیالت ارزی و مالی به بخش خصوصی به منظور ایجاد صنایع 
جدید برای وزارت نیرو، مانند کارخانه های تولید المپ های کم مصرف، لوله های GRP و... 

که صددرصد سرمایه گذاری آن ها را بخش خصوصی انجام داده است.
در سال 1361، وزارت نیرو درصدد جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان این 
بخش بود؛ اما بخش خصوصی قوی واقعی در کشور وجود نداشت. به همین دلیل، اقدام به 
مشارکت با نهادهای عمومی غیردولتی کرد؛ یعنی نهادهایی که محدودیت های بوروکراسی و 
مقررات دولتی را ندارد. ضمن تعامل با آستان حضرت معصومه و آستان قدس رضوی، مقرر 
شد شرکتی خصوصی »مهاب قدس« ثبت شود، 49 درصد سهام متعلق به وزارت نیرو باشد و 
51 درصد به آستان ارائه شود )26 درصد آستان قدس و 25 درصد آستان حضرت معصومه(، 

اما آستان مسئولیت اجرایی نداشته باشد. 
سه بند طالیی اساسنامۀ مهاب قدس در زمان تأسیس:

1( در هیچ شرایطی، آستان نمی تواند سهام بخش دولتی را بخرد؛
2( وزیر نیرو برای همیشه رئیس مجمع عمومی خواهد بود؛

3( بخشی از سود شرکت اندوخته می شود و بخشی به کارکنان تخصیص می یابد.

4. 2. مرحله دوم: پس از سال 1370
در دهۀ 1360، دولت اعمال کنترل عملیاتی می کرد؛ قوانین استخدام کشوری ذی حسابی و  رو)
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معامالت دولتی حاکم بود. دولت در همۀ شئون بنگاه ها دخالت می کرد. اما کنترل ِعملیاتی 
بنگاه را در کوتاه مدت و میان مدت به زیان دهی می رساند. با توجه به مشکالت پیش آمده، در 

سال های 1372 تا 1378 دولت تصمیم به کنترل راهبردی گرفت.
در این مرحله، وزارت نیرو تالش کرد ساخت داخل را به پروژه های بزرگ خود مثل 
نیروگاه ها، پست های برق، تصفیه خانه های آب و فاضالب و... تسری دهد. وزارت نیرو تصمیم 
گرفت شرکت های پیمانکار عمومی )GC(9 خود را به صورت غیردولتی و البته تحت کنترل 
دولت تأسیس کند که حاصل این تصمیم شرکت های مپنا و فراب بود. مپنا از ترکیب سهام 
ساتکاب )دولتی و متعلق به وزارت نیرو(، شرکت سرمایه گذاری ساتکاب )غیردولتی( و ایدرو 

ایجاد شد. فراب نیز از ترکیب سهام ساتکاب و سرمایه گذاری ساتکاب تأسیس شد.
پس از ایجاد مپنا، با واگذاری پروژه های کوچک به این شرکت، و سازوکارهای درونی، 
این شرکت شکل گرفت. در سال های 1378 تا 1379، که دوران ثبات نسبی اقتصاد کشور 
بود، دولت، هوشمندانه، پروژۀ خرید، نصب و راه اندازی 30 توربین را به مپنا واگذار کرد؛ 
یعنی مؤلفۀ کشش بازار وارد بازی شد و دولت بازاری قوی ایجاد کرد. بنگاهی که نهادهای 
آن شکل گرفته بود و آمادگی استفاده از بازار را داشت، از این فرصت حداکثر بهره برداری را 
کرد و اقدام به مشارکت با شرکت های صاحب فناوری دنیا کرد. از منابع مالی خارجی استفاده 
کرد و وام هایی با نرخ و دورۀ بازگشت مطلوب گرفت. اما مپنا، از دوره ای به بعد، دریافت که 
کشش بازار کافی نیست و باید به فکر فشار فناوری باشد؛ درنتیجه، از سال 1387، واحد تحقیق 

و توسعه را راه اندازی کرد و اکنون توسعۀ فناوری های مرتبط را با موفقیت انجام می دهد. 

4. 3. تحلیل و راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تجربۀ مپنا و وزارت نیرو، نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

ـ سه دهه پیش، نهادهای عمومی غیردولتی نهادهایی قوی در سرمایه گذاری و صنعت 
بودند و دولت می توانست، با مشارکت آن ها، شرکت های جدیدی تأسیس کند که دولتی 
نباشد ولی تحت کنترل دولت باشد )خصولتی(. در آن زمان، این نهادها، بدون دخالت در 
مدیریت شرکت ها، در پایان سال سود خود را دریافت می کردند. اما در حال حاضر، آستان ها 
)و به ویژه آستان قدس رضوی( در بازار سرمایه، صنعت، تجارت و کشاورزی و مدیریت 

شرکت های مرتبط حضور دارند.
ـ در روند خصوصی سازی های دهۀ 1380 و اوایل دهۀ 1390، بخشی عمده از دارایی های 
دولت به نهادهای عمومی دیگری مانند قرارگاه خاتم االنبیا، قرارگاه خاتم االوصیا، ستاد اجرایی 
فرمان امام و... منتقل شد. کارکرد بلندمدت این نهادها به دو دلیل اصلی در توسعۀ صنعتی 
9. General Contractor
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کشور مثبت نیست:
ـ نمی توان از این نهادها انتظار داشت با اعمال مدیریت بهینه، نقص دولت را در 

مدیریت شرکت های دولتی جبران کنند.
ـ این نهادها به دلیل اتکا به خارج از دولت، اعتقاد جدی به رشد بخش خصوصی 

و رغبتی برای بازی در میدان رقابت ندارند.
درنتیجه، نهادهای غیردولتی که می تواند دولت را در خصوصی سازی دارایی های صنفی 

خود یاری کند به مجموعه های زیر محدود می شود:
1( بخش خصوصی )مپنا، فراب و...(؛

2( صندوق های بازنشستگی )نفت، فرهنگیان و ...(؛
3( شرکت های سرمایه گذاری بانک ها؛

4( سایر شرکت های سرمایه گذاری کارکنان؛
5( ایدرو.

پیشنهاد می کنیم دولت برای اجرای پروژه های بزرگ خود،
ـ پروژه ها را به بخش خصوصی نیمه توانمند موجود )ردیف 1( واگذار کند و از مجری 

پروژه حمایت مالی کند. 
بخش  با  درصد  از 49  کمتر  سهام  با  می تواند  دولت  بزرگ مقیاس،  پروژه های  در  ـ 

خصوصی شریک شود و مدیریت پروژه بر عهدۀ بخش خصوصی باشد.
ـ در صورت نبود امکان مشارکت با بخش خصوصی، دولت می تواند به ترتیب اولویت 
از ردیف های 2 تا 5 برای ادارۀ صنایع دولتی یا اجرای پروژه های خود استفاده کند یا با 
آنان شریک شود. این سازمان ها، از نظر مالکیت، تحت کنترل بخش دولتی است، اما تابع 

قانون محاسبات عمومی یا قانون استخدام کشوری نیست.

5. تجربۀ حوزة هواـ  فضا
مسیر حوزۀ هواـ   فضا، در توسعۀ فناوری، به چهار دوره تقسیم می شود: تا دهۀ 1370، تمرکز بر 
انتقال فناوری بوده است. طی دهه های 1370 و 1380، طراحی و توسعۀ فناوری بومی مطرح شده 

است و در دهۀ 1390، طراحی سامانه های نوآورانه در دستور کار قرار گرفته است )شکل 1(.
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 شکل 1. دوره های توسعۀ فناوری در حوزة هواـ  فضا

5. 1. مدل سابق توسعۀ فناوری
تحقیق و توسعه در نهادهای مختلف، سطح و عمقی متفاوت دارد. برای نمایش بهتر سطح و 
عمق، از حروف بزرگ و کوچک استفاده می شود: R نشان دهندۀ تحقیقات پایه ای و عمیق و 
r تحقیقات برای رفع مشکالت سطحی است. D به معنای توسعه تا رسیدن به مجموعه ای قابل 
بهره برداری در سامانه و d نشان دهندۀ قابلیت دستیابی به فناوری است. بسته به مأموریت هر نهاد 
تحقیق و توسعه، چهار حالت را می توان متصور بود: r&D ،R&D ،r&d و R&d. در مدل 
پیشین توسعۀ فناوری در صنایع هواـ  فضا، تمرکز بیشتر روی توسعۀ فناوری )D( بوده است و 
تحقیق )R( عمدتاً در پژوهشکده، مراکز پژوهشی و دانشگاه ها انجام می شده است )شکل 2(. 
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شکل 3 مدل سابق را، به تفکیک مراحل توسعۀ فناوری و نقش نهادهای مختلف، نمایش 
می دهد. نهادهای توسعه دهندۀ سامانه ها، به جز تحقیقات بنیادین و پایه درزمینۀ علوم، در 

دیگر مراحل توسعۀ فناوری، نقش محوری داشته است. 

شکل  3. مدل سابق توسعۀ فناوری در حوزة هوا ـ فضا به تفکیک مراحل توسعه و 
مشارکت نهادها

5. 2. مدل مطلوب توسعۀ فناوری در حوزة هوا ـ فضا
در مدل مطلوبی که برای توسعۀ فناوری طراحی شده است، نهادهای توسعه دهندۀ سامانه ها فقط 
در مراحل مختلف توسعۀ فناوری سامانه ها نقش دارند و توسعۀ علوم، فناوری های توانمندساز 
و فناوری های زیرسامانه ها بر عهدۀ دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنایع و شرکت ها، به ویژه 

شرکت های دانش بنیان، است )شکل 4(.
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ـ فضا به تفکیک مراحل توسعه و  شکل  4. مدل مطلوب توسعۀ فناوری در حوزة هوا 
مشارکت نهادها

در مدل مطلوب توسعۀ فناوری، ارتباطات شبکه ای بین نهادهای مختلف درگیر در توسعۀ 
فناوری و محصول در نظر گرفته شده است )شکل 5(.

97ش کل 5. ارتباطات شبکه ای در مدل مطلوب توسعۀ فناوری 
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5 .3. راهبرد ساختاری مطلوب
با بررسی مدل سابق و مطلوب توسعۀ فناوری در حوزۀ هوا ـ فضا، چارچوبی مشابه شکل 6، 
برای تعیین راهبرد ساختاری مطلوب توسعۀ فناوری در سازمان های توسعه دهندۀ سامانه در 
حوزۀ هوا ـ فضا، پیشنهاد می شود. دو بعد پیشنهادی برای تعیین نهادهای درگیر در توسعۀ 
فناوری عبارت است از »اهمیت پایداری و اعتماد به شبکه« و »ریسک توسعۀ فناوری«. برای 
مثال، زمانی که ریسک توسعۀ فناوری زیاد و اهمیت پایداری و اعتماد به شبکه کم است، 

دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی دولتی در توسعۀ فناوری ایفای نقش می کنند. 

شکل 6.  راهبرد ساختاری مطلوب برای توسعۀ فناوری 

6. جمع بندی و پیشنهاد 
راستای  در  مدیریت،  و  مالکیت  تفکیک  در  مختلف  سازمان های  تجربۀ  نوشتار،  این  در 
دستیابی به ساختار مناسب برای توسعۀ فناوری و صنعتی، بررسی شد. با توجه به این تجربیات، 
راهکارهایی برای کمک به خصوصی سازی واقعی و کاهش تصدی گری دولت پیشنهاد 

می کنیم:
و  قوانین  تصویب  به  منظور  مجلس،  نمایندگان  آگاهی  سطح  افزایش  و  آموزش   )1

سیاست های مناسب برای تفکیک مالکیت و مدیریت؛
3( شناسایی خألها و شکاف های قانونی و رفع آن ها، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ها  رو)
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درزمینۀ خصوصی سازی؛
4( ایفای نقش دولت تنها در بسترسازی و تعیین قواعد بازی عادالنۀ بخش خصوصی و 

دولتی، هم زمان با ایجاد کشش بازار و فشار فناوری؛
5( تخصیص بخشی از بودجه به سازمان های توسعه ای مستقل از دولت )مشابه با الگوی 

ابتدایی ایدرو( و تابع قانون تجارت، نه قوانین و مقررات دولتی؛
تعیین محدودیت  و  اعتبارهای دولتی  فهرست  از  6( خارج کردن شرکت های دولتی 
زمانی )سه تا پنج ساله( برای حرکت به سمت مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی به منظور 
الزام شرکت های خصوصی وابسته، به درآمدزایی، سودآوری و مدیریت واقعاً خصوصی 

کسب وکار؛ 
7( تخصیص 2ـ4 درصد سهام شرکت های خصوصی وابسته به سازمان های دولتی، به 

مجمع، هیئت مدیره و کارکنان؛
8( استفاده از سازمان های توسعه ای )مانند ایدرو( برای اعمال کنترل راهبردی یا کنترل 

مالی دولت، بدون کنترل عملیاتی؛
9( اجرای راهبرد خروج سه تا پنج ساله در سازمان های توسعه ای و جلوگیری از حرکت 

سازمان های توسعه ای به سمت بنگاه داری؛
10( کمک گرفتن از صندوق های بازنشستگی یا شرکت های سرمایه گذاری در اجرای 

پروژه های بزرگ دولتی؛
11( استفاده از رویکرد شبکه ای در توسعۀ فناوری و توجه به ریسک توسعۀ فناوری در 

ایجاد ساختار همکاری مناسب برای توسعۀ فناوری. 

قدرد انی
از آقایان دکتر جهانگیر جدی، دکتر عبداهلل صولت ثنا، دکتر سیدکامران باقری، دکتر محسن حامدی 

ـ صمیمانه تشکر می کنیم. ــ که همگی ما را از نظرهای ارزشمند خود در این حوزه بهره مند کردندـ 
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مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانۀ آن
شهربانو تاجبخش1

بازبینی و ویراستاری علمی : مسعود درودی2

چکیده 
متن پیِش رو صورت نوشتارِی سخنرانی شهربانو تاجبخش است که در همایش »حکمرانی و امنیت 
امنیتی تهران، در آذرماه 1396، در دانشکدۀ مطالعات جهان  ، ذیل دومین کنفرانس  غرب آسیا« 
دانشگاه تهران، ارائه شد. شهربانو تاجبخش استاد و پژوهشگر دانشگاه پاریس در حوزۀ مطالعات امنیت 
بین الملل است. ایشان، در این سخنرانی، مفهوم امنیت انسانی را، در ابعاد مختلف آن، بررسی کرده 
و کوشیده است در نحوۀ نگریستن به امنیت، از منظر انسانی، مداقه کند. امنیت انسانی، در این نگاه، 
از رویکرد محدودنگرش که امنیت را حفاظت از خشونت و ترس می داند فاصله گرفته و بر رویکرد 
موسع خود که مبتنی بر آزادی از احتیاجات و نیازمندی ها و بقا هست، تاکید می کند. تاجبخش، 
در خالل ارائۀ خود، استدالل می کند که رویکرد امنیت انسانی، در رویکرد سیاست گذارانۀ خود، 
به تجربۀ زیستۀ افراد نیز توجه می کند؛ موضوعی که برخالف رویکردهای رئالیستی و نهادگرایانه 
به مفهوم امنیت است. در نهایت، امنیت انسانی در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی بر بافتارها، 
چندبُعدی بودن مفهوم امنیت انسانی و شبکه مندی امنیتی تأکید دارد. در ادامه، متن سخنرانی ایشان 
می آید. چون این متن به فارسی سلیس و روان نبود، در برخی موارد، اصالح و فارسی سازی شده است.

1. پژوهشگر و استاد دانشگاه پاریس؛  
darroudi@css.ir :2. پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ رایانامه

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 28، پاییز97



متن سخنرانی 
به نام خدا و با عرض سالم،

از آقای دکتر [محمد] فاضلی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و آقای دکتر 
[مهدی] آهویی بابت فراهم آوردن این فرصت، برای ارائۀ بحث خودم، سپاسگزارم. بنده استاد 
دانشگاه پاریس هستم و طی پانزده سال اخیر، »امنیت انسانی« را ذیل درس امنیت بین الملل برای 
دورۀ ارشد تدریس می کنم. در این [فرصت] تالش خواهم کرد سخنرانی خودم را در چهار 

محور ارائه کنم:
●اول، مفهوم امنیت انسانی چیست؟

●دوم، فرق این مفهوم با چارچوب های دیگر چیست؟

●سوم اینکه در روابط بین المللی و سازمان های بین المللی از این مفهوم چگونه استفاده می شود؟

●و  [در نهایت]  ما چگونه می توانیم از این مفهوم برای پیاده کردن و طرح کردن سیاست های 

اجرایی مختلف [استفاده کنیم]؟

محور اول: مفهوم امنیت انسانی
 جوهِر امنیت انسانی [انسان] است که به عنوان هدف و کارگزار یک مفهوم گسترش یافته 

[است] و مفهومی چندبعدی از نظر امنیت است. 
اول ببینیم که مفهوم [امنیت انسانی] چیست؟  جوهر امنیت انسانی [در نوع نگاه به انسان] 
است؛ [در این رویکرد] انسان به عنوان هدف و کارگزاِر مفهومی گسترش یافته و چندبُعدی 
برای امنیت [مطرح می باشد]. در اینجا مفهوم انسان از همه مهم تر است. در رویکرد امنیت انسانی، 
مفهوم انسان نه تنها به عنوان ذینفع سیاست های امنیتی بلکه به مثابه کارگزار امنیت نیز مطرح و 

گسترش یافته است. 
مرحوم محبوب الحق3 بنیانگذار این مفهوم در گزارش توسعۀ انسانی برنامۀ پیشرفت و توسعۀ 
ملل متحد4 بود. ایشان ابتدا در بانک جهانی کار می کرد و سپس به برنامۀ پیشرفت و توسعۀ 
پیشنهاد کرد. در سال 1994  را  انسانی  ملل متحد آمد و در سال 1990 م گزارش توسعۀ 
گزارش توسعۀ انسانی را به موضوع امنیت انسانی ارتباط داد و در تحلیل نهایی گفت امنیت 
انسانی کودکی است که نمرد و بیماری ای است که گسترش پیدا نکرد و کاری [است] که از 
دست نرفت. دغدغۀ امنیت انسانی سالح ها نیست؛ بلکه حیات و کرامت انسانی است. الزم به 

3 . محبوب الحق )زادۀ 24 فوریه 1934ـ  درگذشتۀ 16 ژوئیه 1998( اقتصاددان و سیاستمدار پاکستانی بود. از او 
به عنوان بنیانگذار گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و نیز شاخص توسعۀ انسانی یاد می شود.

4. UNDP 
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یادآوری است که در سال 1994 [،یعنی] سه سال پس از فروپاشی شوروی و  اتمام جنگ 
سرد، کشورها میبایست هزینه هایی را که بر سر دفاع، [تضاد و دعوای ایدئولوژیک] خرج 
می کردند، برای توسعه صرف می کردند؛ ولی همانطور که مشاهده کردیم این اتفاق نیفتاد. اما 

امید به توسعه از سال 1994 [به بعد] وجود داشت. 
اساساً دو دیدگاه مختلف برای مسئلۀ امنیت انسانی وجود دارد: 

ـ یکی دیدگاه حداقل گرایانه است که بیشتر محققان کانادایی، غربی و آمریکایی روی این 
موضوع کار می کنند که امنیت انسانی را به عنوان آزادی از ترس ببینند.5 

ـ دیدگاه دوم که دیدگاه حداکثرگرایانه است معتقد است امنیت انسانی یعنی آزادی از 
نیازمندی ها و برخورداری از امکانات حیات و آزادی از بی حرمتی و کرامت است. یعنی امنیت 
فقط آزادی از ترس نیست بلکه امنیت باید نیازمندی های انسان را نیز توام با حفظ حرمت انسان 
شامل شود6. این سه [مورد] )ترس، نیاز و حرمت انسانی( باید با هم باشند. در خوِد گزارش 
توسعۀ انسانی چند نوع ناامنی پیشنهاد شد. امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، 
امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی،  امنیت جامعه7 )گروهی( و امنیت سیاسی8.   همانطور که 
مشاهده می کنید امنیت کاری و امنیت اطالعات مشاهده نمی شود؛ چون آن ها [ در آن مقطع 
تاریخ] هنوز خیلی موضوعات مهمی نبودند ولی امروز به نظر می رسد اگر قرار بر بازنویسی 

فهرست جدیدی از انواع امنیت باشد باید امنیت کاری و امنیت اطالعات به آن اضافه شود.  
در این تابلو، شما باید چیزهایی را مشاهده کنید: یکی اینکه، از دید مردم و دولت ها، این 
ناامنی ها به اشکال مختلف دیده می شوند. مثالً، هنگامی که امنیت اقتصادی از دید نهادی 
تحلیل کرده و می بینیم، مقصود نهادهایی است که فعالیت هایشان معطوف به منافع اقتصادی 
مردم است؛ در زمینه اقتصادی دو نوع رویکرد به امنیت اقتصادی وجود دارد : در نگاه نخست 
امنیت اقتصادی از دید دولت در ثبات بازار، ثبات ارز، وجود سیاست های اقتصادی برای رشد 
تعریف می شود ولی از دیدگاه انسان درآمد کافی، داشتن کار، اعتماد به امنیت و ثبات کاری 

و...، [مورد نظر] است.
در زمینه ی امنیت غذایی، بخش هایی که دربارۀ امنیت غذایی کار می کنند، [ امنیت غذایی 

5 . قائلین به این مکتب )همچون اندرو َمک )Andrew Mack( و مؤسسۀ امنیت انسانی دانشگاه کلمبیا( استدالل 
میکنند که تهدید سیاسی مردم از سوی دولت یا هر بازیگر سازمان یافتۀ سیاسی دیگر، کانون مناسبی برای مفهوم 
امنیت انسانی است؛ به عبارت دیگر، امنیت عبارت است از »حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال 

خشونت« )ویراستار(. 
6 . طرفداران این مکتب استدالل میکنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دلنگرانی از تهدید خشونت دارد؛ 
امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه همچنین، آزادی از احتیاج نیز هست. نقطۀ تمرکز 

گزارش UNDP  بر همین معنا از امنیت است )ویراستار(. 
7. Community Security
8. Political Security
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را در موضوعاتی چون سیاست های] کشاورزی، صادرات و واردات، کارآمدی و پایداری و... 
تحلیل می نماید ولی امنیت غذایی برای خانواده این است که یک خانواده [توانایی] دسترسی به 
غذایی باکیفیت و خوب را دارد یا ندارد. آیا  [آنقدر] درآمد دارد که بتواند غذا بخرد؟ یا اینکه 

مزرعه و زمینی داشته باشد که بتواند بکارد و... . 
در موضوع امنیت بهداشت ] نیز به همین منوال است. برای [ بخش هایی که بر روی امنیت 
بهداشتی کار می کنند] محورهایی همچون آماده کردن کادرهای مختلف [پزشکی] و درآمد 
برای دکترها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ولی [از دیدگاهی که امنیت بهداشتی را با ابتنا بر 
مسئلۀ مردم  مورد بررسی قرار می دهد، موضوعاتی چون] دسترسی به پزشک و دسترسی به دارو 
[مدنظر] است. در واقع [این موضوعات و مصادیق نشان می دهد که] دیدگاه انسان با دیدگاه 

نهادی و دولت متفاوت است. 

محور دوم : ارتباط مفهوم امنیت انسانی با چارچوب های [مفهومی] دیگر چیست؟ 
 در این ارتباط سواالتی که مطرح است این است که رابطه امنیت انسانی با چارچوب های 
مختلف مفهومی دیگر در چه مواردی است؟ بین امنیت انسانی و امنیت سنتی چه تمایزاتی 
وجود دارد؟ اساساً امنیت چیست و به طور کلی امنیت در برابر چه تهدیداتی مطرح است و از 

چه راه هایی به دست می آید ؟
و  نظامی  در شکل  و  دولتی  امنیت  سنتی  دیدگاه  در  باید گفت  این سواالت  به  پاسخ  در 
متمرکزگرایانه آن مطرح است ولی در دیدگاه امنیت انسانی، امنیت در ارتباط با نظام سیاسی و 

شهروندان ) انسان ها( مفهوم پیدا می کند. 
در دیدگاه سنتی امنیت در مقابله با تهدیداتی از از کشورهای دیگر، از گروه های غیرافراطی و... 
تعریف می شود ولی از دیدگاه امنیت انسانی، امنیت از هفت نوع تهدید ذکر شده در قبل و یا در 

ارتباط با بقا، حقوق بشر، کرامت و نیازمندی های انسان است که تعریف می شود.  
راه های دسترسی به امنیت نیز از منظر این دو دیدگاه متفاوت است. در دیدگاه سنتی امنیت 
وبه طور ویژه امنیت ملی از طریق ارتش، از طریق سرمایه گذاری در صنایع دفاعی قابل حصول 
است ولی در نگرش امنیت انسانی، امنیت ملی از طریق دفاع در برابر تهدیدات، توسعه پایدار و 

رعایت حقوق بشر  به دست می آید.  
 سوال دیگری که مطرح است این است که ارتباط امنیت انسانی با مفهوم چارچوب توسعۀ 
انسانی چیست؟ همانطور که گفتیم، هردو از یک منبع می آیند اما آنطور که منتقدان می گفتند، 
توسعۀ انسانی مستلزم گسترش و افزایش مشارکت مردم و تضمین تدوین و اجرای سیاست های 
توسعه ای منصفانه است؛ به طوری که به هر سطحی از امنیت انسانی دست یافتیم این اطمینان را 
داشته باشیم که مقطعی نبوده و به طور دائمی حفظ می شود. این اصل پایدار بودن توسعه است. 
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[ولی این امنیت باید در چه زمان هایی پایداری خود را حفظ نماید؟ در پاسخ باید گفت در زمان 
ظهور بحران ها؛ در چنین زمان هایی، پایداری یک توسعه یعنی همان چیزهایی که به دست 
آوردید، از دست نرود و این توسعه به نوعی بیمه شده باشد؛ که البته همین بیمه بودگی خود 

نشان دهندۀ توسعه است].
 فرق امنیت انسانی با حقوق بشر ساده است. در واقع حقوق بشر حق را به چیزهای مختلف 
می دهد ولی امنیت انسانی [ به دنبال] آن ثبات و شرایطی است که اجازه بدهد حقوق بشر 
خودش توانایی اجرایی شدن را داشته باشد. در اصل، نه تنها حق مهم است بلکه آزادی از 

تهدیدات نیز مهم است. 
در سازمان ها، برای کشورهای بین المللی و سیاست بین المللی این مفهوم چگونه استفاده 
شده است؟ در سال 1994، وقتی که این مفهوم را پیشنهاد کردند، یک سال بعد، در سال 1995، 
کشورهای گروه 77 آن را رد کردند. چرا؟ به دلیل اینکه ترسیدند این هم مفهوم و توجیهی 
شود برای دخالت کشورهای شمال و غربی در مسائل شخصی و ملی کشورهای جنوب. به 
خاطر همین این مفهوم را رد کردند. از سال 1995 تا 2012 که باالخره یک قطعنامه ای در مجمع 
عمومی قبول شد، ما بسیار کوشش کردیم که این مفهوم را جا بیندازیم که فقط امنیت انسانی 
یک مفهوم مداخله گرایانه نیست و تمام کشورها، به عنوان یک سیاست داخلی، به آن نیاز دارند. 
باید استراتژی های ملی کشورهای مختلف آن را عملیاتی کرده و پیاده نمایند. ولی علیرغم 
تالش های بسیاری که صورت گرفت متأسفانه این مفهوم به عنوان »مسئولیت برای حفاظت« 
قبول شد که بعضی کشورها نه تنها حق دخالت داشته بلکه مسئولیت دخالت در کشورهایی که 
اگر که امنیت انسانی مردمشان از طریق دولت هایشان پایمال شده باشد را دارند. چنین تفسیری 

از امنیت انسانی نتیجه ای جز بهره گیری نادرست از آن را در سیاست برخی کشورها نداشت. 
اما در قطعنامۀ 2012 مجمع عمومی،که من شخصاً بر آن کار کردم، این تفسیر برجسته شد و جا 
افتاد که امنیت انسانی شامل استفاده از زور علیه حاکمیت دولت ها نمی شود و در راستای دستیابی 
به اهداف آزادی از ترس، آزادی از نیازها و آزادی زندگی با کرامت از طریق استراتژی های 
مردم محور، اجتماعی و بسته به [بافتار] خاص پیشگیرانه است. متأسفانه، در چندسال اخیر، این 
مفهوم  بیشتر در سیاست خارجی کشورها استفاده شده است تا اینکه در سیاست داخلی آن ها 

مورد بهره گیری قرار گیرد. 
موضوع خیلی مهمی که در کشورهای شرق آسیا مورد اهمیت قرار گرفته این است که این 
کشورها در مسائل امنیت انسانی  با یکدیگر همکاری کنند. درست است، ولی پیشنهاد ما این 
است که هر کشور باید در مسیر خودش و در سیاست داخلی خودش از این مفهوم برای کمک 
و توسعۀ مردم خود استفاده کند. تا به حال، این مفهوم را ژاپنی ها، کانادایی ها، سوییسی ها و 
نروژی ها به عنوان مفهومی در سیاست خارجی پیگیری کردند؛ با این تفسیر که »ما باید کمک 
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کنیم که مردم کشورهای دیگر امنیت انسانی داشته باشند«، اما در واقع علیرغم تالش های 
صورت گرفته کمتر کشوری بوده است که مفهوم امنیت انسانی را در استراتژی داخلی و 

سیاست داخلی شان قبول کند. 
چطور می توانیم این مفهوم را عملی کنیم؟ می خواستم از یک مثال شروع کنم. 
این مثال را می خواهم دربارۀ افراطی گرایی9  به صورت پایه ای بیان کنم. وقتی که موضوع 
افراطی گرایی را بیان می کنیم، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: یکی دیدگاه رئالیستی است که 
دیدگاهی سنتی و واقع گرایانه است. [ مطابق این دیدگاه،] امنیت دولت  از سوی کسانی که یا 
افراطی گر هستند یا اینکه تروریست هستند و جنایت کرده و دارای انگیزۀ سیاسی دارند مورد 
تهدید قرار گرفته است لذا باید از طریق ارتش، پلیس و سرویس های جاسوسی این تهدیدات 

را از بین برد. 
رویکرد دوم رویکرد لیبرال است، که معتقد است بنیان مشکل افراط گرایی در توسعه 
نیافتگی است. یعنی اگر برخی افراد به افراط گرایی روی آورده اند حتماً به این دلیل است 
که دولت ها و نهادها نتوانستند آن ها را جذب کنند و برای آن ها ساز و کارهای حمایتی و 
شغلی ایجاد نمایند. لذا از این دیدگاه هر نوع سیاست گذاری ای برای رفع مشکل افراط گرایی 
باید معطوف به  بهبود فرهنگ سازی، ایجاد شغل، بهبود  خدمات آموزشی در مدارس و 
بازنگری در نهادها باشد. و این سیاست گذاری با هدف جذب حداکثری مردم و مشارکت 
آن ها در فرایندهای توسعه باشد. این رویکرد در [ اروپا] و به ویژه در کشور فرانسه حاکم است. 
سیاست  گذاران فرانسوی معتقدند باید این افراد را برگردانیم و در نهادها جذب کنیم تا مثل 

گذشته، خود را بیرون از نهادها حس نکنند و نبینند. 
اما در رویکرد سوم یعنی رویکرد امنیت انسانی [تالش می شود] بیشتر مسئلۀ خود مردم 
منعکس شود؛ و سعی می کند که دیدگاه آن ها را شرح دهد؛  اینکه برای چه دارند افراط گرایی 
می کنند؟ [از این منظر  اگرچه که این یک موضوع سیاسی و توسعه ای است اما ولی تجربۀ 
زیستۀ] این افراد را هم حتماً باید شناخت، که مثاًل  به دلیل محرومیت، تبعیض، بیگانگی، و 
از این قبیل موارد بوده است که برخی رو به افراط گرایی می آورند.  [براساس رویکرد امنیت 
انسانی،] در اصل، باید انگیزه شخصی و گروهی کسانی را که ُجرم می کنند [تفهم کرد] و به 
آنها جواب داد. از بین بردن صرفاً کافی نیست؛ زیرا نیازمند درک ریشه ها و برخوردهای 

خاص با این ها است. 

9. Extremism
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مفهوم امنیت انسانی را چگونه می توانیم به عنوان یک ابزار در جهت برنامه ریزی 
استفاده کنیم ؟

عقیدۀ من این است که اگر ما امنیت مردم را با هفت امنیت مختلف شرح دهیم  و مفهوم و 
تأثیر یک ناامنی بر یک ناامنی دیگر را مورد شناسایی قرار دهیم، می توانیم جواب را هم متناسب 
با همان  مسئله بدهیم. مثالً، منظورم این است که اگر شما دارید بر موضوع فقر کار می کنید، فقط 
مسئلۀ درآمد نیست. شما اگر امنیت اقتصادی را در نظر بگیرید کسی که درآمد کافی نداشته 
باشد صد در صد ناامنی غذایی و بهداشتی، زیست محیطی و شخصی خواهد داشت؛ [همچنین] 
ممکن است  شاهد ازدیاد خشونت در خانواده ، عدم مشارکت در جامعه و بی اعتماد به دولت 
ـ که جنبه سیاسی این موضوع است. وقتی شما این مسئله را اینگونه تحلیل می کنید، جواب  باشدـ 
نمی تواند صرفاً اقتصادی باشد؛ به این دلیل که فقر روی موضوعات مختلف دیگر هم منعکس 
شده است. باید حتما برنامه ریزی به صورتی باشد که پاسخگوی ابعاد دیگر نیز باشد. این بدین 
معنی است که در سیاست گذاری با رویکرد امنیت انسانی باید به طوری به تدوین و اجرای 
سیاست ها مبادرت کرد که صرفاً به ایجاد ش غل تاکید شود بلکه باید دیگر ابعاد زندگی این فرد 
نیز مورد توجه قرار گیرد به طور مثال این فرد آنقدر در برنامه ریزی ما دارای قابلیت شود که 
با حافظ محیط زیست پیرامون خودش نیز باشد و یا اینکه با برخی برنامه ها باید خشونتی که در 
خانواده ی این فرد وجود دارد باید بتدریج از بین رفته و مرتفع شود. اساسا رویکرد امنیت انسانی 

به دنبال ارتقای قابلیت ها و توانایی های افراد به طور پایدار است. 
اساسا در رویکرد امنیت انسانی هر نوع امنیتی نتیجۀ امنیت های دیگر است. هیچ موضوعی را 
نمی توان یک بُعدی در نظر گرفت. شما وقتی به امنیت آب یا محیط زیست نگاه می کنید، 
مثاًل در ازبکستان دریاچۀ آرال که خشک شده است، علیرغم اینکه یک موضوع امنیتی در 
حوزه ی محیط زیست بوده ولی روی خیلی از موضوعات دیگر انعکاس پیدا کرده است. مثالً، 
روی [افزایش] بیماری ها، وضعیت اشتغال مردم و متعاقب آن مشکالت خانوادگی آن منطقه 
تأثیرگذار بوده است. هر استراتژی و هر برنامه ای که بخواهد در قالب امنیت انسانی مطرح شود  

باید واجد ویژگی هایی باشد :
نخست باید حتماً باید مردم محور باشد؛ به عبارت دیگر باید محتوا و موضوع آن این - 

استراتژی ها در واقع مردم باشند. 
دوم اینکه این سیاست گذاری ها باید جامع بوده و تمام ابعاد دیگر را نیز دربربگیرد. - 
هر نوع سیاست گذاری باید با توجه به مقتصیات و ویژگی های بافتاری تدوین و اجرا - 

شود. اینکه امنیت انسانی هر جامعه ای تعریف و مفهوم خاص خودش را داراست و به طور 
97کلی هر جامعه ای ناامنی های مخصوص به خود را دارد. مفهوم امنیت انسانی در فرانسه بی 
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شک با این مفهوم در سودان خیلی متفاوت است. لذا در برنامه ریزی با رویکرد امنیت 
انسانی بایستی زمینۀ خاص را باید شناخت و بعد از طریق شاخص های کّمی و کیفی برای 
آن برنامه ریزی کرد [به طوری که] دارای رویکرد پیش گیرانه و قابلیت سازی باشد.شک 
با این مفهوم در سودان خیلی متفاوت است. لذا در برنامه ریزی با رویکرد امنیت انسانی 
بایستی زمینۀ خاص را باید شناخت و بعد از طریق شاخص های کّمی و کیفی برای آن 

برنامه ریزی کرد [به طوری که] دارای رویکرد پیش گیرانه و قابلیت سازی باشد.
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بازاندیشی در مورد انقالب ها:
ترکیب سرچشمه ها، فرایندها و برآیندها

جک گلدستون1
ترجمه حمیرا مشیرزاده2

افسانه هایی که در مورد انقالب ها می دانیم، با آن ها به عنوان رها شدن ناگهانی انرژی مردمی و 
دگرگونی اجتماعی برخورد می کند. اعمالی چشمگیر در یک روز خاص – سقوط باستیل در 
پاریس در 14 ژوییه 1789 و توفانی که نیمه شب 24 اکتبر 1917 کاخ زمستانی در سن پترزبورگ 
)پتروگراد آن زمان( را درنوردید- به عنوان نماد انقالب های فرانسه و روسیه شناخته می شوند. 
اکثر اشخاص هنگامی که به »انقالب« می اندیشند، به فکر مجموعه ای سریع از رویدادها می افتند 
که طی چند هفته یا چند ماه منجر به سقوط رژیم قبلی، برساختن رژیم جدید و پذیرش نظم 

جدید توسط مردم )یا اجبار آن ها به پذیرش( می شود. 
عمدتاً  و  می کنند  تمرکز  انقالب  »انفجاری«  لحظات  بر  معموالً  هم  انقالب  مطالعات 
بر شرایطی تأکید دارند که به چنین انفجارهایی منجر شده است.3 این تأکید به نظریه های 

1. این مقاله ترجمه مقاله زیر است که به پیشنهاد سردبیر محترم فصلنامه صورت گرفته است: 
Jack Goldstone, “Rethinking Revolutions: Integrating Origins, Processes, and Outcomes,” 
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 29, No. 1, 2009. 

شایان ذکر است که تحلیل های نویسنده از انقالب ایران لزوماً مورد تأیید مترجم و فصلنامه نیست. 
)hmoshir@ut.ac.ir(2. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3. Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Rus-
sia, and China )Cambridge: Cambridge University Press, 1979(; Jack A. Goldstone, Revo-
lution and Rebellion in the Early Modern World )Berkeley: University of California Press, 
1991(; Goldstone, “Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory,” Annual Review of 
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دولت محور )state-centered(انقالب منتهی شده که شروع انقالب در آن ها عمدتاً مشکل 
فروپاشی دولت قلمداد می شود و تبیین آن را باید در آسیب پذیری های ساختاری در برخی 
از انواع دولت ها جستجو کرد.4 تا جایی که این گونه آثار فرایندها و برایندهای انقالب ها را 
بررسی می کنند، آن ها را هم عمدتاً به عنوان رقابت و مناقشه بر سر قدرت دولت می بینند که 
افراطی تر می شوند و به حکومت قوی تر و اقتدارگرایانه تر رژیم هایی منتج می شوند که باید 
قدرت دولت را در مواجهه با مخالفان متعدد داخلی و بین المللی سرسختانه به دست گیرند 
و حفظ کنند.5 ظهور انقالب های رنگی )color revolutions( که در دهه 1980 آغاز شدند 
چالشی در برابر این نظریه ها بود: انقالب زرد در فیلیپین، انقالب بنفش در چکسلواکی، انقالب 
نارنجی در اوکراین، انقالب صورتی در گرجستان، انقالب سدری در لبنان، و انقالب گل الله 
در قرقیزستان. به نظر می رسید این رویدادها همراه با انقالب های ضدکمونیستی در لهستان، 
آلمان شرقی، مجارستان، صربستان، و بلغارستان مسیری جدید را دنبال می کنند.6 آن ها به 
شکل مجموعه ای از رویارویی های مالیم میان جمعیت حاضر در تظاهرات مسالمت آمیز و 
دولت های قدرتمند اقتدارگرایی ظاهر شدند که اعتماد به نفس الزم برای دفاع از خود را از 
دست داده بودند. این دولتها یا قدرت را به مخالفان واگذار کردند یا وارد مذاکره برای تغییر 
رژیم شدند که به حکومت های جدیدی منتهی شد که - کاماًل بر خالف الگویی که اغلب در 
نظریه های دولت محور مطرح می شود – به نسبت نظام های حزبی ای که جایگزین شان شدند 
ضعیف تر و دموکراتیک تر هستند.7 این تفاوت ها باعث شده برخی از دانش پژوهان در این 
مورد که آیا این رویدادها واقعاً انقالب بوده اند تردید کنند یا آن ها را نوع جدیدی از انقالب 
Political Science 4 )2001(: 139 – 87; Misagh Parsa, States, Ideologies, and Social Revolutions: 
A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua, and the Philippines )Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2000(; Jeff Goodwin, No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 
1945 – 1991 )Cambridge: Cambridge University Press, 2001(; John Foran, Taking Power: On 
the Origins of Third World Revolutions )Cambridge: Cambridge University Press, 2005(.
4. Goodwin, No Other Way Out, chap. 2.

5. به طور خاص بنگرید به: 
Skocpol, States and Social Revolutions; Skocpol, Social Revolutions in the Modern World 
)New York: Cambridge University Press, 1994(; and Goldstone, Revolution and Rebellion.
6. Valerie Bunce and Sharon Wolchick, “International Diffusion and Postcommunist Electoral 
Revolutions,” Communist and Postcommunist Studies 39 )2006(: 283 – 304; Michael McFaul, 
“Transitions from Postcommunism,” Journal of Democracy 16, no. 3 )2005(: 5 – 19.

7. می توان موارد زیر را نیز به این فهرست افزود: انقالب مشروطه ایران )1905(؛ رژیم پینوشه در انتخابات شیلی 
)1988(؛ اعتراضات منجر به سقوط دیکتاتوری سوهارتو در اندونزی )1998(؛ و پایان دادن  به رژیم آپارتاید در 
افریقای جنوبی بر اساس مذاکره )1994(. انقالب مصدق در سال 1953 در ایران و پیروزی آلنده در شیلی در 
سال 1973 نیز می توانستند به انقالب های رنگی قدیمی تبدیل شوند اما کودتاهای نظامی مورد حمایت ایاالت 

متحد به سرعت آنها را برانداختند. 
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 electoral( »یا »انقالب های انتخاباتی )refolutions( »انقصالح ها یا انقالب های اصالحی« –
revolutions( قلمداد کنند.8 

در واقع، علل این انقالب های رنگی کمابیش همان هایی بودند که در نظریه های دولت محور 
درباره انقالب های پیشین ذکر می شود: 1( زوال مالی یا اقتصادی که بنیان اقتدار دولت را متزلزل 
می کند؛ 2( نخبگانی متفرق که در مورد توان رژیم موجود برای حل بحران یا چگونگی حل آن 
دچار شکاف شده اند؛ 3( میزانی کافی از نارضایتی مردم از دولت که بسیج چشمگیر تودهای 
جمعیت شهری یا روستایی علیه حکومت را امکانپذیر کند؛ و 4( گردآمدن گروه های متفاوت 
مخالف حول محور یک ایدئولوژی مخالفت که نفی اقتدار دولت را توجیه کند و مشوق آن 

باشد.9 
و  انفــجارآمیز خشونت بارتر  انقالب های  از  را  انقالب های رنگــی  این  بنابراین آنچــه 
خودکامگی آور متمایز می کند نباید تفاوتی بنیادین در علت ها باشد بلکه چیزی مهم در فرایندهایی 
که این انقالب ها از طریق آنها به منصه ظهور می رسند و شرایط و کنش هایی وجود دارد که 
برآیندهای متمایز آن ها را به شکل ظهور دولت های ضعیف/لیبرال باعث می شود. اما نظریه ای 
درباره فرایندها و برایندهای انقالبی نداریم که از عمق و تفاوت خاصی برای شناسایی عناصر مهم 
یا نقاط عطفی در فرایند انقالب ها برخوردار باشد که بتواند این برایندهای متفاوت را تبیین کند. 
ساخته و پرداخته شده ترین نظریه ها در مورد فرایندهای انقالبی رویکرد کالسیک »تاریخ طبیعی« 
است.10 اما این دانش پژوهان تنها چند مورد را بررسی کرده اند و به جای آنکه نوعی گونه شناسی 
از مسیرها ارائه کنند یا تفاوت های مهم در برآیندها را توضیح دهند، کوشیده اند خط سیر واحدی 

از رویدادها را که به برایندی مشابه منجر می شود شناسایی کنند. 
جالب آنکه انقالب های رنگی نخستین انقالب هایی نبودند که چنین رفتاری را به نمایش 
گذاشتند. دانش پژوهان انقالب معموالً انقالب هلند علیه اسپانیا [به شکل شورش موفقیتآمیز 
بریتانیا  شکوهمند  انقالب   ،)1566( –م.]  اسپانیا  پادشاه  دوم  فیلیپ  علیه  شمالی  استان های 
)British Glorious Revolution( [از سوی اعضای پارلمان انگلستان علیه جیمز دوم –م] 
–م.]  بریتانیا  از  امریکایی  مستعمره نشین های  استقالل  [با هدف  امریکا  انقالب   ،)1688(
)1776(، انقالب میجی ژاپن [منجر به احیای سلطنت علیه رژیم شوگون های توکاگاوا –م.] 
8. Valerie Bunce, Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the 
State )Cambridge: Cambridge University Press, 1999( 52. On refolutions, see Timothy Garton 
Ash, The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe )Cambridge, UK: Granta, 
1989(. On electoral revolutions, see Bunce and Wolchick, “International Diffusion.” 
9. Parsa, States, Ideologies, and Social Revolutions; Goldstone, “Toward a Fourth Generation”; 
Foran, Taking Power. 
10. Lyford Edwards, The Natural History of Revolutions )Chicago: University of Chicago Press, 
1970(; Crane Brinton, Anatomy of Revolution )New York: Vintage, 1965(.
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)1868(، و انقالب جمهوری خواه چین [به رهبری سون یاتسن با هدف اخراج منچوها و ایجاد 
جمهوری-م.] )1911( را رویدادهایی نابهنجار می دانستند و اغلب آن ها را اصاًل انقالب های 
اقتدارگرایانه  برآیندهای  و  وحشت آفرین  خشونت  فاقد  زیرا  نمی کردند  قلمداد  راستین 
انقالب های مهم نوعی بودند. اگرچه انقالب های هلند و امریکا متضمن جنگ هایی طوالنی 
علیه اربابان استعمارگر بودند و انقالب میجی جنگ داخلی مهمی را میان ارتش های منطقه ای 
و نیروهای نظامی حکومت مرکزی به همراه داشت، هیچیک از این رویدادها متضمن خشونت 
جدی یا نظام یافته انقالبیون علیه نخبگان رژیم سابق نبود. عالوه بر این، همه این رویدادها 
به تغییر رژیم از سلطنت های اقتدارگرا به رژیم های کمتر اقتدارگرا و غالباً ضعیف تر منجر 
شدند: یک نظام جمهوری در هلند که - همان گونه که از عنوانش بر می آید- بیشتر اتحادی 
ازاستان ها (United Provinces؛نام کشور هلند در آن دوره – م.( بود تا یک دولت متمرکز؛ 
یک سلطنت مشروطه در بریتانیا با پارلمانی قوی اما اغلب پاره پاره و وابسته به منافع محلی؛ 
کنفدراسیونی ضعیف از ایاالت به عنوان ایاالت متحد؛ یک رژیم پارلمانی الیگارشیک در 
ژاپن؛ و یک حکومت جمهوری ضعیف در چین که خیلی زود تحت سلطه جنگ ساالران 
قرار گرفت. به این ترتیب، این رویدادها در بسیاری از ابعاد، به انقالب های رنگی سال های اخیر 
شباهت دارند که نشان می دهد اینها بیش از آنکه پدیدهای کاماًل جدید و خاص دو دهه اخیر 

باشند، ظهور مجدد الگویی قدیمی اما ناشناخته از انقالب هستند. 
ارائه  مرحله  دوازده  شامل  انقالبی  فرآیندهای  از  پیچیده تر  توصیفی  مقاله  این  در  من 
می کنم. منظور این نیست که این دوازده مرحله نوعی توالی جهان شمول یا اجتناب ناپذیر را 
نشان می دهند. بلکه، این ها  مؤلفه های فرآیندهای انقالبی ای هستند که معموالً در انقالب های 
مختلف روی می دهند. اما در برخی موارد، بعضی از مراحل وجود ندارد، و این  مؤلفه ها ممکن 
است به اشکال متفاوت و به درجات متفاوت و با محتوایی متفاوت با هم ترکیب شوند یا پشت 
سر هم قرار گیرند. مدعای من این است که آنچه انقالب های از نوع رنگی یا دموکراتیک – 
اعم از قدیم یا جدید- را از انقالب های مهم نوعی متمایز می کند دقیقاً ترکیب مشخص این  

مؤلفه هاست.
 

 مؤلفه های دوازده گانه فرایندهای انقالبی
مؤلفه های زیر را می توان عناصری دانست که فرآیند انقالبی را تشکیل می دهند. تفاوت در 
ترکیب و ماهیت آن ها – اینکه هستند یا نه و اگر هستند با چه درجه ای از شدت و حّدت – 
مسیرهای متفاوت انقالبی را متمایز می کند. این ها از نظر تحلیلی متمایز هستند اما در انقالب ها 
عمالً در اغلب موارد با هم تداخل پیدا می کنند. گاهی انقالب ها از یک  مؤلفه به سمت بعدی  دها

آین
 بر

ا و
ده

راین
، ف

ه ها
شم

رچ
 س

ب
رکی

ا:ت
ب ه

قال
د ان

ور
ر م

ى د
یش

اند
باز



381

حرکت می کنند، اما به نظر می رسد رویدادها عقب می روند و بعد دوباره جلو می آیند و 
برمی گردند و پیش از اینکه مجدداً جلو بروند  مؤلفه متقدم را تکرار می کنند. معموالً این  
مؤلفه ها یا شدت آن ها را تنها پس از آنکه فرآیند جلو رفت یا کامل شد می توان تشخیص داد. 

فهرست  مؤلفه ها به این شرح است: 
1. رویگردانی )deflect( نخبگان [از حکومت] و شکل گیری مخالفت

2. قطب بندی )polarization( و ائتالف سازی
3. بسیج توده ای

4. تغییر اولیه رژیم
5. تشدید قطب بندی

6. ضدانقالب
7. جنگ داخلی

8. جنگ بین المللی
9. تغییر رادیکال رژیم و »ترور یا وحشت«

10. اعتدال انقالبی
11. احیای رادیکالیسم و »ترور«

12. تحکیم رژیم
در اکثر موارد تاریخی انقالب، مراحل 1، 2 و 3 »زنجیره ای« از تغییرات هستند که پیش 
از براندازی رژیم سابق شکل می گیرند و هر سه همزمان پیش می روند و یکدیگر را تقویت 
می کنند. اما شدت و ماهیت این شرایط ممکن است در موارد مختلف با هم بسیار تفاوت داشته 
باشند. به عنوان نمونه، اگر قطب بندی عمدتاً علیه یک قدرت استعماری بیگانه باشد ونه یک 
طبقه یا گروه نخبه داخلی، قطب بندی و ائتالف سازی ممکن است به وحدت چشمگیر داخلی 
منجر شود. بسیج توده ای ممکن است عمدتاً شامل طبقه متوسط باشد یا پایه مسلط آن را طبقه 
پایین )دهقانان یا کارگران شهری( تشکیل دهد. ماهیت و شدت این سه  مؤلفه از نظر تحوالت 

پس از سقوط رژیم سابق اهمیت خواهد داشت. 
این ها به مرحله چهارم یعنی تغییر اولیه رژیم منتهی می شوند. معموالً تغییر اولیه رژیم پیش 
از آنکه همه تنش ها و تناقضات در ائتالف مخالفان حل و فصل شود روی می دهد. سپس 
مراحل 5 تا 9 زنجیره دیگری از رویدادهای بهمپیوسته را شکل می دهند. این مراحل معموالً با 
هم یا در یک توالی فشرده به شکل خوشه ای از رویدادها رخ می دهند و این ها هم به شکلی 
متقابل یکدیگر را تقویت می کنند. تنها هنگامی که رادیکالیسم، ضدانقالب، و جنگ های 

97داخلی و بین المللی پایان می یابند، انقالب به مرحله اعتدال و ثبات می رسد. 
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اما حتی این هم مرحله آخر نیست زیرا بسیاری از انقالب ها یک مرحله دیگر از احیای 
رادیکالیسم را تجربه می کنند؛ تنها بعد از خاموش شدن این آتش است که انقالب به تحکیمی 
محافظه کارانه یا باثبات می رسد و اهداف اصلی رژیم صرفاً پیشرفت یا باقی ماندن در قدرت 
خواهد بود. بخشهای بعدی با جزییات بیشتری به بحث در مورد این مراحل اختصاص دارد و 
مثال هایی از تاریخ انقالب ها برای آنکه مشخص شود چگونه تفاوت در این  مؤلفه ها می توانند 

به فرایند و برآیندهای انقالب شکل دهند ارائه خواهد شد.
 

ماهیت «زنجیره» انقالبی: رویگردانی نخبگان، قطب بندی و بسیج توده ای
حاکمان به حمایت نخبگان – افسران نظامی، دیوان ساالران دولتی، اشراف و اعیان، رهبران 
دینی، سیاست مداران، روشنفکران و اشخاص حرفه مند )professionals( )مانند وکال، پزشکان، 
مهندسان، استادان دانشگاه، و مدیران( وابسته اند. هنگامی که مردم از اقدامات حکومت )یا 
بی عملی آن در برابر مشکالت( به تنگ می آیند و خشم خود را از طریق شورش، طغیان های 
روستاییان، اعتصابات کارگری، تظاهرات و سایر بی نظمی ها نشان می دهند، این پاسخ نخبگان 
است که تعیین می کند آیا این اقدامات گسترش می یابند و به انقالب منتهی می شوند یا نه. 
شورش ها، طغیان های روستاییان و اعتصاب ها در طول تاریخ فراوان بوده اند اما به ندرت به 
انقالب منجر شده اند. این کنش ها معموالً پیش از آنکه نظم اجتماعی و سیاسی موجود را 
تهدید کنند، توسط نیروهای مسلح حکومت سرکوب می شوند. تا زمانی که نیروهای نظامی 
و انتظامی وفادار، منظم و کاماًل تحت فرمان بمانند و مقامات دولتی بتوانند پول و بازوی 
اجرایی کارآمدی در اختیار آن ها بگذارند، بی نظمی های مردمی –که ممکن است پرهزینه و 
گسست آور باشند و حتی به تغییر در سیاست ها منجر شوند- موفق به سرنگون ساختن رژیم ها 

نخواهند شد. 
برای سرنگون کردن یک حکومت، مخالفت سازمان یافته ای باید وجود داشته باشد که بتواند 
ارتش را متقاعد سازد رژیم را رها کند یا خود به تربیت نیروی جایگزینی همت گمارد که بتواند 
با ارتش برخورد کند. همچنین مخالفان باید راهی بیابند که خشم گروه های مختلف را که هر یک 
اعتراضات و ناراحتی های خاص خود را دارد، در درون یک جنبش ملی علیه رژیم ترکیب کند. 
این امر الجرم مستلزم مهارت های نخبگانی است که بتوانند تصویری متقاعدکننده از یک جامعه 
بهتر صورت بندی کنند، اعتبار حاکمان را از میان ببرند، و اعتراضات مردمی وسیعی را سازمان 

دهند یا نیروهای مسلح قوی خود را داشته باشند که بعداً بتواند حکومت را به چالش کشد. 
به این ترتیب، پتانسیل برای یک فرایند انقالبی راستین تنها در صورتی ظهور می کند که 
اعضای خبره و ذی نفوذ جامعه شروع به انتقاد از رژیم کنند، خواهان تغییر شوند، و به دنبال 
پیروانی باشند که به آنان کمک کنند چشم انداز خود را از جامعه ترویج کنند. اما هنگامی که 
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نخبگان به دنبال پیرو می گردند، انتخاب های آن ها به تمایالت و ساختار اجتماعی جامعه شان 
بستگی دارد. در اکثر کشورهای سنتی و رو به توسعه، بدنه اصلی جامعه را روستاییان یا کارگران 
فقیر )معدن کاران و پیشه وران و کارگران ساختمانی( تشکیل می دهند. بنابراین بسیج این گروه ها 
برای شکل دادن به چالشی معنادار علیه رژیم ضروری است. با وجودی که ممکن است رهبران 
میانه روتر یا محافظه کار از تحریک این گروه ها طفره بروند، سایر نخبگان احتماالً یا به دنبال 
بسیج و سازماندهی این عناصر جامعه خواهند رفت یا با استفاده از خیزش های روستاییان یا 
کارگران به رژیم فشار وارد می کنند. این الگوی انقالب های اجتماعی کالسیک در فرانسه، 
روسیه، چین و نیز انقالب های متأخر در ویتنام، کامبوج، کوبا، بولیوی و نیکاراگوا بوده است. 
اما بسیج خیزش های طبقات پایین یا اتکای بر آن ها از سوی نخبگان به معنای آن است که 
تقاضاهایی قوی برای تغییرات بازتوزیعی به عنوان بخشی از برنامه انقالبی به انقالب تزریق 

می شود. 
با وجودی که خیزش ها رایج ترین نقطه عزیمت انقالب ها هستند اما تنها شکل شروع انقالب 
نیستند. در کشورهایی با طبقه متوسط بزرگ و طبقه کارگر سازمان یافته و همچنین کشورهای 
دارای درآمد متوسط، امکان آن هست که عمدتاً گروه های شهری – کارگران، دانشجویان، 
کسبه، اشخاص حرفه مند و کارگران یقه سفید - را بتوان بسیج کرد تا علیه سوءمدیریت، 
فساد، یا شکست اقتصادی رژیم اعتراض کنند و بیشتر بر دموکراسی و فرصت های منصفانه تر 
اقتصادی تمرکز کنند تا بازتوزیع دارایی ها. به نظر می رسد این نوع بسیج الگوی مسلط در 
انقالب های مدرن رنگی و نیز در موارد تاریخی نابهنجار [مانند انقالب های هلند، انگلستان و 

امریکا] باشد.
در برخی موارد، این انتخاب بسیج یکی از گزینه های نخبگان است نه اینکه ضرورتی 
ساختاری باشد. در دهه 1560 در هلند، در سال 1688 در انگلستان، دهه 1770 در مستعمرات 
امریکا، و بی تردید در ژاپن در دهه 1860، چین در سال های 1900-1910، و فیلیپین در دهه 
1980، فقر و نارضایتی زیادی در خارج از شهرهای اصلی وجود داشت. در چین و فیلیپین قباًل 
بسیج فقرای روستایی با اهداف بازتوزیعی صورت گرفته بود )شورش های تایپینگ و نین در 
چین و ارتش نوین خلق در فیلیپین(. اما رهبران انقالبی در همه این موارد تصمیم گرفتند خود 
را از دعاوی بازتوزیعی طبقاتی دور کنند و تمرکز خود را بر بسیج ملی گرایانه علیه رهبران 
منفوری قرار دهند که تهدیدی علیه کشور خودشان تلقی می شدند: پادشاهی اسپانیا در هلند، 
پادشاه کاتولیک انگلستان جیمز دوم، شوگون [فرمانده کل ارتش ژاپن –م.] ناکارآمد در ژاپن، 
 – crony(] امپراتریس منچو در چین که جانشین همسر خود شده بود، و رژیم فاسد دوست پرور
معموالً در مورد نوعی سرمایه داری به کار می رود که به جای اتکا بر رقابت و مخاطره پذیری، 
بر اساس معافیت ها و کمک های خاص دولتی به اشخاص و گروه های خاص عمل می کند – م.] 
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مارکوس در فیلیپین. در این چارچوب، رهبران انقالب های ضدشوروی و ضدکمونیستی در 
اروپای شرقی و جمهوری های سوسیالیستی شوروی به شکلی مشابه عمل کردند یعنی بر شور 
و احساسات ملی گرایانه علیه رهبران منفوری تمرکز کردند که با رهبری شوروی یا با سلطه 

احزاب حاکم کمونیست یکی تلقی می شدند. 
به این ترتیب، یکی از عوامل اصلی که انقالب های اجتماعی کالسیک را از انقالب های 
رنگی متمایز می کند این است که آیا هیچیک از نخبگان رویگردان از رژیم یا مخالف 
با  نه.  یا  می کوشند  مؤلفه قوی طبقاتی را وارد تالش های خود در بسیج علیه رژیم بکنند 
وجودی که به نظر می رسد در اکثر جوامعی که جمعیت روستایی و کارگری فقیر گستردهای 
دارند، این امر تقریباً اجتناب ناپذیر است، در جوامعی که مراکز تجاری مهم یا مراکز صنعتی 
نوظهوری دارند )مانند هلند، انگلستان، ایاالت متحد، ژاپن اواخر قرن نوزدهم، چین اوایل قرن 
بیستم و فیلیپین( مسأله بیشتر جنبه یک انتخاب را پیدا می کند و الگوی محتمل تر در کشورهایی 
است که عمدتاً شهری و روبه صنعتی شدن هستند )مانند اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق(.
البته یک جنبش انقالبی عموماً گروه های کاماًل متفاوتی را در بر می گیرد که ناچار از 
ورود به ائتالف هایی تاکتیکی شده اند یا حتی جداگانه علیه رژیم فعالیت می کرده اند.11 حتی 
در دوره های بحرانی، نخبگان و گروه های متفاوت به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند 
و بسیاری از آنها ممکن است خواهان اصالحات کوچک یا تغییر آهسته باشند، حال آنکه 
دیگران ممکن است به دنبال تحوالت سریع تر یا چشمگیرتر در سیاست ها یا اشخاص باشند. 
اما حاکمانی که پاسخی ضعیف و ناکارآمد به بحران می دهند – چه به شکل ادامه دادن روال 
سابق و چه به شکل تغییر مسیرهای متناوب و گسترده و چه صرفاً به شکل حمله به منتقدان 
و مخالفان- ممکن است حامیان گذشته خود را بیشتر و بیشتر از خود دور کنند. این فرایند 
گروه های مختلف را به ناچار با هم متحد می کند و این امر به قطب بندی عناصری بسیار 

متفاوت علیه رژیم منجر می شود. 
یا  مذهبی  و  تجاری  نخبگان  مثاًل   – متفاوت  بسیار  دیدگاه هایی  با  نخبگانی  گاهی 
نظامی و حرفه ای – به هم می پیوندند تا به ائتالف های ضدرژیم شکل دهند. در برخی 
موارد، رویدادهایی – شاید یک بحران نظامی یا مالی، به ویژه فساد یا اقدامات خشونت بار 
حکومت، یا چشم انداز مداخله خارجی – نخبگان را ناچار از اتحاد با هم می کند زیرا تشخیص 
می دهند که اگر قرار است از بحران جان به در برند و تغییری ایجاد کنند، باید در وحدت با 
هم عمل کنند. انقالبی معروف، بنجامین فرانکلین، به امضاکنندگان اعالمیه استقالل امریکا 

11.Misagh Parsa, “Theories of Collective Actions and the Iranian Revolution,” Sociological 
Forum 3 )1988(: 44 – 71; Goodwin, No Other Way Out. دها
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)رهبرانی که نماینده ایاالت بزرگ و کوچک، صنعتگران شمال، و مالکان مزارع بزرگ 
جنوب بودند( نصیحت کرد که اگر می خواهند پادشاه انگلستان را برای کنترل ایاالت متحد به 
چالش کشند، اختالفات خود را کنار بگذارند و همکاری کنند. او گفت: »آقایان ما باید با هم 

وحدت داشته باشیم ... وااّل می توان مطمئن بود که جدا جدا دارمان می زنند.«12 
ماهیت گروه ها و نخبگان مختلف مخالف پیامدهای مهمی از نظر فرایند انقالبی دارد. در 
مواردی که گروه های حامی انقالب هم شامل عناصر میانه روی باشد که کانون توجه شان 
است  شهری/لیبرال  اهداف عمدتاً  یا  ملی گرایانه  اهداف گسترده  برای دگرگونی سیاسی، 
و هم گروه های طبقاتی که به دنبال نابودی ریشه ای تر گروه های نخبه و/یا بازتوزیع [اموال] 
آن ها هستند، فرایند مبتنی بر شکاف ها و رادیکالیسم در میان انقالبیون بعد از سقوط رژیم سابق 
احتماالً شکل خواهد گرفت. در مقابل، در مواردی که در ائتالف اصلی انقالبی، نخبگان هوادار 
اوپوزیسیون طبقاتی وجود ندارند یا ضعیف هستند و بسیج طبقاتی سرچشمه اصلی کنش انقالبی 
نیست، احتماالً مجموعه ای متفاوت از فرایندها و برآیندها را شاهد خواهیم بود. ممکن است 
این پرسش مطرح شود که اگر انقالب ها بتوانند به شکل بسیجی ملی گرایانه باشند که آماج آن 
محدود به یک رهبر منفور است و نه بسیجی طبقاتی که آماج حمله آن گستره وسیع تری از 
نخبگان را شامل می شود و به دنبال بازتوزیع است، پس چرا بسیاری از رژیم های ضداستعماری 
ماهیت انفجاری و خشونت بار انقالب های اجتماعی کالسیک را به نمایش می گذارند و نه 
خصوصیت غیرطبقاتی الگوی انقالب های رنگی را؟ می توان به الجزایر دهه 1960 و ویتنام و 
کامبوج دهه 1970 به عنوان انقالب های ملی گرایانه ای اشاره کرد که در عین حال سرشتی بسیار 

رادیکال، خشونتبار و اقتدارگرایانه یافتند. 
از جمله   – توده ای  بسیج  نخبگان، قطب بندی و  الگوی رویگردانی  پاسخ در  نظرم  به 
انتخاب های نخبگان - نهفته است. الجزایر و ویتنام )اگر نه کامبوج( آن قدر مراکز شهری و 
کارگران سازمان یافته داشتند که صحنه انقالب های ملی گرایانه شهری شوند – درواقع انقالب 
الجزایر به همین شکل شروع شد و همین طور انقالب ویتنام علیه فرانسه در سال 1945. اما در 
هر دو کشور پاسخ فرانسه بازپس گیری شهرها با استفاده از زور و راندن مخالفان به مناطق 
روستایی یا فعالیت زیرزمینی بود. بی رحمی موجود در پاسخ نظامی فرانسه با تهدید اولیه مقابله 
کرد اما نتوانست مورد حمایت قرار گیرد. برعکس، این کشورها را حول محور مخالفت با 
رژیم استعماری متحد کرد و باعث پاسخ های رادیکال تر نخبگان مخالف شد. در ویتنام رهبران 
انقالبی که همیشه شامل یک بخش قوی کمونیستی بود به بسیج روستایی کشاورزان روی کرد 
تا نیروی الزم برای به چالش کشیدن فرانسه را برانگیزد. طی چند دهه مبارزه ای که به دنبال 

12. QuoteWorld.org, www.quoteworld.org/quotes/ 4954 )accessed 5 September 2008(.
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آن شکل گرفت، نخبگانی که با فرانسه )یا بعداً امریکا( همکاری می کردند به آماج طبقاتی 
تخریب و بازتوزیع تبدیل شدند. در الجزایر رهبران انقالبی تعداد زیادی از الجزایری های 
فرانسوی االصل )pied-noirs( و نیز نخبگانی را که با فرانسوی ها کار می کردند به آماج جمعی 
تبدیل کردند. با وجودی که کمونیست ها در الجزایر نفوذ محدودی داشتند، نفرت بومیان از 
نخبگان استعمارگر به عنوان سرچشمه بسیج خشونت بار علیه همه کسانی که با رژیم بیگانه در 

پیوند دانسته می شدند عمل می کرد. 
در کامبوج، بخش شهری/کارگری بزرگی که بتواند بنیان بسیج توده ای بدون اتکای زیاد 
بر روستاییان باشد وجود نداشت، اما باز هم بسیج بر اساس الگویی ملی گرایانه تر و با هدف 
برانداختن رژیم لون نول [1985-1913، سیاست مدار و ژنرال کامبوجی که چند دوره وزیر 
دفاع و نخست وزیر بود -. م.] که از سوی امریکا تحمیل شده بود و بازگرداندن پادشاه تبعیدی 
پیشین یعنی سیهانوک امکان پذیر بود. اما رهبران کمونیست جنبش انقالبی که این هدف معتدل 
رضایت شان را جلب نمی کرد یک دشمن طبقاتی اصلی می خواستند؛ در نتیجه به مفهوم نژاد 
خالص خمر )Khmer( مرکب از کشاورزان مورد استثمار شکل دادند که به آن ها اجازه می داد 
کارگران شهری، همه افراد دارای تحصیالت غربی، و همه چینی ها، ویتنامی ها، مسیحیان، و سایر 

خمرهای ناخالص را به عنوان دشمنان طبقاتی که باید نابود می شدند طبقه بندی کنند. 
البته بیشتر خشونت افراطی رادیکال در انقالب ها در این مراحل اولیه یعنی رویگردانی 
نخبگان ، قطب بندی علیه رژیم و بسیج تودهای شکل نمی گیرد. برای فهم اینکه چرا چنین 
خشونتی در برخی انقالب ها شکل می گیرد و نه در بقیه، باید به ظهور مراحل بعدی فرآیند 

انقالبی توجه کرد. 

تغییر اولیه رژیم 
یکی از عناصر چشمگیر تغییر اولیه رژیم این است که حتی اگر مخالفت نخبگان و چریک ها 
به مدت چندین سال هم وجود داشته باشد، اغلب به شکلی غیرمنتظره فرا می رسد. حاکمان 
معموالً مخالفان خود را دست کم یا توان و اهمیت خود )از جمله وفاداری یا قدرت متحدان 
داخلی یا خارجی خود( را دست باال می گیرند. حاکمان معموالً نمی توانند ببینند حامیان آن ها 
چقدر کم تا رها کردن آن ها فاصله دارند یا تا چه حد مردم از حکومت آن ها متنفرند.حتی 
اگر ماه ها یا سال ها علیه چریک ها روستایی، جمعیت شهری یا نخبگان ناراضی جنگیده باشند، 
این تهدید را انکار می کنند و هنگامی که پس از چند گام که مشخص می کند کنترل بر امور 
را از دست داده اند یا بعد از خشمگین کردن گروه مهم دیگری از حامیان خود درمی یابند 
که تنها مانده اند، کاری از عهده شان برنمی آید، در محاصره دشمنان قرار گرفته اند و مدافعی  دها
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هم ندارند، به راستی غافلگیر می شوند. در چنین وضعیتی، حاکمان ممکن است بگریزند و به 
سادگی زمام حکومت را به مخالفان خود واگذار کنند یا در برخی موارد برای خروج از صحنه 
وارد مذاکره شوند. عزیمت )یا گاهی دستگیری و اعدام( حاکمی به شدت مخوف و منفور 
معموالً باعث جشن و سرور می شود. گاهی دوره بالفاصله پس از نابودی رژیم سابق را دوره 
»ماه عسل« می نامند که احساسات غالب در کشور در طول آن رضایت و شادمانی است. رقص 
و پایکوبی در خیابان ها، مراسم به زیر کشیدن نمادهای رژیم سابق، صدور اعالمیه های حاکی 
از مباهات و وفاداری به ملت و امید به آینده برنامه هر روزه است. مردم همدیگر را در آغوش 
می گیرند و »رفیق« و »همشهری« و »برادر« یا »خواهر« می خوانند. همه رفتارهایی که در رژیم 

سابق سرکوب می شد ممکن است در فضای جدید آزادی باب شود. 
اما پس از آنکه حکومتی از دست رفت، نظم باید اعاده شود وملت به وضع عادی برگردد. 
در مواردی بسیار نادر، دشمنان رژیم سابق آن چنان متحد هستند و متحدان سابق و منتفعان از 
حاکم پیشین آن چنان آماده صرف نظر کردن از قدرت و امتیازات خود هستند که هیچ تعارض 
دیگری شکل نمی گیرد. اما آنچه رواج بیشتری دارد آن است که طی چند ماه پس سقوط رژیم 
سابق، به تدریج میان خود نیروهای انقالبی در مورد شکل حکومت جدید، توزیع قدرت و 
ثروت، روابط خارجی، هدایت اقتصاد، کنترل ارتش، و ده ها موضوع دیگر حکومتی اختالف 
پیش می آید. این اختالفات اغلب سرآغاز فرآیند جدیدی از قطب بندی میان حکومت انقالبی 

جدید و منتقدانش می شود. 

قطب بندی بیشتر
این مرحله و عجین شدن آن با  مؤلفه هایی که در ادامه می آید نشان از نقطه عطف مهمی در 
فرآیند انقالبی دارد. اگرچه پتانسیل قطب بندی بیشتر پس از سقوط رژیم قبلی به سرشت ائتالف 
انقالبی بستگی دارد و نیز تا حدی وابسته به ماهیت مراحل 1-3 است، درجه تحقق آن پتانسیل به 
رویدادهای بعدی و پاسخ رهبران انقالب به آن رویدادها وابسته است. چه در پایان یک جنگ 
طوالنی مدت چریکی و چه در نتیجه تسلیم ناگهانی [رژیم سابق] در برابر تظاهرات عمومی، 
هنگامی که یک رژیم انقالبی به قدرت می رسد به ندرت در مورد چگونگی ادامه کار در درون 
جنبش انقالبی اتفاق نظر وجود دارد. حتی در مواردی چون به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در 
کوبا و پیروزی مائو تسه تونگ در چین، نیروهای انقالبی با گروه هایی که تحت کنترل آن ها 
نبودند )مانند اشخاص حرفه مند در شهرها و کارگران بخش تولید شکر در کوبا و خرده مالکان 
کوچک و متوسط در چین( به سازش رسیدند یا از اقدامات آن ها بهره بردند. عالوه بر این، 
97خود رهبران انقالبی معموالً از گروه های متفاوتی هستند که دیدگاه هایشان در مورد میزان و سرعت 
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تغییرات الزم برای قرار گرفتن ملت در روند عادی با هم متفاوت است. در برخی موارد، رهبران 
رادیکال تری ائتالف انقالبی را شکل می دهند که اهداف نهایی شان آشکار نمی شود یا متفاوت 
جلوه می کند.13 به این ترتیب، در ایران، آیت اهلل روح اهلل خمینی [ره] هدفی مشترک با افراد لیبرال 
حرفه مند، زنان، دانشجویان، و دیگران در سرنگون کردن شاه یافتند بدون آنکه مشخص شود 
در »جمهوری اسالمی« تا چه حد آزادی های جمهوریت تابع قواعد اسالم خواهد بود. به همین 
ترتیب، در کوبا و نیکاراگوا نیروهای کاستروییست و ساندینیست در آغاز شامل گستره وسیعی 
از سرمایهداران و تجار بخش خصوصی بودند و این را که تا چه حد باورهای کمونیستی آن ها 
نهایتاً باعث خواهد شد در کنار کارگران و دهقانان و در برابر صاحبان اموال خصوصی قرار 
بگیرند در حداقل خود نشان می دادند. در آغاز، خمرهای سرخ )Khmer Rouge یا هواداران 
حز ب کمونیست کامبوج و حکومت متکی بر این حزب در سال های 1975 تا 1979 –م. ( در 
کامبوج خود را به عنوان حزبی ملی گرا معرفی می کرد و مورد حمایت بسیاری از کسانی بود 
که هدف اصلی شان تنها بازگرداندن پادشاه [سیهانوک] بود. در سایر موارد، ائتالف انقالبی 
شامل گروه های متنوعی می شد که فقط تفاوت های شدید خود را در راه رسیدن به هدفی 
مشترک کنار گذاشته بودند. به عنوان نمونه، در مستعمرات آمریکایی، رهبران انقالبی هم 
دموکرات های متعهد طرفدار استقالل ایاالت و هم فدرالیست های خواهان حکومت قوی 
مرکزی را شامل می شد. در فرانسه در سال 1789، اشراف لیبرال، روحانیان اصالح طلب، و 
اعضای رادیکال طبقه سوم )Third Estate شامل بورژوازی و دهقانان که در کنار روحانیان و 
اشراف سه طبقه اصلی را در فرانسه تشکیل می دادند -م( متفقاً به دنبال هدف تحدید اختیارات 
پادشاه و تغییر نظام مالیاتی مبتنی بر امتیازات بودند که باعث ضعف مالی دولت شده بود. 
در اوکراین در سال 1989، اوپوزیسیون رژیم هم ضدکمونیست ها را در بر می گرفت که 
اگرچه روس بودند اما می خواستند رژیم فاسد و از نظر اقتصادی ناکارآمد متکی بر حزب 
[کمونیست] را اصالح کنند، و هم اوکراینی های ملی گرایی را که خواهان ایجاد یک دولت 

جدید اوکراینی بودند. 
در ارزیابی اینکه چه چیزی تعیین می کند قطب بندی در این مرحله تا کجا پیش می رود، 
سه عامل بسیار مهم هستند: اول اینکه اختالف های موجود در درون ائتالف گروه های انقالبی 
تا چه حد است؟ دوم اینکه چه شرایطی این اختالفات را تشدید می کند و به جناح های مختلف 
در رهبری انقالبی اهرم قدرت می بخشد؟ سوم اینکه پیروزی یک گروه برای بقای انقالب و 

دولت انقالبی تا چه حد اهمیت دارد؟ 
جالب آنکه عاملی که به نظر نمی آید اهمیتی داشته باشد این است که آیا گروه های 

13. Parsa, States, Ideologies, and Social Revolutions. دها
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رادیکال تر در آغاز نقش پیشرو دارند یا دنباله رو هستند. به عنوان نمونه، در انقالب روسیه، 
بلشویک های رادیکال در میان گروه های انقالبِی خواستار پایان دادن به رژیم تزاری نقشی 
اندک داشتند و این دموکرات های مشروطه خواه بودند که نقش پیشرو را ایفا می کردند. در 
انقالب فرانسه، ژاکوبن ها [اعضای باشگاه ژاکوبن که نخستین گردهماییشان در خیابان سن 
ژاک در پاریس برگزار شد و بر همین اساس چنین نام گرفت و به دلیل اقدامات رادیکال در 
طول انقالب معروف شد – م.] در ژوییه 1789 حتی سازماندهی هم نشده بودند. در مقابل، در 
انقالب های کمونیستی کوبا و چین، رهبران مسلط از نخستین مراحل انقالب دقیقاً همان هایی 
بودند که یک برنامه کمونیستی رادیکال را در پیش گرفتند وهمراهان میانه رو خود را تصفیه 
کردند. با وجود این در هر چهار مورد، انقالب ها پس از تغییر رژیم به شدت سمت گیری 
رادیکال پیدا کردند. شایان توجه است که در همه مواردی که از الگوی انقالب های رنگی 
تبعیت می کنند )اعم از قدیمی و جدید(، اختالفات درون ائتالف انقالبی می توانست به ضعف 
و شکاف در رژیم جدید منجر شود، اما آن قدر پیش نرفت که به تعارض خشونت بار میان 
گروه های میانه رو و رادیکال و پیروزی رادیکال ها منتهی شود. مهم ترین دلیل آن احتماالً همان 
عاملی است که پیش از این به آن اشاره شد: در انقالب های از نوع رنگی، گروه های نخبه یا 
مردمی که هدفشان نابود ساختن یا بازتوزیع دارایی های کل یک طبقه یا گروه حاکم بود 
عنصر مهمی در اوپوزیسیون انقالبی نبودند. اما این عامل به تنهایی بنیانی کافی برای تبیین 
ماهیت کمتر رادیکال این انقالب ها نیست زیرا حتی در انقالب های اجتماعی کالسیک هم 
رهبران و گروه های اصلی رادیکال در آغاز نقشی کوچک یا فرودست داشتند. در مورد 
انقالب های فرانسه و روسیه اگر به جای اینکه با دانستن نتیجه به عقب بنگریم، در ژوییه 1789 
یا فوریه 1917 آینده را ببینیم، در می یابیم که گروه های رادیکال نقشی پیشرو در اوپوزیسیون 
انقالبی نداشتند. شورش های دهقانی و شهری در این موارد مهم بودند، اما دهقانان فرانسوی 
و شوراهای پتروگراد در این زمان اهداف رادیکالی را دنبال نمی کردند، و رهبران رادیکالی 
که نهایتاً مسلط شدند )یعنی ژاکوبن ها و بلشویک  ها( عماًل حضوری نداشتند. در ایران نیز در 
سال 1979، اکثر مخالفان رژیم در ائتالف گسترده انقالبی شامل دانشجویان، بازاری ها، افراد 
حرفه مند لیبرال، زنان، کارگران شهری، و ... به دنبال اهداف ملی گرایانه و دموکراتیک بودند. 
به این ترتیب، الزم است به دنبال شرایطی باشیم که در این موارد، شکاف ها را تشدید 
و رادیکال ها را تقویت می کنند. معموالً این ها ناشی از یکی از  مؤلفه های چهارگانه ای هستند 
که اغلب در انقالب ها ظاهر می شوند: ضدانقالب، جنگ داخلی، جنگ بین المللی، و ترور 
انقالبی. این ها می توانند به تشدید قطب بندی بیانجامند و باعث انتقال قدرت از گروه های میانه رو 

97به گروه های رادیکال تر، انجام اقدامات افراطی و دولت سازی اقتداگراریانه شوند.
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پس از انقالب: ضدانقالب، جنگ های داخلی و بین المللی، و ترور، سپس میانه روی، 
احیای رادیکالیسم و تحکیم محافظه کاران 

کرین برینتن فرایندی از انقالب را مشخص کرد که به دیدگاه استاندارد درباره مراحل انقالب 
تبدیل شده است.14 پس از یک دوره ماه عسل و شکل گیری یک رژیم میانه رو اولیه، تعارض 
با رادیکال های در حال ظهور آغاز می شود. سپس پیروزی رادیکال ها به یک »حکومت ترور 
یا وحشت« منجر می شود که سیاست های رادیکال آن تحمیل و با تکیه بر نیروی اجبار اعمال 
می شوند، میانه روها از حکومت تصفیه می شوند، و دشمنان داخلی انقالب به شدت مورد حمله 
قرار می گیرند. تالش رادیکال ها برای برانداختن الگوهای رایج اقتدار به شکل گیری جنبش های 
ضدانقالبی در داخل و خارج از کشور منجر می شود و جنگ های داخلی و بین المللی را دامن 
می زند. فرماندهان نظامی که به پایان دادن به بی نظمی و اعاده توان ملی نیاز دارند، رادیکال ها 
را سرکوب می کنند. در نهایت، و معموالً با کمک میانه روها، حکومتی باثبات و دیوان ساالرانه 
برای هدایت ملت شکل می گیرد. ممکن است بسیاری از آرمان ها و اعمال انقالبی حفظ شوند 
اما حال رژیم جدید به دنبال آن است که در کنار سایر ملت ها بسر برد و شهروندان خود را به 
کارهای معمول بگمارد نه اینکه هّم خود را وقف ایجاد و گسترش انقالب کند. این چارچوب 
 the Long( متکی بر تحلیل برینتن از انقالب های پارسایان انگلستان [که پس از پارلمان طوالنی
Parliament( در سال های 1640 تا 1648 و پارلمان دنباله )the Rump Parliament( از سال 
1648 تا 1653، از سال 1653 تا 1658 تحت رهبری کرامول شکل گرفت –م.] ، آمریکا، فرانسه 
و روسیه است و تقریباً در توصیف جریان این انقالب ها از دقت کافی برخوردار است. اما در 
این چارچوب به رویدادهایی مانند انقالب کمونیستی چین و تعهد آن به »انقالب همیشگی« و 
تکرار مکرر رادیکالیسم یا بسیاری از انقالب های جهان سوم در سده بیستم – از مکزیک تا 
نیکاراگوا- با الگوی رایج تر در آنها یعنی وجود تهدید یا مداخله خارجی اما عدم وقوع جنگ 
بین المللی در اکثر آن ها توجه ندارد. هنگامی که دیدگاه خود را گسترش می دهیم، در می یابیم 
که رویدادهای متعاقب تغییر اولیه رژیم بسیاری پیچیده تر و متنوع تر از آنند که طرحواره برینتن 
بتواند امکان تحلیل آن ها را بدهد. در واقع، توالی ضدانقالب، جنگ، رادیکالیسم، و ترور بسیار 
متفاوت است. عالوه بر این، در بسیاری از انقالب ها تحکیم اولیه پس از یک دوره ترور یا 
جنگ پایان داستان نیست. بلکه انقالبیونی که حس می کنند انقالب به اندازه کافی پیش نرفته یا 
درجا زده است، ممکن است بخواهند مرحله دوم سیاست رادیکال را برای احیای روح و عمل 

انقالبی شکل دهند.
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در اینجا ما نخست به مواردی می نگریم که برینتن مورد بحث قرار داد و درمی یابیم که حتی 
آن موارد هم پیچیده تر از طرحواره صوری او هستند. سپس به موارد دیگر می پردازیم تا به 
بینش بیشتری در مورد طیف کامل رویدادهای پس از تغییر رژیم دست یابیم. در امریکا در 
واقع رادیکال ها پیروز نشدند و حکومت ترور شکل نگرفت. این تا حدی به این دلیل بود که 
انقالبیون هر قدر هم از نظر فدرالیست و دموکرات بودن اختالف داشتند، از گروه هایی که در 
صدد آماج حمله قرار دادن نخبگان یا طبقات بودند دوری می کردند. همچنین تعارض میان 
فدرالیست ها و دموکرات ها در امنیتی نسبی صورت می گرفت زیرا تهدید جدی ضدانقالب 
از داخل یا تهدید نظامی عمدهای از خارج از 1781 تا سی و یک سال بعد وجود نداشت. در 
داخل، بی نظمی هایی در کنفدراسیون وجود داشت که رژیم جدید انقالبی را تهدید می کرد 
اما با آنها به شکلی عادی و با تشکیل مجمع موسسان و ساخت یک حکومت ملی قوی تر 
برخورد شد. اما تحکیم رژیم در دوره روسای جمهور ویرجینیایی از 1800 تا 1824 پایان تغییر 
سیاسی نبود. امریکا جنبشی رادیکال تر را برای بازیابی روحیه انقالبی و دموکراتیک کردن 
حکومت تجربه کرد، اما این جنبش با ظهور دموکرات های جکسونی در دهه 1820 یعنی یک 
نسل بعد از انقالب شکل گرفت. در انقالب های انگلیس، فرانسه و روسیه، دوره هایی از تسلط 
رادیکالیسم، ضدانقالب، جنگهای داخلی و بین المللی، و ترور وجود داشت. اما توالی آن ها 
در این موارد با هم متفاوت بود. در بسیاری از نمونهها این جنگ و طغیان های تودهای بود که 

رادیکال ها را »ساخت« و در بسیاری دیگر رادیکال ها بودند که باعث ایجاد جنگ شدند. 
در انگلستان، با وجودی که پارلمان کوشید ترتیباتی برای تحدید قدرت پادشاه اتخاذ شود، 
دو رویداد اصلی شکاف میان نخبگان را تشدید کرد. نخست شورش های طبقاتی در ایرلند در 
سال 1641 و در حدی کمتر در انگلستان، پارلمان را ناگزیر ساخت ایجاد ارتش را مورد توجه 
قرار دهد با این پرسش اصلی که آیا ارتش باید در کنترل پارلمان باشد یا پادشاه. دوم در سال 
1642 پادشاه تصمیم گرفت لندن را ترک کند و ارتش را به ناتینگهام فراخواند؛ این باعث شد 
مخالفان که به شدت خواهان تحدید قدرت سلطنتی بودند چارهای نداشته باشند جز مسلح 
شدن و جنگیدن. تنها پس از چند سال جنگ داخلی بود که رادیکال ها – یعنی ارتش مدل 
نوین )New Model Army(- رهبری انقالب را به دست گرفتند و شاه را اعدام، پارلمان را 

تصفیه و انگلستان را یک مشترک المنافع اعالم کردند و وارد جنگ با خارج شدند. 
در فرانسه نیز شورش های مردمی و سپس تهدید جنگ بود که رادیکال ها را بارور و تقویت 
کرد. شورش های روستایی »هراس بزرگ« )Great Fear( به برانگیختن حمله مجلس ملی به 
حقوق اشراف در اوت 1789 کمک کرد. اما حتی این اقدامات رادیکال به شکلی معمول و 
97از سوی اکثریت نمایندگان انجام می شد. تنها با نخستین شکست های متوالی در جنگ علیه 
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اتریش و پروس در بهار 1792 بود که میانه روها کاماًل کنترل مجلس را از دست دادند. توسعه 
جنگ به درگیر شدن با انگلستان، هلند و اسپانیا در سال بعد به نظام وظیفه اجباری و مالیات 
همراه با تشکیل نهادهایی چون دادگاه انقالب و کمیته امنیت عمومی انجامید. اما این اقدامات 
همراه با مبارزه علیه روحانیان محافظه کار، ضدانقالب را برانگیخت که به نوبه خود به تشدید 
ترور انقالبی منجر شد. تنها با شکست اتریشی ها و افول تهدیدات خارجی در سال 1794 بود 
که رادیکال ها کنترل خود را بر قدرت از دست دادند و رهبرانی میانه روتر ژاکوبن ها را کنار 
گذاشتند، از ارتش علیه گردهمایی های پاریس استفاده کردند، و کوشیدند انقالب را تحکیم 
بخشند. به این ترتیب، افزایش تهدیدات نظامی – اعم از خارجی و داخلی – عوامل اصلی 
بودند که به قدرت رسیدن رادیکال ها و دوران ترور را به دنبال داشتند. باز هم جنگ در اوایل 
دهه 1790 رادیکال ها را به قدرت رساند؛ جنگ  های بعدی ناپلئون به تحکیم یک رژیم انقالبی 
میانه روتر کمک کرد که با وجود صدور اعالمیه حقوق بشر، در عین حال از اشراف استقبال 
می کرد و نظام رتبه ها و امتیازات را بازآفرینی کرد. روابط میان جنگ، رادیکالیسم، و ترور به 

این ترتیب متنوع و مشروط بودند. 
به  بلشویک ها هرگز  اول جهانی  متعدد روسیه در جنگ  بدون شکست های  در روسیه 
قدرت نمی رسیدند. فرصت برای بلشویک ها آنگاه حاصل شد که حکومت میانه روی انقالبی 
الکساندر کرنسکی )Alexander Krensky، حقوقدان انقالبی روس و رهبر جناح میانه رو 
حزب انقالبی سوسیالیست که بعد از انقالب فوریه 1917 به عنوان وزیر دادگستری، سپس 
وزیر دفاع و نخست وزیر در حکومت بود و در 7 نوامبر حکومت او توسط بلشویک ها به 
رهبری لنین برانداخته شد – م.( تصمیم به تداوم جنگ گرفت و شکست های نظامی رژیم 
کرنسکی اقتدار او را به شدت کاهش داد. اما با وجودی که جنگ بلشویک ها را به قدرت 
رساند اما در روسیه هم جنگ همیشه توجیهی برای رادیکالیسم و ترور نبود. بلشویک ها در 
جریان جنگ داخلی )1918-1921( در دفاع از رژیم خود در برابر محافظه کاران روس که 
رهبری ضدانقالب را به عهده داشتند کاماًل بی رحمانه عمل کردند. اما نتیجه فوری بازگشت 
به میانه روی در دهه 1920 در چارچوب سیاست نوین اقتصادی بود. تنها در دهه 1930 بود که  
ترور استالینی همراه با تصفیه ها و مصادره رادیکال اراضی که به مرگ میلیون ها نفر انجامید 
حاکم شد. این مرحله دوم رادیکالیسم تا آغاز جنگ دوم جهانی پابرجا بود؛ تنها پس از 

جنگ بود که تحکیمی محافظه کارانه تر رخ داد.
کوتاه سخن آنکه روابط میان پیروزی سیاست های رادیکال، ضدانقالب، جنگ داخلی 
و بین المللی، و ترور پیچیده و متنوع هستند. نگاهی به موارد زیر این پیچیدگی را بیشتر نشان 

می دهد: مکزیک در 1910-1934، ایران در 1979-2008، و چین در 1980-1949.  دها
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انقالب مکزیک با براندازی دیکتاتور پورفیریو دیاز )Pofirio Díaz( از سوی نیروهایی به 
رهبری اصالح طلب میانه رو فرانسیسکو مادرو )Francisco Madero( آغاز شد اما گروه های 
رادیکال و رهبران شان از جمله امیلیانو زاپاتا )Emiliano Zapata( و فرانسیسکو )پانچو( ویال 
)Francisco )Pancho( Villa( از آن حمایت می کردند. زاپاتا از نخبگان زمین دار بود اما 
از دعاوی دهقانان در مورد زمین در برابر دعاوی رو به گسترش صاحبان منافع در راه آهن، 
معادن، و کشاورزی تجاری به ویژه بیگانگان حمایت می کرد. ویال و سایر رهبران شمال از 
حمایت کارگران کشاورزی و صنعتی برخوردار بودند که خواهان شرایط بهتری در چارچوب 

حکومتی بودند که در برابر منافع بیگانگان و سرمایه داران ثروتمند بایستد. 
با وجود این، هنگامی که مادرو به قدرت رسید، به دلیل عدم پیگیری اصالحات ارضی جدی 
میانه اش با زاپاتا به هم خورد. حکومت ضعیف مادرو و تداوم شورش های مردمی باعث شد 
ژنرال ویکتوریانو هرئرتا )Victoriano Huerta( به یک نیروی ضدانقالب شکل دهد، مادرو 
را به قتل برساند و خود قدرت را به دست گیرد. پاسخ زاپاتا و ویال تشکیل ارتش برای براندازی 
هوئرتا و تعهد به تغییرات رادیکال بود. اگرچه آنها موفق به شکست دادن هوئرتا شدند، اما در 
انجام تغییرات ناکام ماندند زیرا نیروهای میانه روی مورد حمایت ایاالت متحد مشروطه طلبان 
 )Álvaro Obregón( و الوارو اوبرگون )Venustiano Carranza( به رهبری ونوستیانو کارنزا
را برانگیختند. کارانزا در سال 1917 و اوبرگون در سال 1920 رییس جمهور شدند و نخست 
وزیر مشروطه خواه پلوتارکو الیاس کالس )Plutarco Elías Calles( از 1924 تا 1928 ریاست 
جمهوری را به عهده داشت. اما اینها سال هایی پرالتهاب بودند: نیروهای حکومتی زاپاتا و ویال و 
شورشیان هم کارانزا و اوبرگون را به قتل رساندند. به عالوه، رژیم مشروطه خواه نوسازی گرای 
طرفدار سرمایه داران و ایاالت متحد که به دنبال تحدید قدرت کلیسای کاتولیک و به حداقل 
Cris-( رساندن اصالحات ارضی بود، باعث یک طغیان دیگر مردمی یعنی شورش کریسترو

tero( شد که سرکوب آن سه سال به طول انجامید. از سال 1928 تا 1934، سه نفر رییس 
جمهور شدند اما تابع کالس بودند که حتی خارج از حکومت هم بر آن سلطه داشت. به این 
ترتیب، از سال 1910 تا 1934، توالی رویدادها تقریباً به این شکل بود: جنگی داخلی که دیاز 
را شکست داد و به دنبال آن رژیم میانه روی مادرو شکل گرفت. سپس مادرو از حامیان 
و  هوئرتا  به رهبری  باعث شکل گیری ضدانقالب  نخست  رادیکال تر خود گسست که 
سپس یک جنگ داخلی دیگر به رهبری رهبران رادیکال تری شد که هوئرتا را شکست 
دادند. اما تالش هوئرتا باعث صلح نشد بلکه جنگ داخلی دیگری را میان رادیکال ها و 
میانه روها شکل داد که مشروطه خواهان در آن پیروز شدند. اگرچه مشروطه خواهان از 
97نظر اقتصادی میانه رو بودند، اما مخالفان رادیکال خود را به قتل رساندند و حمله ای عمده 
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را به کلیسای کاتولیک آغاز کردند. این باز باعث جنگ داخلی دیگری شد که به دنبال 
آن دورهای از ثبات همراه با میانه روی تحت نظارت کالس شکل گرفت. 

بر اساس مدل برینتن باید به این نتیجه برسیم که انقالب مکزیک پس از آن به مرحله 
»تحکیم« رسید اما این گونه نشد. انتخاب الزارو کاردناس )Lázaro Cárdenas( به عنوان 
رییس جمهور در سال 1934 به احیای مرحله رادیکالیسم )حداقل در سیاست های حکومت( 
منجر شد. کاردناس احساس می کرد که انقالب به اهداف خود نرسیده و با روی برگرداندن از 
کالس و اقدام به اصالحات ارضی گسترده، ملی کردن شرکت های نفت و راه آهن خارجی 
و تحکیم حزب انقالب مکزیک )که بعدها به PRI معروف شد( از طریق پیوندهای قوی با 
سازمان های کارگری و دهقانی وسلطه بر حکومت محلی باعث شگفتی همگان شد. تنها پس 

از این مرحله دوم رادیکالیسم بود که تحکیم محافظه کارانه تر رژیم انقالبی رخ داد. 
به نظر می رسید انقالب ایران علیه شاه در سال 1979 نمونه نوعی انقالب برینتنی است: متعاقب 
رویگردانی نخبگان روحانی و سپس اداری و تجاری از رژیم، ائتالفی وسیع حکومت شاه را 
برانداخت. در آغاز انقالب این گروه ها نفوذی مشترک داشتند: حتی بحث آیت اهلل خمینی 
این بود که روحانیان نباید سمتی بر عهده گیرند و ابوالحسن بنی صدر، یک فرد حرفه مند 
تحصیل کرده در فرانسه، نخستین رییس جمهور شد. اما هنگامی که عراق در سال 1980 علیه 
ایران اعالم جنگ کرد، یک مبارزه قدرت میان بنی صدر و روحانیان، که از شکل گرفتن یک 
حکومت سکوالر در صورت پیروزی نظامی رییس جمهور بیم داشتند، آغاز شد. آیت اهلل 
خمینی با بنی صدر مخالفت کرد و او استیضاح شد و سمت خود را از دست داد و بسیاری از 
همقطاران او اعدام شدند )و خود او به فرانسه گریخت(. سپس آیت اهلل خمینی رهبری تبدیل 

رژیم جدید ایران به حکومتی تحت زعامت روحانیان را به دست گرفت...
با وفات آیت اهلل خمینی وانتخاب روحانیان عمل گراتر و میانه روتر )اکبر هاشمی رفسنجانی، 
1989-1997 و محمد خاتمی، 1997-2005( به نظر می رسید انقالب ایران در مسیر رسیدن 
به مرحله تحکیم است. اما در اینجا نیز یک مرحله دوم رادیکالیسم شکل گرفت. یکی از 
انقالبی های قدیمی رادیکال )محمود احمدی نژاد( با این استدالل که انقالب ایران راه خود را 
گم کرده و کار زیادی برای فقرا و ایثارگران انجام نداده است، در سال 2005 به عنوان رییس 
جمهور انتخاب شد. احمدی نژاد از عناصر رادیکال در حکومت ایران حمایت و تالش برای 
اجرای قوانین اسالمی را تشدید کرد و سیاست خارجی تهاجمی تر و ایدئولوژیک تری را با 

حمایت از جنبش های شیعی و ضداسراییلی در خاورمیانه پیش برد. 
 انقالب کمونیستی چین هم همراه با تکرار دوره های رادیکالیسم و میانه روی بوده است. 
حزب کمونیست مائو بالفاصله پس از دستیابی به قدرت در سال 1949 و یک جنگ داخلی  دها
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طوالنی علیه ملی گرایان به اصالحات ارضی گسترده و مبارزه علیه »ضدانقالب« که شامل 
مالکان و همه افراد مرتبط با رژیم ملی گرا یا شرکت های خارجی می شد دست یازید. این 
کارزار با مداخله چین در جنگ کره که در سال 1953 تمام شد هم ادامه یافت. اما پس از 
جنگ کره دوره ای از میانه روی آغاز شد که نشانه آن برنامه پنج ساله اول برای توسعه اقتصادی 
بود. این برنامه موفقیت آمیز بود و حتی با دورهای از گشایش سیاسِی بیشتر به شکل جنبش 
 1957-1956 سال های  در   )Hundred Flowers Campaign( بشکفد«  گل  صد  »بگذار 
همراه شد. اما بالفاصله یک مرحله رادیکال دیگر شکل گرفت. در سال 1958 مائو مبارزه 
علیه راست گرایان را با احیای ترور در برابر مظنونان به طرفداری از ضدانقالب و سیاست 
رادیکال تر اقتصادی با عنوان »جهش بزرگ به جلو« )Great Leap Forward( آغاز کرد. 
اما این برنامه ها شکست خوردند و هم صنعت و هم کشاورزی را نابود کردند و به قحطی 
شدید منتهی شدند. در سال 1962 با آشکار شدن شکست های برنامه جهش بزرگ، نقش مائو 
کاهش یافت و دوره ای از بهبود وضعیت اقتصادی تحت نظارت رهبران میانه رو کمونیست 
یعنی دنگ شیائوپینگ و لیو شائوکی شروع شد. اما این مرحله میانه روی کوتاه بود و مائو 
در سال 1966 یک جنبش رادیکال جدید را با عنوان »انقالب فرهنگی« آغاز کرد. مائو که 
نگران بود مبادا انقالب بیش از حد دلبسته پیشرفت مادی شود و آرمان های کمونیستی را 
کنار بگذارد، در صدد بود با الهام بخشیدن به نسل جوان برای اقدام، سیاست های برابری طلبانه 
رادیکال و مجازات کسانی را که به نظر می رسید از خط کمونیستی مائو انحراف ایدئولوژیک 
پیدا کرده اند دنبال کند. لیو و دنگ بی حیثیت و زندانی شدند. این مرحله تا مرگ مائو در 
سال 1976 ادامه یافت. سپس مبارزه میان رادیکال های پیرو مائو و وفاداری او به ایدئولوژی 
انقالبی و میانه روهای حامی دنگ و خواست او در مورد کمرنگ کردن ایدئولوژی در برابر 
انجام اقداماتی برای پیشرفت مادی شکل گرفت. در این مبارزه رادیکال ها سرکوب شدند و 

مجموعه ای از اصالحات معطوف به اقتصاد بازار آزاد توسط دنگ و وابستگانش انجام شد. 
خالصه آنکه نگاهی دقیق به انقالب های کالسیک مورد نظر برینتن و موارد متعدد دیگر 
از انقالب های اجتماعی خشونت بار الگوهایی پیچیده از تعارض، رادیکالیسم و ترور را نشان 
می دهد. به قدرت رسیدن رادیکال ها و حکومت  ترور علیه مخالفان معموالً جنگ های داخلی 
یا بین المللی را به دنبال دارد. ارتش مدل نوین در انگلستان، ژاکوبن ها در فرانسه، بلشویک ها در 
روسیه، به قدرت رسیدن زاپاتا/ویال در مکزیک، نخستین مبارزه مائو علیه ضدانقالب در چین 
نمونه های از این مدل هستند. اما جنگ می تواند تحلیل نیرو را به دنبال داشته باشد و متعاقب آن، 
تالش هایی برای بهبود اقتصادی از راه های معتدل صورت گیرد مانند سیاست نوین اقتصادی 
97بلشویک ها )1921-1928( پس از جنگ داخلی روسیه، برنامه پنج ساله اول و جنبش بگذار 

یز 
پای

 ،2
ۀ 8

مار
، ش

 8 
رۀ

دو
ی، 

وم
عم

ری 
گذا

ت 
یاس

ی س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف



396

صد گل بشکفد در چین پس از جنگ کره، و روسای جمهور میانه روتر در ایران که پس از 
جنگ عراق انتخاب شدند. این موارد همچنین الگوی دیگری را آشکار می سازند که برینتن 
آن را ندیده بود: احیای مرحله رادیکالیسم که معموالً دو یا سه دهه پس از تغییر اولیه رژیم 
شکل می گیرد. این مرحله در انقالب هایی اتفاق افتاد که برانداخته نشدند بلکه دست به تحکیم 
زدند یا به میانه روی روی آوردند. این مرحله که نتیجه انتخابات یا قدرت یافتن گروه های 
رادیکال تری بود که در صدد احیای شور انقالبی یا نابود ساختن دشمنان شان بودند می توانست 
مالیم یا بسیار تند باشد. نمونه های آن عبارتند از جنبش و ریاست جمهوری جکسونیست ها در 
ایاالت متحد، اشتراکی گرایی و تصفیه های استالینیستی در روسیه، انقالب فرهنگی در چین، 
ریاست جمهوری کاردناس در مکزیک، و ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران. در این 

موارد تنها پس از مرحله احیای رادیکالیسم است که تحکیم باثبات رژیم شکل می گیرد.

چرا انقالب های رنگی صلح آمیز بودند؟ 
تنوع موجود در الگوهای رادیکالیسم،  ترور، ضدانقالب و جنگ که در موارد پیشین دیدیم، 
این پرسش را که چه چیزی باعث شد انقالب های رنگی تا این اندازه صلح آمیز باشند مهم تر 
اساس  بر  این سئوال  به  پاسخ  را می دهند که  امکان  این  مثال ها همچنین  این  اما  می سازد. 
مسیرهای متفاوت انقالبی باشد که ماهیت و توالی متفاوت  مؤلفه های فرایند انقالب آن را 

تعریف می کنند.
به نظر می رسد این خصوصیات انقالب های رنگی را از انقالب های پیشین متمایز می سازند: 
1.در مراحل »پیشاانقالبی« رویگردانی نخبگان، قطب بندی و بسیج تودهای، اهداف رهبران 
انقالب شامل حمالت طبقاتی یا ایدئولوژیک به نخبگان حاکم نمی شود بلکه به اهداف 
یا کارگران  بسیج وسیع دهقانان  دموکراتیک و ملی گرایانه محدود می گردد، و همچنین 
سنتی شهری را در بر نمی گیرد بلکه در عوض، عمدتاً متکی بر بسیج نیروی کار سازمان یافته 
)معدن کاران، کارگران صنعتی(، کسبه شهری، گروه های حرفه مند، دانشجویان، و کارکنان 
نیروهای  امریکا(  انقالب های هلند و  انقالب میجی در ژاپن و  یا )همچون مورد  یقه سفید 

شبه نظامی سازمان یافته یا نیروهای نظامی محلی است.
در اکثر موارد جدید، این شکل از ائتالف انقالبی به این دلیل شکل می گیرد که دولت های 
دارای درآمد متوسطی که انقالب در آن ها روی می دهد عمدتاً شهری/صنعتی هستند و نه 
کشاورزی، و/یا نابرابری اقتصادی در حد اعتدال است. در نتیجه، اهداف بازتوزیعی طبقاتی 
کم اهمیت تر می شوند. این در مقابل مستعمرات یا رژیم هایی از نوع سلطنتی، پادشاهی، یا مالکانه 
است که شکاف های شدید در درآمد و منزلت در میان دهقانان و کارگران متوسط الحال  دها
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یا حتی نخبگان محلی وجود دارد که بسیج طبقاتی را نسبتاً آسان می سازد. همان گونه که 
سیمور مارتین لیپست در مورد مستعمرات امریکایی می نویسد: »ساختار اجتماعی امریکا همه 
آن شکاف های بزرگی را نداشت« که در میان مردم عادی و حکومت هایشان در مستعمرات و 

دولت های سلسله مراتبی تر دیده می شود.15 
در سایر موارد که پتانسیلی برای بسیج طبقاتی دهقانان یا کارگران سنتی شهری وجود دارد 
– مانند فیلیپین در دهه 1980 و انگلستان در دهه 1680- این خصوصیت به این دلیل شکل 
می گیرد که اوپوزیسیون اصلی انقالبی آگاهانه از اعتراض مردمی فاصله می گیرد و بسیج طبقاتی 
را تشویق نمی کند. باید به دو نکته اشاره کرد: نخست آنکه این ویژگی ها صرفاً بیان مجدد تمایز 
شناخته شده میان انقالب های »سیاسی« و »اجتماعی« نیست. در این تمایزگذاری تأکید بر آن 
است که هدف انقالب سیاسی تغییر رژیم است و هدف انقالب اجتماعی دگرگون ساختن 
ساختارهای طبقاتی.16 اما در اینجا تمایز میان انقالب هایی است که پس از به قدرت رسیدن، یک 
دوره طوالنی از حکومت میانه رو و ضعیف را تجربه می کنند و انقالب هایی که شکاف های 
شدید، ضدانقالب، رادیکال شدن،  ترور، و حکومتی را تجربه می کنند که به شکلی فزاینده 
متمرکز و اقتدارگرایانه می شود. انقالب های متعددی هستند که پایگاهی طبقاتی نداشتند، مانند 
انقالب پارسایان انگلستان در دهه 1640، اما در عین حال رادیکالیسم،  ترور و تمرکزی را تجربه 
کردند که ریشه ایدئولوژیک داشت. دوم آنکه برخی از جنبش های مدرن انقالبی که در وهله 
نخست پایگاهی طبقاتی داشتند، مانند چنبش ضدآپارتاید در افریقای جنوبی که نلسن ماندال 
را به قدرت رساند، منجر به ایجاد  ترور انقالبی از سوی رژیم جدید انقالبی نشد. در عوض، 
انقالب ضدآپارتاید، به رغم وجود پتانسیلی آشکار برای آنکه جنبش انقالبی سیاهپوستان پس از 
به قدرت رسیدن به حمله ای رادیکال علیه نخبگان سفیدپوست منجر شود، به شکل یک انقالب 

رنگی رخ نمود. 
به این ترتیب، فقدان نابرابری شدید اجتماعی شرط الزم برای یک فرآیند انقالبی از 
نوع انفالب رنگی نیست؛ تصمیمات نخبگان انقالبی در مورد چگونگی تعریف اهداف و 
چگونگی بسیج پیروان شان می تواند به شکلی آگاهانه اهداف طبقاتی را تحت الشعاع قرار دهد. 
اگر آن رهبران انقالبی بتوانند بر اساس این بسیج غیرطبقاتی به قدرت برسند – مانند ماندال در 
آفریقای جنوبی و کورازون آکینو در فیلیپین – می توانند از حمایت بیشتری برای رویکردشان 
برخوردار شوند و جناح های رادیکال تری را که هدفشان جنگ طبقاتی است بی اعتبار سازند.17 

15.Seymour Martin Lipset, The First New Nation: The United States in Historical and 
Comparative Perspective )New York: Basic Books, 1963(, 92. 
16. Skocpol, States and Social Revolutions; Goodwin, No Other Way Out.
17. Parsa, States, Ideologies, and Social Revolutions. 

97پارسااینموضوعرابهصراحتدرموردفیلیپینذکرمىکند.
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در عین حال، حتی اگر فرایند رویگردانی نخبگان، قطب بندی و بسیج همراه با اجتناب از 
بسیج طبقاتی باشد و بر اهداف ملی گرایانه و دموکراتیک تأکید کند، این هم به تنهایی شرط 
کافی برای تضمین یک فرایند انقالبی از نوع رنگی نیست. بسیاری از انقالب های رادیکال 
در واقع به همین شکل آغاز شدند، یعنی بسیج طبقاتی یا وجود نداشت یا نقش آن اندک بود: 
به عنوان نمونه، انقالب پارسایان انگلستان، انقالب روسیه )که اگرچه با اعتصاب کارگران در 
فوریه 1917 شروع شد، اما تا زمان بازگشت لنین از تبعید در آوریل همراه با فراخواندن دهقانان 
به مصادره اراضی یا کارگران به در دست گرفتن قدرت نبود(، انقالب ایران در سال 1979، یا 

انقالب الجزایر در سال 1962. 
به این ترتیب، نقطه عطف مهم دیگر در فرایند انقالبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد: 

2. شاخصه فرایند انقالبی یک جنگ انقالبی طوالنی یا شدید نیست. 
جنگ های انقالبی – اعم از داخلی یا بین المللی – این پتانسیل را دارند که به جریان انقالب 
جنبه ای رادیکال ببخشند. انقالب های رنگی معموالً یا پس از یک تعارض نظامی منظم و 
سامان یافته یا در بیشتر موارد از طریق رقابت های انتخاباتی و اعتراضات شهری برای حمایت از 
نتایج آن رقابت ها در برابر بی میلی رژیم سابق به پذیرش تغییر و رها ساختن قدرت، به قدرت 
می رسند. عدم وجود فشارهای شدید ناشی از جنگ داخلی یا بین المللی مانع از آن می شود 
که رادیکال ها فرصتی برای بسیج حامیان خود و فشار برای اقدامات رادیکال تر پیدا کنند. در 
مواردی که جنگی برای استقالل توسط نیروهای نظامی تحت رهبری نخبگان محلی ماقبل 
انقالب صورت گرفته )همانند مورد انقالب میجی ژاپن و انقالب امریکا( بعید است اهرمی 
در اختیار نیروهای رادیکال قرار گیرد. اما در مواردی که فشار برای نبرد در راه بقا فراتر از 
توان مدیریتی نیروهای موجود است و یک سازمان اساساً جدید یا گسترش یافته نظامی باید 
نیرو بگیرد، سازماندهی شود ومنابع مالی الزم برای آن تأمین گردد، این شرایط فشار زیادی بر 
جنبش های انقالبی وارد می کند. آن ها ممکن است از فکر خائنان داخلی به  وحشت بیفتند و 
آن ها را تصفیه کنند؛ ممکن است به سمت اقدامات رادیکال برای تأمین سرباز و بودجه سوق 
داده شوند )مانند غصب اموال کلیسا یا دارایی های نخبگان(؛ یا ممکن است الزم شود برای 
آنکه اراده جنگ را در مردم و سربازان ایجاد کنند، انگاره های رادیکال را به آن ها القا کنند. به 
عالوه، اگر شکست های نظامی تحت سرپرستی میانه روها شکل گرفته باشد، می تواند به شدت 
باعث بی اعتباری آن ها شود و راه را برای رادیکال ها باز کند تا خود را به عنوان وطن  پرست و 
ناجیان ملت معرفی کنند. جنگ های انقالبی – اعم از جنگ های چریکی برای به دست گرفتن 
قدرت یا جنگ های بین المللی که مدتی کوتاه پس از سقوط رژیم سابق روی می دهند – 
اغلب عواملی هستند که در ائتالف ها شکاف ایجاد می کنند و فرصت و اهرم الزم را در اختیار  دها
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رادیکال ها می گذارند و اقدامات افراطی تر انقالبیون برای حفظ منابع و وفاداری الزم برای 
بقا را توجیه می کنند. جنگ ها تالش برای یافتن دشمنان داخلی را تشدید می کنند، رهبران و 
پیروان را به سمت خشونتی سوق می دهند که بعد به  ترور انقالبی می رسد، و حکومت های 
انقالبی را وا می دارند متمرکزتر و اقتدارگراتر شوند. اما همان گونه که دیدیم، با وجودی که 
جنگ ها معموالً برای شروع مرحله سلطه رادیکال ها اهمیت زیادی داشته اند، اما در عین حال 
به دوره های فرسودگی و اعتدال نیز منجر شده اند. برخی از دوره های خشونت رادیکال – مانند 
تصفیه های استالین و انقالب فرهنگی مائو – حاصل جنگ نبودند. به این ترتیب، یک عامل 

دیگر در فرایند انقالبی باید مورد توجه قرار گیرد: 
3. شکاف در درون ائتالف انقالبی پس از کسب قدرت به جای آنکه قویاً میان گروه های 

»رادیکال« و »میانه رو« قطب بندی ایجاد کند، مهار می شود.
از آنجا که انقالب های رنگی با حداقل توجه به اهداف طبقاتی و حمله رادیکال به یک گروه 
یا طبقه خاص همراهند و از فشار جنگ های انقالبی که به رادیکال ها فرصت به دست گرفتن 
قدرت و هدایت حکومت ها به سمت اقدامات افراطی تر و اقتدارگرایانه را می دهند پیشگیری 
می کنند، عموماً پس از انقالب ها با قطب بندی شدید در میان نخبگان روبرو نمی شوند. نخبگان 
ممکن است دچار جناح بندی شوند و جنگ تلخی بر سر قدرت راه بیفتد – مانند آنچه میان 
فدرالیست ها و دموکرات ها در ایاالت متحد جدید یا میان یوشچنکو و تیموشنکو در اوکراین 
پس از انقالب نارنجی پیش آمد. اما این اختالفات عموماً بر سر ابزار نیل به اهدافی محدودتر 
مانند سیاست رشد اقتصادی یا سازماندهی حکومت است و نه بر سر اصول بنیادینی چون 
اشتراکی کردن اموال یا داشتن نظامی سرمایه داری یا سوسیالیستی. تأثیر این تفاوت ها معموالً به 
شکل دوره ای طوالنی – در حد یک یا دو دهه – است که حکومت انقالبی طی آن ضعیف 
به نظر می رسد و کانون توجهش مشخص ساختن سیاست های داخلی است. این در تضاد با 

رژیم های قدرتمند و بی رحمی است که نوعاً از انقالب های رادیکال برمی خیزند. 
در انقالب های رادیکال، ائتالف انقالبی – چه از آغاز و چه به دلیل فشارهای جنگ – هم 
رهبرانی دارد که می خواهند عمدتاً بر اهداف ملی گرایانه تمرکز کنند و هم رهبرانی که بیشتر به 
دنبال شکل ایدئولوژیک تری از تعریف حکومت هستند. به عالوه، این گروه اخیر در طول زمان 
نقشی مسلط در تعیین سیاست ها به دست آورده اند و اهداف خود را به بسیاری القا کرده اند. این 
بدان معناست که حتی پس از پیروزی های اولیه بر رژیم سابق یا دشمنان ضدانقالبی، پتانسیل 
ظهور مجدد شور رادیکال و دوره های جدید رادیکالیسم و ترور باقی می ماند. با وجودی که 
میانه روها ممکن است بعد از آنکه یک جنگ پیروزمندانه یا عقب نشینی اقتصادی از قدرت 
97رادیکال ها کاست، دست باال را به دست آورند، اما ممکن است رادیکال ها فرصتی مجدد یابند 
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یا خودشان چنین فرصتی را مهندسی کنند تا خود را به اثبات رسانند. به این ترتیب، انقالب های 
رادیکال نه تنها یک دوره اولیه از رادیکالیسم و  ترور انقالبی را دارند، بلکه اگر رهبران پرشور 
ایدئولوژیک بتوانند حمایت مردمی به دست آورند یا رهبران میانه روتر را به دلیل عدم پایبندی 
به آرمان های انقالب یا ایجاد انحراف در آن مورد حمله قرار دهند، در معرض آن هستند که 

احیای رادیکالیسم را در مراحل بعدی تجربه کنند. 

دو نوع انقالب و شکل مسلط جدید آن 
بحث این مقاله در مورد گونه شناسی جدیدی از انقالب ها است و آن ها را بر اساس فرآیند 
و برآیندی که ایجاد می کنند به دو دسته انقالب های رنگی و انقالب های رادیکال تقسیم 
می کند. انقالب های رنگی معموالً در جوامعی با بخش های قوی شهری و تجاری، نیروی 
کار سازمان یافته، و نابرابری اجتماعی و اقتصادی معتدل رخ می دهند. در انقالب های رنگی 
نخبگان رویگردان از حکومت عمدتاً به دنبال بسیج حامیانی شهری، دانشجو، یقه سفید، شاغلین 
بخش معدن، اشخاص حرفه مند، و صاحبان مشاغل آزاد )و گاهی کشاورزان مستقل( با اهداف 
ملی گرایانه و معموالً دموکراتیک هستند و از بسیج طبقاتی و حمله به گروه های نخبه در کل 
اجتناب می کنند. این انقالب ها درگیر ایجاد ارتش های جدید برای جنگ های داخلی یا انقالبی 
نمی شوند )هرچند در مواردی ممکن است درگیر بسیج یا بسط نیروهای شبه نظامی زیر نظر 
نخبگان محلی موجود شوند(. بنابراین عموماً آن نوع از اقدامات افراطی را که ضدانقالب را 
تحریک می کند یا به دوره ای از تفوق رادیکالیسم و  ترور می رسد برنمی انگیزند. در عوض، 
براندازی رژیم سابق عموماً از طریق ترکیبی از اعتصابات، تظاهرات شهری، و مبارزات انتخاباتی 
رژیم  نیروهای  با  رویارویی های خشونت بار  موارد  برخی  در  که  هرچند  می آید،  به دست 
سابق هم رخ می دهند. مهم تر آنکه پس از آنکه رژیم جدید به قدرت می رسد، قطب بندی یا 
رادیکالیسم یا درگیری در جنگ داخلی و  ترور را تجربه نمی کند. بلکه احتماالً رقابت سیاسی 
معتدلی را درباره سیاست ها و سازماندهی حکومت تجربه می کند و به این ترتیب تا زمان تثبیت 
سیاست های اقتصادی و سیاسی و نیل به رشد، یک دموکراسی تقریباً ضعیف یا شکننده باقی 
می ماند. در مقابل، انقالب های رادیکال اغلب در کشورهایی رخ می دهند که نابرابری منزلتی 
و اقتصادی در آن ها شدید است. برخی از رهبران انقالبی – یا از آغاز یا در طول انقالب – به 
دنبال آنند که خود را به عنوان رهبران جنبش های رادیکال طبقاتی یا ایدئولوژیکی مطرح کنند 
که گروه هایی از مردم یا نخبگان را آماج حمله قرار می دهد. جنگ های داخلی یا بین المللی 
فرصت هایی فراهم می سازند تا این رادیکال ها بتوانند به دشمنان داخلی خود حمله کنند و 
سیاست های افراطی معطوف به بازسازی ایدئولوژیک یا بازتوزیعی را به پیش ببرند. دوره های 
قدرت یابی رادیکال ها که ممکن است تا دو یا سه دهه پس از سقوط رژیم سابق هم تکرار 

400

دها
آین

 بر
ا و

ده
راین

، ف
ه ها

شم
رچ

 س
ب

رکی
ا:ت

ب ه
قال

د ان
ور

ر م
ى د

یش
اند

باز



401

شود، معموالً به حکومت متمرکزتر و اقتدارگراتر می انجامد. 
از نظر تاریخی، انقالب های رادیکال، خصوصاً با گسترش ایدئولوژی کمونیستی در اواخر 
قرن بیستم [به نظر می رسد منظور نویسنده قرن بیستم بوده باشد]، رایج ترین شکل بوده اند. 
انقالب های رنگی عمدتاً به دلیل ندرت کشورهایی با درآمد متوسط و نابرابری معتدل که در 
صدد برانداختن حاکمان اقتدارگرا باشند و تا حدی هم به دلیل جاذبه محدود انقالب های رنگی 

برای آنکه مورد الگوبرداری قرار گیرند، نادرتر بوده اند. 
با ورود به قرن بیست و یکم روشن است که این موازنه در حال تغییر است. به نظر می رسد 
انقالب های رنگی با فراتر رفتن از کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق احتماالً به شکل 
غالب انقالب تبدیل می شوند.18 تعداد بیشتری از کشورها به آن میزان از درآمد و نابرابری 
می رسند که بسیج طبقاتی در آن ها از جاذبه کمتری برخوردار است. عالوه بر این، مدل انقالب 
انتخاباتی به دلیل گسترش سازمان های غیردولتی و قواعد بین المللی حامی انتخابات در سراسر 
جهان مناسب تر و در دسترس تر شده است. در این مدل نیروهای مخالف بر احترامی که حتی 
رهبران اقتدارگرا به شکلی فزاینده به رعایت قواعد جهانی مشروعیت حاصل از انتخابات 
می گذارند و نیز بر دستگاه های بین المللی نظارت بر انتخابات و حمایت آن ها از اعتراض به نتایج 
فریبکارانه برای به چالش کشیدن رهبران اقتدارگرا تکیه می کنند. سرانجام، موفقیت رهبران 
انقالب های رنگی مانند ماندال و آکینو و تأیید جهانی آن ها – به رغم تالش های حکومت هایی 
که آن ها به دنبال خود بر جای گذاشته اند – و همچنین توجه و موفقیت انقالب های رنگی 

ضدکمونیستی مدل های جذابی برای الگوبرداری ارائه کرده اند.
به نظر می رسد احتماالً اگر جنبش های انقالبی برای براندازی حکومت های اقتدارگرای 
باقیمانده در چین، کوبا، مصر، و آفریقای جنوب صحرا در آینده شکل گیرند، بیشتر از نوع 
انقالب های رنگی خواهند بود تا انقالب های رادیکال. حتی در مصر و الجزیره که با پیروزی 
انتخاباتی احزاب اسالمی این نگرانی پیش آمده که آن ها به رادیکالیسمی منتهی شوند، چنین 
نتیجه ای نامحتمل است... اگر یک جنبش ملی گرا و دموکراتیک در مصر یا الجزایر بخواهد 
حکومت فردی در آن کشورهای را براندازد، وقوع یک انقالب رادیکال بعید است مگر آنکه 
تعارض با مقامات همراه با مبارزهای چریکی یا سرکوبگری رژیم به شکل حذف یا نابود 
ساختن رهبران میانه رو مخالف و میدان دادن به رادیکال ها باشد )اگرچه متأسفانه شواهدی دال 

بر وجود چنین روندی وجود دارد(.19 

18. Bunce and Wolchick, “International Diffusion.”
19. Jillian Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen )Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007(.
شوئدلرتسلطسیاستاعتدالدرخاورمیانهرادرمواقعىکهمیانهروها[احتماالًمنظوررادیکالهاست]ناگزیر

97ازرقابتآزادبااحزابمیانهروبراىکسبحمایتهستندنشاندادهاست.
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در کل، انقالب های آینده احتماالً دموکراسی های ضعیف به بار می آورند و نه رژیم های 
رادیکال اقتدارگرا. این برای کسانی که به تبدیل شدن انقالب های مسالمت آمیز به موج آینده 
امید دارند خبر خوشی است. اما در عین حال حاکی از آن است که برای اینکه دریابیم بهترین 
راه برای کمک به تثبیت این دموکراسی های ضعیف و اجتناب از رویارویی ها و تعارضاتی که 
می توانند الگوهای تغییر رادیکال تری را به بار آورند چیست، انجام پژوهش های بیشتر ضروری 

است.
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Providing A Framework for Explaining the Services Value Network in 
Cyberspace: The Framework Analysis Approach

Sha'ban Elahi, IT Management Deportment, faculty of Management and Economics, Tarbiat 
Midares University

 Hossein Ebrahimian, IT Management Deportment, faculty of Management and Economics, 
Tarbiat Midares University

Alireza Hasanzadeh, IT Management Deportment, faculty of Management and Economics, 
Tarbiat Midares University

 Babak Sohrabi, IT Management Deportment, faculty of Management, Tehran University

Abstract
Despite the widespread effects of cyberspace on various aspects of social life, especially 
in the economic spheres, due to the novelty of this area, no systematic framework has 
been provided to explain the value network in cyberspace. This study aims to provide a 
framework for explaining the value network of services in cyberspace. So, throught the 
systematic reviewing of prior studies using framework analysis approach, actors of cyber-
services value network were identified. For this purpose, the main themes were extracted 
using the Van Manen interpretive approach through three phses of Holistic, Selective, and 
Descriptive review of qualitative data. The emergent thems were introduced as the actors of 
cyberservices value network. based on the identified actors, initial framework was present-
ed. Then, appling the Delphi method, the main drivers of final framework were identified. 
Once again, with the use of the Delphi method, the position of the components was deter-
mined in the final framework. using the combined approach, in this study, it was attempted 
to surmount the methodological limitations of previous studies, as far as possible, so that, 
the proposed framework provides a process-oriented and integrated view for cyberservice 
policymaking aimed at supporting service-oriented businesses.

Keywords: Value Network, Cyberspace, cyberservices, Framework Analysis, Systematic 
Review
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Trump's Foreign Policy and the Realities of the International System

Hossien karimifard, Department of Political Science, Ahvaz Branch,
 Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

Abstract
Trump's foreign policy has traces of realism and pragmatism. Trump is gradually directing 
the US foreign policy toward realism and pragmatism due to confronting the realities of 
politics inside and outside the US. Trump's fulfilling his election promises in the field of 
foreign policy is difficult because of the pressure of various institutions in the US, multilat-
eral international institutions, US allies in the world, and other global actors. Although the 
US has a dominant power in terms of military, economy, policy and culture, it cannot ne-
glect other political actors in the world, such as governments, institutions, and the process 
of globalization. The hypothesis of the paper formulated by an analytical and descriptive 
method is: The US is tending toward a pragmatic and realistic foreign policy after confront-
ing the realities of the global system.

Keywords: Foreign Policy, Realism, Pragmatism, Trump, United States of America.
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Trump's Foreign Policy Strategy: Neo-Isolationism-Realism Hybrid

Saeid.Soleimanzadeh, M.A. in International Relations, University of Isfahan 
Ali.Omidi, Associate professor of international relations, University of Isfahan

Sahar Barati. M.A. in International Relations, Yazd University

Abstract
The present paper aims at investigating the shift in the U.S. foreign policy from the liberal 
internationalist approach during the Obama administration to the neo-isolationist and re-
alist approaches in the Trump administration. The main question is: “What is the Trump's 
Foreign Policy Strategy?”. The “Theories of America's World Role” is used in response to 
this question. The main hypothesis of the paper is that the Trump's foreign policy strategy is 
a combination of neo-isolationist and realist approaches. In fact, one fails to grasp a coher-
ent and accurate understanding of the U.S. foreign policy without the effective integration 
of the two approaches. Therefore, the current paper argues that Trump has acted completely 
realistic in terms of military and security issues but neo-isolationist in term of political 
orientation and economic performance. The current paper analyzes Trump's foreign policy 
in accordance with two strategies “America First” and “Make America Great Again”. This 
is a descriptive-analytical research and the information collected from library and internet.

Keywords: U.S. Foreign Policy, Trump, Neo-Isolationism, Realism.
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Revival of the Military ـ Industrial Complex: Conflict Creation and War 
on International Terrorism

Mahdi Mohamadniya, Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University

Abstract
The military - industrial complex )MIC( is one of the powerful lobbies in the United States 
which has a deep root in the country’s political structure. This research tries to study the 
nature and the various dimensions of the military- industrial complex and to investigate its 
effects on the increase of the U.S. Military budget and its war- oriented policies based on a 
descriptive ـ analytical study. The main question of the article is that whether the rise of the 
U.S. Military budget and its military behaviors are based on the U.S. consideration of secu-
rity vulnerabilities resulted by emergence of the international terrorism, or other elements 
such as military industrial complex does affect the US military budget and its war- oriented 
policies. The hypothesis of the research is that «although the emergence of the international 
terrorism has increased the U.S. security vulnerabilities, continuing rise of the US. Military 
budget and its war ـ oriented policies cannot be analyzed necessarily by the rising of the 
country’s security vulnerabilities, but the great part of the U.S. Policies regarding war on 
terrorism and military budget are influenced by the interests of military - industrial complex.

Keywords: Military-Industrial Complex, International Terrorism, Conflict, Dollar, United 
States.
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Factionalism and Its Effect on Iran’s Foreign Policy
 Decision Making Process

akram jazini zadeh, Master's student, Shahid Bahonar University of Kerman
Seddigheh  Sheikhzadeh Jooshani, Assistant Professor of Shahid Bahonar University of Kerman

 Yahya Kamali, Assistant Professor of Shahid Bahonar University of Kerman

Abstract
the foreign policy decision making process of the Islamic Republic of Iran, like any other 
state, is affected by various factors. The factionalism as an integral part of the existence 
of Iran's post-revolutionary political system is one of the internal factors derived from the 
government environment that has influenced the foreign policy decision making process 
of the Islamic Republic of Iran. This factor has been described by researchers in the field 
of Iranian issues mainly as a constant and growing competition between transient, irregular 
and fluid political groups that are known as the faction in Iran post-revolutionary scene. 
This article aims to highlight the factor of factionalism in Iran with a descriptive-analytical 
approach. by reviewing some works on Iranian foreign policy, The article has addressed 
implication of effects of factionalism on Iranian foreign policy decision making .The eval-
uation of the article is that most of this literature emphasizes on the negative effects of 
factionalism.

Key words: Faction , Factionalism, Foreign Policy, Foreign Policy Decision-Making Process, 
Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran
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Good governance: The Framework for Analysis of Hashemi,s
 political Economy

Alireza Sahraie, PhD student, Ferdowsi University of Mashhad
 Amin Mahmoodinia, PhD student, Islamic Azad University, Shahreza Branch

Abstract
This study was planned t examine policy and performance of Islamic Republicof Iran 
based on good governance model)case study, Hashemi Rafsanjani 1989-1997(.On this 
basis, author has explained good governance and also its indices in Hashemi Rafsanjani 
administration.In modern age, political, cultural, social and economic needs and necessi-
ties has been changed so that new form of relations took place among states and nations. 
In this new form, the state should be policy- maker and determine general policies and 
political act domain based on law framework. It should follow private sector as an example 
for its wealth producing and civil society facilitates interactions among society and state 
through general mobilization for participation in political, social and economic aspects. 
In this research, good governance model theory and its indices )participation, low author-
ity, responsibility, efficiency and usefulness, justice and equity( will be explained. On the 
other hand,events of Hashemi Rafsanjani administration will be provided.Finally,it studies 
adaptability of good governance model indices to performanceof HashemiRafsanjani ad-
ministration.According to author,system of Islamic Republicof Iran has constitutional law 
and administration of Hashemi Rafsanjani as one of post-revolution administrations tried 
to follow this model, but its efforts had ups and downs because of some structural and ad-
ministrative obstacles.

Key words: governance, good governance, state, Hashemi Rafsanjani administration.
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Geopolitical analysis of political relations ruptures between Saudi 
Arabia and Qatar and its impact on the future of the Gulf Cooperation 
Council r and its impact on the future of the Gulf Cooperation Council

Hamidreza Mohamadi, Associate Professor of Political Geography, Shahid Beheshti 
University

Ebrahim Ahmadi, PhD student of political geography of Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
The Gulf Cooperation Council has suffered from tensions and internal disputes over the 
course of its 36 years, with the Qatari government being a party to these tensions; Because 
Qatar never fully embraced Saudi Arabia's anti-controversial policy. in recent tension )June 
5, 2017(, Saudi Arabia, along with three United Arab Emirates, Bahrain and Egypt cut off 
its political and economic ties with Qatar, Because they say that Qatar has become the cen-
ter of terrorists. Along with Saudi policies, a large number of Arab countries they cut their 
relationship with Qatar, cut it off, or put it on hold. The purpose of this study is to examine 
the effects of this conflict on the future of the Gulf Cooperation Council. The claim is so; 
however, in terms of geographical and geopolitical constraints, Qatar is in the middle of 
magnifiers country )micro(. But Qatar, through its high national power and, consequently, 
high geopolitical weight, is an influential country in the Gulf Cooperation Council's geo-
political structure. Apparently, the conflict of the Saudi Arabia and partners, Most of the 
punishment characteristic is, and an attempt to limit And earning more score than Qatar. 
However, the assumption of the departure of Qatar from the Gulf Cooperation Council or 
its expulsion, Is the basis for the collapse of this geopolitical organization. The research is 
based on the nature and method of descriptive-analytic. The research data are collected in 
a documentary manner and referring to valid sources.

Keywords: Qatar,"Saudi Arabia," Gulf Cooperation Council," Geopolitical Weight
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Iran-Saudi Arabia: A Plan for Detente with
 a Focus on Regional Conflicts

Jalil Bayat, Ph.D student of International Relations at Tarbiat Modares University
Mohsen Eslami, Assistant Professor of International Relations at Tarbiat Modares University

Abstract
Iran and Saudi Arabia have been two regional competitors in the history. However, since 
the events of the Arab Spring and especially those in Syria, Bahrain and Yemen on the one 
hand and signing JCPOA between Iran and the P5 + 1 on the other hand, the competition 
has turned into hostility and contributed to the severance of diplomatic relations between 
the two countries. This study considers the objective issues arising from geopolitical fac-
tors and regional interests as the reason of confrontation between the two countries, and im-
material factors such as identity and ideology are only exacerbating the mentioned conflict.
The most important factor in reducing tensions between Iran and Saudi is a shared under-
standing on regional and geopolitical interests. Negotiations between the two countries to 
recognize each other's sphere of influence in the region could be the first step to detente. 
Therefore, it is suggested that Iran prioritizes some crises )such as Syria and Iraq( and 
Saudi Arabia gives priority to Bahrain and Yemen crises to recognize the influence of each 
other in these countries and resolve their disputes. Mediation between the two countries by 
Oman could pave the ground for related negotiations.

Keywords: Iran, Saudi Arabia, geopolitics, ideology, identity, regional crises, detente
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Syria’s future and its opportunities and challenges for the Islamic
 Republic of Iran

Saeid Attar, Assistant Professor of Law and Political Science, Yazd University
 Arash Saiedirad, Master of Regional Studies

Abstract
From the first days, the Syrian crisis was not only the area of internal conflict, but also a 
field for the interconnected or opposite interests of different regional and transnational ac-
tors. So the future of Syria will affect the interests of these actors. Given the importance of 
preserving or removing Assad from power in the future of Syria, the paper ties to answer to 
this question: preserving or removing Bashar alAssad what are the opportunities and chal-
lenges for the Islamic Republic of Iran? To answer this question, we have used the future 
study method )exploratory approach( and the scenario technique. The research findings 
show that there are four possible scenarios according to existing trends: first: preservation 
of Bashar alAssad- consolidation of Iran’s influence; second: preservation of Bashar alAs-
sad- consolidation of Russia’s influence-reduction of Iran’s influence; third: preservation 
of Bashar alAssad- the division of power among the Kurds, the Alevis and the Sunnis; and 
fourth: Assad’s removal from power- reduction of Iran’s influence-increasing the influence 
of Iran regional rivals. Evidence shows that the second scenario is the most likely scenario.

Key Words: Future Studies, Scenarios, Syria, Iran, Opportunities, Challenges
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Examination of the Islamic Republic of Iran's foreign policy towards the 
Syrian crisis: Challenges and Consequences

Hosein Masoudnia, Associate Professor of Political Science University of Isfahan
Shahruz Ebrahimi, Associate Professor, Department of Political Science and International 

Relations, University of Isfahan
Hamid Dorj, Graduate Student of Political Science University of Isfahan

Abstract
The Islamic Republic of Iran, as one of the influential actors in the developments in Syria 
from the outbreak of the crisis in this country with the full support of Syria, has used all its 
influence and capacity to consolidate this government and move in pursuit of maintaining 
and enhancing its national interests and strengthening the axis of resistance in the region. 
The current research seeks to answer the main question of what are the challenges and con-
sequences of foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the Syrian crisis? The 
findings of the paper indicate that, following the adoption of the foreign policy of the Is-
lamic Republic of Iran in relation to the Syrian crisis, any possible scenarios in the future of 
the country's crisis can have very significant positive and negative consequences for Iran's 
foreign policy and its regional interests which can affect Iran's ability to act in the political 
scene of the region. The leading research seeks to present solutions to the challenges in the 
framework of rational choice theory through a descriptive-analytical method.

Key words: crisis, Syrian, rational choice, geopolitic, national interests, foreign policy.
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Strategy efficiency political economy regional between 
Afghanistan and Iran

Rohollah Eslami, Assistant Professor of political science at Ferdowsi University of Mashhad
Naser Yosofzehi, Ph.D. student of political science, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
Iran and Afghanistan have paid attention to Port Chabahar in 2014 – 2017 for increase 
interaction economic and politic. But what is the role Port Chabahar in the integration 
between two countries’ not been measured and this article want apply scientific mythology 
for this purpose. The main question this article is which strategy and what condition can 
efficiency in increasing function Port Chabahar to integration and increasing economic 
indicators. For answer to this question we applied method SWOT in narrative analysis 
system. The research hypothesis is as follows for possibility integration Iran must choice 
Détente in international relation specially from great power to reduce economic sanctions 
and improve transit infrastructure and create facility Port. This article analysis that Port 
Chabahar could play special role for extend relation between two country. Afghanistan 
and Iran have many problem in the political relation and all the time could not reach the 
solution for your demand. Policymaking in Afghanistan suffering from geographic isola-
tion and for compotation to Pakistan need reduce depended to Karachi port. Iran also need 
Afghanistan for solve the shortage water and crisis environment that all problems reach the 
result if Afghanistan entrance to relationship politic and strategic economy to Iran.  Port 
Chabahar can apply for all the problem between two countries because when Iran help to 
Afghanistan to escape from isolation can expect this country pay water right Hamon lake 
to Iran and reduce some of environment crisis.  
             
Key word:Strategy, Port Chabahar, Iran, Afghanestan, SWOT
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Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management
 of water disputes between the two countries

(With Institutional economy approach)

Vahid Sinaee, Department of Political Sciences, Faculty of Economics and Administrative 
sciences, Ferdowsi University Of Mashhad )FUM(, Mashhad, Iran.

 javad jamali, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of 
Mashhad )FUM(

Abstract
Throughout centuries, Iran and Afghanistan have experienced almost peaceful neighborly, 
through presence in a common civilian and geographic context. Of course, this territorial 
proximity with some other causes, has created a contradiction, especially as regards the rate 
of exploitation of shared river water. Two sides have so far resorted to managing disputes in 
different ways, but have not had a clear outcome. This article is intended to explain and in-
troduce economic diplomacy as a profitable element and an effective leverage in managing 
disputes between the two countries. In this regard, using the "qualitative method" )explana-
tion and analysis(, this hypothesis is assessed that "the interdependence of the economy and 
trade of Afghanistan and Iran and the existence of complementary economic capabilities and 
advantages, provide opportunity to engage the Afghan side to manage the water disputes". 
In this research, with emphasis on "economic diplomacy" in Iran's foreign policy in Afghan-
istan, findings such as exports, transit of goods, export of electricity and mechanized irriga-
tion technology to Afghanistan, and the exchange of oil products with water are expressed 
that accordingly, expansion and deepening of commercial, financial and investment affilia-
tion could encourage and persuade the sides to achieve a fair solution to use shared waters.
 
Key words: Economic diplomacy, water Conflict, institutional economy, Afghanistan, Iran.
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Impact of economic and commercial sanctions on Iran's trade relations 
and their major trading partners

Majid Aghaei, Member of faculty of Mazandaran University
 Mahdieh Rezagholizadeh, Member of faculty of Mazandaran University

Majid Mohamadrezaee, Master of Science )Economics(, Economics, Mazandaran University

Abstract
In this study we investigate the impact of economic and commercial sanctions on Iran's 
trade relations and their major trading partners in framework of generalized gravity model 
with using panel data econometric model and annual data during 1375_1394. results show 
that weak sanctions has less negative impact on Iran's export and import values, but strong 
sanctions has considerable negative impact on Iran's   commercial goods export and import 
values. So actions taken for the purpose of decrease or removing sanctions against Iran 
such as joint comprehensive plan of action )JCPOA( will able to lead Iran's trade relations 
with their major trading partners to the economic boom.

Keywords: Economic sanctions, Export, Import, joint comprehensive plan of action 
)JCPOA(
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Nationally Determined Contributions under Paris Agreement From 
Theory to Practice

Hojjat Mianabadi, Assistant professor, Water Engineering Departments, 
Tarbiat Modares University

 Azam Amini, Faculty Member of Ferdowsi University of Mashhad
 Ehsan Daryadel, MA of International Law, Shiraz University

Abstract
Paris Agreement was approved as a strategic document aimed at directing environmental 
policy in the world in 2015. It has been designed to reduce greenhouse gas emissions and 
in order to achieve such goal, adopting a bottom-up structure, it provided for the parties to 
determine the extent and scope of their obligations to mitigate these gases considering their 
capabilities. Under Paris Agreement, parties have a binding obligation of conduct to com-
municate NDC’s. Countries are facing with difficulties when preparing their NDC’s and 
other countries experiment will be significantly helpful for Iran in this area. This paper, in 
addition to studying two significant principles in states’ obligation in their NDCs, can pave 
the way for policy-makers to let them know to recognize the type of Iran’s obligations in 
its NDC and how such contributions are prepared. This study shows that Paris Agreement, 
although, did not develop any guidelines for preparing NDC’s, it established a new frame-
work resulting in increased transparency and indicating individual and collective progress 
of states in mitigation.

Key Words: Paris Agreement, Environmental Policy Making, NDC, Differentia-
tion,Non-retrogression
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