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راهنمای پذیرش و شیوة نگارش مقاالت
حوزه جذب مقاالت:
زمینههای پذیرش مقاله عبارت اند از :نظریههای روابط بینالملل ،تاریخ روابط بینالملل،
سیاست بینالملل ،سیاست خارجی ،روابط خارجی ایران ،اقتصاد سیاسی بینالملل،
امنیت بینالملل و مسائل نظامیاستراتژیک ،مسائل سیاسی کشورهای جهان اسالم،
مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،
مطالعات منطقهای.
 فصلنامه سیاست جهانی برای مقالههایی که به تبیین مسئلههایی میپردازند
که اهمیت بیشتری برای ایران دارند الویت قائل است.
 عنوان مقاله باید گویا ،واضح ،متناسب با متن حداکثر در ده واژه و بیانگر
اهمیت ،ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد.
 عنوان باید بطور بسیار سادهای قابل درك باشد .در عنوان از واژههایی همچون
بررسی و مطالعه استفاده نکنید .در عنوان مخفف به کار نبرید و از نامهای
متداول استفاده کنید.
 مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف
پژوهش باشد.
 مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف پژوهش را به وضوح
طرح کنید ،به گونهایکه به وضوح مشخص شود که پژوهش در صدد یافتن
چیست؟
 روش پژوهش متناسب با مسئله پژوهش انتخاب شود .این مجله برای پژوهش-
هایی که به روش تبیینی انجام میشوند الویت قائل است و پژوهشهایی که با
روش توصیفی در صدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند مورد نظر مجله
نخواهند بود.
 مقاله باید شامل مرور دقیق ادبیات تحقیق حول پرسش پژوهش باشد .بررسی
ادبیات تحقیق به نویسنده کمک میکند که ضرورت و اهمیت بررسی مسئله
پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.
 محتوای متن به دقت حول ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.



















در پردازش متن ،شواهد و دادهها برای رد یا اثبات فرضیه ،متناسب و منصفانه
بکار گرفته شوند.
دادهها و شواهدی که در پردازش متن بکار گرفته میشوند باید مستند به
منابع معتبر باشند.
محتوای متن مقاله باید به گونهای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد
گسست باشد .در پردازش متن ،واژهها و مفاهیم را با دقت بکار ببرید.
در نتیجهگیری مقاله ،یافتههای اصلی را بیان کنید به گونهایکه بیانگر برآورده
شدن هدف پژوهش باشند .یافتهها باید بیانگر دانش افزایی مقاله و هم افزایی
بر ادبیات تحقیق باشند .هرنتیجهگیری مفیدی بر اساس یافتهها ،داللتی بر
بازبینی در یک رویه عملی یا نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.
از لحاظ شکلی ،مقاله باید شامل چکیده ،مقدمه ،رهیافت نظری ،ادبیات
پژوهش ،بحث ،نتیجهگیری و منابع باشد.
چکیده در  051الی  051کلمه ،از جمله شامل یافتههای اصلی ،روش پژوهش
و سه الی پنچ کلید واژه است ،چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی و به گونه-
ای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد.
در نوشتن چکیده فعلهای جملهها با زمان گذشته نوشته شود.
واژههای کلیدی باید تداعیکننده نوآوری و بداعت پژوهش باشند.
نوشتار مقاله باید به فارسی روان و ساده و براساس دستور خط فرهنگستان
زبان و ادب فارسی نوشته شود .رعایت دستور زبان ،نگارش صحیح و صریح
جمالت الزامی است.
بخشهای مختلف کلمات چندقسمتی ،به ویژه «می» مضارع (مانند
«میشود») و «ها»ی جمع (مانند «کتابها») با نیمفاصله از هم جدا شوند.
برای این کار میتوانید از فشار دادن همزمان کلیدهای  Ctrlو – استفاده کنید.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی،
وابستگی سازمانی و آدرس پست الکترونیکی ترجیحا بر اساس استاندارد
موسسه آموزشی نویسنده ،به دو زبان فارسی و انگلیسی به چکیده فارسی و
انگلیسی اضافه شود.
ارجاعات و فهرست منابع به صورت درونمتنی و طبق شیوهنامه ارائه شده
توسط ( APAانجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.















در رفرنسدهی در درون متن از همان یا  Ibidاستفاده نکنید بلکه رفرنسها را
تکرار کنید.
منابع التین با فونت  Times New Roman10و بصورت صفحات تک ستونی
نوشته شوند.
چکیده فارسی با فونت بی نازنین 00و بصورت صفحه تک ستونی نوشته شود.
متن مقاله با فونت بی نازنین  00و بصورت صفحات تک ستونی نوشته شود.
پاورقیهای التین با فونت  Times New Roman 8نوشته شود .قبل از کلمات
التینی که در پاورقی نوشته میشوند فقط عدد درج شود و بالفاصله کلمه
التین را بنویسید و از قرار دادن نقطه یا خط تیره و  ...در فاصله بین کلمه و
عدد در پاورقی اجتناب نمایید.
در فهرست منابع ،ابتدا منابع فارسی و سپس در قسمت دوم منابع التین را به
ترتیب حروف الفبا بنویسید.
دقت کنید که قبل از نوشتن منابع هیچ گونه عالمتی از قبیل خط تیره و عدد
قرار ندهید .بلکه صرفا منابع را به ترتیب حروف الفبا در دو قسمت فارسی و
انگلیسی لیست نمایید.
تمامی اعداد داخل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج
گردیده باشند .جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند.
تعداد کلمات مقاله شامل پانوشتها و منابع ،بین  8الی  01هزار واژه باشد.
مقاله توسط هیئت تحریریه مجله و با همکاری کارشناسان داوری شده و در
صورت تأیید طبق سیاستهای مجله منتشر خواهد شد.
برای دریافت راهنمای جامع استانداردهای محتوایی و شکلی مقاالت به سایت
فصلنامه سیاست جهانی مراجعه نمایید.
ناشر :اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیالن
آدرس سایت/http://interpolitics.guilan.ac.ir :
آدرس پست الکترونیکیguilinterpolitics@gmail.com :

تلفن415-55994370 :

دورنگار415-55994370 :

فصلنامه سیاست جهانی در سایت های زیر نمایه می شود.
بانک اطالعات نشریات کشور:

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان
محمود کتابی 5یداهلل دهقان  2سارا دهقان نصیری
تاریخ دریافت 1931/1/7
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واژگان کلیدی :روابط استراتژیک ،منافع مشترک ،اتحادمنطقه ای،مناسبات سیاسی ،شریک
اقتصادی

 -1استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی شهر رضا
 -5دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا
 -9دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا
نویسنده مسئول m_hoghoughi@yahoo.com
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فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

چکیده
دولتهای چین و پاکستان به عنوان دوکشور همسایه آسیایی بیش از شش دهه است که روابط
مستحکم و استراتژیکی را در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،هستهای ،انرژی با
یکدیگر برقرار کردهاند .این دو کشور دیدگاهها و منافع مشترک امنیتی در حوزه جنوب آسیا
دارند .در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال میباشیم که مهمترین عوامل و مؤلفههای
تاثیرگذار بر روابط استراتژیک چین و پاکستان چیست؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر
میرسد عوامل نگرانی از گسترش روابط هند با آمریکا ،ضرورت واردات انرژی و بحران افغانستان
از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دو کشور میباشند .دراین مقاله برای پاسخ به سؤال
مطرح شده از روش تبیینی استفاده شده است .نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که روابط دو
کشور چین و پاکستان در طول  06سال گذشته پیوسته روبه افزایش بوده تا جاییکه این دوکشور
در حال حاضر یک اتحاد قدرتمند را در سطح منطقه ایجاد کردهاند .هم اکنون چین بزرگترین
صادر کننده اسلحه ومهمات ،دومین شریک بزرگ تجاری ومهمترین کشور فعال در زمینه
هستهای پاکستان محسوب میگردد و عالوه بر این چینیها ،سرمایه گذاریهای گستردهای را در
بخش های مختلف کشور پاکستان انجام دادهاند و در مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه
از مواضع چین در سطح منطقه ،منافع مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تأمین میکند.

مقدمه
شکلگیری روابط دیپلماتیک فیمابین پکن و اسالمآباد به بیش از شش دهه گذشته
بازمیگردد .پاکستان دارای یک ارتباط طوالنی و مستحکم با چین می باشدو روابط
بلند مدت بین دو کشور بر اساس منافع متقابل بوده است .دیدگاههای مشترک دو
کشورنسبت به مسائل منطقهای ومنافع مشترک آنها در سطح منطقه عوامل اصلی
گسترش و دوام روابط دوکشور در طول  06سال گذشته بوده است .دو کشور روابط
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دیپلماتیک خود را در سال  ،5916یعنی سه سال بعد از استقالل پاکستان آغاز کردند.
پاکستان سومین کشور جهان و اولین کشور مسلمانی بود که چین کمونیست را بعد
از تأسیس در سال  5999به رسمیت شناخت .از همان ابتدای بر قراری روابط ،دو
کشوراهمیت زیادی به گسترش روابط فی مابین دادند و مقامات آنها به طور منظم از
کشورهای یکدیگر بازدید مینمودند تاجاییکه سطح مناسبات دو کشور به سطح

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

بسیار باالیی رسید وموافقت نامههای سیاسی ،اقتصادی ،بازرگانی و نظامی مختلفی
بین دو طرف منعقد گردید .دوکشور همکاریهای نظامی و دفاعی خودرا از سال
 5900آغاز کردند و در سال  5991به متحدان راهبردی یکدیگر تبدیل شدند .آغاز
مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور نیز به اواخر دهه  5996یعنی سال  5999باز
می گرددو هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده اسلحه ومهمات ودومین شریک
بزرگ تجاری پاکستان محسوب میشود.
همچنین مرکز تحقیقات پیو در سال  1652عنوان کرد که چین باالترین سطح روابط
در زمینه مسائل هستهای را با پاکستان دارا میباشد .درجنگ چین و هند که در سال
 5901اتفاق افتاد ،پاکستان حمایتهای زیادی از چین انجام داد که این موضوع تأثیر
زیادی بر گسترش روابط آنها در دوران بعد از جنگ گذاشت .پاکستان همچنین در
مسائل مربوط به حاکمیت چین بر تایوان ،سین کیانگ ،و تبت و مسائل حقوق بشر،
حمایت زیادی از چین به عمل آورد .در مقابل چین نیز از مخالفت پاکستان در برابر
مداخله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان در سالهای دهه  5996حمایت و
ازپاکستان به عنوان یک وزنه تعادل منطقهای دربرابر ناتو و ایاالت متحده یاد کرد.

چین همچنین از مواضع پاکستان در کشمیر وجامو در برابر هند پشتیبانی نمود .الزم
به ذکر است که روابط دوکشور با همکاریهای نظامی در پروژههای مشترک تولید
تسلیحات -اعم از جتهای جنگنده و ناوچه موشک انداز هدایت شونده  -در
سالهای ابتدایی قرن  15عمیقتر نیز شد .پاکستان در طول  0دهه گذشته به عنوان
یک پل ارتباطی بین چین و کشورهای اسالمی عمل کرده است وهمچنین نقش
مهمی در برقراری ارتباط بین چین و غرب در سال  5991ودر جریان بازدید نیکسون
ازچین ایفا نموده است .در طول این مدت روابط چین و پاکستان تا آن حد مطلوب
واستراتژیک بوده است که مقامات دو کشور این رابطه را به باالتر از کوهها ،عمیقتر
از اقیانوسها ،قویتر از فوالد ،شیرینتر از عسل ،تشبیه کردهاند.
روابط چین و پاکستان در سالهای اخیر ،به ویژه به دنبال حضور آمریکا در منطقه و
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برقراری ارتباطات گسترده با هند که رقیب دوکشور چین و پاکستان محسوب
تعمیق روابط دو جانبه خود ،بلوکی قدرتمند در مقابل اتحاد آمریکا و هند ایجاد
نمایند .موضوع انرژی ونوع نگاه دوکشوربه ایران به عنوان یکی از بزرگترین
دارندگان منابع نفت و گاز جهان وهمچنین کشور افغانستان به عنوان یک کشور
بسیار مهم در منطقه قلب آسیا با ظرفیتهای گسترده سیاسی و اقتصادی که دارد نیز
یکی دیگر از مهمترین زمینههای همکاری مشترک بین دوکشور محسوب میشود.
 .1چارچوب نظری
مقولهای که میتواند به عنوان چهارچوب نظری برای این مقاله مطرح و موردبحث
قرار گیرد مربوط میشود به نظم جهانی و ژئوپلتیک در عصر پس از فروپاشی
شوروی .اندیشمندان جهان بعد از فروپاشی شوروی را دوره گذرا ژئوپلتیکی جهان
مینامند .این دوره در مقابل ژئوپلتیک ایدئولوژیک دوره جنگ سرد قرارمی گیرد که
روشها و اهداف مشخصی را برای دو قطب رقم می زند .اما از ویژگیهای بارز
دوره جدید چند بعدی بودن و تنوع اهداف است .دردوره جنگ سرد رویدادها و
حوادث جهان بانظام دوقطبی کنترل میشد درحالی که با فروپاشی نظام مذکور
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میشود ،به مراتب بیشتر و گستردهتر شده است ودوکشور یاد شده تالش میکنند با

وفقدان نظام جدید ،جهان در شرایط بحران و اغتشاش قرار گرفت .قدرتهای درجه
یک و دو جهان به فکر حفظ سلطه خود بر جهان با قلمروهای ژئوپلتیکی وبازداشتن
رقبا بودند (حافظ نیا.)16 :5296،
به اندیشههای ژئوپلتیکی دوره گذار ،ژئوپلتیک پسا نو گرا گفته میشود .این اندشیه
ها ماهیتی چند بعدی دارد وهریک بر موضوعی تکیه می کندوسعی دارند با تاکیدبر
آن به تبیین حوادث سیاسی جهان بپردازند .از جمله نظریههای دوره پسانوگرای
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ژئوپلتیک نظریه نظم تک -چندقطبی ساموئل هانتینگتون است .هانتینگتون رئیس
پیشین آکادمی مطالعات بین المللی و منطقهای دانشگاه هاروارد ،در سال  5999ودر
مقالهای تحت عنوان ((ابرقدرت یکه و تنها ،بعد جدید قدرت)) معتقد است که
سیاستهای جهانی همیشه پیرامون قدرت ویا در مبارزه برای قدرت شکل میگیرد.
وامروز روابط بین الملل در حال تغییر است .ساختار جهانی قدرت در جنگ سرد

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

اساسا دوقطبی بود .اما ساختار در حال ظهور بسیار متفاوت است

.

)(Huntington;1999:2هانتینگتون بعد از بررسی انواع نظمهای قابل تصور در جهان،
نظم کنونی یعنی دوره گذار ژئوپلتیک را نظم تک چند قطبی مینامد .وی درمورد
سیستم یک قطبی وچند قطبی میگوید :درسیستم تک قطبی ،یک ابرقدرت با قدرت
قابل توجه وغیر قابل رقابت در صحنه بین المللی وجود دارد.
طبق این سیستم ابرقدرت بطور موثری میتواند مسائل مهم بین المللی را به تنهایی
حل و فصل نماید وهیچ ترکیبی ازکشورهای دیگر ،توان جلوگیری از این کار را
ندارد .اما در سیستم چند قطبی قدرتهای عمدهای وجود دارند که از قدرت قابل
مقایسهای برخوردار هستند که الگوهای رقابت ،همکاری و اتحاد و ائتالف با
یکدیگر را شکل

میدهند(Huntington;1999: 3).

هانتینگتون وضعیت کنونی قدرت

در جهان را هیچ کدام از دو شکل تک قطبی وچند قطبی نمیداند .بلکه او بر این
اعتقاد است که سیستم جهانی در حال حاضر بر اساس نظم تک چند قطبی قابل
بحث و بررسی میباشد.

برطبق سیستم تک چند قطبی مورد نظر هانینتگتون آمریکا تنها کشوری است که در
کلیه زمینهها از برتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است ودر عمل قادر است
منافع خود را در همه جهان گسترش دهد .اما اگر تعدادی از کشورهای قدرتمند
جهانی با یکدیگر ائتالف نمایند میتوانند منافع آمریکا را بشدت تهدید کنند ویک
قطب قوی در برابر این کشور ایجاد نمایند (حافظ نیا .(19 :5296،در سطح دوم این
سیستم قدرتهای عمده منطقهای قرار دارند که در منطقه خود برجسته هستند ولی
نمیتوانند همانند آمریکا منافع خود را در سرتاسر جهان گسترش دهند .هانتینگتون
تعدادی از قدرتهای منطقهای را نام میبرد که عبارتند از مجموعه آلمان وفرانسه در
اروپا ،روسیه در اروپاوآسیا ،چین وبه صورت بالقوه ژاپن در شرق آسیا ،هنددر
جنوب آسیا ،ایران در جنوب غرب آسیا ،برزیل در آمریکای التین ،آفریقای جنوبی و
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نیجریه در آفریقا .در رتبه سوم جهانی یا سطح دوم منطقهای ،قدرتهای درجه دوم
درتضاد و اصطکاک قرار میگیرد .وی این کشورها را اینگونه نام میبرد .انگلیس
دررابطه با مجموعه آلمان وفرانسه دراروپا ،اوکراین در رابطه با روسیه ،ژاپن در رابطه
با چین ،کره جنوبی در رابطه با ژاپن ،پاکستان در رابطه با هند ،عربستان در رابطه با
ایران وآرژانتین در رابطه با

برزیل.

از نظر هانتینگتون در سیستم تک چند قطبی برخالف سیستمهای دیگر هیچکدام از
قدرتها خشنود نبوده وسود نمیبرند .بنابراین رفتار دو سطح قدرت نه تنها بر
همکاری مبتنی نیست بلکه شدیدا رقابت آمیز است (حافظ نیا .)11 :5296،با توجه
به سیستم فوق ،آمریکا به عنوان ابرقدرت ،سیستم تک قطبی را ترجیح میدهد تا
بتواند در آن قدرت مسلط جهانی باشد ومعموال این کشور به گونهای عمل میکند تا
وانمود نماید در جهان چنین سیستمی وجود دارد .در نقطه مقابل قدرتهای مهم
منطقهای سیستم چند قطبی را ترجیح میدهند تا بتوانند در لوای آن منافع خود را
بدون اینکه در معرض فشارهای ابر قدرتها قرار بگیرند دنبال نمایند .آنان سیستم
تک قطبی به رهبری آمریکا را برای منافع خود تهدید آمیز میدانند .تالش ابرقدرت
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منطقهای قرار دارند که منافع آنها معموال با منافع قدرتهای درجه اول منطقهای

آمریکا برای تأسیس سیستم تک قطبی ،واکنش جدی قدرتهای عمده منطقهای را
در پی داشته است و آنها را برای ایجاد سیستم چند قطبی در جهان به تکاپو وا داشته
است (شیرازی .)99 :5292،لذا براساس این الگو میبینیم که امروزه در نقاط مختلف
جهان ،کشورهای صاحب قدرت که دارای منافع و دیدگاههای مشترکی درزمینه های
مختلف منطقهای و فرامنطقه ای هستند ،تالش میکنند با ایجاد اتحاد و ائتالف،
ضمن هم افزایی یکدیگر با ایجاد بلوکی از قدرت در سطح منطقه ،هم مانع نفوذ
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قدرتهای بزرگ جهانی نظیر آمریکا در محدوده پیرامونی خود شوند وهم اهدافشان
را با قدرت وامنیت بیشتری پیگیری نمایند .که در این راستا ،اتحاد دو کشور چین و
پاکستان در شرق و جنوب آسیا در چند دهه اخیر قابل توجه میباشد .چراکه دو
کشور فوق با توجه به درک مشترکی که از مسائل مختلف منطقهای دارند توانستهاند
با ایجاد یک اتحاد منسجم ضمن ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ ،اهداف خود را
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نیز با ثبات بیشتری در سطح منطقه و جهان دنبال

کنند.

 .2استراتژی سیاست خارجی چین
چین کشوری بزرگ و پرجمعیت در آسیای جنوب شرقی است که تأمین و امنیت
انرژی مهمترین عامل رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد امنیت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی آن محسوب میشود .رهبران این کشور طی دهههای گذشته ،به خوبی تأثیر
اهمیت رشد و توسعه اقتصادی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشورشان را درک کرده
و به همین دلیل تمامی تمرکز خود را بر این موضوع قرار دادهاند .در نتیجه عملی
شدن این نگرش ،اقتصاد چین ،طی چند دهه گذشته رشدی نزدیک به  56درصد
داشته است که این مسأله مهمترین عامل ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این
کشورمحسوب میشود .از طرف دیگر ،حفظ این میزان رشد اقتصادی به شدت به
تضمین امنیت انرژی بستگی دارد ،به شکلی که هرگونه خلل در عرصه انرژی ،نه تنها
رشد اقتصادی چین را متوقف میسازد ،بلکه این کشور را با بحرانهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی مواجه میگرداند .به همین دلیل ،حفظ امنیت انرژی از جمله
مهمترین اهداف استراتژیک و همچنین اولویتهای سیاست خارجی چین محسوب

میشود (ترابی .)559 :5299،لذا در سالهای اخیر چین همواره درتالش بوده تا با
کشورهای دارای منابع غنی انرژی نظیر ایران روابط خود را بیش ازپیش گسترش
دهد واز طرفی به جهت متنوع سازی منابع تأمین انرژی نیز ،مسیرهای مختلفی را بر
روی خود بگشاید که در این راستا واردات نفت از کشورهای آفریقایی نظیرآنگوال،
سودان ،کنگو ،گینه و نیجریه را نیز در دستور کار قرار داده است (قنبرلو:5291،
()521متقی و قره بیگی.)91 :5292،
ازطرفی با توجه اینکه در حال حاضر شاهد ارتقاء نقش چین درمیان بازیگران اصلی
سیاست بینالملل میباشیم ،لذا تنظیم و در مواردی باز تعریف روابط چین با
قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا ،اتحادیه اروپا ،روسیه ،ژاپن و هند در سالیان اخیر
بخش عمدهای از سیاست خارجی چین را به خود اختصاص داده است.
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سیاستمداران چینی رقابت استراتژیک با هند ،ژاپن ،روسیه و ایاالت متحده را راهی
دارای دو جنبه میباشد اول اینکه اطمینان یابد هیچ کشوری توان بدست آوردن امتیاز
مهمی در کشورهای همسایه چین را نداردو دوم اینکه ثبات وامنیت راکه رکنی
اساسی برای اقتصاد میباشد در منطقه گسترش دهد

).(Dumbaugh,2014:25

ازدیگر اولویتهای سیاست خارجی چین ،توجه زیاد به مبحث قدرت نرم درعرصه
منطقهای و بین المللی است .چینیها در یک دهه گذشته به این نتیجه رسیدهاند که
تمرکز صرف بر روی ابزارهای قدرت سخت در منطقه و جهان (قدرت نظامی)
نخواهد توانست جایگاه مناسبی را برای این کشور دربلند مدت ایجاد نماید همان
طور که این راهبرد نتوانست برای کشورهای شوروی ،آلمان ،ژاپن و آمریکا کار ساز
باشد .لذا چینیها بر این اعتقادند که بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم مانند ایدهها و
راه کارهای مناسب در ایجاد صلح ،توسعه واقتصاد را باید دنبال کرد که این اقدام را
میتوان از طریق عضویت در سازمانهای منطقهای وگسترش روابط با کشورهای
همسایه دنبال نمود .به همین دلیل است که دردودهه اخیز شاهد گسترش
حضورچین درسازمانهای منطقهای نظیرآسه آن ،پیمان شانگهای و ..بودهایم .لذا چین
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برای نفوذدر مرکز و جنوب آسیا میدانند که اهداف استراتژیک چین در این رقابت،

امروزه به جای اینکه از نظر دیپلماتیک در انزوا باشد ،سعی میکند نسبت به
کشورهای رقیب ،هر چه بیشترروابط خود با همسایگانش راگسترش دهد
)((Xintian,2008:132آریانفر.)59 :5292،
مقولههای امنیتی به ویژه مبارزه با تروریسم منطقهای ازدیگر اولویتهای مهم
سیاست خارجی چین است .از آنجا که گروههایی مانندجنبش اسالمی ترکستان
شرقی ،سازمان آزادی بخش ترکستان شرقی ،کنگره جهانی جوانان اویغور و مرکز
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اطالعات ترکستان شرقی وسازمان القاعده که بااسالم گرایان جهادی و جدایی طلب
چین همکاری دارد ،سیاست خارجی چین را در سه بعدثبات و بقای نظام سیاسی،
یکپارچگی و انسجام سرزمینی و حضور قدرتمندانه در عرصه سیاست بین الملل به
خطر انداخته است ،لذا چین در صدد است با همکاری سایر کشورهای منطقه هر چه
سریعترمسائل مربوط به تروریسم را در عرصه داخلی و منطقه مدیریت و ریشه کن

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

نماید (قنبرلو.)520 :5291،
 .3استراتژی سیاست خارجی پاکستان
سیاست خارجی پاکستان از ابتدای استقالل این کشور در سال  5999تحت تأثیر
رابطه با هند بوده است .از آنجا که هند برای پاکستان همواره تهدیدی جدی بهشمار
میرفته و قدرت اقتصادی ،سیاسی و نظامی آن چند برابر پاکستان است ،لذا این
کشور بهدنبال آن بود که در صحنه روابط خارجی ،متحدانی برای دفاع و حمایت از
خود در برابر هند بهدست آورد .بنابراین در طول این سالها روابط پاکستان با سایر
کشورها بهطور کلی و در درجه اول تحت تأثیر مناسبات این کشور با هند قرار داشته
است ) (Sattar, 2007:14ازآنجا که پاکستان کشوری اسالمی است و برمبنای اکثریت
جمعیت مسلمان ،جدائی این کشور از هند صورت گرفت ،توسعه روابط با
کشورهای اسالمی نیز از اصولی است که در سیاست خارجی پاکستان مورد تاکید
قرار دارد .براساس ماده  96قانون اساسی پاکستان ،دولت کوشش خواهد کرد تا
روابط برادرانه بین کشورهای مسلمان را براساس وحدت اسالمی ،حمایت از منافع
مشترک مردم آسیا ،آفریقا و آمریکای التین ،ترویج صلح و امنیت بینالمللی ،پرورش

روحیه تفاهم ودوستی در میان ملتها و ترغیب حل اختالفات بینالمللی از راههای
صلحآمیز تقویت نماید (واعظی .)29 :5296،در بعد سیاست خارجی ،کشورپاکستان
فراز و فرودهای بی شماری را در طی چند دهه اخیر تجربه کرده است؛ به گونهای
که عرصه دیپلماسی پاکستان یکی از پیچیدهترین عرصههای دیپلماسی جهان به شمار
میرود .اختالف دیرینه همراه با سه تقابل مستقیم نظامی با هند بر سر منطقه مورد
اختالف جامو و کشمیر ،نفوذ سنتی در صحنه تحوالت افغانستان ،حمایت مستقیم و
غیرمستقیم از دهها گروه مذهبی افراطی در سطح منطقه ،اختالفات و همکاریها با
جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت راهبردی با ایاالت متحده آمریکا و همسویی با
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله ویژگیهای سیاست خارجی
پاکستان به شمار میرود که زمینه را برای نقشآفرینی بازیگران مختلف فراهم ساخته
است

)Khan, 2007: 10

01

س ی ا ست ج ه ا ن ی

 .(Ijazپاکستان به عنوان یک کشور مهم درمنطقه همواره

همواره یکی از اعضاء فعال در جنبش عدم تعهد ،گروه  9کشور اسالمی در حال
توسعه ،سازمان اکو ،سازمان کنفرانس اسالمی ،سارک ،عضویت ناظردر پیمان
شانگهای و...بوده است (موسی زاده .)219 :5299،درعرصه سیاست خارجی،
پاکستان برای برخی ازکشورها نظیر آمریکا ،روسیه ،چین ،هند ،ایران ،افغانستان و
عربستان اهمیت ویژهای قائل

میباشد.

به عنوان مثال در حال حاضرافغانستان یکی از اهداف مهم سیاست خارجی پاکستان
می باشدوپاکستان تالش زیادی برای گسترش نفوذ در این کشور از خود نشان
میدهد که این تالش در وهله نخست برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به
عنوان یک شریک مناسب برای ایاالت متحده آمریکا در منطقه و سپس برای
جلوگیری از نفوذ و گسترش هند بعنوان رقیب دیرینه منطقهای در افغانستان میباشد.
بر همین اساس پاکستان در چند سال گذشته در سیاستهای خود نسبت به
افغانستان و موضوع طالبان تجدید نظرکرده واز حمایتش در به قدرت رسیدن طالبان
در افغانستان دست برداشته است .بطوریکه رحیم اهلل یوسفزی عضو کمیته صلح
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تالش کرده است در مناسبات منطقهای نقشی فعال داشته باشد و در این زمینه

دولت پاکستان برای گفت وگو با طالبان پاکستانی درسال  1659اظهار داشته :که
نیروهای نظامی پاکستان طرفدار به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نیستند .چون
هرگاه طالبان در افغانستان به قدرت برسند ،روحیه طالبان پاکستانی هم افزایش
مییابد .همچنین محمد صادق سفیر پاکستان در کابل ،صلح در افغانستان را از
اولویتهای مهم سیاست خارجی اسالمآباد دانسته وعنوان داشته ،اشتباهات گذشته
پاکستان در قبال افغانستان به تاریخ پیوسته است وافغانستان باثبات و مرفه از هر
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جهت به نفع پاکستان

میباشد.

گسترش روابط با ایران نیزاز دیگر اولویتهای سیاست خارجی پاکستان درسال های
اخیر میباشد .ایران عالوه بر اینکه همسایهای باثبات و قابل اطمینان و اتکا است،
منبع غنی انرژی نیز میباشد .چیزیکه کشور پاکستان بشدت به آن نیاز دارد .گاز مورد
نیاز پاکستان بر اساس پیشبینیهای مراجع بینالمللی در سالهای  1651تا 1626

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

مقدار  96/0میلیارد مترمکعب است .گاز طبیعی تقریبا  16درصد از کل سبد انرژی
پاکستان را به خود اختصاص میدهد .در حال حاضر تولید داخلی گاز پاکستان 9/2
میلیارد فوت مکعب در سال است ،در حالیکه تقاضای گاز این کشور  0میلیارد فوت
مکعب میباشد که در این بین ایران میتواند کمک شایانی به حل مشکالت پاکستان
درزمینه انرژی بنماید (جوادی ارجمند( )19 :5295،ببری گنبد:5295،
()59خبرگزاری مهر  59اسفند

. (5299

در خصوص عربستان نیز باید عنوان داشت که نواز شریف نخست وزیر پاکستان
رابطه نزدیکی با خاندان آل سعود دارد و دوران تبعید خود را در عربستان گذرانده
است .کابینه نواز شریف پس از استقرار ،چرخشهای سیاست خارجه خود را کامال
آشکار کرده است ومقامات پاکستانی در تالش برای بهبود روابط خود با کشور
عربستان میباشند و سفرهای دوجانبهای نیز از سوی مقامات دو کشور در طول چند
سال گذشته صورت گرفته است که خریداری تسلیحات از پاکستان به وسیله
عربستان و کمک چند میلیارد دالری به پاکستان توسط عربستان از موضوعات آشکار
این رفت و آمدهای دیپلماتیک بوده است .آنچه که مسلم است عربستان در فضای

جدید سیاست خارجه خود به دنبال یارگیری است و پاکستان یکی از گزینههای
بسیار مناسب در این زمینه عرض یابی شده است و البته پاکستان نیز به دلیل تمایل
به نزدیکی به ائتالف شورای همکاری خلیج فارس از هرگونه بهبود روابط با
عربستان استقبال میکند (شاکری.(5291،
کشور چین نیزیکی دیگر از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی پاکستان در حال
حاضر وگذشته بوده است .کشور چین به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا و
عضو دائم شورای امنیت از جایگاه بسیار باالیی در سطح منطقه و جهان برخوردار
است و پاکستان همواره و از بدو تأسیس تالش داشته روابط خود را با چین در حد
مطلوبی نگاه دارد و اکنون نیز این موضوع در صدر اولویتهای سیاست خارجی
پاکستان قرار

دارد.
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 .4تبیین عوامل تاثیرگذاربر روابط چین و پاکستان
با تأسیس چین کمونیست در سال  ،5999پاکستان یکی از اولین کشورهایی بود که
دولت مستقل چین را به رسمیت شناخت .روابط رسمی دوکشور در سال  5916آغار
گردید که در آن زمان هر دو کشور توافق کردند که همکاریهای گستردهای را به
خصوص در زمینه اقتصادی و دفاعی داشته باشند .پس از پایه گذاری روابط
دیپلماتیک ،روابط نظامی بین دو کشور نیزدر سال  5900آغاز گردید که منجر به
تشکیل یک اتحاد استراتژیک فیما بین آنها درسال  5991شد ()Nihao , 2011: 3
چین حمایتهای نظامی خود و کمک به کشورپاکستان را در زمانی بسیار مهم و
درفاصله سالهای  5900تا  5995و هنگامی که آمریکا فروش هرگونه تسلیحات به
پاکستان را تحریم کرده بود انجام داد .چین دراین بازه زمانی چیزی درحدود 522
ملیون دالربه پاکستان کمک کرد:

(Hussain Shah, 2013: 6).

کمکهای چین به

پاکستان در این زمان مربوط میشد به ارائه تجهیزات نظامی برای بخشهایی از
ارتش و هواپیماهای

MIG

برای نیروی هوایی این کشور وهمچنین صنایع سنگین

تاکسیال که در سال  5995با کمک چین در پاکستان تأسیس و راه اندازی شد .این
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 .4-1مسائل نظامی و تاثیرآن بر روابط چین و پاکستان

پروژه در ابتدا به عنوان یک پروژه آزمایشی اقدام به ساخت تجهیزات سنگین برای
ارتش پاکستان نمود که از آن جمله میتوان به ساخت تانک ال خالد و تانک ال
ضرار اشاره نمود .همچنین طراحی و ساخت ناو

پاکستانیPNC

در سال  5999در

شهر کراچی به کمک چینیها اتفاق افتاد .چین حمایتهای نظامی خود از پاکستان را
در دهههای  5996و  5996نیز با ارائه تکنولوژیها و فن آوری هایی برای طراحی
وساخت سالحهای هستهای و موشکهای بالستیک ادامه داد
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(.)Gul, 2012: 7

از سال  5996تا  966 ،5991تانک 11 ،کشتی جنگی 266 ،هواپیما و مقادیر زیادی
سالح و موشکهای مختلف که غالبا جزء مدرنترین سالحهای ارتش چین بودند به
پاکستان فروخته شد .بدین ترتیب در سال  91 ،5991درصد کل تانکها و  01درصد
تجهیزات نیروی هوایی پاکستان ساخت چین بودند.
دیدار نخست وزیر چین لی پنگ از اسالم آباد در سال  5999نیز از اهمیت زیادی در

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

روابط نظامی دو کشور برخوردار است چراکه به موجب همین سفر چین قرار دادی
با پاکستان در زمینه ساخت یک نیروگاه هستهای امضا نمود که این موضوع موجب
تقویت بیش از پیش روابط دوکشور گردید ()Haider, 2013
حفظ روابط استراتژیک دفاعی -نظامی دوکشور ،در سال  ،5991با اعطای  29فروند
موشک برد کوتاه بالستیک  M-11از سوی چین به پاکستان ادامه پیدا کرد .پاکستان نیز
در مقابل حمایتهای همه جانبه ای از چین در مسائل مختلف سیاسی در سطح
منطقه به خصوص در زمینه حاکمیت چین بر تایوان ،سین کیانگ ،و تبت و مسائل
حقوق بشر بعمل آورد .چین در حال حاضر به بزرگترین تأمین کننده تجهیزات
دفاعی مورد نیاز پاکستان تبدیل شده است و در دو دهه گذشته روابط نظامی -
دفاعی دوکشور گسترش قابل توجهی یافته است .بطوریکه با کمک چین ،پاکستان در
سال  1662موفق به ساخت هواپیماهای جنگنده -JF 59شد .این جنگندهها از لحاظ
قدرت و کارایی در سطح هواپیماهای میراژ  1666و F-7sبودند .همچنین همکاری
دوکشور در ساخت هواپیمای  ،-JF59به ارزش  1میلیارد دالر ،به معنای اعتماد رو
به رشد و حمایت دو کشور همسایه از یکدیگر بود .عالوه بر این چین حمایتهای

زیادی از پاکستان در زمینه ساخت و تولیدناوچه ها وهلیکوپتر های ، F-p22جتهای
 ،K-8تانکهایT-85

 ،تانک وهواپیماهای

F-7

انجام

دادAmna,2013:6).

) همچنین

در  12می  1660پاکستان قرارداد  066ملیون دالری با چین منعقد کرد که این قرار
داد شامل ساخت  9ناوچه برای نیروی دریایی این کشور ،ارتقا کارخانه کشتی سازی
کراچی وانتقال تکنولوژی برای ساخت ناوگان سطحی مدرن میباشد
(سلطانی.)9 :5299،
عالوه بر خرید و فروشهای تسلیحاتی که بین دو کشور انجام گرفته ،هر دو کشوربه
منظور افزایش همکاری نیروهای مسلح و برای به اشتراک گذاشتن تجارب و
اطالعات یکدیگر ،تمرینات نظامی جامعی را برنامه ریزی و اجرا نمودهاند که از
جمله مهمترین مانورهای مشترکی که دو کشور تا کنون انجام دادهاند میتوان به
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مانور " "YOUYIبه معنی "دوستی" و مانوری به نام "شاهین" اشاره نمود .تمرین
در سال  ،1669تاکنون  9بار تحت همین عنوان ،دوباردر چین ودوباردرپاکستان
برگذار شده ومانور نظامی شاهین نیز تا کنون دو بار در سالهای  1655و 1652
برگذار شده است ()Mushahid Hussain, 2013: 11
وزیر دفاع چین در فوریه سال  1659در دیداری رسمی از پاکستان عنوان داشت که
روابط استراتژیک دو کشور در بعد دفاعی و نظامی باید همچنان ادامه یابد و هر دو
کشور باید در حفظ وگسترش روابط دفاعی دوجانبه کوشا باشند .وزرای دفاع
دوکشورهمچنین بر اهمیت ادامه همکاری دریایی و تمرینهای مشترک تاکید
نمودند .سفر سال  1659نواز شریف نخست وزیر پاکستان به چین وامضاء قرار
دادهای دوجانبه در زمینههای متعدد به ارزش  91میلیارد دالر که تقریبا چهار برابر
حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال ( 1652به ارزش حدود  52میلیارد دالر)
میباشد نیز بر روابط مستحکم طرفین تاکید دوباره گذاشت.
بررسی روابط دوجانبه نظامی -دفاعی چین و پاکستان در چند دهه اخیر حاکی از
این است که پاکستان برای برطرف کردن نیازهای دفاعی خود بشدت به چین نیاز
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نظامی  YOUYIمربوط میشد به نیروهای ویژه ارتش دو کشور که از زمان آغاز آن

دارد و چین نیزبه دالیل مختلف تمایل زیادی برای کمک و مدرن کردن ارتش
پاکستان دارد .با توجه به همین روابط عمیق دوجانبه ،پاکستان چین را به عنوان
نزدیکترین و مهمترین دوست و متحد منطقهای خود میداند .بطوریکه چین در
حال حاضر تبدیل به قابل اعتمادترین شریک پاکستان در رسیدن این کشور به،
سخت افزارها و تکنولوژی نظامی و پروژههای متعدد دیگرشده
.4-2
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است.

مسائل هستهای وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان

همکاریهای هستهای چین وپاکستان در اواسط دهه  5996آغاز شد .ذولفغار علی
بوتو نخست وزیر سابق پاکستان مشهورترین اظهارات را درزمینه مسائل هستهای،
بعد ازاولین آزمایش هستهای هند در سال  5999انجام داد وعنوان نمود که اگر هند
به بمب اتم دست پیدا کند ما باید چمن و علف بخوریم و حتی گرسنه بمانیم
) )Jiegen,2011:3ذولفغار علی بوتو این حرف را در سال  5990ودر زمان آغاز

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

همکاریهای هستهای چین و پاکستان مطرح نمودکه البته این همکاری با نگرانیهای
شدید آمریکا مواجه شد .در سال  5990یک توافقنامه رسمی هستهای بین دو کشور
منعقد گردید .در این زمان رئیس جمهورپاکستان ژنرال ضیا الحق بود که وی با
صراحت اعالم کرد که حق ما دست یابی به فن آوری هستهای میباشد .البته با توجه
به نوشتههای دکتر عبدالقدیر خان (پدر برنامه هستهای پاکستان) معاهده  5990ریشه
اصلی برقراری روابط هستهای قوی امروز چین وپاکستان است .او همچنین بعدها
عنوان داشت که نیروهای نظامی پاکستان در سال  5991به صورت مخفیانه اورانیوم
غنی شده برای ساخت دو بمب اتم را از چین به پاکستان منتقل نموده بودند.
همکاری هستهای بین دو کشوربه طور پیوسته در سالهای بعدوتاسال  5990به
صورت گستردهای افزایش یافت .بطوریکه در این زمان چینیها مقدمات ساخت
اولین راکتور اتمی را درپاکستان فراهم کردند و حتی گاز تریتیوم ،که مورد استفاده
برای تولید بمب هیدروژنی است را به پاکستان منتقل نمودندو همچنین چین ،آب
سنگین مورد نیاز پاکستان را برای این کشور فراهم

کرد(Siddharth,2011:8).

با توجه به گزارش مدیر سازمان سیا ،که در ژوئن  5999منتشر شد ،در طول  2دهه
گذشته چین منبع اصلی تأمین کننده نیازهای هستهای پاکستان بوده است .این
همکاریها در اواخر دهه  5996و همزمان با دومین آزمایش هستهای هند در سال
 5999به اوج تازهای رسید وپاکستان سرانجام موفق شد با کمک چین اولین آزمایش
هستهای خودرا  59روز بعد از دومین آزمایش هستهای هند انجام دهد و بخاطر
همین همکاریهای گسترده هستهای چین با پاکستان ،نهادهای مختلف چینی در
فاصله سالهای  1666تا  1669توسط آمریکا تحریم

شدند(Paul, 2004:3).

از این زمان به بعد چینیها فعالیتهای هستهای خود در پاکستان را لحظه به لحظه
گسترش دادند بطوریکه چین در سال  1669عنوان کرد که قصد دارد فقط دو رآکتور
چشمه  5و چشمه  1را برای پاکستانیها بسازد .اما پکن درسال  1656اعالم کرد که

10

س ی ا ست ج ه ا ن ی

نیروگاههای چشمه  2و  9هم جزو قرارداد پیشین بوده وپکن موظف به ساخت
خواهند ساخت ودر ژانویه  1659نیز بر ساخت سه رآکتور دیگر تاکید کردند
) .(Hrubos, 2014: 6پاکستان امروزه  516کالهک هستهای دارد ،یعنی بیشتر از هند و
رژیم صهیونیستی .این کشور درسال  1651هشت زیردریایی دیزلی برقی از چین
خریداری کرده که توانایی مسلح شدن به موشکهای هستهای دارند .پاکستان در
حال حاضر توانایی هستهای زمینی و هوایی زیادی دارد .با ساخت موشک جدید
پاکستان( ،موشک شاهین با برد  1916کیلومتر) این کشور میتواند تمام هندو
اسرائیل را مورد اصابت قرار دهد .جنگندههای F16این کشور نیز میتوانند هند را
بمباران هستهای کنند .همچنین موشکهای نصرپاکستان با برد  06کیلومتر ،سالح
هستهای مناسبی برای میدان جنگ هستند (خبرگزاری فارس.)5299:
ذکر این نکته نیز الزم است که همکاریهای گسترده چین و پاکستان ،همواره متأثر از
دخالتهای آمریکا در منطقه و به خصوص همکاری با هند در زمینه مسائل نظامی و
هستهای بوده است تا جاییکه امضاء توافقنامه هستهای بین هند و آمریکا در سال
 1662که به صورت رسمی در سال  1669منتشر شد تأثیر بسیار زیادی بر تداوم و
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آنهاست .سپس درنوامبر  1652اعالم شد که چینیها  1رآکتور دیگر هم درکراچی

گسترش روابط هستهای چین و پاکستان

داشت.

 .4-3عامل اقتصادی وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان
چین همسایه شمالی پاکستان است و دو کشور بیش از  166کیلومتر مرز مشترک
دارند .چین و پاکستان از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در دهه اول قرن حاضر از
روابط سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مستحکمی برخوردار بودهاند وعامل اقتصادی یکی
از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دوکشور محسوب می گردد و هر دو کشور از
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پتانسیل های باالی اقتصادی برای جذب یکدیگر برخوردار می باشندو روابط
اقتصادی آنها در سالهای اخیر با توجه به برنامههای اقتصادیشان از رشد قابل توجهی
برخوردار بوده است .این روابط از سال  1669وبه موجب موافقتنامه تجارت آزاد
گسترش قابل توجهی یافته است (.)Nawaz Kayani,2013: 462
پاکستان به لطف حسن همجواری با چین ،توانسته در طول سالیان گذشته روابط

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

ممتازی در زمینه های مختلف با دومین قدرت اقتصادی جهان برقرار کند و دولت
کنونی اسالم آباد نیز یکی از اصلی ترین رویکردهای خود را در عرصه اقتصاد و
سیاست خارجی ،گسترش بیش از پیش روابط با پکن قرار داده است .گواه این
موضوع حجم مبادالت تجاری پاکستان و چین در سال  1652میالدی می باشد که
به حدود  52میلیارد دالر رسیدو به موجب سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان
به چین (درسال  ) 1659وامضاء قرار دادهای دوجانبه در زمینه های متعدد حجم
مبادالت دوکشور به ارزش  91میلیارد دالر بالغ شد که تقریبا چهار برابر حجم
مبادالت تجاری دو کشور در سال  1652است .در سفر یاد شده همچنین بر روابط
مستحکم طرفین و لزوم گسترش این روابط در آینده تاکید دوباره گذاشته شد
( .) http://vista.ir/news :2015چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری پاکستان ،در
سال  1659میالدی چندین توافقنامه مهم به ویژه در زمینه های عمرانی با پاکستان
امضا کرده که قرارداد احداث فرودگاه در بندر گوآدر در جنوب غربی پاکستان،
قرارداد ساخت چند نیروگاه برق ،احداث چند بزرگراه مهم و ایجاد مراکز تحقیقاتی
مشترک در زمینه فناوری ،تولید انرژی برق آبی تنها برخی از قراردهای فیمابین اسالم

آباد و پکن است .عالوه بر روابط تجاری ،دو کشور همکاری قابل توجهی را در
طرحهای سرمایهگذاری مشترک آغاز کردهاند .این همکاری عمدتا از سوی چینیها
در پاکستان در حال انجام است که مصداق بارز آن توسعه و تجهیز بندر گوادر،
احداث بزرگراه ساحلی مکران ،احداث بزرگراه قره قروم و کمک به سیستم ریلی
پاکستان است .همچنین ،دولت چین باسرمایه گذاری  166میلیون دالری در ایجاد و
تجهیز سیستم راه آهن پاکستان ،تأمین لوکوموتیو مورد نیاز راه آهن این کشور و
اتصال راه آهن پاکستان به چین موافقت کرده است (.(Malik,2014: 79
یکی دیگر ازطرح های مهم اقتصادی بین چین و پاکستان که در سال های اخیردر
دستور کار دوکشور قرار گرفته بحث احداث جاده ابریشم چین است که بخشی از
آن با عنوان کریدور اقتصادی چین و پاکستان شناخته می شود که برای هر دو طرف
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بسیار سودمند به نظر می رسد .احداث این کریدور از مبداء آن در بندر گوادر در
غرب چین صورت خواهد گرفت که شامل سه بخش مهم و موازی خطوط حمل و
نقل جاده ای ،ریلی و خط لوله های انتقال انرژی است و عملیات احداث خطوط
جاده ای است (خبرگزاری مهر.)5299:
بندر گوادر در جنوب پاکستان نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی همکاری های
اقتصادی چین و پاکستان می باشد .این بندر به عنوان شاهراه ارتباطی به خلیج فارس
اهمیت بسیار باالیی برای چینی ها دارد و این کشور سرمایه گذاری های بسیار
زیادی را در چند سال گذشته در این بندر انجام داده است .چرا که این بندر نیازهای
چین را درابعاد مختلف تامین می کند .به عنوان مثال درحال حاضرشصت درصد از
نفت چین باید باکشتی ازخلیج فارس به تنها بندرتجاری در این کشور ،یعنی
بندرشانگهای با فاصله بیش از شانزده هزار کیلومتر منتقل شودکه استفاده از پتانسیل
بندرگوادر پاکستان می تواند این حمل و نقل را بین  1تا  2ماه کوتاه تر کند وعالوه
براین کشتیهای تجاری ونفتی هند را از خطردزدان دریایی نیز در امان نگه دارد
.)Khan 2013:129

( Ali
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جنوب غربی پاکستان تا مقصد آن در شهر کشگر واقع در استان سین گیانگ در

 .4-4مسئله انرژی ونقش ایران در روابط چین و پاکستان
کشور ایران از جهات مختلفی برای چین حائز اهمیت می باشدولذا درسال های
اخیرشاهد رشد بسیار زیادی درهمکاری های دوجانبه آنها درزمینه های گوناگون
بوده ایم .امروزه یکی از مهمترین حوزه ها ظرفیت ساز در روابط ایران و چین ،حوزه
انرژی است ،حوزهای که بیشک مهمترین نقش را در پویایی این روابط ایفا کرده
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است .ظرفیتهای بالقوه و همکاری دو جانبه ایران و چین در عرصه انرژی گسترده
است که این خود میتواندپیآمدهای مثبت سیاسی و امنیتی برای هر دوطرف در پی
داشته باشد (()Ghafouri ,2009:17علمایی فر .)55 :5296،بیشک در میان کشورهای
آسیایی چین با داشتن باالترین میزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نیز برخورداری
از سریعترین رشد اقتصادی ،نگرانیهای جدیتری در خصوص تضمین جریان

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

انرژی مورد نیاز اقتصاد خود را دارد ،زیرا دستیابی به منابع مطمئن انرژی ،عاملی
اساسی در تضمین تداوم مدرنیزاسیون به مثابه انتخاب استراتژیک چین است (

,

()2012: 16 Dombeyظهیری نژاد .)99 :5296،رشد سریع اقتصادی چین باعث شد
تا این کشور در سال  5992با وجود آنکه پنجمین تولیدکننده نفت در جهان به شمار
می رفت ،به صف وارد کنندگان انرژی بپیوندد .یک دهه پس از آن ،نرخ رشد باالی
مصرف انرژی در چین موجب گردید تا این کشور در سال  1662با پیشی گرفتن از
ژاپن به دومین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل شود ودر نهایت طبق آمار آژانس
بین المللی انرژی ،در سال  1669چین به بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان تبدیل
شد .زغال سنگ  ،%96نفت حدود  ،%16گاز ،انرژی هسته ای و برق نیز  %56انرژی
مصرفی ساالنه چین را تشکیل می دهد (متقی وقره بیگی.)99 :5292،
بر مبنای آمارها طی  50سال ( 5992تا  ،)1669مصرف نفت چین  16درصد رشد
داشته است ،در حالی که تولید داخلی در همین مقطع کمتر از  51درصد رشد یافته
است .مصرف فزاینده انرژی چین و نگرانی های جدی این کشور پیرامون "امنیت
انرژی" باعث شده تا چین توجه خاصی به طیف وسیعی از کشورهای دارنده انرژی

داشته باشد ولی در این میان ایران با دارا بودن منابع غنی نفت و گاز از اهمیت ویژه
ای برای این کشور برخورداراست ،به گونه ای که ایران قادر به برآوردن بخش عمده
ای از نیازهای انرژی چین می

باشد)& Nader ,2012:16

 .)Haroldچراکه تقاضای

چین در خصوص گاز طبیعی تا سال  1616به  166میلیارد متر مکعب خواهد رسید
که ایران به عنوان دومین دارنده گاز جهان از هر نظر برای تامین نیاز های چین
مناسب می باشد

(,2011:6

 )Nasseriچین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری

ایران در بحث انرژی است و در سال  1655تعداد  500شرکت چینی برای سرمایه
گذاری در بخش انرژی ایران تالش نموده اند .ایران و چین در حال حاضر دارای
یک کمیته مشترک در زمینه نفت و گاز هستند و فقط در ماه می  1655یک توافقنامه
 16میلیارد دالری بین ایران و چین در زمینه انرژی منعقد
Nader

گردید)Harold ,2012:10
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&) .از طرف دیگرپاکستان نیز ،هم اکنون نیاز زیادی به ذخایر انرژی ایران

فسیلی ودر راس آن گاز می باشد .نیاز پاکستان به گاز بر اساس پیشبینیهای مراجع
بینالمللی در فاصله سالهای  1651تا  1626به مقدار  96/0میلیارد مترمکعب خواهد
رسید .گاز طبیعی تقریبا  06درصد از کل سبد انرژی پاکستان را به خود اختصاص
می دهد .در حال حاضر تولید داخلی گاز پاکستان ساالنه  9/2میلیارد فوت مکعب
است ،در حالیکه تقاضای گاز این کشور  0میلیارد فوت مکعب می باشد که در این
بین ایران می تواند کمک شایانی به حل مشکالت پاکستان دراین زمینه بنماید
(جوادی ارجمند .)19 :5295،لذا در زمینه حل مشکالت انرژی پاکستان و کمی
آنطرف تر هند طرح احداث خط لوله صلح بین ایران و پاکستان وهند از سال 5991
در دستور کار سه کشور فوق قرار گرفته است .طول این خط لوله بیش از 1966
کیلومتر می باشد که از این مقدار قرار است در حدود  5566کیلومتردر ایران996 ،
کیلومتر در پاکستان و مابقی در خاک هند احداث شود .احداث و راه اندازی این
خط لوله برای هر سه کشور حائز اهمیت می باشد .چرا که این خط لوله از یک
طرف برای ایران به یک منبع درآمدی مناسب و دراز مدت تبدیل می شد و از سوی
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دارد .این کشور در حال حاضر بشدت درگیر بحران انرژی بخصوص انرژی های

دیگر برای کشور هند و پاکستان به یک منبع کامل تامین انرژی (

Kronstadt,2007:

 . )15هرچندکه ایران در چند سال اخیر تعهد خود در قبال ساخت خط لوله را انجام
داده اما هنوز طرف پاکستانی به تعهدات خود دراین خصوص جامعه عمل نپوشانده
است ( . )econews.ir:1394به طوریکه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر
سال  5299خود به پاکستان بیان داشت ما فعالیتهای مربوط به ایران را انجام
دادهایم و منتظر اقدام طرف پاکستانی هستیم .اما با توجه به شرایط موجود به نظر می
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رسد ،رشد و حیات اقتصادی پاکستان به خط لوله صلح وابسته است و برآوردها
نشان میدهد که طی  26سال آینده پاکستان حدود  59میلیارد دالر از این خط لوله
درآمد کسب خواهد کرد که  9میلیارد دالر آن حق ترانزیت 5 ،میلیارد دالر بابت
مالیات و  1میلیارد دالر آن ذخیره سازی است (.)Munir,2013:8
لذادرمجموع می توان گفت نیاز روز افزون چین و پاکستان به انرژی از یک طرف و

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

وجود منابع عظیم انرژی در ایران از طرف دیگر ،باعث شده که هر دو کشور فوق،
توجه ویژه ای به ایران در مناسبات فی مابین داشته باشندو از ایران به عنوان یک
منبع غنی و با ثبات انرژی برای تامین نیاز های خود بهره بگیرند.
 .4-5افغانستان وتاثیر آن بر روابط چین و پاکستان
ازکشور افغانستان از گذشتههای دورتا به امروز به نام قلب آسیا یاد میشود ،کشوری
که با توجه به موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی که دارد از اهمیت بسیار زیادی در
زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،حمل و نقل و  ...برای همه کشور های منطقه
برخوردارمی باشد و همواره کشور های مختلف تالش نموده اند به نوعی در این
کشور حضور و نفوذ داشته باشند که از جمله این کشور ها که مورد بحث ما نیز می
باشند دو کشور چین و پاکستان هستند.
امروزه افغانستان از اهمیت فوق العاده زیادی برای پاکستان و چین برخوردار می
باشد و هر دو کشور تالش می نماید نفوذ خود را در این کشور مهم و استراتژیک
هرچه بیشتر گسترش دهند وبا توجه به همکاری های گسترده ای که بین چین و
پاکستان وجود دارد این دو کشور می توانند متحدان خوبی برای حضور در افغانستان

باشند .از جمله اهداف و استراتژی های مشترک چین و پاکستان در افغانستان
عبارتند ازگستر ش سرمایه گذاری های اقتصادی در افغانستان ،در اختیار گرفتن
بازارهای افغانستان که البته در این زمینه رقابت هایی هم بین دو کشور وجود دارد،
تالش برای تضعیف جایگاه هند (به عنوان دشمن مشترک) در افغانستان ،مسائل
مربوط به موضوع ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی به پاکستان وچین از طریق خاک
افغانستان و.) Stanzel , 2014: 3)....
سابقه روابط چین و افغانستان و نقش این کشور در تحوالت سیاسی افغانستان ،به
دهه شصت بر میگردد .در آن زمان گروههای مارکسیستی در افغانستان وارد عرصۀ
فعالیتهای سیاسی شده و سر مخالفت با دولتهای وقت داشتند .بعضی از این
گروهها از جمله «ستم ملی» گرایشهای مائویستی داشت؛ ولی چین بیتوجه به آنان
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همچنان به روابط دوستانه خود با دولت افغانستان ادامه داد .اما با تجاوز شوروی به
تامینکنند گان اصلی سالح برای مجاهدین بود .با ظهور طالبان ،چین مانند سایر
کشورها نگران گسترش نفوذ طالبان به آسیای مرکزی و رخنه در ایالت سین کیانگ
بود .هرچند چین روابط نزدیکی با نیروهای مقاومت در برابر طالبان ایجاد نکرد و
کمک نظامی و مالی مستقیم به آنان نمیکرد ،ولی در مجامع ،نشستها و
کنفرانسهای بینالمللی ،اعمال طالبان را محکوم مینمود (.)huasheng,2012:6
حادثه یازدهم سپتامبر که در نهایت منجر به سقوط طالبان شد ،مایۀ خوشحالی
دولتمردان چین شد؛ اما حضور گسترده نظامی و سیاسی غرب بهخصوص ایاالت
متحدۀ آمریکا در منطقه از جمله افغانستان ،نگرانیهایی را نیز برای دولت چین به
همراه داشته است .موضعگیری این کشور در گردهماییهای سازمان همکاریهای
شانگهای مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از آسیای میانه را به خوبی میتوان نشانه
نگرانی چین از حضور آمریکا در منطقه دانست .اما در مسئله افغانستان دولت چین
دیدگاه نسبتا مثبتی از خود نشان داده است .دولت این کشور روابط خوب سیاسی با
دولت افغانستان دارد و در کنفرانسهای بینالمللی بن و توکیو تعهد کمکهای قابل
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افغانستان ،چین از نیرو های مذهبی در برابر رژیم کمونیستی حمایت کرد و یکی از

توجهی را به افغانستان کرده است .در واقع چین عالوه بر حضور فعال دیپلماتیک و
سیاسی در افغانستان ،از طریق سرمایهگذاری و توسعه تجارت نیز سعی میکند تا
حضور فعال در این کشور داشته باشد .حضور قابل توجه شرکتهای چینی در
پروسه بازسازی افغانستان ،نهتنها منافع اقتصادی برای چین دارد ،بلکه این حضور
برای چین در درازمدت از اهمیت سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار است (نشریه
افغانستان رو.)1659،
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چین در یک دهه گذشته در بخشهای مهم اقتصادی افغانستان سرمایهگذاری کرده
است .این کشور در دو بخش نفت و حوزه آموزش قراردادهایی را با دولت
افغانستان امضا نموده است .چین سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه معادن زیرزمینی
مثل مس داشته و نسبت به کشورهای منطقه از جمله هند فعالتر عمل کرده است.
درمقابل نیز روابط پاکستان و افغانستان به سال  5999وتشکیل دولت پاکستان باز می

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

گردد .در طول تمام این سال روابط دو کشور به دلیل مسائل مرزی واختالفات
ارضی ،مسئله پشتون ها و پشتیبانی پاکستان از تقویت سلفیگری مذهبی در مناطق
پشتوننشین و ...همواره دچار تنش و اختالف بوده است ودولتمردان افغانی همواره
پاکستانی ها را به دخالت در امور داخلی خود و تقویت گروهای سلفی و جهادی
وبرهم زدن صلح و امنیت در افغانستان متهم نموده اند واین موضوع تاجایی اهمیت
دارد که شهروندان افغانستان گشودن گره کور صلح افغانستان را در دستان پاکستان
می بینند ).) Setas,2013:2
دولتمردان و مردم افغانستان براین اعتقاد می باشند که اگر پاکستان بخواهد،
شهروندان افغانستان از نعمت صلح و امنیت برخوردار خواهند شد .البته با توجه به
نقش و نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در پاکستان ،این کشور میتواند پاکستان را در
ایجاد صلح در افغانستان تشویق کند تا پاکستان از حمایت و تجهیز گروههای تندرو
در این کشوردست بردارد وبه عنوان میانجی جهت حل اختالفات میان دو
کشورافغانستان و پاکستان فعالیت نماید .البته درگفت وگوهای استراتژیک سه جانبه
ای هم که بین افغانستان ،چین و پاکستان درسال  1659در کابل برگزارشد ،سه کشور

تروریسم ،افراطگرایی وتجزیه طلبی رایک تهدید بزرگ برای امنیت خود و منطقه
عنوان و ب ر تداوم همکاری ها در عرصه های مبارزه با تروریسم تاکید کردند

( 2014:

.)Small, 4
 .4-6مسئله هند به عنوان یک قدرت منطقه ای و تاثیر آن در روابط چین و
پاکستان
هند کشوری حائل بین چین و پاکستان می باشد و از طرف شرق دارای 2166
کیلومتر مرز مشترک با چین واز طرف غرب دارای  1966کیلومتر مرز مشترک با
پاکستان می باشد .هند از جهات مختلفی برای هر دوکشور چین و پاکستان حائز
اهمیت می باشد و بخش زیادی از استراتژی سیاست خارجی دو کشور فوق بر
مبنای نوع رابطه با هند برنامه ریزی می گردد (اندیشمند .)55 :5290،کشور چین
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باتوجه به موقعیت حساس هند به خصوص در زمینه اقتصادی همواره تالش داشته
اقتصادی موجود در هند به بهترین شکل بهره برداری نماید که سفرهای متعدد هیات
های بلند پایه اقتصادی دوکشور وهمچنین سیر تحول در روابط اقتصادی چین و هند
در سالهای اخیر ،به خوبی این موضوع را نشان میدهد .روابط اقتصادی دو کشور
در چند سال گذشته به سرعت گسترش یافته است ،به گونهای که اکنون چین به
بزرگترین شریک تجاری هند تبدیل شده است .اما علیرغم اهمیت و اولویت روابط
اقتصادی و نقش تعیین کننده آن در شکلدهی به روند روابط دو جانبه چین و هند،
این روابط در اقتصاد خالصه نمیشود و متغیرهای مهم دیگری که در حوزه سیاست
و ژئوپولتیک قرار میگیرند نیز در شکلدهی به مناسبات دو کشور تاثیر گذارند .این
عوامل را میتوان در قالب رقابت استراتژیک سنتی این دو کشور و تغییر معادالت
قدرت در آسیا مورد تحلیل قرار داد .به بیان بهتر ،برای تبیین منطق استراتژیک تعامل
هند و چین باید به دو مفهوم ((رقابت استراتژیک)) و ((موازنه قدرت)) توجهی ویژه
داشت .درمقابل مسائل اقتصادی که عامل بهبود و گسترش روابط دوکشور چین و
هند می باشد ،وجود برخی اختالفات مرزی (که منجر به جنگ سال  5901بین
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تا روابط اقتصادی خود را با این کشور گسترش دهد تا بتواند از پتانسیل های

دوکشور شد) ،مسائل مربوط به رود براهماپوترا که از چین سرچشمه می گیرد و
وارد هند می شودونوع رابطه هند با آمریکا و اسرائیل باعث بروز اختالفات اساسی و
جدی در روابط چین و هند شده است (شریعتی نیا.)11 :5299،
در طرف مقابل ،هندوپاکستان در طول  0دهه گذشته روابط بسیار پرتنش و
پرتالطمی را تجربه کرده اند .بطوریکه از آغازین روزهای استقالل پاکستان از هند،
مسائلی از قبیل امتناع هند از استرداد دارایی های پاکستان از بانک مرکزی هند که
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منجر به بروز بحران شدید مالی برای پاکستان شد ،اختالف بر سر مسئله جامو
وکشمیر ،اختالف بر سر آب روخانه پنجاب ومسائل هسته ای همواره باعث بروز
بحران در روابط دوکشور شده است .تاجاییکه تاریخ  06ساله پاکستان شاهد سه
جنگ با کشور همسایه یعنی هند بوده است (مطیعی.)0 :5299،
عالوه بر موارد فوق رقابت دوکشور برای نفوذ در افغانستان ،فعالیت گروههای

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

تروریستی در خاک پاکستان که هند همواره آنها را تهدیدی برای امنیت خود دانسته
و هرگونه عملیات تروریستی در خاک خود را متوجه پاکستان می داند و همچنین
حضور و نفوذ گسترده آمریکا و اسرائیل در هند از جمله دیگرمواردی هستندکه در
سالهای اخیرباعث ادامه رونداختالفات بین هند و پاکستان شده است.
اما در سوی دیگر پاکستان دارای یک ارتباط طوالنی و قوی با چین می باشدو روابط
بلند مدت بین دو کشور بر اساس منافع متقابل ،بوده است .درطول  0دهه ای که از
تشکیل کشور پاکستان می گذرد دوکشور چین و پاکستان همواره در مسائل مختلف
منطقه ای و بین المللی مواضع یکدیگر ار تقویت نموده اند وروابط آنها همواره
مبتنی برمودت و دوستی بوده است .مناسبات و روابط حسنه دو کشور چین و
پاکستان را می توان در مقابل روابط همراه با تنش چین  -هند و هند  -پاکستان قرار
داد .یکی دیگر از مواردی که درتقویت روابط چین و پاکستان درسال های اخیر تاثیر
زیادی داشته است ،حضور آمریکا در منطقه وگسترش روابط با هنداست .بطوریکه
روابط آمریکا و هند بعد از سال  1661و انعقاد قرار داد هسته ای موسوم به  512از
حالت عادی به حالت استراتژیک تغییر پیدا کرد و در واقع با این قرار داد آمریکا

پاکستان را کنار گذاشت و به سمت رقیب دیرینه این کشور یعنی هند متمایل
شدواین کشور را به عنوان شریک راهبردی خود در منطقه برگزید (دهقان
وکاظمی.)511 :5296،
لذا به موجب این قرار داد تنش ها در روابط آمریکا با پاکستان شدت گرفت و
پاکستان هم به دنبال این اقدام بیش از پیش به سمت چین روی آورد و تالش کرد تا
از اهرم چین در مقابل آمریکا استفاده کند .چین نیز به دلیل رقابت هایی که با هند
دارد (هر چند برخی از اختالفات گذشته پایان یافته و فراموش شده است) در مقابل
اتحاد هندبا آمریکا سعی کرده است روابط خود را با پاکستان گسترده تر کند (

Ijaz

 .)Khan, 2007:78در این میان تقویت وگسترش روز افزون روابط چین و پاکستان
ممکن است به تنش های بیشتر در روابط اسالم آباد با هند منجرشود .چرا که روابط

10

س ی ا ست ج ه ا ن ی

پاکستان با چین به عنوان قدرتی مهم درمنطقه و جهان برای هند حساسیت زا است.
حامی پاکستان باشد و یا اینکه پاکستان امکاناتی را در اختیار چین قراردهد ،برای
هند و آمریکا مناسب نیست که دو قدرت هسته ای منطقه با یکدیگرائتالفی
استراتژیک ومستحکم برقرار نمایند .همچنین حمایت چین از پاکستان می تواند نفوذ
این کشور را در افغانستان افزایش دهد و تاثیرات گسترده ای هم درمنطقه آسیای
جنوب غربی داشته باشد واین مهم منافع هند را در منطقه به خطر می اندازد .چین
در طی چند دهه گذشته با کمک به پاکستان ،بهویژه در حوزه نظامی و به خصوص
در ساخت تسلیحات هستهای ،نقش اصلی را درتوانمندسازی پاکستان برای ایجاد
بازدارندگی حداقلی در برابر هند ،ایفا کرده است .افزون بر این ،پس ازتوافق هستهای
هندوآمریکا ،چین که مهمترین نقش را در برنامه هستهای پاکستان ایفاکرده ،مجددا
به کمک این کشور آمده وهمکاریهای جدیدی را باپاکستان شکل داده است .عالوه
بر موارد فوق در سالهای اخیر ،چین حضور روزافزونی در بندر گوادر 5پاکستان

 - 1گوادر بندری است که در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد .این بندر در کرانه دریای عمان واقع شده ودر فاصله 066
کیلومتری کراچی قرار داردو بندری در حال پیشرفت بوده و رقیب جدی بندر چابهار ایران است .دولت پاکستان در سال  5667امتیاز
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لذا تقویت روابط چین و پاکستان هشداری برای هند است .گذشته از اینکه چین

داشته است .در واقع این بندر که با سرمایهگذاری عظیم چین در سال  1669به بهره
برداری رسید ،یکی از زمینههای مهم حضور این کشور در جوار هند از طریق دریا را
فراهم آورده است و بسیاری از کشور ها بهویژه هند ،از امکان تاسیس پایگاه نظامی
چین در این بندر سخن به میان آوردهاند .گرچه این اقدام در شرایط فعلی به دلیل
آنکه برای هند و آمریکا اقدامی بسیار تحریک آمیز محسوب میشود ،بعید است از
سوی چین به طور آشکار صورت گیرد ،اما به هر روی گوادر یک اهرم استراتژیک
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در اختیار چین است که در شرایط حساس میتواند از آن علیه هند بهره گیرد
(شفیعی وفرجی.)591 :5299،
لذا روشن است که هند از جایگاه بسیارباالیی در روابط چین و پاکستان برخوردارمی
باشدو در واقع بسیاری از ائتالف ها و موافقت نامه های سیاسی ،اقتصادی ،نظامی
و...که در طول سال های متمادی بین دوکشور فوق منعقد شده است با احتساب

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

عامل هند بوده ولذا ائتالف چین و پاکستان ،برای هند دغدغهای استراتژیک به شمار
میآید.
 .4-7افزایش حضور آمریکا در منطقه و تاثیر آن بر روابط چین وپاکستان
کشور آمریکا از جایگاه ونقش مهمی در روابط استراتژیک چین و پاکستان برخوردار
است .اهداف بلندمدت استراتژی سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه و
خاور دور این کشور را ناچار به دخالت در مسائل چین و پاکستان و تالش برای
تاثیرگذاری برمناسبات خارجی این دو کشور کرده است .در گذشته نه چندان دور
روابط آمریکا و پاکستان ،روابطی محکم و استراتژیک محسوب میگردید .پاکستان
در تمام دوران جنگ سرد در کنار ایاالت متحده و ایاالت متحده در کنار پاکستان بود
و سیاست سنتی آمریکا در این منطقه ،تکیه بر پاکستان همراه با سایر نیروهای متحد
با غرب بود .اشغال افغانستان توسط شوروی در سال  5999نقطه عطفی در روابط
آمریکا و پاکستان بود که باعث تعمیق بیشتر روابط دو جانبه آنها شد .اما شکست
عملیات بندری گوادر را به مدت  51سال به یک شرکت سنگاپوری واگذار نمود و برای  ۰6سال آینده آن را یک بندر آزاد بدون
مالیات معرفی کرد.

شوروی در افغانستان و تحول بعدی آن یعنی پایان جنگ سرد را میتوان آغازی بر
ایجاد تنش در روابط آمریکا و پاکستان دانست (.)Smith,2013:25
در دوران بعد از جنگ سرد ،منافع استراتژیک پاکستان و آمریکا به مرور دستخوش
تغییر شد و عمده تغییر و تحول بر سر دو موضوع افغانستان و هند بود .در ادامه
مسئله کشته شدن بن الدن در عملیات نظامیآمریکا بدون اطالع پاکستان درخاک این
کشور و همین طور کشته شدن تعداد قابل توجهی از مردم و سربازان پاکستانی
توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از یک سو و از سوی دیگر مسئله ایجاد
انفجار در خطوط مواصالتی نیروهای ناتو که از پاکستان میگذرد و گرایش آمریکا
به سمت هند و برقراری رابطه با این کشور ،روابط آمریکا و پاکستان را کامال متشج
کرد.
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در طرف مقابل آمریکا ،چین را به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ در دنیا وجزء
وقدرت گیری چین در منطقه و جهان شود .چرا که این موضوع کامال بر خالف
منافع آمریکا است .از این رو آمریکا بارها تالش نمود تا روابط خود را با پکن بهبود
بخشدواین تالش ها در دوران باراک اوباما تشدید شد .اما چینی ها هرگز حاضر به
پذیرفتن آمریکا به عنوان یک دولت دوست و شریک دائمی نبودند .چرا که حضور
آمریکا را درمنطقه به ضرر منافع کوتاه مدت وبلند مدت خود می دانند .لذا ادامه این
روند وفاصله گرفتن چین و پاکستان از آمریکا باعث گرایش آمریکا به سمت هند
شد .هندی که برای هر دو کشور چین و پاکستان مسئله ساز و حائزاهمیت فراوان
بود و در واقع دشمن مشترک چین و پاکستان محسوب می شود .اقدام آمریکا در
رفتن به سوی هند باعث نزدیکی بیش از پیش چین و پاکستان شد و در واقع اتحاد
آمریکا و هند را در مقابل اتحاد چین و پاکستان (که البته دارای قدمت  06ساله
است) قرار داد ) .)Harsh & Pant,2012: 9چینی ها همواره نگران حضور آمریکا در
منطقه به خصوص درهند می باشند .چرا که آنها معتقدند آمریکا با ایجاد یک رشته
روابط با هند و ژاپن ،اقدام به ایجاد حلقه محاصره در اطراف چین و تاثیر گذاری بر
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اهداف استراتژیک خود می داندو همواره تالش نموده به طرق مختلف مانع از نفوذ

چین نموده است .لذا ب ر اساس این دیدگاه چین بشدت اقدامات آمریکا در منطقه را
رصد و برای خنثی سازی آن اقدام می نماید .عالوه براین سیاست های بلند پروازانه
هند برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی ،زیر سایه حمایت های
آمریکا نیز از جمله نگرانی های عمده چین می باشد که چین تالش کرده این بلند
پروازی ها را از طریق رابطه با پاکستان خنثی نماید (.)Fifield,2011:8
در طرف مقابل نیز پاکستان به دالیل پیش گفته از اقدامات آمریکا در منطقه
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بخصوص برقراری رابطه با هند و نوع اقدامات انجام شده توسط آمریکا در افغانستان
و پاکستان بشدت اظهار نارضایتی می نماید وحتی بر اساس آمارها فقط حدود 9
درصد از مردم پاکستان تمایل به برقراری رابطه با آمریکا و پذیرش این کشور به
عنوان یک شریک و دوست را دارند و در مقابل بیش از  96درصد مردم این کشور
تمایل به ادامه روابط با چین دارند .الزم به ذکر است اقداماتی نظیر تصمیم دولت

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

آمریکا در ژانویه  1655برای تعلیق بخشی از کمک های نظامی خود به پاکستان،
باعث گرایش بیش از پیش مردم این کشور به این طرزفکر وگرایش به سمت چین
شد و در مقابل این اقدام آمریکا بود که مسعود خان سفیر پاکستان در چین بالفاصله
(در همان ژانویه  )1655به مالقات مقامات چینی رفت وآنها را پشتیبان پاکستان در
شرایط سخت نامید).)Farhan ,2013:145
لذا با توجه به اقدامات آمریکا در منطقه مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده اند که
چین به مراتب متحد قابل اطمینان تری برای پاکستان نسبت به آمریکا خواهد بود .از
طرف دیگر با عنایت به استراتژی و نوع نگاه چین و پاکستان به هند وگسترش روز
افزون روابط هند با آمریکا ،قطعا روابط چین و پاکستان نیز گسترش خواهد یافت.
تاجاییکه به طور مثال پس از تنش در روابط هند و پاکستان بخاطر حوادث سال
 1669بمبئی که هند آن را متوجه پاکستان دانست و آمریکا هم از این موضوع
حمایت کرد ،بالفاصله رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان طی سفری به چین از آنها
تقاضا حمایت در برابر این هجمه آمریکا و هند را نمود که البته مورد موافقت
مقامات چینی قرار گرفت و این مالقات منجر به امضاء موافقت نامه ای بین دو

کشور برای تحویل ناوچه های

F22

از سوی چین به نیروی دریایی پاکستان شدوبه

موجب همین اقدام هند نیز تسلیحات مشابهی را از آمریکا خریداری نمود .همچنین
با امضاء قرار داد هسته ای موسوم به  512بین هند وآمریکا در سال  1662بالفاصله
چین هم بحث فروش  1راکتور هسته ای را به پاکستان مطرح وبرای گسترش
تاسیسات هسته ای پاکستان تالش نمود ( .)Harsh & Pant :2012:89این اقدام این
پیام را برای آمریکا داشت که هرگونه دخالت وتحرک آمریکا در سطح منطقه که
منافع چین و پاکستان را به خطر بیندازد با عکس العمل فوری آنها رو به رو خواهد
شد .چین روابط خود با پاکستان را همانند اهرم فشاری بر روابط هند وآمریکا می
داندوتالش می کند با حضور گسترده در پاکستان بخصوص بند گوادر ضمن رصد
اقدامات نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان و خلیج فارس اقدامات آمریکا را در
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منطقه خنثی نماید.
با بررسی روابط دوجانبه چین و پاکستان در چند دهه اخیر به این نتیجه میرسیم که
اتحاد بین دوکشور ،که قدمتی  06ساله دارد ،اتحادی قوی و مستحکم میباشد و روز
به روز نیز بر قوت آن در ابعاد مختلف افزوده میشود .چین و پاکستان به عنوان دو
کشور همسایه در منطقه ،سالها است که به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند نقطه
اتکای یکدیگر در مسائل مختلف منطقهای و جهانی باشند .هم اکنون چین بزرگترین
صادر کننده اسلحه ومهمات ودومین شریک بزرگ تجاری پاکستان و مهمترین کشور
فعال در زمینه هستهای در این کشور محسوب میگردد وعالوه بر این چینیها
سرمایه گذاریهای گستردهای را در بخشهای مختلف پاکستان انجام دادهاند و در
مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در سطح منطقه ،منافع
مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تأمین

میکند.

با بررسی روند روابط دوجانبه چین وپاکستان در  0دهه گذشته میتوان مهمترین
عوامل و مؤلفههای تاثیرگذاربر روابط استراتژیک دو کشور را ناشی از دیدگاههای
مشترک آنها نسبت به مسائل منطقهای وجهانی ،نگرانی آنها از اقدامات هند و
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نتیجه گیری

همچنین نفوذ روز افزون آمریکا درمنطقه ،نیاز شدید هردوکشوربه انرژی و بحث
تأمین امنیت انرژی ،استفاده از ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر در منطقه و.....

دانست.

اما ادامه روابط چین وپاکستان در آینده بستگی به این مهم دارد که چین درعرصه
منطقهای و بین المللی چه عواملی را ترجیح میدهد .به عبارت دیگر چین از طرفی
بنا دارد تا تنش در روابط خود با هند را مدیریت کرده تابتواند به اهداف بلند مدت
خود درمنطقه بخصوص توسعه صلح آمیزدست پیدا کند .لذا چین در اندیشه افزایش
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تنشهای پیرامونی نیست و نمیخواهد که گسترش روابطش با پاکستان باعث ایجاد
تنش در منطقه و یا جهان شود .در عین حال چین همچنان تالش خواهد کرد تا
قدرت نفوذ خود را در منطقه وبخصوص در پاکستان افزایش دهد .بنابراین در بلند
مدت روابط دوستانه چین با پاکستان تداوم خواهد داشت .اما ممکن است این روابط
تحت تأثیر متغیرهایی در صحنه بین الملل فراز و فرودهایی داشته باشد .یعنی اگر

تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان

حساسیتها در منطقه بیشتر شود و روابط هند با آمریکا (در جهت مقابله با چین)
گسترش یابد روابط چین با پاکستان هم بیش از پیش توسعه خواهد یافت .اما اگر
تنشها و حساسیتها کمتر شود چین درصدد خواهد بود روابط خود را با هند
افزایش دهد و روابطش با پاکستان هم مانند گذشته ادامه خواهد

داشت.
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از دستتتراهرد ای مهت ت امنیرت تی انقت ت است ت می ایت تران در منطقت ت خاهرمیانت ت تقویت تت
محتتتور مقاهمتتتت است ت می ه بخصتتتو تحکت تی پیونت ت شت تیعیان در منطقت ت خاهرمیانت ت
استتتت .قتتت ر گیتتتری شتتتیعیان در عتتترا رشتتت حتتت اهلل در لبنتتتان ه گستتتررش
مبتتتارزا شتتتیعیان بحتتترین در پیونتتت بتتتا ایتتتران ستتتب نگرانتتتی امنیرتتتی پادشتتتا ی
ستتعودی شتت استتت چتترا کتت بختت عمتت ای از جمعیتتت منتتا شتترقی عربستتران
کتت عمتت تتتترین ذختتتایر نفرتتی ایتتن کشتتتور در آنجتتتا قتتترار دارد را شتتیعیان تشتتتکیل
داد انت ت کت ت عربستتتران در برابتتتر ایت ت ئولوژی جمهتتتوری است ت می ایت تران نفتتتوذ پتتتذیر ه
آست تی پتتتذیر ستتتاخر استتتت .فتتتار از ایت تن چشت ت انت ت از منطقت ت ای ایت تن مقالت ت بتتتر
کشتتتمک ایتتران ه عربستتتران در حتتتوز یمتتتن مرمرکتت استتتت .در ایتتن راستتترا پرستت
ایتتن مقالتت ایتتن استتت کتت برجستتر تتترین تت عربستتران ستتعودی از حملتت نظتتامی
بتت یمتتن چیستتت در پاستتخ ایتتن فرضتتی مطتتر استتت کتت عربستتران ستتعودی بتتا
تت موازنتت ستتازی در مناستتبا قتت ر منطقتت ای ه نیتت تضتتعیف محتتور مقاهمتتت
یمن را مورد تهاج نظامی قرار داد است.

مقدمه
منطقه خاورمیانه در طول دوران جنگ سرد ،همواره شاهد تحوالت و دگرگونیهایی
بوده که امنیت و سیاست در سطح بینالمللی را به شدت متأثر کرده است .در دوره
پس از جنگ سرد نیز تحوالت مهمی در این منطقه رخ داده که بر ساختار قدرت و
امنیت بینالمللی تأثیری جدی داشته است .از جمله این تحوالت ،حمله نظامی
عربستان سعودی و متحدان این کشور به یمن است .مسئله این پژوهش بررسی علل
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این تهاجم نظامی و نیز مشخصههایی از کشور یمن است که تغییر درساختار قدرت
و هویت آن باعث تحول در ژئوپلیتیک منطقه و رویکردهای بازیگران خاورمیانهای
ازجمله ایران و عربستان شده است .در این بین ،بحران در ساختار سیاسی عربستان
سعودی از یکسو و تقویت محور مقاومت با مرکزیت جمهوری اسالمی ایران از
سوی دیگر ،فضای ملتهب و پرتنشی را در روابط مقامات ریاض با تهران و دیگر

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

همسایگان و از جمله یمن ایجاد نموده است بعالوه اینکه با رخداد انقالب اسالمی
ایران و پررنگتر شدن هویت شیعی نیز ،زمینه برای تقابل بیشتر و اصطکاک قدرت
میان ایران و عربستان ،بیش از پیش فراهم شد .در عین حال پیوستگیهای ژئوپلیتیک
و رقابت در منطقه بر پایه کسب قدرت و هژمونی نیز بر رویارویی این دو کشور
افزوده است .الزم به ذکر است که ایران و عربستان دو قدرت تاثیرگذار جهان اسالم
در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هستند و هرکدام برای خود نقشی برتر در
تحوالت منطقهای قائل هستند .با توجه به این مهم ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این
است که عربستان سعودی از حمله به یمن چه اهدافی را در منطقه تعقیب مینماید؟
فرضیه پژوهش :عربستان سعودی با هدف موازنه سازی در مناسبات قدرت منطقهای
و تضعیف محور مقاومت ،یمن را مورد تهاجم نظامی قرار داده است .متغیرها :الف)
مستقل :موازنهسازی در مناسبات قدرت منطقهای و تضعیف محور مقاومت .ب)
وابسته :حمله عربستان سعودی به یمن .دراین تحقیق ،ازروش" تبیین علی" ،بهره
گرفته شده است؛ چراکه میخواهیم علت حمله عربستان سعودی به یمن را مورد

بررسی قرار دهیم .اما در رابطه با سوابق و ادبیات تحقیق نیز میتوان به آثار ذیل
اشاره نمود:
 .1اصغر جعفری ولدانی در پژوهشی با عنوان« :عربستان و رؤیای تسلط بر یمن»،
این مسئله را مطرح نموده است که عربستان سعودی طرح تسلط بر استان حضرموت
یمن به علت دسترسی آن به دریاهای آزاد و طرح تجزیه یمن به علت مجاورت آن
با تنگه باب المندب را دنبال نموده است؛ چرا که دولت یمن یک دولت درمانده
است و این در واقع آرزوی دیرینه عربستان بوده است (جعفری ولدانی.)1811:
.2مجتبی عطارزاده در پژوهشی با عنوان« :یمن و چالش با عربستان؛ اعمال حاکمیت
ملی ،ابراز هویت مستقل» ،معتقد است که ریشه بحران میان دو کشور بیش از هر
چیزی ناشی از اموری نظیر تالش دولتها جهت ابراز هویت ،استقالل ملی و حفظ
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موقعیت برتر خود در نظام بینالملل است (عطارزاده.)1811:
عربستان سعودی بروز هرگونه نشانهای از تشکیل یک جمهوری در کنار مرزهایش را
خالف منافع ملی خود میداند؛ چرا که این امر میتواند تأثیرات زیادی بر مردم
عربستان جهت مطالبه کردن حقوق و آزادیشان داشته باشد .از این رو انتظار میرود
که سعودیها پس از پایان درگیریهای شمال یمن به دنبال تجزیه سرزمینی یا قومی
این کشور برآیند (طاهایی.)1811:
 .4اصغر جعفری ولدانی در پژوهشی باعنوان« :عربستان؛ نگاه به یمن» ،به بررسی
مسئله ریشههای تاریخی ادعاهای ارضی و اختالفات مرزی دو کشور پرداخته است.
آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش مطرح شده است آن است که سعودیها
نمیتوانند رهبران یمن را مجبور به پذیرش ادعاهای ارضی خود نمایند و مذاکرات
سیاسی بهترین راه حل جهت حل و فصل اختالفات دو کشور است (جعفری
ولدانی .)1832:الزم به ذکر است که هدف از انجام این پژوهش دستیابی به
شناخت صحیحی از مجموعه عواملی است که سبب گردیده است عربستان سعودی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

 .8علی طاهایی در پژوهشی با عنوان« :نقشه سعودیها برای یمن» ،معتقد است که

با حمله به یمن محور مقاومت اسالمی را تضعیف نماید ،تا از قبل این مسئله،
مشکالت داخلی خود را توجیه نماید.
 .2چارچوب نظری
متناسب با موضوع تحقیق ،چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از نظریه موازنه قوا
میباشد .از منظر تبارشناسی ،ریشه " نظریه موازنه قوا" ،به آرای متفکرین مکتب
رئالیسم کالسیک یعنی افرادی نظیر توماس هابز ،هانس مورگنتا و کنت والتز در
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دوران جدید باز میگردد .به زعم متفکرین نوواقعگرا ،دولتها همواره به دنبال
رقابت بر سر دستیابی به قدرت بیشتر در یک سیستم جهانی آنارشیک هستند .از این
رو درمطالعات سیستمیک ،نظریه-پردازان این حوزه به دنبال تحلیل دو مقوله توزیع
قدرت و شناسایی منابع آن در عرصه روابط بینالملل هستند (

Devotta and

 .)Kocharyan,2005:27-28ارنست بی.هاس برای اصطالح توازن قدرت دستکم
بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

هشت معنای متمایز مطرح کرده است .1:هرگونه توزیع قدرت  .2نوعی فرآیند تعادل
یامتوازن سازی  .8استیال یا طلب استیال  .4ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرتها .5
بی ثباتی و جنگ  .6سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم  .3نوعی قانون جهان
شمول تاریخی  .1نوعی نظام و راهنما برای سیاستگزاران .توازن قدرت به عنوان
یک وضعیت یا نوعی شرایط و به منزله گرایشی جهان شمول یا قانون رفتار دولتها
به عنوان راهنمای سیاستمداران و به عنوان نوعی شیوه حفظ نظام که خاص برخی
از انواع نظام بینالمللی است تفسیر میشود (دوئرتی و فالتزگراف .)66 :1814،نظریه
موازنه قوا عمدتا صورتبندی اتحادها را میان تعدادی از بازیگران در صحنه روابط
بینالملل جهت مقاومت در برابر تهدیدات سایر دولتها و ائتالفها و نیز وضعیت
دولتهایی که نسبت به توزیع قدرت که غالبا با دو مؤلفه ناامنی و بیاعتمادی در
فضای آنارشیک نظام بینالملل همراه است را تحلیل و توصیف میکند
(Walt,1985:6

 .)Tziampiris,2015:82قابل ذکر است که تأکید عمده نظریه موازنه

بر بهرهگیری از قدرت نظامی و قابلیتهای ناشی از آن است

(.)Ross,2006:185

نظریه موازنه قوا بر این ایده تأکید دارد که منابع قدرت نظامی و حتی اقتصادی به
طور نسبی میتواند در تعیین جایگاه بازیگر در میان قدرتهای بزرگ در عرصه نظام
بینالملل نقش تعیین کنندهای داشته باشد .هدف اصلی این نظریه آن است که
تضمینی را ایجاد کند که توزیع قدرت در نظام بینالملل به سلطه یک دولت واحد
نیانجامد

(and Amin,2011:3

 .)Naseerدیگر هدف نظریه موازنه قوا ،ارائه مدلی از

ائتالف میان دولتها جهت تجمیع توانمندیهای آن است که از قبل این مسئله،
تهدیدات ،توسعه طلبی قدرت و نیز معضالت امنیتی برای سایر بازیگران کاهش یابد
( .)Hawang,2003:96سومین هدف نظریه مذکور آن است که بکارگیری این نظریه به
استقالل دولتها و ایجاد مساوات میان آنها منجر شود (.)Kingsbury,2002:416
دستیابی به این اهداف می-تواند به وسیله دو ابزار محقق شود :نخست ،تالش-های
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داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی ،توان نظامی و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه؛
تضعیف اتحادهای مخالف ( .)Kang,2007:10بهره گیری از این ابزارها در جدال
قدرت میان دولت-ها جهت نیل به موازنه از شش طریق میتوانند اعمال شوند که
عبارتنداز .1 :بهرهگیری از تسلیحات نظامی  .2تصرف اراضی به عنوان جبران قدرت
 .8ایجاد مناطق حائل  .4مداخله در امور داخلی دیگر کشورها  .5ایجاد تفرقه میان
متحدین و غلبه بر آنان  .6موازنه خودکار و نیروی موازنه دهنده (سیف زاده:1815 ،
.)53-51
موازنه قوا در سیستم بینالملل دارای مفروضهای مشخصی است از جمله .1:جهان
بر اساس بازی حاصل جمع جبری صفر بنیان نهاده شده است  .2میزان منابع در
سیستم بینالملل ثابت ،قابل تقسیم و قابل انتقال است  .8ائتالفهای مختلفی برای
توزیع منابع صورت میگیرد .4 .در صورتی که تمام منابع یک کشور در نتیجه
بازتوزیع پیشنهادی از بین برود آن کشور نابود میشود .5 .اطالعات کامل در مورد
قواعد بازی و اولویتها و ترجیحات تمامی کشورها وجود دارد .درعین حال موازنه
قوای منطقهای ،محل تالقی دو نوع نظم سیستمی است :از یک سو سیستم کنترل نظم
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دوم ،تالشهای معطوف به خارج ،مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا

جهانی و از سوی دیگر کنترل نظم منطقهای که امکان تالقی آنها همواره وجود دارد
(قاسمی .)432-438 :1831،به همین جهت از سال  1331به بعد دولتها همواره
درصدد هستند تا خودشان ابتکار عمل در ایجاد و حفظ موازنه قدرتهای جهانی و
منطقهای را از طریق شکل بخشیدن به نظامی هژمونیک که به وسیله جهانی شدن
سامان یافته است را به دست گیرند (.)Yilmaz,2010,192
با توجه به مطالب یادشده ،دالیل ترجیح چارچوب نظری موازنه قوا برای این
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پژوهش آن است که خاورمیانه پس از جنگ سرد ،یک سیستم آنارشیک منطقهای
است که غالبا بر اساس قواعد واقع گرایانه سیاست قدرت قابل تحلیل است .سرشت
نهفته این سیستم منطقهای موجب شده تا دگرگونی در رفتار بازیگران بر امنیت و
منافع سایر اعضای منطقه خاورمیانه اثرگذار باشد .عربستان سعودی و ایران از زمان
خروج انگلستان از خلیج فارس در دهه  ،1331دو بازیگر اصلی منطقهای در خلیج
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فارس و خاورمیانه بودهاند .این دو بازیگر در کنار عراق سه قدرت منطقهای
محسوب میشوند که نوع رویکرد و تعاملهای میان آنها در منطقه و همچنین روابط
آنها با قدرتهای فرامنطقهای در شکلدهی به ترتیبات و شرایط سیاسی و امنیتی
منطقه از عوامل عمده تلقی میشود .عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران
همواره به عنوان دو رقیب در منطقه خلیج فارس مطرح هستند .حمله آمریکا به
عراق و تغییر رژیم در این کشور و شکلگیری روابط نزدیک بین ایران و عراق،
ارتقای جایگاه شیعیان و نقشآفرینی آنان ،این برداشت را در اذهان رهبران سعودی
ایجاد کرده است که قدرت و نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت
افزایش یافته و توازن قدرت سنتی منطقهای در حال دگرگونی است .سعودیها
نقشآفرینی ایران را در تقویت محور مقاومت به عنوان مداخله جمهوری اسالمی
ایران در حوزه خاورمیانه عربی تلقی نموده و آن را در جهت کاهش نفوذ و نقش
منطقهای خود ارزیابی میکنند .با توجه به تحوالت و موج جدید بیداری اسالمی،
مقامات سعودی تالش میکنند تا جهت رهایی از بحرانهای درهم تنیده در
ساختارسیاسی این کشور ،سیاستهای خود را در سطح منطقهای در راستای

موازنهسازی در برابر جمهوریاسالمی ایران و گسترش نفوذ به صورت متقابل
ساماندهی نماید .بر این اساس دولت سعودی به خصوص در حوزه تحوالت یمن
تالش مینماید تا نفوذ خود را از طریق همکاری با دیگر بازیگران فرامنطقهای
گسترش داده و در مقابل محور مقاومت موازنه سازی نماید؛ امری که در این
پژوهش به آن خواهیم

پرداخت.

 .3بحرانهای درهمتنیده ساختار سیاسی عربستان سعودی
عربستان سعودی دارای رژیم سلطنتی است که قدرت کامل را در اختیار شاه قرار
میدهد .حکومت این کشور درواقع یک نوع حکومت پادشاهی و قبیلهای است .به
عبارت بهتر شخص پادشاه از وفاداری قبایل گوناگونی برخوردار است و رؤسای
قبایل نیز همواره از دستورهای وی اطاعت میکنند .حکومت در این کشور وراثتی
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است که براساس سنت به پسر ارشد ملک عبدالعزیز از خاندان آل سعود تعلق دارد و
همانند دیگر حکومتهای پادشاهی منطقه ،بلکه براساس انتقال قدرت از برادر به
برادر استوار است .پادشاه نماینده اراده خداوند در قلمرو سیاسی است و هر قدرتی
از او ناشی میشود .بر اساس طبقهبندی نظامهای سیاسی ،حکومت عربستان از نوع
محافظه کار است؛ یعنی در آن پادشاه هم سلطنت و هم حکومت میکند .در این
نظام مشروعیت حکومت به حقوق الهی پادشاه بر میگردد .حکومت سعودی از نظر
پیچیدگی ساختار سیاسی بسیار محدود و در ردیف نظامهای اقتداگر است .در
عربستان سعودی شاه هسته مرکزی قدرت را تشکیل میدهد و عالوه بر قدرت
پادشاهی ،نخستوزیری و ریاست قوه مجریه را هم تعهد میکند .به موجب اصل
چهل و چهار قانون اساسی این کشور ،مرجع تمامی قوای سه گانه شاه است و
تمامی عزل و نصبها به دستور او انجام میشود (قادری کنگاوری و کریمی
پور.)164-165 :1831،
با فوت ملکعبداهلل ،نظام سیاسی این کشور دستخوش تغییراتی گردید به نحوی که
صورت بندی حکومت جدید ،نظام سیاسی عربستان را با بحرانهایی همچون.1:
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فقط فرزندان ذکور ابنسعود میتوانند به سلطنت برسند .حکومت در این کشور ،نه

بحران جانشینی  .2بحران ایدئولوژیکی  .8بحران سیستمی  .4بحران هنجاری وهویتی
 .5بحران رادیکالیسم و  .6بحران محرومیتهای اجتماعی رو به رو ساخته است؛ امری
که در ذیل بیشتر به آن خواهیم

پرداخت.

 .1-3بحران جانشینی
سلمان بنعبدالعزیز پس از قرار گرفتن در منصب پادشاهی با صدور احکام حکومتی
جدید ،دست به تغییرات گستردهای در ترکیب قوای حاکم این کشور زد تا آنجا که
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بسیاری از تحلیلگران سیاسی از آن با عنوان " کودتا علیه مهره چینیهای عبداهلل بن
عبدالعزیز" پادشاه سابق عربستان سعودی یاد مینمایند .با این تصمیم شاه جدید،
وصایای ملک عبداهلل به صورت کامل کنار گذاشته شد و به این ترتیب تمامی
وابستگان شاه قبلی نیز از قدرت خلع شدند (خبرگزاری فارس 22 :تیرماه .)1834
این تغییرات اساسی جدید که در پیکره رژیم آل سعود بوجود آمد در حقیقت
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نشانهای از اختالف و دو دستگی در خاندان سعودی است .در واقع تمام این
تغییرات فرآیند شتابزدهای است که وزیر دفاع جوان عربستان "محمدبن سلمان "
مرتکب شده است .در ماههای اخیر هم به علت بیماری سعودالفیصل ،وی نتوانست
انسجامی در ساختار سیاسی و توسعه نفوذ سیاسی این کشور ایجاد نماید؛ به همین
دلیل پادشاه ضمن انتقاد شدید از بی تحرکی وی" ،عادل الجبیر"که سفیر عربستان در
واشنگتن بود را به عنوان وزیر امور خارجه جدید منصوب نمود تا شاید بتواند
تحرکی در این عرصه ایجاد نماید .الجبیر یکی از مهرههای افراطی هیئت حاکمه آل
سعود است و این نخستین بار است که فردی خارج از خاندان آل سعود در صدر
وزارت خارجه منصوب میشود (خبرگزاری تسنیم 3:اردیبهشت  .)1834تغییرات
ایجاد شده در نظام سیاسی جدید عربستان به همراه تحوالت ناشی از بیداری اسالمی
درکشورهای عربی منطقه سبب گردیده که موجی از دگرگونی در درون این کشور
شکل گیرد ،امری که عربستان را با چالشهای دیگری روبه رو ساخته

است.

.2-3بحران ایدئولوژیکی
انسداد سیاسی حاکم بر جامعه عربستان سعودی و نیز عدم حضور مردم این کشور
درعرصه مسائل سیاسی -اجتماعی به همراه تحوالت سال  2111در منطقه خاورمیانه
باعث گردید تا جرأت و جسارت شهروندان عربستانی جهت اعتراض به سیاست و
حکومت در این کشور افزایش یابد .خواسته مردم در این تظاهرات و قیامها ،آزادی
زندانیان سیاسی اهل سنت و شیعه ،اعطای آزادیهای سیاسی و مدنی ،احترام به
حقوق بشر ،احترام به عزت و کرامت انسانی و نیز پیگرد قضایی عامالن کشتارها در
این کشور بوده است .مشروعیت متکی بر اعتبار دینی رژیم آلسعود سبب گردیده که
حفظ رضایت و توافق کانونهای مذهبی در این کشور به واسطه اقدامات و
سیاستهای دوگانه حکومت با مشکل جدی مواجه شود .به عبارت بهتر ،اسالم و
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مشروعیت دینی توجیهی برای اقتدارگرایی این حکومت و در راستای منافع و مطامع
سؤال قرار گرفتن مبانی مشروعیت نظام سیاسی عربستان است (رضوانی
فر.)141-143:1832،
رهبران عربستان سعودی با توسل به آیین مذهبی ،یک توجیه ایدئولوژیکی جهت
بقای حکومتشان فراهم کردهاند .این توجیه ایدئولوژیکی به عنوان منبع اصلی
مشروعیت و ادعایشان نسبت به قدرت به کار میرود و علت اصلی تداوم
حاکمیتشان نیز همین اندیشه مذهبی است (عطایی و منصوری مقدم.)186:1831 ،
با گذشت زمان ،ایدئولوژی وهابیسم به طور فزایندهای با چالش ناکارآمدی در
عربستان سعودی مواجه شده است .همچنین انقالب اسالمی ایران با طرح اسالم
سیاسی به عنوان یک چارچوب مدرن برای نظام حکومتی در مقام مقابله با ایده
وهابیت و الگوی آلسعود قرار دارد .این مسئله سبب گردیده تا موجی از اعتراضات
مردمی برای ایجاد تغییر در این نظام به مبارزه با رژیم سعودی برخاسته (رضوانی
فر )151-153:1832،و مشروعیت ایدئولوژیکی اندیشههای وهابیت به چالش کشیده
شود؛ چراکه دولت سعودی مشروعیت خود را تاکنون از طریق ابزارهای مختلفی
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گردانندگان و وابستگان به نظام سیاسی این کشور است .نتیجه چنین وضعیتی مورد

نظیر قبیلهگرایی ،ایدئولوژی اسالم ،گسترش دیوان ساالری دولتی و تالش برای
برقراری یک نظام رفاهی از طریق کمکهای گوناگون توجیه کرده بود .عالوه براین،
وجود یک حکومت مذهبی مبتنی بر اندیشه وهابیت و همچنین سنتی بودن پایههای
اقتدار در دنیای متحول و جهانی شده ،مشروعیت نظام سیاسی عربستان را با چالشی
اساسی مواجه ساخته است (رضوانی فر)151-153:1832،؛ چرا که اگر توده مردم به
مشروعیت سیاسی رژیم ایمان نداشته باشند و رژیم در گرداب جنگ داخلی گرفتار
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افتد ،توانایی نظامی آن به تحلیل خواهد رفت و دشمنان خارجی با سوء استفاده از
جنگ داخلی ،از دشمنان داخلی رژیم برای بیثباتسازی آن بهره گرفته و یا به طور
مستقیم در آن کشور دست به مداخله میزنند (نصری.)45 :1813،
 .3-3بحران سیستمی
ملکعبداهلل ،پادشاه کهنسال عربستان ،تالش زیادی نمود تا با اجرای سیاست رفاهی
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در بدنه اجتماع و جلب رضایت برخی از براداران خود ،مانع از تشدید بحرانهای
ساختاری در این کشور شود؛ اما این سیاست نتوانست ازوقوع بحران سیستمی در
عربستان جلوگیری کند .نارضایتی و اعتراض به فساد اقتصادی و تبعیض قومیتی
خاندان حاکم درعربستان که در بخشهای شرقی این کشور آغاز شده و هر روز در
حال افزایش است .از سوی دیگر ،بحران عقالنیت در حوزه اداری و سیاسی
عربستان نیز در قالب بحران توزیع قدرت در میان خاندان آل سعود خود را نشان
داده است .این بحران ،بیش از آنکه نشأت گرفته از تمایالت و خواستهای درونی
مردم عربستان باشد ،برگرفته از جنگ قدرت در درون خاندان حاکم این کشور است.
از سوی دیگر انتقال قدرت از برادر به برادر در این سیستم حکومتی به وضوح
ناکارآمدی خود را نشان داده است .فرزندان عبدالعزیز ،بنیانگذار عربستان سعودی
برای کسب قدرت با یکدیگر و به ویژه با ملکعبداهلل پادشاه ،چالش آشکار پیدا
کردهاند .اعتراضها در درون خاندان آل سعود به ملک عبداهلل افزایش یافته و این
اعتراضها در راستای تغییرات اساسی در ساختار سیاسی عربستان است .از اینرو
بسیار محتمل خواهد بود که در آینده ،عربستان همچنان شاهد تغییر ولیعهد و شاه

باشد .این مسأله میتواند همزمان با گسترش اعتراضهای مردمی ،بسترساز
بیثباتیهای سیاسی بیشتر در عربستان گردد .از آنجایی که بیش از نیمی از جمعیت
جوان عربستان کمتر از  11سال سن دارند و با تحوالت روز جهان در حوزههای
مختلف آشنا هستند ،تغییر پیدرپی درصدر قدرت میتواند فرصت برای تشدید
اعتراضها به ویژه در حوزههای حقوق بشری را فراهم سازد (دیپلماسی ایرانی3 :
تیر .)1831
 .4-3بحران هویتی
بحرانهای هویتی ،مشروعیت و انگیزش یکی از خطرناکترین بحرانها است؛ چراکه
بحرانهایی درحوزههای هنجاری محسوب میشوند .یکی از مهمترین مشکالتی که
درجریان بیداری اسالمی در خاورمیانه و شمال آفریقا آشکار شد ،بحران مشروعیت
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برای پادشاهان و دیکتاتورهای عربی بود .این بحران در عربستان با مرگ نایف بن
سیاسی خود با چالشهای اساسی مواجه هستند .ترکیب بحران مشروعیت و بحران
انگیزش در عربستان به گونهای است که زمینههای بازگشت مشروعیت را با مشکل
مواجه و آل سعود را با بحران هنجاری روبرو ساخته است .در گذشته ارزشهای
مبتنی بر سنت و تأمین رفاه برای ایجاد انگیزه وفاداری و اطاعت از حکومت کارساز
بودند ،اما در جامعه مدرن امروزی ،رشد آموزش و جهانشمولی قواعد حقوق بشر
موجب شده تا این عوامل کارآیی چندانی برای ایجاد انگیزه وفاداری و اطاعت
نداشته باشند .این موضوع در جامعه عربستان به ویژه در زمینههای هنجاری و حقوق
بشری بخصوص حقوق زنان دیده میشود .فتاوی روحانیون افراطی وهابی عربستانی
کارکرد خود را از دست داده و ارزشها و هنجارهای مورد نظر آل سعود در نزد
جوانان به ویژه زنان عربستان رنگ باخته است .فعاالن سیاسی و حقوقی عربستان
سعودی نیز به وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور و بی-توجهی آل سعود در
این عرصه معترض هستند .حکومت آل سعود توانایی برای ایجاد وفاداری و اطاعت
مردم را از دست داده است و تنها تالش می-کند تا با مؤلفههای مالی این وفاداری را
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عبدالعزیز آشکارا خود را نشان داد .امروزه آل سعود برای بازسازی مشروعیت نظام

جبران نماید .اقدامی که نه تنها اثربخش نبوده ،بلکه فساد اقتصادی خاندان آل سعود
را آشکارتر کرده است (دیپلماسی ایرانی 3 :تیر .)1831
 .5-3بحران رادیکالیسم
یکی دیگر از چالشهای اساسی که میتوان آن را به وضوح در ساختار سیاسی
عربستان سعودی مشاهده نمود ،مسئله تحرک جدید جریانهای اسالمی رادیکال و
بنیادگرا است .هرچند تشدید فعالیتهای بنیادگرایی در این کشور از سال  1364آغاز
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شد و سازمانهایی نیز جهت توسعه این فعالیتها تأسیس گردیدند ،اما این سازمانها
جهت نیل به اهدافشان تالش نمودند تا شاخههای محلی از این سازمان را برای
گسترش اقدامات سیاسی -مذهبی تأسیس نمایند (

and

Hegghamer

 .)Lacroix.2007:105در همین ارتباط ،عربستان سعودی یکی از مهمترین دولتهای
هویتی منطقه خاورمیانه است که ایدئولوژی بنیادگرایی و وهابیت نقش بسزایی در
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فرآیند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن دارد و در حال حاضر نیز مهمترین منبع
مشروعیت مذهبی رژیم آن کشور است .مذهب ،مهمترین عامل اثرگذار داخلی در
تشکیل و تداوم حیات سیاسی دولت سعودی بوده و هویتی ممتاز و متمایز به این
کشور بخشیده است که میتوان به مؤلفههایی نظیر اماکن مذهبی همچون مکه ،مدینه،
وهابیت و سلفیگری اشاره نمود .عربستان بر اساس مؤلفههای مذکور دارای یک
هویت برساخته ایدئولوژیکی است که در مشروعیت بخشی به حکومت حاکم این
کشور نقشی اساسی ایفا مینماید .امروزه رشد بنیادگرایی در این کشور باعث شده
که دولت سعودی با چالش تشدید ظهور و بروز جریانات افراطی مواجه شود تا آنجا
که کنترل این جریانها برای حکومت سعودی به چالشی اساسی تبدیل شده است
(کوهکنو

نزاکتی.)213:1838-211،

.6-3بحران محرومیت اقلیتهای مذهبی
مسئله مهم دیگری که میتوان از آن به عنوان یک عامل چالشساز برای حکومت
عربستان سعودی یاد نمود ،محرومیتهای سیاسی و اجتماعی شیعیان در این کشور
است .شیعیان عربستان از شرایط بسیار نامناسب و بحرانی در فعالیتهای اقتصادی

رنج میبرند .آنها در مقایسه با سنیها از شانس بسیار کمتری در کسب منزلتهای
اجتماعی و موقعیتهای اقتصادی برخوردار هستند و از منابع درآمدی ارزشمندی که
در استان احساء وجود دارد ،بیبهره ماندهاند .این تبعیض تا بدانجاست که میتوان
شهرهای شیعی مهم احساء مانند "حفوف و قطیف" را در مقایسه با شهرهای
همجوار مانند "دمام ،جبیل و خبار" که آنها هم از اکتشاف نفتی بی بهره نبودهاند،
بسیار عقب ماندهتر مشاهده نمود .شیعیان معتقدند که تقسیم ناعادالنه بودجه کشور
به شکل تبعیض آمیزی آنها را در مضیقه قرار داده و از حقوق ابتدایی خود مانند
بهرهگیری از بیمارستانها ،مدارس ،دانشگاه و دیگر خدمات رفاه اجتماعی محروم
ساخته است (گلدبرگ و رفیعی.)451:1813،
مجموعه دالیل یادشده یعنی چالشهای پیش آمده نظیر چالش مشروعیت و جانشینی
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در حکومت جدید ،ناکارآمدی ایدئولوژی وهابیسم در توجیه مبانی مشروعیت رژیم
همراه سایر بحرانها و تغییرات گسترده در ساختار سیاسی پس از مرگ ملک عبداهلل،
سبب گردیده است تا این کشور جهت خروج از بحرانهایی که حکومت این کشور
را با بن بست سیاسی مواجه ساخته است ،اقدامهایی را جهت انحراف افکار عمومی
در دستور کار قرار دهد .یکی از مهمترین آن ،تالش برای برهمزدن معادالت قدرت
در منطقه ،یعنی تهاجم نظامی به یمن است؛ امری که در ذیل بیشتر به آن خواهیم
پرداخت.

 .4جایگاه تحوالت سیاسی یمن در معادالت راهبردی عربستان سعودی یمن در
شمال و غرب با عربستان هممرز است و درنگاه استراتژیک عربستان ازجایگاه
ژئوپلیتیکی برجستهای برخوردار و برای ثبات سیاسی عربستان سعودی و شبهجزیره
عرب از اهمیت امنیتی راهبردی برخوردار است (نقشه .)Cordesman, 2015: 5( )1
جایگاه ژئوپلیتیکی یمن و نوع روابط و تعامل آن با عربستان دردهههای گذشته ،این
کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان در سطح کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس قرار داده است .به همین دلیل در تمامی بحرانها و تحوالت
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آل سعود و نیز محرومیت اکثریت شیعیان این کشور از حداقل حقوق قانونی خود به

یمن در دهههای گذشته ،عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است (احمدیان،
 .)1:1831از سوی دیگر اندکی پس از خیزش اعتراضات در بهار عربی در تونس و
مصر در اوایل سال  ،2111اعتراضات در یمن نیز توسط تعداد زیادی از مردم نسبت
به مسائل سیاسی و اقتصادی شکل گرفت (

(Saif,2015:5

.پس از فراگیر شدن

بحران ،نگرانیهای گستردهای در بین مقامات سعودی ایجاد شد .سعودیها که به
تازگی بزرگترین متحد خاورمیانهای خود را از دست داده بودند ،با خطر دیگری در
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جنوب و نیز خطر تسری این دگرگونیها به خاک خود و نیز بحران قیامهای مردمی
در عمان ،اردن و به خصوص بحرین نیز مواجه شدند .این امر تحرک ریاض در قبال
بحران یمن را به تأخیر انداخت ،اما پس از غلبه بر اعتراضات داخلی و بحران
بحرین ،عربستان باز هم در چارچوب شورای همکاری خلیجفارس ،ابتکاری برای
حل و فصل بحران گسترده یمن مطرح ساخت .به نظر میرسید با توجه به

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

امکانناپذیر بودن بقای صالح در قدرت ،سعودیها درصدد پیشبرد سناریویی در یمن
بودند که بر مبنای آن متحدانشان در یمن به قدرت رسیده و دگرگونیها را از این
طریق تا حدودی کنترل

کنند.

سعودیها نگران این مسئله هستند که اسالم گرایان رادیکال در یمن از کشورهای
همسایه به عنوان جایگاهی امن جهت تأمین سالحهای نظامی در جنگ با عربستان
استفاده کند ( .)Stensli,2013:2عربستان طرفدار حامی سیاست "حفظ و بقا " نسبت
به یمن بوده و حمایتهایی را از این دولت جهت جلوگیری از فروپاشی آن داشته و
همواره خواهان وجود یک دولت درمانده در یمن است تا از قبل آن منافع خود را
تأمین نمایند .در مقابل ،حوثیها جماعتی زیدی مذهب هستند در سال  1331و پس
از وحدت دو یمن شمالی و جنوبی با تأسیس حزب الحق فعالیت سیاسی رسمی
خود را آغاز کردند .این جنبش در برنامه عمل خود خواستار احیای تفکر زیدی و
حفاظت از تفکرات مذهبی خود در مقابل اندیشههای سلفی ،وهابیت و جلوگیری از
هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی یمن است .بی جهت نیست که عمر بن
عبدالعزیز زمانی که در بستر مرگ بود تأکید مینمود که " یمن را همواره ضعیف

نگه دارید؛ چراکه وجود یک یمن قوی همیشه امنیت عربستان را تهدید میکند"(
 .)Salisbury.2015:3در راستای تأمین اهداف مذکور ،ارتش عربستان سعودی در
سال  ،2113وارد خاک یمن در استان صعده شد و چند استان این کشور را درگیر
جنگ نمود .عربستان جهت توجیه این اقدام خود ،ادعا کرد که ارتش آن کشور برای
دفاع از خود وارد خاک یمن شده است؛ امری که واکنش حوثیها را درپی داشت و
به درگیری نظامی آنان در مرز با عربستان منجر گردید .پس از گذشت چند دهه از
اختالفات متعدد میان عربستان و یمن ،این نخستین بار بود که ارتش سعودیها خاک
این کشور را اشغال نموده و جهت تأمین منافع و مطامع خود ،این کشور را عرصه
تاخت و تاز نظامی قرار دادند (جعفری ولدانی.)53-61:1811،
همچنین عربستان سعودی در مارس  2115به طور رسمی مداخله در امور داخلی
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یمن و تهاجم نظامی به این کشور را رسما آغاز نمود و جنگندههای سعودی بارها و
سعودیها با بهانه جلوگیری از نقشیابی جنبش حوثیها در یمن توانستند اجماعی
را درون کشورهای عربی منطقه جهت حمالت هوایی به این کشور ایجاد

کنند (Noll

and Roll,2015:1).عربستان سعودی در این مرحله از جنگ با هزینه نمودن بیش از
 21میلیارد دالر اقدام به کشتار مردم بیگناه نموده است؛
تا جایی که تأسیسات زیربنایی ،بیمارستانها ،فرودگاهها ،مدارس ،تأسیسات آبرسانی،
کارخانهها و خانههای مردم بی دفاع و مظلوم یمن را بمباران نموده و کشتار مردم
یمن را حتی در ماههای حرام تعطیل نکرده است .سعودیها از حمله به یمن سه
هدف عمده را دنبال میکنند :اول) بازگشت منصورهادی به قدرت .دوم) عقب
نشینی نیروهای انصاراهلل به منطقه صعده و تسلیم پایتخت و دیگر شهرها به نیروهای
هادی .سوم) خلع سالح حوثیها و تسلیم سالح سبک و سنگین به نیروهای ارتش.
بنابراین جنگ جدید عربستان سعودی علیه یمن -به ویژه ضد انصاراهلل -این بار با
تشکیل ائتالف محور محافظهکار منطقه که دربرگیرنده شورای همکاری خلیج فارس
(به استثنای عمان) و همکاری مصر ،اردن ،مغرب ،پاکستان و ترکیه است با چراغ
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به طور مکرر خاک یمن را مورد بمباران هوایی قرار دادند ) (Popp,2015:1در واقع

سبز آمریکا آغاز گردید .ریاض در این جنگ از همه امکانات نظامی خود استفاده
کرده است تا آنجاکه برخی از ناظران بینالمللی از شدت عملیات و به کارگیری
سالحهای ممنوعه بینالمللی در این جنگ شگفتزده شدهاند (رویوران-61 :1834،
 .)53،63آنچه که اقدامات نظامی علیه یمن را برای مقامات ریاض توجیه پذیر نموده
عبارتند

از:

اول) تغییرات سیاسی و اجتماعی که درساختار سنتی و قبیلهای یمن در دهههای

44

سیاست جهانی

گذشته ایجاد شده است؛ از اینرو عربستان سعودی با ایجاد شبکهای از ارتباطات با
قبایل یمن ،تالش نموده که از طریق این ساختار اجتماعی ،نفوذ خود را در یمن
نهادینه سازد .اما با بروز تحوالت اجتماعی در یمن و تغییر وفاداری مردم این کشور
از وفاداری تبعی -قبیلهای به وفاداری عقالنی و وحدت طلب ،ائتالف عربستان با
قبایل یمن به هم خورده است

((Al.Dawsavi,2012:10.
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دوم) وجود تجمعات نیروهای جدایی خواه و وابسته به عربستان و نیز القاعده در
استان عدن و ایجاد منطقهای خارج از کنترل دولت مرکزی .این گروهها با حمله به
عدن این منطقه را تصرف کرده و "منصور هادی" را از یمن بیرون راندند .پس از
این حوادث بود که مقامات ریاض احساس نمودند که وحدت ارتش و نیروهای
مردمی در یمن و اصرار آنها بر نفی هرگونه تقسیم کشور و وابستگی به خارج،
عمأل پایانی بر نفوذ سیاسی عربستان در یمن است .به همین علت ،حمله نظامی به
یمن را آغاز نمودند .به عبارت بهتر عربستان سعودی با سقوط هادی احساس کرد
همه راههای باز تولید نفوذ سیاسیاش در یمن از طریق غیرنظامی بسته شدهاند و به
همین علت ریاض یک باردیگر به سمت راه حل نظامی به طور گسترده گرایش پیدا
نمود.

سوم) ممانعت عربستان از قدرتیابی شیعیان در یمن .یکی از مهمترین گروههای
مذهبی شیعی در یمن" ،حوثیها "هستند که به جنبش" انصاراهلل " نیز معروف
میباشند .این گروه درسال  2111یک جنبش اعتراضی محلی بودند که نسبت به
تبعیضات سیاسی و اجتماعی در رابطه با شیعیان زیدیه در یمن که حدود  41درصد

جمعیت این کشور را تشکیل میدهند معترض بودند .این جنبش در بین سالهای
 ،2114-2111در طی  6جنگ با حکومت مرکزی (عبداهلل صالح) به یک جنبش
رادیکال و سیاسی تبدیل شدند( .)Popp,2015:2جنبش حوثیها ،گروهی رادیکال،
ستیزهجو و عدالتخواه هستند که برای استیفای حقوق خود دست به مبارزه زده تا
آنجاکه برای مقابله با مداخله عربستان در سرحدات این کشور فعالیتها رادیکالی را
نیز انجام دادهاند ( .)Day,2010:1امری که درپی خود تقسیم یمن بین جنبش حوثیها
که شمال این کشور را در اختیار دارند و ضد حوثیها یعنی ائتالف غربیها و شورای
همکاریهای خلیج فارس را به دنبال داشته

است(Louise,2015:1).

.5موازنهسازی محور محافظهکاری در برابر محور مقاومت
پیروزی انقالب اسالمی ایران و روی کار آمدن نظام مردمساالری دینی در ایران ،آثار
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بسیاری بر رفتار سیاسی مسلمانان کشورهای منطقه خاورمیانه برجای گذاشته است.
رهبری عربستان سعودی قرار گرفت به نحوی که هر دو ایدئولوژی ،مشرعیت
یکدیگر را زیر سؤال میبرند .در سالهای اخیر نیز با وقوع بیداری اسالمی در منطقه
خاورمیانه ،انقالب اسالمی ایران به عنوان یک الگو در این تحوالت مطرح شده و در
این راستا می-توان چهار نقش را برای جمهوری اسالمی ایران تعریف نمود.1:
الگوسازی  .2امیدبخشی  .8حمایت  .4رفع موانع (رضوانی فر.)153-153 :1832،
عربستان سعودی نیز به عنوان متحد سنتی و راهبردی آمریکا در منطقه از آغاز
پیروزی انقالب اسالمی به عنوان یک بازیگر موازنهگر با هدف جلوگیری از امواج
انقالب اسالمی و نفوذ منطقهای ایران ،نقش مؤثری را ایفا نموده و برای خود یک
قلمرو ژئوپلیتیک تعریف کرده و منافع خود را با آمریکا همسو نموده است تا بتواند
در مقابل صدور انقالب اسالمی و نیز نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران ،موازنه
برقرار نموده و آنها را به چالش بکشاند .در جریان تحوالت و دگرگونیهای بیداری
اسالمی و با سقوط حکومتهای تونس ،مصر و لیبی ،محور محافظهکاری عرب
تضعیف گردید و هژمونی محور مقاومت برتحوالت منطقه چیره گردید .بنابراین
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درپی این انقالب ،ایدئولوژی سیاسی و انقالبی شیعه در مقابل ایدئولوژی وهابی به

روشن است که عربستان سعودی جهت توسعه نفوذ خود مایل است که جنبشهای
اسالمی همسو با ایران در منطقه از جمله یمن تا سرحد ممکن تضعیف شوند .به
همین دلیل این کشور به لحاظ مالی و فکری حامی گروههای سلفی و رادیکال در
منطقه خاورمیانه است؛ چراکه به طور سنتی یک بازیگر محافظهکار در منطقه است و
در رابطه با تحوالت بیداری اسالمی در جهان عرب به دنبال حذف تهدیدات و حفظ
امنیت خود است (.)Barzegar,2012: 3
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محور محافظه کاری به رهبری عربستان سعودی نگران حفظ ثبات سیاسی و امنیت
منطقهای است .مهمترین محورهای این رویکرد عبارتاند از :حمایت از فعاالن
سیاسی منطقه که دارای اهداف استراتژیکی مشابه با عربستان و متحدان غربی این
کشور هستند؛ حراست از آسیب پذیری امنیت شبه جزیره عربستان به طور خاص و
خلیج فارس به طور عام در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی بدون نیاز به حمایت

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

نظامی ایاالت متحده .مقابله با نفوذ ایران در عراق ،لبنان ،سوریه ،بحرین و یمن و
همچنین سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز اطمینان از کاهش اختالفات در
جهان عرب ( .)Kamrava,2012.6در این راستا این کشور جهت حفظ موازنه و
ارتقای جایگاه منطقهای خود چه به لحاظ ایدئولوژیکی و چه ژئوپلیتیکی همواره
تالش مینماید تا از طریق فشار بر گروههای شیعی در کشورهای همجوار خود نظیر
سوریه ،عراق ،بحرین و یمن موقعیت خود را ثبیت نماید .در عین حال سرایت موج
اعتراضی پس از شکلگیری بیداری اسالمی به شیعیان ساکن در عربستان ،این نگرانی
را در اذهان مقامات سعودی ایجاد نموده که ممکن است شیعیان این کشور نیز به
عنوان معترضان دولت ،تهییج شده و جهت نیل به حقوق و آزادیهای سیاسی-
اجتماعی از دست رفته خود ،ساختارسیاسی بحران زده این کشور را به چالش
کشانند.

از دغدغههای مهم منطقهای مقامات ریاض ،فرجام تحوالت سیاسی سوریه است.
دراین بحران ،عربستان از گروههای سلفی افراطی که معارض حکومت سوریه بوده و
خاک این کشور را جوالنگاه اعمال خشونتآمیز و تروریستی خود نمودهاند ،حمایت

و پشتیبانی مینماید .با آغاز بیداری اسالمی ،شیپور تغییر رژیم در سوریه توسط ملک
عبداهلل پادشاه عربستان به صدا درآمد و با جدیت تمام اقدامهایی علیه حکومت
سوریه به عمل آمده است .سعودیها خواهان سرنگونی بشار اسد هستند و برای
توجیه این اقدامشان دالیل ژئوپولیتیکی و ایدئولوژیکی زیادی هم ارائه میدهند
(نیاکویی و بهمنش.)111-122 :1831 ،
عربستان با حمایت از معارضین سوری و ایفای نقش فعال در کنترل و هدایت
بحران سوریه سعی دارد نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد و با اعمال نفوذ در
میان جمعیت سنی و به خصوص سلفیها به آنان کمک کند تا قدرت را در این
کشور به دست گیرند .عربستان به شدت نگران نفوذ منطقهای ایران در سوریه است
و تالش میکند تا نقش و نفوذ ایران را کاهش دهد .عربستان سعی دارد درگیری در
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سوریه را به نزاع بین شیعه و سنی تبدیل سازد و از این طریق هژمونی منطقهای خود
وظیفه عربستان است و تصور میکنند با معرفی حکومت سوریه به عنوان نماد
شیعیان ،دولت این کشور را در مقابل سنیهای سوریه که  %31از جمعیت کشور را
شکل میدهند قرار دهد و بتواند جنگ مذهبی بوجود آورده و خود را از تسری موج
اعتراضات به داخل کشور مصون نگه دارد (.)Altamini,2012,8
مواضع مخالف عربستان سعودی نسبت به سرنگونی و تغییر حکومت بشار اسد تا
آنجا مشهود است که دولت سوریه مدعی است که اسنادی وجود دارد که بیانگر آن
است که سعودیها در پشت صحنه تحوالت اخیر در سوریه اقدامات مخرب بسیاری
را انجام دادهاند .آن چه که اکنون باعث شده تا عربستان سعودی نسبت به بحران
سوریه و نقش آفرینی در آن بیش از پیش اهتمام ورزد آن است که سوریه و
جمهوری اسالمی ایران یک ائتالف راهبردی را در جهت حفظ محور مقاومت دنبال
میکنند .بنابراین تحوالت سوریه فرصت مناسبی را برای مقامات ریاض بوجود
آورده تا بتوانند پروژه تغییر رژیم در سوریه را بطور جدی دنبال کنند و در همراهی
با جبهه غرب ،فشارهای بینالمللی بر سوریه را تا سر حد امکان افزایش دهند
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را تثبیت نماید .رهبران سعودی وانمود مینمایند که حمایت از مخالفان بشاراسد

(محمدی .)11 :1832 ،تالش و نفوذ عربستان سعودی در اتحادیه عرب نیز موجب
گردیده تا طرح اخراج سوریه از این اتحادیه مطرح شود .هدف از اخراج سوریه از
اتحادیه عرب ،تضعیف موقعیت سوریه و محور مقاومت در منطقه خاورمیانه و در
سطح بینالمللی تقویت مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت پیشبرد اهداف و
مطامع مغرضانه آنهاست .در این راستا عربستان سعودی با ارسال مخفیانه تجهیزات
نظامی به گروههای تروریستی همواره سعی میکند تا پروژه حذف کامل حکومت
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بشاراسد با ایجاد فشار از سوی اتحادیه عرب انجام شود (رضایی.)88 :1831 ،
ازسویی قدرتیابی شیعیان در عراق نیز مزید بر علت شده و سیاستگزاران
عربستان را وادار به تجدیدنظر درسیاست منطقهای خود نموده است .از دیدگاه
مقامات ریاض ،این تحوالت به تغییراتی در محیط امنیتی پیرامونی عربستان منجر
شده و توازن قدرت منطقهای را به زیان این کشور و به سود محور مقاومت رقم زده

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

است .از نگاه سعودیها ،قدرتیابی گروههای شیعی در عراق و کاهش نقش
گروههای سنی در ساختار سیاسی نوین و رویکرد جدید دولت عراق جهت دولت-
ملت سازی دموکراتیک و تکثرگرایانه ،این تلقی را در سران عربستان ایجاد کرد که
عراق درحال تضعیف پیوند و جدایی با جهان عرب است (اسدی.)182:1811 ،
همچنین تسلط شیعیان بر ساختار سیاسی عراق و همسویی این دولت با ایران این
ذهنیت را برای رهبران سعودی ایجاد کرده است که این مسئله زمینههای برهم
خوردن توازن منطقهای به زیان عربستان سعودی را پدید خواهد آورد
(فالح .)211:1831،از سوی دیگر بیش از چهار میلیون نفر از سکنه شیعه عراق در
همجواری با استانهای شرقی عربستان سعودی که مملو از شیعه است به سر
میبرند .به همین جهت نگرانی اساسی سعودیها در خصوص تحوالت عراق با
منافع ایدئولوژیک ،ژئوپلیتیک و امنیت ملی آنها در ارتباط است .مهمتر آنکه بر
اساس دکترین مذهبی وهابیت ،شیعیان دشمنان اسالم به شمار میروند و به همین
منظور راهبرد منطقهای عربستان سعودی ،تالش برای بازگرداندن عراق به جبهه
عربی–سنی است (هادیان.)16-13:1815،

مسئله دیگری که مقامات ریاض را به شدت نگران ساخته اکثریت جمعیت شیعه
بحرین است .سعودیها همواره شبه جزیره بحرین را جزیی از خاک خود میدانند.
شروع قیامها و اعتراضهای مردمی در خاورمیانه عربی و سرایت آن به مردم بحرین،
زنگ خطر را برای حاکمان سنتگرای منطقه به صدا درآورده و بیش از همه
عربستان را نگران ساخته است .به خصوص آن که ترکیب مبارزان بحرینی از شیعیان
است و این درحالی است که در استانهای نفتخیز عربستان سعودی ،اکثریت
جمعیت ناراضی را شیعیان تشکیل میدهند (حجت شمامی)86-83 :1831،؛ این
مسأله بیش از پیش زمینههای نگرانی سعودیها از تسری جنبشهای اعتراضی
شیعیان بحرین به شیعیان محروم عربستان را فراهم ساخته است .مجموعه تحوالت
مذکور باعث شده که مقامات سعودی بر این باور قرار گیرند که ایران از ائتالف
شیعی در یمن و جنبش حوثیها حمایت
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میکند(Burke,2015:1).

که به آسانی نمیتوانند در مقابل عناصر شیعی نظیر زیدیه مقاومت کنند حمایت
میکند( .)Burke,2012:10راهبرد عربستان سعودی در یمن حمایت از بنیادگرایان
است؛ امری که به نوبه خود ظهور و پیدایش جنبش حوثیها را درپی داشته
است( .)Popp,2015:2همین امر سبب شده تا یک جریان ایدئولوژیک به نام "زیدیه"
که تنها منحصر به یمن نیست در ضدیت با ایدئولوژی وهابیسم در جنوب عربستان
شکل گیرد .سلفیهای رادیکال سعودی نیز با حضور در یمن در پی نابودی جنبش
شیعیان موسوم به زیدیه هستند .از آنجاکه عربستان نمی-خواهد حضور شیعیان را در
مرزهای خود برتابد ،چراکه اقلیتی از شیعیان هفت امامی نیز در منطقه نجران
عربستان هم مرز با یمن زندگی میکنند ،بنابراین البی قدرتمند وهابیها در ساختار
حکومتی عربستان دست به کار شده تا دولت صنعا را متقاعد به حمله علیه شیعیان
کند .در این راستا عربستان عالوه بر آنکه حاضر به پرداخت هزینههای این جنگ
فرسایشی شده ،درعملیات نظامی نیز مشارکت داشته و تجهیزات متعلق به ارتش
میدهد(Salisbury,2015:3-4).
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عربستان سعودی در یمن همواره از سیاست حمایت از گروهها و فرق سنی مذهب

سعودی را در اختیار مخالفان حوثی قرار

44

.6همگرایی محور ریاض -واشنگتن -تالویو
ذخایرعظیم نفتی ،تولید فراوان و تالش برای ثبات قیمت آن و نقش عربستان به
عنوان تولید کننده شناور و ثبات دهنده در بازار جهانی نفت ،این کشور را به متحدی
راهبردی برای ایاالت متحده تبدیل کرده است؛ چراکه حفظ امنیت ساختارسیاسی
موجود عربستان یکی از اولویتهای حفظ منافع حیاتی واشنگتن است .البته جایگاه
عربستان در جهان عرب و جهان اسالم نیز در رویکرد راهبردی آمریکا نسبت به
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عربستان بسیار با اهمیت تلقی میشود .در همین زمینه "مضاوی الرشید" اندیشمند
عربستانی مینویسد ":هسته محاسبات استراتژیک واشنگتن و لندن در مورد عربستان
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سعودی با واقعگرایی و عملگرایی بر این نکته تأکید دارد که جایگزینی مناسب برای
رژیم سعودی وجود ندارد .منطق سیاست غربی ،پشتیبانی پیوسته از نخبگان سعودی

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

و تضمین ثبات آن کشوراست"(احمدیان و زارع .)32 :1831 ،غرب بیتوجه به شیوه
حکمرانی آل سعود ،برای حفظ موقعیت ژئواکونومیکی عربستان ،ثبات بازار و امنیت
انرژی ،راهبرد حمایت از ریاض را در دستورکار خود قرار داده است .از اینرو
میتوان چنین استنباط نمود که در پیشبرد اکثر مقاصد منطقهای عربستان از جمله
حمله این کشور به یمن ،آمریکا حامی و پشتیبان اصلی سیاستهای تهاجمی
سعودیها است.
عربستان ،سردمدار جبهه محافظه کار در منطقه خاورمیانه و جمهوری اسالمی ایران
نیز پرچمدار مبارزه با نظام سلطه یعنی آمریکا است .این تعارض سیاسی سبب شده
تا نگرانی عربستان از برهم خوردن توازن قوا به نفع ایران و مقاومت اسالمی ،یکی از
دالیل اصلی حمله به یمن تلقی شود .آلسعود با آگاهی از تقابل جمهوری اسالمی
ایران با اسرائیل ،در جنگ علیه یمن از تل آویو کمک گرفته است .همکاری میان
اسرائیل و عربستان حتی به موضوع هستهای ایران نیز تسری یافته است ،به نحوی که
روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست " در این خصوص نوشته است " :کانال 2
تلویزیون اسرائیل در گزارشی مدعی شد مقامات عربستان در گفت و گو با همتایان

اروپایی اعالم کردهاند که آمادهاند در تهاجم نظامی اسرائیل به تأسیسات هستهای
ایران مشارکت کنند" .این روزنامه در ادامه نوشت" :سعودیها در دیدارهای
خصوصی با اروپاییها عنوان کردهاند که آمادهاند از طریق اجازه پرواز جنگندههای
اسرائیلی بر فراز عربستان با اسرائیل در حمله نظامی به ایران همکاری کنند"(پایگاه
تحلیلی اخبار :تیر .) 1834
یکی دیگر از دالیل افزایش همسویی میان اسرائیل و عربستان در جنگ علیه یمن،
این است که ریاض و تل آویو ،هر دو بر مدار غرب قرار دارند و شرکای اصلی
غرب در خاورمیانه محسوب میشوند .عربستان به دلیل همسویی با غرب ،مجری
جنگهای نیابتی غرب در خاورمیانه شده است .روابط اسرائیل با کشورهای غربی به
خصوص آمریکا نیز ازجمله عمیقترین روابط محسوب میشود و اختالفهای کوتاه
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مدت نمیتواند سبب بر هم خوردن این روابط شود ".یاکووهاداس" ،معاون سابق
کشورهای عربی منطقه خلیج فارس پرداخته و نوشته است ":کشورهای عربی منطقه
به سبب درکشان از روابط نزدیک اسرائیل با آمریکا به نقش اسرائیل ایمان دارند و
معتقدند که برای مقابله با ایران میتوانند روی کمک اسرائیل حساب کنند"(پایگاه
تحلیلی اخبار :تیر .) 1834
اسرائیل نیز با هدف تضعیف محور مقاومت ،با هماهنگی با ایاالت متحده در جنگ
عربستان علیه یمن به آل سعود کمک میکند .همکاری اسرائیل با آلسعود در قالب
مشارکت جنگندهها و خلبانان اسرائیلی و سرویسهای اطالعاتی  -امنیتی انجام
میشود .پایگاه خبری"ویترین تودی" ویژه مسائل نظامی آمریکا در خصوص شرکت
جنگندههای اسرائیلی در جنگ علیه یمن نوشت":جنگندههای اف  16سرنگون شده
در یمن در ژوئن گذشته متعلق به اسرائیل بود" .در حقیقت اسرائیل از همسویی با
عربستان در جنگ علیه یمن ،دو هدف عمده را دنبال میکند :اول ،مشروعیت یافتن
رژیم اسرائیل در جهان عرب و دوم ،تالش اسرائیل برای تطهیر خود از القاب نظیر
رژیم کودککش و جنایتکار؛ چراکه یکی از مهمترین تهدیدات علیه اسرائیل این
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مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل در گزارشی به گرم شدن روابط رژیم صهیونیستی و

است که توسط کشورهای اسالمی به طور رسمی به عنوان یک رژیم مشروع ،شناخته
نشده است .هرچند میان برخی از کشورهای اسالمی و اسرائیل روابط غیررسمی
وجود دارد .امروزه اسرائیل از طریق همکاری با عربستان علیه موضوع هستهای ایران
و همکاری رسمی و عملی در جنگ علیه یمن ،درصدد کسب مشروعیت است)
پایگاه تحلیلی اخبار :تیر  .)1834بنابراین میتوان دریافت نمود که حمله عربستان
سعودی به یمن با همراهی و مشاوره قدرتهایی نظیر آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل
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که همواره در منطقه خاورمیانه سیاست مداخله گرایانه را دنبال کردهاند صورت
میگیرد .همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی با عربستان را میتوان نوعی
موازنهسازی محافظه کارانه در مقابل محور مقاومت تفسیر

نمود.

نتیجه گیری
با گسترش موج بیداری اسالمی و تشدید دامنه اعتراضات در کشورهای دارای نظام

بحران یمن :جدال ژئوپلیتیکی محور محافظه کاری با محور مقاومت اسالمی

دیکتاتوری عربی منطقه خاورمیانه ،عربستان نیز از جمله کشورهایی است که با
داشتن یک نظام سیاسی بسته و متصلب از حیث تسری این خیزش مردمی به
کشورش مصون نماند .به ویژه آنکه نظام سیاسی بسته این کشور پس از مرگ
ملکعبداهلل دستخوش تغییرات عدیدهای گردیده و عزل و نصبهای شتابزده در
ساختارسیاسی این کشور ،بحران مشروعیت را معنا میبخشد .از سوی دیگر وجود
اقلیت شیعیان محروم از حقوق قانونی خود به عنوان یک چالش اساسی در بدنه
سامان سیاسی-اجتماعی این کشور کامأل مشهود بوده و نیز عربستان سعودی از
گسترش بیداری اسالمی و بخصوص تثبیت موقعیت شیعیان در منطقه خاورمیانه
عربی بسیار احساس خطر میکند؛ چراکه تثبیت دولت شیعی عراق به رغم فشارهای
گسترده داخلی و بین المللی ،پایداری و مقاومت ایران در برابر قدرتهای
فرامنطقهای و اسرائیل و پذیرش ارزشها و هنجارهای برآمده از انقالب اسالمی
ایران به خصوص در جهان تشیع ،موجب تشدید حساسیت عربستان سعودی به
عنوان یک رژیم محافظه کار نسبت به مسائل منطقه و نیز حفظ موجودیت و بقای
خود شده

است.

مجموعه این مسائل به همراه ارتقای جایگاه منطقهای جمهوری اسالمی ایران پس از
دستیابی به یک توافق جامع هستهای با مجموعه کشورهای موسوم به گروه  5+1و
همچنین لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران و خروج ایران از انزوای بینالمللی با
استفاده از تحرکات دیپلماتیک و حضور قوی و فعال در مجامع حقوقی و سیاسی
جهانی ،این تلقی را در فضای ذهنی رهبران سعودی به وجود آورده که برای تغییر
نگاه کشورهای جهان به چالشهای ایجاد شده در داخل این کشور ،تهاجم نظامی به
یمن ،مهمترین گزینه موجود است تا از قبل این مسئله ،بحرانهای ایجاد شده در
درون را به سوی خارج ،فرافکنی کرده و جایگاه هویتی و ژئوپلیتیکی خود را در
منطقه بازسازی نموده و ارتقا بخشد .چراکه تداوم بحران مشروعیت نظام سیاسی
عربستان سعودی باعث گردیده تا جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام مبتنی بر
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مردم ساالری دینی و الگو در میان شیعیان منطقه از اعتبار بیشتری در سطح منطقه
حزب اهلل لبنان ،عراق ،بحرین و یمن باشد .به خصوص توفیق جمهوری اسالمی
ایران درحل و فصل مناقشه هستهای و دستیابی به یک توافق جامع با مجموعه
کشورهای موسوم به گروه  5+1و نیز تالش وافر جمهوری اسالمی ایران در جهت
رفع و لغو تحریمها از طریق به کارگیری دیپلماسی اعتدال و فعال در عرصه
بینالمللی ،رهبران سعوی را به ایجاد موازنه در مقابل نقشیابی جمهوری اسالمی
ایران در منطقه خاورمیانه وادار نموده است .هرچند حمله عربستان سعودی به یمن
که نمود بارز این موازنهسازی میباشد ،ریشه در اختالفات تاریخی داشته و در
دهههای گذشته در پارهای از اوقات ،دو کشور بر سر مسائل مرزی ،یکسری
مناقشات ژئوپلیتیکی به صورت موقت را تجربه نمودهاند ،اما تهاجم نظامی عربستان
به یمن رسما در مارس  2115آغاز گردید .در مجموع بایستی اذعان نمود از آنجا که
مقامات سعودی نمیخواهند موازنه قوا در منطقه به سود دیگر رقبا همچون ایران
تغییر یابد ،سعی بر آن دارند تا از قبل حمله به یمن چند هدف مهم را محقق سازند:
نخست ،انکار ،امحاء و نابودی کامل جنبش سیاسی حوثی در یمن .دوم ،روی
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برخوردار گردیده و تکیه گاه استواری در محور مقاومت برای شیعیان منطقه از جمله

کارآوردن یک دولت دست نشانده مطیع که حافظ منافع راهبردی عربستان در خلیج
عدن و تنگه بابالمندب باشد .سوم ،ایجاد ارعاب و وحشت در میان دیگر گروهها و
فرق شیعی منطقه از جمله بحرین و عراق و حزب اهلل لبنان .چهارم ،ایجاد ائتالف
منطقهای با هدف هویت بخشی مجدد به شورای همکاری خلیج فارس .امری که در
نهایت این کشور را برای خروج از بحران ساختار سیاسی به همسویی استراتژیک با
آمریکا و اسرائیل کشانیده

است.
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یکی از کلیدیترین مفاهیم در رشته روابط بین الملل ،که فهم آن کمک زیادی به فهم این رشته
میکند ،مفهوم آنارشی است .مفهوم آنارشی در نظریههای روابط بین الملل معنای یکسانی ندارد
و بر اساس مفروضات و ویژگیهای متفاوت هر نظریه برداشت متفاوتی از آن استنباط میشود .در
اندیشه سیاسی روابط بینالملل سه سنت متفاوت وجود دارد که برجستهترین شالود های نظریه
پردازی در این رشته هستند که عبارتند از سنت واقع گرایی ،سنت انقالبی گری و سنت
خردگرایی .بر این اساس نگارندگان در این نوشتار تالش دارند تا به این سؤال اصلی پاسخ دهند
که سنتهای سه گانه روابط بین الملل چه برداشتی از مفهوم آنارشی دارند؟ در پاسخ به این سؤال
سه فرضیه زیر مورد آزمون قرار میگیرد )1 :برای سنت واقع گرایی آنارشی اصلی نظم دهنده
میباشد که نظم را در بی نظمی ایجاد میکند ،یا به عبارتی نوعی نظم ارگانیک و یا نظم شکننده
بر نظام بین الملل حاکم است؛ )2سنت کانتی ضمن اینکه آنارشی در نظام بین الملل را میپذیرد
آن را توأم با همکاری میداند؛  )3سنت گروسیوسی آن را نه تعارض آمیز و نه همکاری جویانه
میداند ،به نوعی دیدگاهی بینابین دو سنت قبل دارد و معتقد است آنارشی به وسیله باورها و
نگرشهای ما در بستری اجتماعی برساخته میشود و در قالب سود و زیان تفسیر میشود .نوشتار
حاضر پژوهشی از نوع تحلیلی – تبیینی است که با فیش برداری کتابخانهای جمع آوری گردیده
است.

مقدمه
با ذکر این نکته که رشته روابط بین الملل به عنوان رشتهای که با نظریهها سروکار
دارد ،و با پذیرش این نکته که برای بررسی این نظریهها تمرکز بر پارادایمها،
تصویرها و مفاهیم این رشته علمی الزم میباشد ،یکی از مهمترین راههای شناخت
پدیدههای سیاسی توجه به نظریههای روابط بینالملل و مقایسه آنها در این حوزه
است .رشته روابط بینالملل یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی است که با
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بسیاری از مفاهیم و پدیدههای سیاسی مانند امنیت ،بقا ،رفاه و غیره سر و کار دارد.
مفاهیم این حوزه مطالعاتی بسیار متنوع و متکثرند اما باید توجه داشت که بعضی از
این مفاهیم از اهمیت باالیی در نظریهپردازی روابط بین الملل برخوردار است،
مفاهیمی مانند امنیت ،آنارشی ،جنگ و مفاهیم چندی دیگر در این رشته تعیین کننده
میباشند  .به رغم آنکه آنارشی مفهومی پراهمیت است ،نه تنها نظریهها درباره آن
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اختالف نظر شدید دارند بلکه در درون هر نظریهای اختالفات بین دانشمندان آن نیز
زیاد است .البته الزم به ذکر است که نظریه میتواند یک شمای کلی از یک مفهوم با
مقایسه آنها در نظریههای مختلف به دست دهد و درک آن را برای پژوهشگران
آسانتر کند .وجه مشترک این نظریهها ،راجع به مفهوم آنارشی این است که همه
نظریات میپذیرند که صحنه بینالملل انارشیک است ،ولی وجه متفاوتشان این است
که مفهوم پردازی آنها از آنارشی با یکدیگر متفاوت است؛ این تفاوت مفهوم پردازی
منتج از تفاوتهای هستیشناختی و معرفتشناختی آنهاست.
مبنای ورود به بحث آنارشی ،در چارچوب سنتهای مختلف روابط بین الملل
تقسیم بندی مارتین وایت از نظریههای روابط بین الملل است .مارتین وایت 6بر آن
است که میتوان ریشه نظریههای روابط بین الملل را در سه سنت متفاوت نظری
مشاهده نمود :واقعگرایی یا سنت ماکیاولی و هابزی ،انقالبیگری یا سنت کانتی و
خردگرایی یا سنت گروسیوسی و واتلی که راهی میانه در بین دو سنت نخست
میباشد (مشیرزاده .)69-65 :6911 ،بر اساس سنت هابزی ،صحنه بینالملل متشکل
1 Martin Wight

از دولت های ملی ،فاقد قواعد و نهادهای مشترک است ،همچنین دیپلماسی و جنگ
وسایل اصلی پیشبرد آرمانهای ملی است .سنت کانتی ،طرح صلح ابدی و جاویدان
را به عنوان هنجاری اخالقی که باید مورد تبعیت انسانهای عاقل قرار گیرد ،پیشنهاد
میکند؛ و معتقد است که سیستم دولتهای ملی را میتوان یک نظام سیاسی مترقی
دارای قانون اساسی تجدید سازمان کرد و جامعه بشری پدید آورد .در واقع این
سنت نه توصیف وضع کنونی بلکه توصیفی آرمانی از وضع کنونی است .سرانجام
سنت گروسیوسی و واتلی ،سیاست بینالملل را براساس جامعهای از دولتها تعریف
میکند ،که دیدگاهی بینابین سنت هابزی و کانتی است که سیاست بینالملل را نه
بیان ستیز کامل میان دولتها و نه همسانی کامل منافع میداند (قاسمی-51 :6913 ،
.)53
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همه مکات ب روابط بین الملل به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،آنارشی را با فقدان
گرفتهاند (قوام و فاطمی نژاد .)69 :6911 ،آنارشی حداقل دو معنا دارد :نخست به
معنای فقدان نظم است ،و در معنای دیگر معموال در اشاره به فقدان نهادهای مرکزی
و اقتدار قانونی مورد استفاده قرار میگیرد .بر همین اساس ،آنارشی در نظام بین
الملل در مقایسه با جامعه سلسله مراتبی داخلی ،فاقد مؤلفههای نظم دهنده در نظام
داخلی میباشد (کالرک .)651-659 :6915 ،در ادبیات انسان شناسی ،آنارشی به
معنای فقدان اقتدار توانمند بیرونی و قدرت حاکم بر یک واحد سیاسی است .اکثر
پژوهشگران روابط بین الملل معتقدند ،آنارشی میتواند تحت تأثیر تنگناهای محیطی
و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بروز کند (اسنایدر.)31 :6915 ،
هر سه سنت در روابط بین الملل به تسامح وجود آنارشی (نبود اقتدار مرکزی) و
ضرورت برچیده شدن آن در سطح نظام بین الملل اذعان دارند ،اما در مورد قرائت از
آنارشی بین سه سنت تمایز وجود دارد .به هر حال اینکه نظریههای روابط بینالملل
چه برداشتی از مفهوم آنارشی در نظام بینالملل دارند ،و برای رفع آن چه راهکاری
ارائه دادهاند  ،سؤالی است که ذهن بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل به خود
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اقتدار مرکزی باالی سر دولتها که قادر به قانونگذاری بین المللی باشد ،مترادف

مشغول داشته است و فهم روابط بینالملل را با پیچیدگیهایی مواجه ساخته است؛ به
همین منظور ،در مقاله حاضر تالش میشود تا با بررسی تبارشناسانه مفهوم آنارشی،
چارچوبی برای فهم جامع از این مفهوم ارائه گردد .بر این اساس ابتدا در گفتار اول
به واشکافی آنارشی در سه سنت واقع گرایی ،انقالبی و خردگرایی مبادرت میشود؛
سپس در گفتار دوم ،تبارشناسی مفهوم آنارشی در نظریههای مربوط به هر یک از این
سنتها انجام میشود.
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 .1گفتار اول :واشکافی روایت آنارشیسم در سه سنت نظری واقع گرا ،انقالبی و
خرد گرا
از نظر مارتین وایت عقاید و نظریات اندیشمندان برجسته روابط بین الملل در سه
گروه اصلی قرار میگیرد :سنت واقعگرایی یا ماکیاولی ،سنت انقالبیگری یا کانتی و
سنت خردگرایی یا گروسیوسی .این سه سنت روابط بین الملل مربوط به سه شرایط
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سیاسی بین المللی است :آنارشی بینالمللی ،دیپلماسی و تجارت مفهوم جامعه
دولتها یا خانواده سازمان ملل؛ این سه سنت را میتوان با اشاره به این سه شرط از
هم تشخیص داد :سنت واقع گرایی با تأکید بر نظام بینالملل ،سنت خردگرایی با
تأکید بر جامعه بین المللی و سنت انقالبی با تأکید بر جامعه

جهانی

( .)Wight,1991:7-9در این بخش از نوشتار ،تالش میشود تا با توجه به
شاخصهای هر یک از سنتها ،روایت آنارشی در هر یک از سنتها مورد
موشکافی و ارزیابی قرار گیرد.
.1-1

واشکافی روایت آنارشی در سنت واقع گرایی

تو ماس هابز اولین فیلسوف سیاسی مدرن بود ،که روابط بین الملل را آنارشیک
توصیف کرد .هابز با استفاده از ایده قیاس نظام بین المللی با نظام داخلی نشان
میدهد ،که چرا افراد زندگی در نظام داخلی تحت یک قدرت مطلق را بر جهان
بدون نظم ترجیح میدهند .به گفته وی ،دولت طبیعی یکی از بدبختیهایی است که
افراد دائما برای زنده ماندن مبارزه میکنند؛ و هر چه قدر هم دولت قوی و قدرتمند
باشد ،به طور کامل هیچ تضمینی در برابر حمالت دیگران نخواهد داشت .در سیستم

بین المللی چنین قدرتی که بتواند نظم را در کل سیستم برقرار کند ،وجود ندارد
(and O’Callahan, 2002: 3

 .)Griffits,Mآنارشی در روایت اولین فیلسوف واقع

گرای مدرن یعنی هابز« ،جنگ همه علیه هم» میباشد .در این نگاه هابز ،کنشگران در
آن براساس اصل «به استثنای آن که میتواند» و «بکش یا کشته شو» عمل میکنند.
این نظام خودیاری واقعی است .در این نظام دولتها روی کمک یکدیگر حساب
نمیکنند  .در این سنت بقا وابسته به قدرت نظامی نیست .امنیت امری عمیقا
رقابتآمیز و با حاصل جمع صفر میباشد ،معمای امنیت به طور خاص شدید است؛
نه به دلیل ماهیت سالحها که تهاجمی یا تدافعی باشد بلکه به دلیل نیاتی که به
دیگران نسبت داده میشود .یعنی اگر حتی دولتی واقعا نیت آن از افزایش قدرت
امنیت باشد باورهای جمعی آن را وادار میکند به گونهای عمل کنند که گویی قدرت
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طلباند (ونت .)913-911 :6911،الزم به ذکر است ،این که گفته میشود وضعیت
میافتد ،بلکه بدین معنی است که چون دولتها به تنهایی تصمیم میگیرند که آیا به
زور متوسل گردند یا خیر ،هر زمانی انتظار جنگ میرود .در واقعگرایی این گونه
استدالل میگردد  ،چه در میان خانواده ،جامعه یا کل دنیا ،تماس بین انسانها بدون
نزاعهای گهگاهی غیرقابل تصور است؛ و این امید که میتوان بدون یک کارگزار
قوی که توانایی مدیریت و مهار طرفهای درگیر را دارا باشد ،بیجا و واهی است .در
نتیجه ،در میان انسانها و دولتها ،آنارشی و یا فقدان حکومت مترادف با وقوع
خشونت است (والتز .)611 :6936 ،ناگفته نماند ،آنارشی به تنهایی نمیتواند وقوع
جنگ را در نظام بینالملل توجیه کند ،چرا که رقابتهای امنیتی گاهی به جنگ منجر
میشود و گاهی نمیشود .مسئله اصلی و بسیار مهم این است که آنارشی دائمی
است و نظام بین الملل همواره آنارشیک است اما جنگ این گونه نیست (میرشایمر،
)922 :6911
سنت هابزی  -ماکیاولی روابط بین المللی را به عنوان عرصهای توصیف میکند که
در آن هر دولت مبارزه طلب است ،که در برابر دولت دیگر قرار میگیرد؛ و بازی در
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طبیعی میان دولتها ،وضعیت جنگ است؛ به این معنا نیست که جنگ مکررا اتفاق

آن یک بازی با حاصل جمع صفر میباشد .صلح ،در این دیدگاه ،یک دوره بهبودی
از جنگ گذ شته و آماده سازی برای آینده است .نسخه هابزی برای رفتار بین المللی
این است که دولت در دنبال نمودن اهداف خود در رابطه با کشورهای دیگر بدون
محدودیت اخالقی یا قانونی از هر نوعی آزاد است

(1997: 176

.)Hsiung,

واقعگرایی از فکر کردن به آرزوهای دوردست اجتناب میکند و به هستها توجه
دارد .از نظر واقعگرایی بشر به دو دسته شیادان و ساده لوحان تقسیم میشود و

17

سیاست جهانی

کسانی که واقعگرا باشند با استفاده زیرکانه از شیادین و سود جستن از ساده لوحان و
کوته فکران به بقا ادامه میدهند ،و همین امر موجب عدم پیشرفت جهان سیاست
میشود ،و صرفا از زمانی و مکانی به زمان و مکان دیگر منتقل میشود .همچنین
واقع گرایی وجود جامعه بینالمللی را انکار میکند و وضعیت هابزی را طبیعی جلوه
میدهد (جکسون و سورنسون .)613 ،6939 ،آنها به وجه هستیشناسی نظام
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بینالملل اعتقاد دارند که در آن هر دولت در تصمیم گیری خود منافع دیگر کشورها
را در نظر ندارد که این روندی دوسویه است .منازعه ویژگی بارز در روابط بین
دولتها است .هنجارها نقشی در روابط بین دولتها ندارند .این نظام تغییر معنادار
در روابط بینالملل را نمیپذیرد و به ایستا بودن نظام بینالملل معتقد است به عبارتی
رویکردی محافظه کارانه است ()Czaputoicz, 2003: 12- 14
این سنت بر پایه سیاست قدرت شکل گرفته است .واقعگرایی با تأکید بر اینکه
روابط میان دولتها در نبود دولتی جهانی شکل میگیرد ،بهترین راه شناخت روابط
دولتها تمرکز روی چگونگی توزیع قدرت بین آنها است .توزیع قدرت در یک
نظام نشان دهنده اهمیت سیاست قدرت در سنت واقع گرایی است .با ذکر این نکته
که از منظر این سنت بقا و امنیت مهمترین هدف دولتها تلقی میشود ،چگونگی
توزیع قدرت تضمین کننده این دو هدف میباشد .توزیع نابرابر قدرت که ویژگی
اصلی سیاست قدرت است همواره این مشکل را دارد که قدرتمندتر شدن رقبا کشور
ثالث را تهدید خواهد کرد؛ و نتیجه این امر خودیاری و به وجود آمدن تنگنای
امنیتی در یک سیستم بدون قدرت مرکزی میباشد .واقعگرایان بر تعارض ذاتی

دولتها در شرایط آنارشیک تأکید دارند ،و داور نهایی برای حل اختالفات را جنگ
میدانند .در این سنت نظام بینالملل نا امن میباشد که امنیت فقط از طریق
خودیاری به دست میآید .در این سنت دولتها در وضعیت ماقبل اجتماعی یا
طبیعیاند که نتیجه این وضعیتی جنگ دائمی بر سر قدرت و امنیت بین دولتها
میباشد .واقعگرایان وجود جامعه بینالمللی را انکار میکنند ،از نظر آنها وجود
چنین جامعهای را فقط میتوان در درون یک دولت دید اما به دلیل تداخل منافع
کشورها و عدم اعتماد بین دولتها وجود چنین جامعهای بین دولتها امکانپذیر
نخواهد بود.
 .1-2واشکافی روایت آنارشی در سنت انقالبیگری
سنت انقالبی یک نماینده ویژه از تمدن غربی است که نمونهای از پویایی اخالقی
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آنهاست .انقالبیون را میتوان به طور دقیق به عنوان کسانی که معتقد به وحدت
برجسته از انقالبیون بین المللی نسبت داد -6 :انقالبیون مذهبی قرن شانزده و هفده
میالدی (کاتولیکها و پروتستانها)؛  -5انقالبیون فرانسه به خصوص ژاکوبنها؛ و
 -9انقالبیون توتالیتر فرانسه .هر سه گروه انقالبی اظهار میداشتند که جامعه موجود
متشکل از دولتهای فاسد و منحرف است که باید اصالحاتی در آنها صورت گیرد
و این اصالحات و پاالیش باید باید منجر به تشکیل جامعه جدید از دولتها شود
( .)Wight,1991: 9-12انقالبیون معتقد به جهان روایی اخالقی هستند .انقالبیگرایان
با برداشت کانتی از سیاست جهان ،جهانی را تصور میکنند که جامعه افراد در آن
مقدم بر جامعه دولتها است .از این دیدگاه حاکمیت و قواعد بین المللی را باید
ارزشهایی ابزاری دانست ،زیرا آنها برخاسته از مسئولیتیاند که دولتها برای
حفاظت از رفاه و بهرورزی شهروندانشان میباشند و اگر در این امر ناتوان باشند
حاکمیت خود را از دست خواهند داد (گریفیتس.)631 :6936 ،
پیروان سنت کانتی بر آناند که راه حل نهایی برای رهایی از معضالت در زندگی
بینالمللی مانند جنگ و تعارضات ،شکل دادن ترتیباتی سیاسی و حقوقی شبیه به
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اخالقی بین دولتها هستند ،شناخت .ریشه اصلی انقالبیون را میتوان به سه نمونه

داخل است .دیدگاههایی مانند فدرالیسم جهانی ،دولت جهانی و غیره از همین
برداشت نشأت میگیرد .در این سنت هم فرض بر وجود یک وضعیت طبیعی است
که تنها راه رهایی از آن یک قرارداد اجتماعی است تا بتوان از طریق آن با ایجاد
دولتی جهانی به صلحی جاوید دست یافت (مشیر زاده .)621 :6911 ،مشکل اصلی
کانت ایجاد شرایطی فوق العاده در جهان میباشد که با دادن آزادی عمل از نظر
اخالقی به دولتها برای ایجاد فدراسیون لیبرال جمهوری خواه بر پایه صلح دائمی
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است که با آن بتوان پدیده جنگ را در نظام بینالملل آنارشیک کاهش داد .این ایده
از طرح دموکراسیسازی ویلسونیسم گرفته شده که در آن سیستم امنیت دستهجمعی
مدرن در قالب سازمانهای صلح جهانی مانند جامعه ملل و سازمان ملل میتواند در
جهت کاهش و یا از بین بردن جنگ تالش کند .به عبارتی کانت در این ایده جنگ
را در نظام بینالملل آنارشیک اجتناب ناپذیر میداند اما وی با طرح پیشنهاد نهادهای
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صلح طلب و سیستمهای امنیتی کثرتگرا در پی ریشه کن کردن پدیده جنگ
میباشد (.)Huntley, 1996: 48
پارادایم آرمانگرایانه کانتی  -ویلسونی پیشبرد دو نوع نهادگرایی و جهانی سازی را
سرلوحه کار خود قرار میدهد :توسعه سازمانهای بین دولتی رسمی برای کاهش
نگرانی درباره نظم و (عدالت) بینالمللی و همکاری بیندولتی؛ و دیگری و هر گونه
تالش و اقدامی در مؤسسات بین المللی که بر روی سطوح جهانی متمرکز باشد
( )Rochester, 1995: 201در اینجا کانت ضمن نشان دادن آنارشی و جنگ در نظام
بینالملل راه کارهایی برای کاهش آن ارائه داده است .از نظر او نهادسازی در نظام
بینالملل و تمرکز قدرت در آنها میتواند کاهش جنگها و آنارشی را در پی داشته
باشد .از نظر کانت وقتی در نظام بینالملل سازمانهایی به وجود آیند که از قدرت
ضمانت اجرایی برخوردار باشند ،میتوانند از بینظمی در نظام بین الملل جلوگیری
کنند .وقتی یک دولت خواهان برهم زدن نظم بینالمللی باشد سازمانهای مذکور با
توجه به قدرتی که دارند میتوانند دولت خاطی را مجازات نموده و از جنگ و هرج
و مرج جلوگیری کنند( .مانند اقدامات سازمان ملل بر طبق فصل ششم و هفتم

شورای امنیت).اندیشمندان انقالبی شکلی از سازماندهی سیاسی و نه شکلی از
حکومت جهانی را در نظر دارند که با جدی گرفتن اصول اخالقی جهان شمول
شکاف میان سیاست داخلی و بین المللی را کاهش میدهد و یا از بین میبرد .از نظر
آنها اصالحات سیاسی جهانی نه تنها امکان پذیر است ،بلکه برای پایان دادن به
رقابت بر سر قدرت و امنیت از اهمیت حیاتی برخوردار است (برچیل و دیگران،
 .)691 :6936انقالبیگرایان نیز نظام بینالملل را با نظام داخلی مقایسه میکنند اما
استدالل آنها به گونهای دیگر است؛ و معتقدند زمانی که در یک نظام داخلی دولتها
هنجارها و قوانین اخالقی را در حوزه داخلی به تصویب رساندهاند و نظم ،رفاه و
امنیت را برای شهروندان خویش به ارمغان آوردهاند ،همین دولتها در نظام
بینالملل با تأسی از هنجارهای داخلی که رفتار و سیاست خارجی آنها را شکل داده
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میتوانند این قوانین را در نظام بینالملل پیاده سازند و در آنجا نظم را جاری کنند.
ساختار از دولتها انتظار میرود بر اساس دو قاعده عمل کنند :اول اینکه اختالفات
بدون توسل به تهدید و جنگ حل و فصل شود (قاعده عدم خشونت)؛ دوم در
صورت تهدید دولتی ثالثی علیه هر کدام از دولتها ،به صورت تیمی خواهند جنگید
(قاعده عمل متقابل) (ونت.)191 :6911 ،
انقالبیگری جهانی را فرض میکند که دولتها در آن تابع تکالیف اخالقی نسبت
به انسانها هستند و انسانها در آن بر دولتها تقدم دارند و جامعه امن واقعی
جامعه جهانی است .به عبارت دیگر این سنت خواهان براندازی نظام دولتها و
جایگزینی آن با جامعهای آرمانی است که امنیت را برای انسانها به ارمغان خواهد
آورد (مشیرزاده .) 61 :6911 ،به طور کلی آنچه که انقالبیون بر آن تأکید دارند مردود
شمردن نظام سیاسی موجود و تالش برای براندازی این نظام سیاسی و جایگزینی
نظامی آرمانی که در آن انسانها به جای دولتها تصمیم گیرنده و در محوریت
باشند.
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در اینجا فرهنگ مسلط بین دولتها مبتنی بر فرهنگ دوستی است که در این

 .1-3واشکافی روایت آنارشی در سنت خردگرایی
این سنت به سنت گروسیوسی /واتلی موسوم است .خردگرایان کسانیاند که بر
باورها ،ارزشها و عنصر مقاربت بینالمللی در شرایط عمده آنارشی بینالمللی
تمرکز دارند .آنها بر این باورند که انسانها اگرچه آشکارا یک موجود گناه آلود و
تشنه به خون است ،منطقی نیز هست .سنت خردگرا راهی میانه در تفکر اروپا
میباشد  .در یک طرف زمینی با شیب باال به سمت صخره و اصول انقالبی چه
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مسیحی یا سکوالر و طرف دیگر آن شیب به سمت پائین و به سمت باتالق و
مردابی از رئالیسم میباشد ( .)Wight,1991: 12-15مارتین وایت معتقد بود آن چه که
خودش سنت خردباوری میداند میان دو قطب واقعگرایی و انقالبخواهی قرار دارد
و در قیاس با آنها تعریف میشود .این سنت متأثر از مابعدالطبیعه الک و هیوم است.
از نظر اینها وضع طبیعی به منزله وضعیتی پیشا اجتماعی ذاتا نه هرجو مرجآلود
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است و نه سعادتمندانه .انسانها حیواناتی اجتماعیاند که در تعامل مستمر با دیگر
انسانها قرار دارند .شکلهای زندگی اجتماعی در هر سطحی از جمعهای انسانی را
بهتر از همه از طریق دنبال کردن مسیر تحول تاریخی عرفها و هنجارهایشان
میتوان شناخت (گریفیتس و دیگران.)911 -923 :6939 ،
در سنت خردگرایی دو گونه واقعیت مطرح میشود ،در یک طرف توصیف واقعی
خصوصیات روابط دولتها؛ و به این صورت است که دولتهای برخوردار از
حاکمیت در مناسبات خود با یکدیگر ،آگاهانه برای مقاصد معین با همدیگر متحد
میشوند که رفتار خودشان را در رابطهشان با یکدیگر تعدیل کنند .در این سنت
واقعیت روابط بینالملل را در چارچوب آنارشی بینالمللی مطرح شده در سنت
هابزی و همچنین آنارشی ناپایدار کانتی که بتوان چیزی را جایگزین آن در نظر
گرفت ،نمیباشد بلکه به صورت همکاری در میان دولت در یک جامعه بدون
حکومت میباشد ،و در طرف دیگر آن مجموعهای از تجویزهاست ،تجویزهایی که
همراه با شرح ماهیت روابط بین الملل ،احترام به قواعد حقوقی و اخالقی را مقرر
میدارند و بر خالف دیدگاه هابزی که قواعد حقوقی و اخالقی دولتها را در روابط

خود با یکدیگر محدود نمیسازد؛ و به جای دیدگاه کانتی که براساس آن قواعدی که
دولتها به آن متوسل میشوند و اخالق برتر از یک جامعه جهان وطن نشأت گرفته
و سرنگونی نظام بین الملل را مقرر میدارد ،دولتها به عنوان اعضای اصلی این
جامعه از تکالیف و حقوقی برخوردار میسازد (بول)1 :6912 ،
در اینجا آنارشی نه لزوما تعارض آمیز است و نه همکاری جویانه .اگر دولتها
منازعه آمیز با هم رفتار کنند طبیعت آنارشی بین المللی تعارض آمیز خواهد بود و
اگر به سمت دوری از منازعه حرکت کنند همکاری جویانه خواهد بود .این
وضعیتها همگی بستگی به هویتها و منافع بازیگران دارد .استدالل در اینجا این
است که هویتها و منافع از طریق تعامالت خاص ساخته میشود .در سنت
خردگرایی ساخت دولتها بر نظام بینالملل تأثیرگذار است

(60

.)Weber,2005:
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سنت خردگرایی انسان را به عنوان حیوانی اجتماعی میبیند که در تعامل مستمر با
همزیستی تعداد زیادی از کشورها ،محکوم به وضعیت جنگی نمیداند و جامعه بین
الملل را بی معنا نمیسازد .آنارشی همچنین مانع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
میان اعضا نیست (مشیزاده.)61 :6911 ،
خردگرایان در عین اینکه بحث خود را با آنارشی شروع میکنند اما بحثهای مربوط
به اصالحات جهانی را نیز جدی میگیرند اما نه به صورت اینکه آنها را مسائل
حاشیهای بدانند و یا آنها را یکی از شکلهای رقابت دولت برای اعمال نفوذ و
قدرت قلمداد کنند (برچیل و دیگران .)695 :6936 ،خردگرایی این را میپذیرد که
آنارشی دولتها را وادار میکند تا امنیت خویش را تأمین کنند اما این نکته را نیز
تأیید میکند که برداشتهایی از نوع اخالق جهان شمول خودمحوری دولت حاکمه
را کنترل میکند از نظر بول نظم بینالملل را نباید مسلم فرض کرد ،زیرا همواره
ممکن است قدرتهای تجاورزکار که خواهان بر هم زدن وضع موجود و نظم
باشند ،ظهور یابند .خردگرایان با قیاس نظام بینالملل با نظام داخلی را از آن جهت
که نهادهایی متمرکز برای نظم سیاسی به وجود آیند و برای تضمین نظم در جامعه
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دیگران است .این سنت سیاست بین الملل را در نبود دولت فائقه مرکزی و

بین الملل ضرورت دارند ،مخالف هستند .اینها تأکید دارند دولتهای حاکم بدون
قدرت مرکزی میتوانند جامعه تشکیل دهند بدون آنکه آنارشی را ملغی کنند .در
تحلیل بول اساس نظم بین الملل را نیاز به تضمین تحدید کاربرد زور ،احترام به
حاکمیت و حفظ معاهدات تشکیل میدهد و نه فرهنگ و انگارههای مشترک
(میرفخرائی.)63 -61 :6935 ،
در این سنت فرهنگ حاکم بر روابط دولتها مبتنی بر رقابت میباشد که بر خالف
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فرهنگ واقعگرایی کمتر جنبه خشونت و تهدید آمیز دارد ،رقبا بر خالف دشمنان
انتظار دارند به گونهای عمل کنند که حاکمیت آنها ،یعنی زندگی و آزادیشان به
عنوان یک حق شناخته شود ،بنابراین برای نابودی یا تسلط بر آنها تالش نمیکنند.
هنگامی که دولتها حاکمیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند ،میتوانیم از حاکمیت
نه تنها به عنوان یکی از ویژگیهای دولت بلکه به عنوان نهادی که بسیاری از
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دولتها در آن سهیماند  ،سخن بگوییم .در این صورت توقع مشترکی شکل میگیرد
که دولتها نخواهند کوشید حیات یکدیگر را غصب کنند (ونت.)1 -113 :6911 ،
سنت خرد گرایی همان گونه که قبال ذکر گردید ،دیدگاه بینابینی به روابط بینالملل
دارد .این سنت دیدگاه منفی واقع گرایان و دیدگاه بیش از حد خوشبینانه انقالبیون
به نظام بینالملل را نمیپذیرد ،بلکه در عین پذیرش بعضی از شاخصهای واقع
گرایی و انقالبیگری بعضی از آنها را رد میکند .این سنت نه دیدگاه منفی
واقعگرایان به همکاری را قبول میکند و نه دیدگاه سراسر همکاریجویانه انقالبیون
را ،بلکه جامعه بین الملل را نظامی میپندارد که در عین اینکه دولتها در یک
وضعیت آنارشیک به سر میبرند ،میتوانند همکاریهایی نیز داشته باشند.
 .2گفتاردوم :تبارشناسی روایت آنارشی در سه سنت واقع گرا ،انقالبی و خردگرا
در بخش اول مقاله ،مفهوم آنارشی از دیدگاه سه سنت نظری واقع گرایی ،انقالبی و
خردگرایی مورد بررسی و واشکافی قرار گرفت .اما باید توجه داشت که هرکدام از
نظریههای روابط بینالملل مربوط به یکی از این سنتها میباشد ،و با توجه به
مفروضههای مشترکشان در ذیل این سنتها قرار میگیرند .به همین دلیل در بخش

دوم مقاله سعی داریم تا با بررسی تبارشناسانه هر کدام از این سنتها ،روایت
آنارشی را در هر کدام از نظریههای مربوط به این سنت مورد بررسی و واشکافی
قرار دهیم بر این اساس میتوان نظریههای واقعگرایی و نوواقعگرایی را در سنت
واقعگرایی ،نظریههای لیبرالیستی را در سنت انقالبی و نظریههای مکتب انگلیسی و
سازه انگاری را در سنت خردگرایی جای داد.
 .2-1تبارشناسی روایت آنارشی در سنت واقعگرا
 .2-1-1نظریه واقع گرایی و آنارشی
واقع گرایان استدالل میکنند که یک نظام آنارشیک مانع از برطرف شدن معضل
امنیتی و درگیری خواهد شد .واقع گرایی این نقطه نظر را نشان میدهد که غیر واقع
بینانه است اگر فکر کنیم میتوان با غلبه بر آنارشی احساس امنیت را بین دولتها
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بدون یک اقتدار باالتر به وجود آورد ( .)Weber,2005: 14-16برداشت واقعگرایان از
رقابت شدید به سر میبرند و در بین آنها اعتماد و اطمینانی وجود ندارد ،در عین
حال در نظام بین الملل قدرتی وجود ندارد که بتواند بر دولتها حکمرانی کند در
نتیجه دولتها با اتکا به تواناییهای خود در پی امنیت هستند و برای به دست
آوردن آن دست به اقداماتی بزنند که سوء برداشت دیگران را در پی داشته باشد که
این امر میتواند نقطه شروعی برای جنگ و بر هم زدن نظم در نظام بین الملل
باشد .واقعگرایان بیان کردهاند که آنارشی بین المللی همکاری را با مشکل مواجه
میسازد زیرا توافقات برای اجرا نمیتواند متمرکز گردد .با توجه به ترس از
خشونت ،دولتها دائما در حال ارزیابی موقعیت خود در نظام بینالملل اند که با
توجه به ترتیبات همکاری چگونه تصمیمگیری کنند ( .)Mearsheimer, 1995: 339از
نظر رئالیستهای سنتی طبیعت انسان مبارزه برای قدرت و بقا میباشد .در حالی که
در سطح داخلی محدودیتهایی برای انسانها برای کاهش درگیری وجود دارد،
انسانها در سیستم بینالملل با چنین محدودیتهایی روبرو نیستند که همین امر
جنگ را در آن اجتناب ناپذیر میکند و در سیستم بینالملل یک معضل امنیتی را به
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آنارشی را میتوان این گونه تعبیر کرد که در نظام بین الملل دولتها با یکدیگر در

وجود میآورد که دولتها برای امنیت خود امنیت دیگران را تهدید خواهند کرد
(.)Goldestein, J and Pevehouse, J, 2006: 74
 .2-1-2نئورئالیسم و آنارشی
والتز در کتاب «انسان ،دولت و جنگ» نظام بینالملل را آنارشیک میداند ،در این
کتاب وی آنارشی را با هرج و مرج یکسان میداند و آن را علت «تسهیلکننده »
جنگ قلمداد میکند .او بیان میدارد در نظام بینالملل جنگ اتفاق خواهد افتاد زیرا
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هیچ قدرت برتری برای جلوگیری از آن وجود ندارد و آنارشی را علت اساسی جنگ
در نظام جهانی میداند ( .)Waltz,1959: 188وی در این کتاب دولت و انسانها را
علت فوری جنگ میداند و آنارشی را تسهیلکننده جنگ میداند .والتز در کتاب
اول خود «انسان ،دولت و جنگ» آنارشی بینالمللی را وضعیت نظام بین الملل
می داند که مترادف با بی نظمی و حاکم بودن اصل خودیاری و جنگ در نظام
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بینالملل میشمارد ،اما در کتاب دوم خود «نظریه سیاست بینالملل» با بازنگری در
نظریات خود در کتاب اول آنارشی را ویژگی تعریف کننده و تشکیل دهنده ساختار
بینالملل میداند .در واقع فرق اساسی نظریه والتز در این کتاب نسبت به کتاب قبلی
این است که در کتاب «نظریه سیاست بینالملل» اهمیت سطوح اول و دوم یعنی
«فرد و دولت» را انکار میکند و تنها به سطح سوم یعنی «آنارشی» اهمیت قائل
میگردد.
نئورئالیستها نظام بینالملل را آنارشیک و بی نظم میدانند ،این بی نظمی به معنای
هرج و مرج و عدم نظم و رفتار الگومند یا جنگ تمام عیار نیست ،بلکه منظور از
بینظمی ،نوعی اصل نظام بخش و تنظیمکننده است .نوواقعگرایان اظهار میدارند که
آنارشی از دو طریق میتواند موجب جنگ گردد :یکی اینکه آنارشی به کشورها
اجازه میدهد جنگ را آغاز کنند چون مرجع باالتری برای توقف جنگ وجود ندارد؛
و دیگری وجود معمای امنیت برای کشورها؛ به این صورت که کشورها برای
افزایش امنیت خود (خواسته یا ناخواسته) موجب تهدید دیگران میگردند .اما از
دیدگاه آنها در غیاب یک مرجع اقتدار مرکزی مؤثرترین راه برای تأمین صلح و از

بین بردن نسبی جنگ توزیع برابر قدرت بین قدرتهای بزرگ میباشد (دهقانی
فیروزآبادی .)616 -31 :6915 ،از نظر نوواقع گرایان آنارشی یعنی اینکه اقتدار
مشترکی برای اجرای قوانین و قواعد محدود کننده رفتار دولتها یا دیگر بازیگران
وجود نداشته باشد .از نظر آنها آنارشی دولتها را تشویق میکند تا به طور یک
جانبه عمل کنند و به تقویت رفتار خودیاری بپردازند .از منظر آنها دنیا رقابت آمیز و
منازعهآمیز است و وضعیت آنارشیک نیز دستیابی به همکاری را دشوار میسازد.
روابط بینالملل تنازع برای بقا میباشد و هر تعاملی امکان از دست دادن قدرت به
رقیب یا دشمن آینده را میدهد (ال .لمی.)195 :6919 ،
از مطالب گفته شده میتوان دریافت که نوواقعگرایان آنارشی را ویژگی تعریف کننده
و جزء الینفک نظام بینالملل میدانند ،اما بر خالف واقعگرایان کالسیک آن را
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وضعیتی نمیدانند که دولتها دائما در حال جنگاند .در اینجا نظریهپردازان با مطرح
میزان آن را با دیگران مقایسه میکنند ،در صورتی که از منافع آنها کمتر باشد از
همکاری با دیگر دولتها سر باز زده و اقداماتی در راستای به دست آوردن منافع
بیشتر میکنند که این اقدامات ممکن است حتی به جنگ نیز منجر گردد.
 .2-1-3واقع گرایی تدافعی
واقع گرایان تدافعی استدالل میکنند که در شرایط عادی امکان جنگ در اثر وجود
آنارشی بسیار ضعیف است .این نظریهپردازان با آغاز بحث خود از مفروض
گروهگرایی( 6دولت محوری) در نظریه رئالیسم ،استدالل میکنند که هر چه هویت
گروه قویتر باشد ،غلبه و انقیاد از طرف سایر گروهها سختتر خواهد بود ،و هر چه
غلبه سختتر باشد ،دولتها امنتر خواهند بود (اسمیت و دیگران.)35 :6936 ،
این دسته از واقعگرایان آنارشی بینالمللی را خوشخیم میدانند و امنیت را قابل
دسترس میدانند که کمیاب نمیباشد .در جهان واقعگرای تدافعی دولتها در پی
امنیت برای رسیدن به آرامش هستند .آنارشی از نظر آنها بی ضررتر از آن چیزی
1 Groupism
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کردن سود نسبی این گونه استدالل میکنند که دولتها در پی دستیابی به منافع،

است که رئالیستهای تهاجمی بر آن تأکید دارند و فقط در شرایط ترسناک یا به
واسطه دولتهای شرور غیرعقالنی در محیط بین المللی خشونت و جنگ به وجود
میآید (.)Rose, 1998: 149
 .2-1-4واقع گرایی تهاجمی
از منظر رئالیسم تهاجمی همکاری اغلب غیرممکن است به خصوص اگر در عرصه
امنیتی باشد ،چرا که دولتها انگیزه به دست آوردن منافع بیشتر نسبت به دیگران را
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دارند .رئالیسم تهاجمی میرشایمر و نظریه موازنه قدرت والتز مستلزم آن است که
دولتها خطرات ناشی از همکاری و رقابت را بسنجند ،اما تغییرات لحظهای و
نوسان در رفتار رقابتی یا همکاری را توضیح نمیدهند (.)Taliaferro,2001: 138-139
از دید واقعگرایی تهاجمی ،آنارشی وضعیتی هابزی است که در آن امنیت امری
نایاب است و دولتها راه برون رفت از آن را حداکثر رساندن امنیت نسبی میداند،
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و فقط امنیت را در شرایط دوقطبی و بازدارندگی هستهای میسر میداند .در جهان
واقعگرایی تهاجمی دولتها پیگیر امنیت خود هستند که این امر ممکن است از راه
تعارض و درگیری بین دولتها به دست آید .دولتها در چنین شرایطی معموال با
انگیزه دفاعی عمل میکنند اما ممکن است به دلیل ساختار سیستم بین الملل
تهاجمی عمل کنند (.)Rose, 1998: 149
 .2-2تبارشناسی روایت آنارشی در سنت انقالبی
 .2-2-1لیبرالیسم و آنارشی
نظریهپردازان لیبرال با این نظر واقعگرایان که دولتها در شرایط آنارشیک به سر
میبرند موافقاند  ،اما تفاوت آنها در قرائت آنها از ماهیت آنارشی است .به جای
تصور یک وضعیت رئالیستی از جنگ که دولتها به رقابت نسبی پرداخته و حاصل
جمع بازی صفر میباشد ،این رقابت در میان لیبرالها میتواند با حاصل جمع جبری
مثبت یا منفی ،در درون منطقه صلح میان کشورهای لیبرالی باشد (اسمیت و دیگران،
« .)656 :6936لیبرالها سیاست بینالملل را به صورت آنارشیسم خام همراه با ترس
و عدم امنیت نمیبینند ،بلکه سیاست بینالملل میتواند عناصر قابل توجهی از اقتدار

مشروع بین المللی را داشته باشد» (جکسون و سورنسون .)635 :6939 ،به طور کلی
لیبرالیستها دیدگاهی خوش بینانه نسبت به طبیعت انسان دارند که به دلیل همین
خوشبینی آنارشی در نظام بین الملل را آن گونه که واقعگرایان بیان میدارند
خطرناک نمیدانند و با راهکارهایی که ارائه میدهند -قواعد و هنجارهای بین
المللی ،سازمانهای بینالمللی وغیره در صدد تقلیل خطرات آنارشی در نظام بین
الملل میباشند.
 .2-2-2نئولیبرالیسم و آنارشی
نئولیبرالیسم ،همانند رئالیسم معتقد است نظام بین الملل بی نظم است .بی نظمی
ویژگی مهم نظام بینالملل است که پایه و اساس روابط بین الملل را تشکیل داده و
ترجیحات و کنشهای دولتها را شکل میدهد .به نظر نئولیبرالیستها ،بی نظمی
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بینالمللی به معنای آشوب ،جنگ و منازعه نیست بلکه به معنای نبود قدرت برتری
حکومتی که پاداش متقابل را اعطا نموده و منفعت استثمار یک جانبه را تثبیت کند،
میباشد .چنین ابزاری برای وضع قوانین و اجرای آن در نظام بینالملل وجود ندارد
اما برخالف نئورئالیسم که بر عنصر زور و قدرت در روابط بینالملل تأکید دارد ،بر
نهاد و اقتدار به عنوان عوامل اساسی و محوری در حکومت تأکید دارد (دهقانی
فیروزآبادی .) 235 :6933 ،تعریف نئولیبرالیسم از آنارشی دارای دو فرض اساسی
است :فقدان حکومت مرکزی که قوانین و انجام تعهدات را ضمانت کند و دیگری
اینکه کشورها موجودیتهایی خودپرستند که به منافع مطلق بیش از منافع نسبی
اهمیت میدهند .در نتیجه بی نظمی متضمن یک وضعیت «معمای زندانی غیر
همکاریجویانه» است .البته کاربرد معمای زندانی در اینجا به این دلیل است تا نشان
داده شود بی نظمی متضمن عدم همکاری نیست (دهقانی فیروزآبادی.)231 :6933 ،
نئولیبرالها ساختار آنارشیک را برخالف نئورئالیستها فضایی خودیارانه و اینکه
قدرت تعیین کننده اصلی است را نمیپذیرند .این نظریهپردازان با استفاده از بازی
معمای زندانی استدالل میکنند که هر بازیگری ترجیح میدهد بیشترین منافع را به
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که توانایی اجرای قانون را داشته باشد ،است .بی نظمی متضمن فقدان یک ابزار

دست بیاورد ،در نتیجه تالش میکند در این بازی راهکاری را انتخاب کند که منافع
را بیشینه کند .به طور مثال در این بازی دولتها همکاری را در صورتی ترجیح
میدهند که منافع بیشتری عایدشان شود و کاری به سود دیگر دولتها ندارند و
بنابراین فضای آنارشیک بین المللی را فضایی میدانند که همکاری در آن میسر
میباشد  .اما فضای آنارشیک بین المللی شرایط و موانعی مانند فریب کاری ،ترک
همکاری را بر نظام بین الملل تحمیل میکند که راهکار این نظریه نهادهای بینالمللی
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است که هم میتواند هزینههای فریب و عدم همکاری را بیشتر نموده و در مقابل با
افزایش همکاری ،بینظمی را کاهش دهد .در اینجا برداشت از آنارشی تقریبا همان
مفهوم رئالیستی را داراست ولی به دلیل اهمیت نهادهای بین المللی ،همکاری در
نظام بین الملل غیرقابل دسترس نیست که همین امر آنارشی خام از نظر رئالیستها
را رد خواهد کرد.

واشکافی تبارشناسانه مفهوم آنارشی از دیدگاه سه سنت واقع گرایی ،انقالبی گری ،خردگرایی

 .2-3تبارشناسی روایت آنارشی در سنت خردگرایی
 .2-3-1سازه انگاری و آنارشی
استدالل نظریه پردازان رهیافت سازه انگاری این است که اهداف سیاست گذاران
قابل تغییر است که این ،آنها را در مقابل لیبرالها و واقعگرایان قرار میدهد که
اهداف دولتها را ثابت قلمداد میکنند .اهداف دولتها از نگاه سازهانگاران ،از
جامعه بین المللی که در آن قرار دارند تأثیر میپذیرد .این جامعه در تعامل با
کنشگران ارزشها ،قواعد و هنجارهای بینالمللی را به وجود میآورد و هویتهای
سیاست گذاران را شکل میدهد و ساختار و هنجارهای بینالمللی رفتار دولتها را
تغییر خواهد داد ( .)Lepgold.J. and Nincic.M, 2001: 151والتز در تعریف مکتب
نئورئالیستی شرایط حاصل از ساختار آنارشیک را مجموعه رفتارهایی از جمله
خودیاری و توجه به منافع ملی میداند .نقد ونت از والتز نشان داد که این الگوها به
سادگی از شرایط آنارشی پیروی نمیکنند بلکه این فرض را میتوان ناشی از رقابت
بین واحدها دانست؛ رقابتی که میتوان به عنوان یک رابطه اجتماعی با بررسی
ساختار اجتماعی درک کرد .این مورد نیز تأکید دارد که روابط ثابت ،طبیعی یا دائمی

نیست .ونت طیفی از آنارشی بین المللی را براساس تنوع ایدههای دولت مطرح
میکند؛ با دشمنی در یک سر ،دوستی در سر دیگر آن و با بی تفاوتی در وسط آن که
شرط صوری آنارشی است که این اجازه را میدهد تا امکان جامعه سلسله مراتب،
رقابت و دیگر روابط اجتماعی با ساختار آنارشی بین المللی به وجود آید (
304- 305

Hurd,

 .)2008:سازهانگاران نیز دولتها را بازیگران اصلی روابط بینالملل

میدانند ،با این حال بازیگران غیر دولتی و سازمانهای بینالمللی را در
تصمیمگیریهای سیستم بین الملل دخیل میدانند و دلیل آن را این امر میدانند که
این نهادها ساخته همین دولتها هستند که بیشترین تأثیر را در ساختار و روند
تصمیمگیری در نظام میگذارند (.)Fierke, 2007: 172
الکساندر ونت درباره خودیاری و قدرت معتقد است که این دو نه به طور منطقی و
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نه علیتی ،از آنارشی ناشی نمیشود و این به دلیل فرایند است و ساختار در آن هیچ
ساختار هویت و منافع دیگری ایجاد کند ،ساختار هیچ موجودیتی جدا از فرایند
وجود ندارد و خودیاری و سیاست قدرت خود ویژگیهای جداییناپذیر فرایند
نیستند بلکه آنها با فهم بازیگران از نظام بین الملل به وجود میآیند (ونت:6912 ،
 .)95الکساندر ونت با طرح این مسأله که «آنارشی چیزی است که دولتها از آن
میفهمند» 6به تبیین مفهوم آنارشی پرداخته است .وی این گونه استدالل میکند که
ساختار آنارشی را در نظام بینالملل باید پذیرفت ،اما باید هم به تأثیر ساختار بر
بازیگران نگاهی ماتریالیستی ،تحدید آمیز و جبری داشت (ساختار مادی روابط
بینالملل) و هم به برداشت بازیگران از آنارشی (ساختار معنایی روابط بین الملل)
توجه کرد .این برداشت برخالف نئورئالیسم که ساختار را عامل توزیعکننده
تواناییها میداند ،در کنار آن ساختار را عامل توزیع کننده ایدهها نیز میداند .نوواقع
گرایی منافع و تهدیدات را امری خارجی و از پیش تعیین شده میداند ولی ونت آن
را درونی و متغیر میداند که براساس تفاوت نگرشها تغییر میکند .همچنین نوواقع
-1به نقل از ()1992 ،Wendt
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نقشی ندارد .از نظر وی هیچ منطق آنارشیکی جدا از عملکردها وجود ندارد که یک

گرایان از منظری مادی به وقایع مینگرند و نظامهای گوناگون بین المللی را زاویه
توزیع قدرت میان بازیگران میبینند ولی در دیدگاه ونت نظامهای گوناگون
بینالمللی دارای فرهنگهای متمایزیاند .از این رو آنارشی میتواند در قالبهای
فرهنگی متفاوت ظهور گردد (رضایی .)1 -919 :6912 ،در این نظریه آنارشی به
گونهای است که ساختار آن از پیش تعیین شده نیست و برداشتهای دولتها از
یکدیگر این ساختار را شکل میدهد .به عنوان مثال رهبران ایران و آمریکا از یکدیگر

78

سیاست جهانی

به عنوان دشمن یاد میکنند و در این شرایط نباید انتظار داشت که رابطه آنها
مسالمت آمیز باشد .هر اقدامی از طرفین به هیچ عنوان با نیت خوب برداشت
نمیشود و آن اقدام را به منزله تهدیدی برای خود قلمداد میکنند ،عکس این قضیه
را هم میتوان به عنوان نمونه در رابطه آمریکا و کانادا دید .البته با این نوع برداشت
از آنارشی باید توجه داشت که در نظام بینالملل ما با ساختارهای متفاوت از آنارشی
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مواجه خواهیم بود ،زیرا با توجه به تکثر دولتها این امکان وجود ندارد که
هویتهای آنها مانند یکدیگر باشد تا بتوان ساختاری صلح آمیز به وجود آورد.
 .2-3-2مکتب انگلیسی و آنارشی
مکتب انگلیسی پدیده خشونت را در روابط میان دولتها نادیده نمیگیرد ،اعضای
این مکتب خشونت را ویژگی رایج «جامعه آنارشیک» میدانند .اما همچنین بر این
نکته تأکید دارند که حقوق بین الملل و اخالق بین المللی تا حد زیادی خشونت را
کنترل میکند (برچیل و دیگران )651 :6936 ،مکتب انگلیسی تصور هابزی
واقعگرایی از آنارشی را رد میکند و مفهوم جامعه بین الملل را توسعه میدهد.
توسعه این مکتب در اعتراض به وضع جنگ بود که توسط هابز به عنوان ماهیت
آنارشی بین المللی تصور میشود .هدلی بول با انتقاد از چنین برداشتی ،وضع طبیعی
بین دولتها را متمایز از وضع جنگ بین افراد میداند .از نظر بول وضعیت طبیعی
هابزی سه ویژگی دارد :عدم فعالیتهای اقتصادی که به بقای انسان کمک کند،
فقدان قواعد مسالمت آمیز و مفهوم جنگ مستمر؛ از نظر او این ویژگیها را نمیتوان
به روابط بین الملل تعمیم داد .او دالیل خود را برای عدم وجود وضعیت هابزی در

روابط بینالملل این گونه بیان میکند :در سطح بین الملل علیرغم وجود نظام
آنارشیک دولتها فعالیتهای اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند ،همچنین در نظام بین
الملل قواعد حقوقی تنظیم کننده روابط بین دولتها وجود دارد که تمام این قواعد
در جهت رابطه مسالمت آمیز بین دولتها به وجود آمده است .او درباره جنگ بیان
میکند که جنگ یک وضعیتی است که همیشه در طول تاریخ در روابط بین دولتها
وجود داشته ،حتی دولتهایی که امروزه با هم جنگیدهاند در آینده ممکن است دو
متحد باشند .بنابراین وجود جنگ دلیلی بر عدم وجود جامعه بین المللی نیست،
چون جنگ کار ویژه خاص خود را دارد (.)De Almeida, 2003: 284
به عنوان نمونه گاهی جنگ برای دفاع از بقای جامعه دولتها در برابر چالشگران
این جامعه (مثأل در برابر هیتلر) ضروری است و لذا خود جنگ هم ماهیت نظم
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بخشی به روابط بینالملل دارد .از نظر بول چند دسته از نهادهای بینالملل وجود دارد
دیپلماسی ،جنگ و نظام مدیریتی قدرتهای بزرگ (مشیر زاده .)611 :6911 ،هدلی
بول با مفهوم آنارشی به معنای بی نظمی مخالف است .از نظر او نظم امری اجتماعی
است و برآمده از ساختار اجتماعی است .وی این گونه استدالل میکند که نظام
داخلی یک جامعه است که دارای اهداف اولیهای است که نظم وسیلهای برای رسیدن
به این اهداف است ،نظام بینالملل نیز میتواند همانند نظام داخلی جامعه باشد ،زیرا
اهداف اولیهای دارد که باید به آنها دست پیدا کند و نظم وسیلهای برای دست یابی
به چنین اهدافی است .بر این اساس وقتی شاهد چنین نظمی در جامعه بینالملل
باشیم پس آنارشی بین المللی به معنای بینظمی از آن استباط

نمیشود ( Bull, 1977:

.)8- 10
نتیجه گیری
این مقاله با بررسی روایت آنارشی در سه سنت واقعگرایی ،انقالبیگری و خردگرایی
آغاز گردید ،و سپس با بررسی تبارشناسانه این مفهوم در نظریههای مختلف،
تفاوتهای رویکردهای مختلف روابط بینالملل را در برداشت از این مفهوم
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که مقوم قواعد بین الملل هستند و عبارتند از؛ موازنه قدرت ،حقوق بین الملل،

مشخص ساخت .اما به نظر میرسد هیچ کدام از این رویکردها به تنهایی نمیتواند،
برداشتی مناسب را برای تحلیل سیاست بینالملل در اختیار اندیشمندان این حوزه
فکری قرار دهد؛ بنابراین ترکیبی از نظریههای مختلف که با واقعیات نظام بینالملل
سازگارتر باشد ،میتواند چارچوب تحلیلی برای ساختار نظام بینالملل در اختیار
دانشپژوه قرار دهد .ترکیب نظریههای مختلف از این جهت که ،موجب همپوشانی
ضعفهای مکاتب مختلف میشود ،اهمیت دارد.
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تفاوت در هستیشناسی بنیادین مبنای اختالف آنها در مفهوم پردازی آنارشی
میباشد .سنت واقع گرایی جهان روابط بین الملل را به مثابه نظام میبیند که حداقل
نظم درآن برقرار است و این نظم ،طبیعی است .چرا که جهان روابط بینالملل را
همچون جهان طبیعی مینگرد .سنت انقالبی توصیفی آرمانی از وضع موجود دارد که
میتوان قواعد حاکم بر جامعه داخلی را برآن نیز تسری داد .یعنی این برداشت از
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صحنه بینالملل دارد که بشر چگونه توانسته در جامعه داخلی از وضع طبیعی به
سمت و سوی جامعه مدنی گام بردارد ،با ترقی و تکامل میتواند همین گام را در
صحنه جهانی نیز بردارد (همان طوری که بازیگر در جامعه داخلی فرد است در
جامعه جهانی نیز بازیگر را فرد میداند و این تلقی از بازیگر مبنای توصیف آرمانی
آن از جامعه جهانی را نشان میدهد) و باالخره سنت خرد گرایی که سنت حقوقی
است روابط بینالملل را دارای رگههایی از دو سنت واقع گرایی و انقالبی دانسته و
آنارشی را مغایرتی با نظم نمیداند .بلکه یکسری قواعد تکوینی (مثل اعتقاد به بقای
نظام دولتها) ،قواعد همزیستی مسالمت آمیز (مثل قاعده عدم مداخله) و قواعد
تنظیمی ( مثل سازمان تجارت جهانی و ان.پی .تی) بران حاکم است و آن را باز
میدارد از این که به سمت وضع طبیعی (همچون دیدگاه واقع گرایی) و یا به سمت
از بین رفتن نظام دولتها و حرکت به سمت جامعه مدنی روابط بینالملل (همچون
دیدگاه سنت انقالبی) حرکت نماید .هر دو سنت واقع گرایی و خردگرایی بازیگر را
دولتها میدانند ولی سنت انقالبی بازیگر را فرد میداند .به اعتقاد سنت انقالبی
وجود نظام دولتها و یا حتی سازمانهای بین المللی ،اعتباری است و در نهایت این

فرد انسانی است که بازیگر است .اما در هر حال توافق کلی بر این است که آنارشی
در نظام بین الملل به معنای فقدان قدرت مرکزی واحدی توانایی حکمرانی بر
دولتهای مستقل را داشته باشد میباشد .با وجود توافق کلی بر معنای این مفهوم در
بین نظریهپردازان روابط بین الملل برداشتهای نظریهها از شرایطی که آنارشی در
نظام بین الملل به وجود میآورد متفاوت است و این امر ناشی از مفروضات و اصول
بنیادین این نظریهها میباشد که موجب میگردد برداشتی خوش بینانه ،بدبینانه و یا
میانه از این مفهوم شود .معنای آنارشی معنایی ثابت است اما شرایط ناشی از آن و
برداشت مفهومی از آنارشی متغیر میباشد ،شرایطی که توسط نظریههای کالن
بینالملل توصیف وتبیین میگردد .در مجموع تعاریف و برداشتهای بسیاری از
مفهوم آنارشی گردیده است و این امر موجب گردیده است تا بر پیچیدگی و مجادله
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بر سر این مفهوم افزوده گردد و شاید علت مبهم بودن آن وابستگی زیاد به نظریات
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با تحول مـفاهیم مـربوط به منافع ،قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی
شوروی و تقویت مـؤلفه اقـتصادی قدرت ملی ،بهرهبردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از
مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از
اولویتهای کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است .بنابراین ،بـرخورداری از یک نظام
پایدار اقتصادی میتوانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد .دراین بین اهمیت
فزاینده اقتصاد و مولفههای اقتصادی ،متعاقب تأثیرات جهانیشدن اقتصاد ،ضمن فروکش کردن
نسبی تضادها و کشمکشهای جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت
به ژئوپولیتیک ،موجب گردید دیپلماسیاقتصادی نیز جایگاه واالتری در سیاست خارجی کشورها
پیدا نماید .دراین میان اتخاذ دیپلماسیاقتصادی درسی است آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس
از جنگ سرد ،سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بینالمللی برای
کسب منافع ملی خود تالش کنند .این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر روند جهانیشدناقتصاد بر
جایگاه دیپلماسیاقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و
گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانهای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز میباشد که
آیا آمریکا میکوشد در فضای جهانیشدن اقتصاد و با بهرهگرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر
خود ،تنشها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاستهایی بدونتنش دفع نموده و منافع
بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب
قدرت بهره برده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که سیاستها و تعامالت اقتصادی در
تصمیمگیریها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسیاقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ
سرد در قالب حمایت از شرکتهای آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصهجهانی
و حضور در سازمانهای مالی بینالمللی ،سهم قابلتوجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور
داشتهاست.

مقدمه
دیپلماسی اقتصادی در سیاست پس از جنگ سرد کشورهای غربی ازجمله آمریکا
با آرمان احیای دموکراسی و اقتصاد باز در فضای متحول از جهانیشدن ،بستری
مناسب برای ایجاد سیستم باز رقابتی فراهم نمود .در دهه  8332تجارتجهانی
باسرعتی دو برابر سرعت رشد تولیدجهانی ،رشد نمود و بنابراین فعالیتهای
بینالمللی ،بخشهای بیشتری از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داد.
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ایاالتمتحده که خود خالق و عامل بسیاری از رژیمهای فعلی چندجانبه است ،عالوه
بر دوجانبهگرایی ،رویکردهای مختلف دیپلماسی اقتصادی را اتخاذ نمود تا به منافع
و اهداف موردنظر خود دست یابد .آمریکا با تسهیل حضور شرکتهای آمریکایی در
سطح جهان و گسترش بازار آزاد در سطح بینالمللی و حضور در سازمانهای مالی
بینالمللی نظیر بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول ،و با همکاری و یا حمایت از
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کشورهای استراتژیک و جایگزینی تعامالت اثرگذار اقتصادی بهجای روابط پرتنش
سیاسی در فرایندهای دیپلماسی اقتصادی ،از منافع امنیتی و سیاسی این روابط بهره
میبرد .این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی بوده و گردآوری
اطالعات به شیوه کتابخانهای و با استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است .سؤال
اصلی آن است که جهانیشدناقتصاد چه تأثیری بر دیپلماسی اقتصادی در
سیاستخارجی آمریکا در دوران پسا جنگ سرد داشتهاست .فرضیه این پژوهش آن
است که تسریع سرعت جهانیشدن ،ضمن فراهم نمودن زمینه توسعهاقتصادی
درفرایندهای سیاسی و ورود تعامالت اقتصادی به این عرصه ،شرایط استفاده از
دیپلماسی اقتصادی و دستیابی به منافعملی بیشتر را برای کشورها خصوصا
قدرتهای بزرگ ازجمله آمریکا مهیا ساختهاست و این کشور ،با استفاده از
دیپلماسی اقتصادی و راههایی که این نوع دیپلماسی دراختیار آن قرارمیدهد درصدد
حفظ امنیت سرزمینی ،امنیت انرژی و حمایت از بازار آزاد و شرکتهای بزرگ خود
درسراسر جهان

میباشد.

 .1جهانیشدناقتصاد و دیپلماسی اقتصادی
هیچ پدیدهای در جهان معاصر ،اقتصاد سیاسی جهانی را بهتر از آنچه میتوان آن را
"جهانیشدن" خواند ،در برنمیگیرد .مهمتر اینکه تقریبا تمامی پدیدههای علوم
اجتماعی امروزه در بستر این پدیده تعریف میشوند  (Iwilade,2010).پدیده جهانی
شدن اقتصاد در حدود سه دهه اخیر اثرات گسـترده و متفـاوتی بـر اقتصـاد ملی
کشورها و اقتصاد جهانی به دنبال داشته است .بگونهای که در جهان امروز ،با وجود
وابستگیهای متقابل ،رشد و توسعهاقتصادی در سـطح ملـی ،بـدون تعامـل فعال با
اقتصادجهانی دچار چالش جدی است (صادقی .)192 :8932،گرچه فرآیند
جهانیشدن ،فرایندی فراگیر بوده ،اما بارزترین مصداقها و نمودهای این فرآیند به
حوزه اقتصاد اختصاص دارد .جهانیشدن در بعد اقتصادی ازگستردگی و عمق
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بیشتری برخوردار است و وجه غالب ومسلط اقتصاد در فرآیند جهانیشدن به
قراردارند .چراکه جهانی شدن اقتصاد دارای شاخصههایی همچون افزایش بازرگانی
بینالمللی ،جهانیشدن تولید و جریان سرمایهگذاریمستقیمخارجی میباشد که
همراه با این شاخصهها و متعاقب مقرراتزدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و
تحول رو به گسترش تکنولوژی اطالعات ،بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی
شده و با بینالمللیشدن روزافزون خدماتی چون بانکداری ،بیمه ،تبلیغات،
حسابداری ،ارتباطات و رسانههای همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر
جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی وسایل ادغام هر
چهبیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیدهاست (دالر:892،

.)8928

ازاینرو ،حکومتها ،سیاستهایی را برمیگزینند که بین اقتصاد داخلی و بینالمللی
تعادل ایجاد کند و برای حصول نتایج مثبتی که به رفاهاقتصادی ختم میگردد ،توجه
بیشتری به روابط اقتصادخارجی داشته و بنابراین ناگزیر به حیطه دیپلماسی اقتصادی
ورود پیدا میکنند (باین .)88 :8911 ،ازآنجا که دیپلماسی اقتصادی به معنای
نقطهاشتراک میان دیپلماسی و منافع اقتصادی در راستای منافع ملی است و در واقع
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گونهای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی این فرآیند تحت تأثیر بعد اقتصادی آن

به معنای به کارگرفتن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری تواناییهای بالقوه و
بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورها میباشد (رینولدز:8912،
 )121بر اثر وابستگی متقابل اقتصادی ،به مراتب پیچیدهتر میشود و پیوسته مسائل و
کنشگران بیشتری را دربر میگیرد (باین .)88-81 :8911 ،بطوری که گاه ،در تعقیب
اهداف سیاست خارجی نیز استفاده میشود (رینولدز .)123 :8912،بنابراین ،تقریبا
هرگونه سیاستملی میتواند بر توانایی رقابتی نسبی قلمروهای مختلف مؤثر باشد
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که این مسئله خود اهمیت این نوع دیپلماسی را روشن میسازد (باین:8911 ،

.)89

مدل زیر نشانگر تأثیر بازیگران وکنشگران فزاینده درعرصه روابطاقتصادی همراه با
تأثیر ابزار دیپلماسی اقتصادی را بر تصمیمگیری نسبت به فعالیتهایی که در حوزه
دیپلماسی اقتصادی برای تأمین منافع ملی و سهولت تجارت در عرصه بینالمللی
اتخاذ میگردد ،میباشد.
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این نشان میدهد که بستر اقتصاد سیاسی بینالمللی ،نقش مهم و حیاتی در ایجاد
ماهیت روابط بین المللی ایفا میکند .ازآنجا که جهانیشدن بطور پیوسته ویژگیها،
ماهیت و مشخصههای روابط در سیستم بین الملل را تغییر میدهد بنابراین ،تأثیرات
جهانی شدن بر ایجاد و اجراء دیپلماسی معاصر در تمامی عرصههای آن خصوصا
حوزههای اقتصادی برهیچکس پوشیده

نیست(Iwilade,2010).

در نظم جدیدی که به ویژه پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت و اقتصاد به
عمدهترین و مهمترین مؤلفه نظام بینالملل تبدیل شد ،بلوکبندیهای تازهای نیز با
ماهیتی بیشتر اقتصادی ،درون این سیستم شکل گرفت که موجب پدیدار شدن سه
بلوک بزرگ در جهان یکی در آسیای جنوب شرقی ،یکی در اروپا و دیگری در
آمریکا ،گردید (غریب آبادی و علی آبادی .)11 :8932،دراین میان اتخاذ دیپلماسی
اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد ،سیاستگذاران
این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بینالمللی برای کسب منافع
ملی خود تالش کنند و از آن بعنوان یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت رفع
تناقضات ،تقویت دیپلماسی عمومی خود و دستیابی به منافع بیشتر بهره

برند.

 .2جایگاه دیپلماسی اقتصادی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد
در دهه  32و دهه نخستین قرن  ،18موضوعات جدیدی از قبیل تبدیل کشورهای
کمونیستی به بازارهای اقتصادی سودآور ،دستورکار تجاری بسیار گستردهتر،
محیطزیست جهانی ،معماری جدید امورمالی بینالمللی ،بخشش بدهیهای
کشورهای فقیر و موضوعات دیگری که توجه عمومی را شدیدا تحریک نمود مانند
سالمتغذایی ،جرائم بینالمللی و واقعه  88سپتامبر ،تروریسم و تأمین مالی آن ،از
مهمترین مسائل اثرگذار بر تغییر سیاستگذاریها در سطح داخلی و بینالمللی بود.
این نوع تحوالت در قالب جهانیشدن ،دامنه و تنوع کاربرد اقتصاد در سیاست را
شدیدا افزایش داد و بستری برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی را فراهم

نمود.

با تشدید نفوذ داخلی دیپلماسی اقتصادی ،دامنه پوشش دیپلماسی اقتصادی
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بهسمت سیاستگذاریهایی چون یارانههای صنعتی ،حمایت از کشاورزی و تأسیس
کشورهای فعال درزمینه دیپلماسی اقتصادی نیز گسترشیافته و اکنون تمامی جهان
رادربرگرفتهاست .بنابراین ،اقتصاد در سیاستهای داخلی و خارجی ملتها از
اهمیت باالیی برخوردار است و حکومتها به دنبال راههای جدیدی برای بهبود
فرایند تصمیمگیری ،مذاکره و چانهزنی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بوده تا از این
طریق ،زوال نسبی قدرت آنها تعدیل گردد .بنابراین ،موضوعات بینالمللی اقتصادی
که منافع داخلی آنها را بیشترتحت تأثیرقرارمیدهد ،بیش از پیش درکانون تمرکز
وتوجه آنان قرارمیگیرد (باین:8911،

.)811-811

تالش آمریکا از دوران جنگ سرد با ارائه سیاست اقتصاد بازار آزاد با سه هدف:
ممانعت از پیشرفت شوروی ،کاهش تعرفهها و افزایش سود اقتصادی آغاز و تداوم
یافت تاجایی که آمریکاییها به این باور رسیدند که باالبردن سود اقتصادی ناشی از
کاهش تعرفهها ،یکی از معمولیترین سیاستها برای ایجاد صلح اقتصادی تشخیص
داده شده است .همچنین تشویق کشورهای ضعیف به رقابت اقتصادی موجب درهم
تنیدگی اقتصاد آنها در نظام سرمایهداری جهانی گردیده و در نتیجه وابستگی متقابل
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بنگاههای خدماتی که همگی تحت تابعیت نظام بینالمللی است گسترش یافت .دامنه

را تشدید مینمود

)(Kohane,1980,13

.این وابستگی ،پایبندبودن کشورها به نظام

اقتصادی غرب را تضمین میساخت و فضا را برای ورود اقتصاد به حوزه دیپلماسی
و شکلگیری دیپلماسی اقتصادی فراهم نمود ،چرا که اقتصاد به عمدهترین و
مهمترین مؤلفه نظام بینالملل تبدیل شده و بلوکبندیهای تازهای نیز درون این
سیستم شکل گرفته یا در حال شکلگیری بود که بیش از ماهیت سیاسی یا نظامی،
دارای ماهیت اقتصادی بود (غریب آبادی و علی آبادی:8932،
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.)11

آمریکا به دلیل توان اقتصادی باال ،از قدرت اقتصادی خود در دوران جنگ سرد،
برای مبارزه با گسترش کمونیسم در سطح جهان و تضعیف شوروی استفاده کرده
بود و با استفادهاز دکترین ترومن ،طرح مارشال و سیاست اقتصاد بازار آزاد توانست
از توان اقتصادی خود بیشترین بهره را در مقابله با گسترش کمونیسم ببرد (پلنو و
آلتون .)111:8913،فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی ،سقوط ایدئولوژیهای
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رقیب و بازسازی موفقیت آمیز اقتصاد آمریکا ،همگی جنبههای نامتقارن قدرت آن را
در دهه  32تقویت نمود ،بطوری که یکباره آمریکا خود را در شرایطی احساس نمود
که باید به عنوان یک هژمون و ابرقدرت حکمرانی کند (باطبی .)82 :8932،شکل
گیری چنین احساسی از تحوالت ساختاری و با تاکید بر نقش کارکرد وابزارهای
سیاست خارجی ایاالت متحده منجر گردید که آن کشور طیف گستردهای از
مداخالت را در کشورهای مختلف جهان و با ابزارهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی،
فرهنگی و گاهی نیز به صورت مختلط بهانجام رساند (باطبی:8932،

.)18

آمریکا در برخورد با این چالش امنیتی ،گاهاز روشهای اقتصادی بهره میبرد
بطورمثال ،آمریکا در برابر چین سیاست منزوی سازی را در پیش نگرفت بلکه
یکپارچه سازی این کشور در نظام اقتصاد سرمایه داری جهانی را مورد توجه قرار
داد .رهبران آمریکا معتقدند که توسعهاقتصادی چین هرچند این کشور را به یک
رقیب معظم اقتصادی تبدیل خواهد کرد اما درعین حال منجر بهاز بین رفتن چین به
عنوان یک خطر امنیتی خواهد شد (باطبی .)11 :8932،هرچند الگوی اصلی رقابت و
همکاری قدرتهای بزرگ بدون تغییر باقی مانده ،لیکن در نتیجه جهانی شدن

اقتصاد و تعمیق وابستگی متقابل سیاستهای بینالمللی ،تغییرات زیادی را به خود
دیدهاست (باطبی .)18 :8932،در هر حال تحوالت بینالمللی در فاصله خاتمه جنگ
سرد و  88سپتامبر باعث شدهاست مقامات و سیاستگذاران ایاالت متحده خود را
در فضایی متالطم از دوران گذاری ببینند که طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده
و معادالت دنیای نوین را بر پایی اصول جدید خود تنظیم خواهد کرد (باطبی:8932،
.)23

 .3تأثیر جهانی شدن بر دیپلماسی اقتصادی آمریکا
بطورکلی ،دیپلماسی اقتصادی ابزاری قدرتمند است که نه تنها بهصورتی گسترده
توسط کشورهای تازه صنعتیشده وبسرعت در حال رشد بکار گرفته شده ،بلکه
همواره یکی از ارکان سیاست خارجی کشورهای توسعهیافته قدرتمندی نظیر
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ایاالتمتحدهآمریکا نیز بوده است .الگوهای رفتاری آمریکا در قبال سایر قدرتها،
عنوان سیاست واال بوده است .بنابراین ،این کشور به عنوان مطرحترین و
تعیینکنندهترین بازیگر صحنه بینالمللی به ضرورت تفاوتهای ساختار سیاسی،
بهرهمندی متفاوت از منابع انسانی ،مادی و روانی ،موقعیت جغرافیایی غیر یکسان،
ذهنیت متفاوت و متمایزفرهنگی حاکم در بین تصمیمگیرندگان و حافظه تاریخی به
شدت غیرهمسو ،به تعریف متفاوت از منابع پرداخت (باطبی .)92 :8932،بطوریکه
این کشور به پشتوانه منابع بزرگ و اقتصادی توانست سیاستهای خارجی و دفاعی
خود را تدوین و اجرا نماید و درجهت ایجاد تدریجی اقتصاد بازار و تشکیل
نهادهای دموکراتیک مطابق تعریف خود در سراسر کشورها که تا پیش از آن از
اجزای دنیای کمونیستی بودند کوشید (باطبی:8932،

.)19-11

آنچه از جدول زیر برمیآید بخوبی افت صادرات و واردات ایاالتمتحده را در بین
سالهای  1221-1282نشان میدهد .اما درهرحال در تمام این سالها باوجود رشد
تورم ،این کشور سعی کرده تا سرمایهگذاری خارجی خود را ارتقاء دهد .همانطور
که از آمار برمیآید ،صادرات و واردات ایاالتمتحده ،بدلیل تواناییها و قابلیتهای
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ترکیبی از تعامل سیاسی ،همگرایی اقتصادی به عنوان الگوی در برگیری راهبردی به

منحصر بفرد این کشور ،از میانگین جهانی باالتر بودهاست ،این درحالی است که
سایر قدرتهای بزرگ اقتصادی ازجمله اتحادیه اروپا و چین تالش میکنند فاصله
خود را با ایاالتمتحده کاهش

دهند.

در شرایطی که به نظر میرسید آمریکا تنها کشوری بود که وضعیت خوبی به لحاظ
صادرات کاال داشت ،مقررات صندوق بینالمللی پول شرایط مساعدتری را برای
بازرگانی خارجی آمریکا فراهم کرد (شولزینگر .)911:8913،تأسیس بانک
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بینالمللیترمیم و توسعه یا بانک جهانی نیز عمدتا برای کمک به کشورهای بلوک
غرب و متحد ایاالتمتحده آمریکا بود ( .)Mason&Asher,1975:68بنابراین ،آمریکا
نقش رهبری را در نظام اقتصادبینالمللی بر عهده داشت .جنبههای کاربردی
دیپلماسی اقتصادی برای آمریکا
بنابر آنچه گفته شد ،پایان جنگ سرد و پیشرفت جهانیشدن ،موج جدیدی از

جهانی شدن و دیپلماسی اقتصادی آمریکا)5335-3159( ،

فشارهای سیاسی بینالمللی را در ابتدای دهه  32ایجاد کرد .قدرتهای غربی با
آرمان احیای دموکراسی و اقتصاد بازار در کشورهای سابقا کمونیست ،وارد این دهه
شدند .سقوط اقتصادهایی با برنامهریزی متمرکز و غلبه جهانی سیستم باز رقابتی و
جهانیشدن نهادهای بینالمللی اقتصادی موجب پیشرفت قابلتوجهی در دیپلماسی
اقتصادی گردید .خاتمه یافتن مذاکرات اروگوئه و ایجاد سازمان تجارتجهانی و
نتایج حاصل از موافقتنامههای زیستمحیطی و توسعه سازمان ملل متحد و
حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر در آمریکا موجب گردید این کشور از اقدامات
اقتصادی درجهت دستیابی به منافع داخلی از یکسو و نفع بردن همه کشورها از
سیستم باز و جهانیشدن بهره ببرد (باین .)191 :8911،علیرغم برخورداری از جایگاه
برتر آمریکا در نظام اقتصادجهانی ،وابستگی فزاینده اقتصاد ملی این کشور به
بازارهای خارجی و آسیبپذیری امنیت تجاری و سایر منافع اقتصادی خارجی
خصوصا درپی ظهور و گسترش روزافزون منطقهگرایی اقتصادی درسطح سیستم
اقتصاد جهانی ازیکسو و تحوالت عمده در سطح نظامجهانی بویژه پس از پایان
جنگ سرد و دوران نظام نوین جهانی ازسوی دیگر ،این کشور را در حوزه استفاده از

سیاستها و تعامالت اقتصادی درجهت برآوردهساختن منافع ملی وارد ساخت
(پوراحمدی .)1 :8918،ازاین رو آمریکا با ارائه کمکهای مالی به کشورهای
استراتژیک ،عالوه بر حفظ امنیت و مقابله با تهدیدهای احتمالی سعی بر حفظ امنیت
انرژی نمود تا با حمایت از شرکتهای آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد
در سطح جهان و حضور در سازمانهای مالی بینالمللی نظیر بانکجهانی و صندوق
بین المللی پول و نقش پر رنگ و قدرت نفوذی که در آنها دارد ،حوزه کاربردی
گستردهتری را برای خود ایجاد نماید.
ایاالتمتحدهامریکا ضمن تأکید بر اصل تنوع چه به لحاظ مناطق تأمین منابع انرژی
و چه به لحاظ انواع منابع انرژی ،تالش برای ترغیب کشورهایی کهاز نظر منابع غنی
هستند به سمت توسعه فضای باز ،شفافیت و حکومت قانون و ایجاد نهاد مشارکت
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انرژی هستهایجهانی در جهت تسهیل استفاده سایر ملتها از تکنولوژیهای پیشرفته
خارجی و توسعه سرمایهگذاری روی انرژیهای متنوع بدیل درداخل را بعنوان
راهکارهایی برای سیاست حفظ و امنیت انرژی ترسیم نمودهاست (.)Yetive,2004:8
آمریکا همچنین در راستای اهداف باال ،در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و درجهت
تسهیل تجارت و انجام معامالت بازرگانی شرکتهای آمریکایی میکوشد تا
بسترهای تجاری مناسبتری را فراهم سازد.
در حوزه همکاری نزدیک با کشورهای اکو استراتژیک ،ایاالتمتحده در چارچوب
دیپلماسی اقتصادی خود تاکید و حمایت بیشتری از کشورهایی که روابط ویژه
اقتصادی با ایاالتمتحده دارند ،به عمل میآورد .برای مثال ایاالتمتحده برای
اطمینان از اینکه چین به عنوان یک "شریک مسئول" در نظام بینالملل کنونی به
گونهای هماهنگ با ایاالتمتحده عمل کند ،با رهبران این کشور همکاری تنگاتنگی
خواهد داشت .همچنین ایاالتمتحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه
را به عنوان رقبای اقتصادی و استراتژیک مد نظر دارد .اتحادیهاروپا نیز به عنوان
بزرگترین حوزهاقتصادی جهان جایگاه ویژهای در دیپلماسی اقتصادی آمریکا خواهد
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هستهای و توسعه سایر تکنولوژیهای بدیل از قبیل ذغال سنگ و هیدروژن درحوزه

داشت ) .(Elbeshbishi,2008:9بر این اساس ایاالتمتحده ،چین ،هند ،روسیه و
اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیک اقتصادی خود با یکدیگر را با هدف ساماندهی
نظام اقتصاد بینالملل تعمیق و گسترش خواهند داد (باطبی.)23 :8932،
در سطح کالن ،چین ،هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام
در این نظام با هدف کسب منافع بیشتر و کاهش زیانهای ناشی از آن ،پیوندهای
استراتژیک خود با ایاالتمتحده را بیش از پیش تقویت خواهند کرد تا توسط
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ایاالتمتحده و در وهله بعد اتحادیهاروپا به عنوان شرکای مسئول پذیرفته شوند.
(موسوی شفایی.)1 :8911،
بر اساس مالحظات دیپلماسی اقتصادی آمریکا ،صرفا رژیمهای تجارت و سرمایه
گذاری آزاد هستند که می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند .در چارچوب
دیپلماسی اقتصادی آمریکا ،سازمان جهانی تجارت بهترین محمل را برای توسعه

جهانی شدن و دیپلماسی اقتصادی آمریکا)5335-3159( ،

تجارت

جهانی

و

رشد

اقتصادی

کشورهای

درحال

توسعه

است

(.)Tabatabaee,2005:24
دیپلماسی اقتصادی ایاالت متحده امریکا در کنار تأکید بر توافقنامههای چند جانبه
در قالب سازمانجهانی تجارت ،برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامههای
منطقهای ،زیر منطقهای و دو جانبه دنبال میکند ( .)Tabatabaee,2005:79این قبیل
موافقتنامهها محلی برای تقویت رژیمهای شفافیت ،حاکمیت قوانین و مقررات،
تجارت و نیز تجارت آزاد هستند .توافقنامه تجاری آمریکا – شیلی نمونهای از این
دست است .در همین راستا ایاالت متحده از تحقق کامل موافقتنامه تجارت آزاد
آمریکای مرکزی حمایت میکند (موسوی شفایی.)181 :8911،
بطورکلی ،وزارت کشور ایاالتمتحده ،اقتصاد و نیروهای بازار را در مرکز سیاست
خارجی این کشور قرار دادهاند .دیپلماسی اقتصادی دراین کشور هم بمعنای استفاده
از نیروهای اقتصادی جهانی بمنظور پیشرفت سیاست خارجی آمریکا و هم
بکارگیری ابزار سیاستخارجی برای تقویت توان اقتصادی آن میباشد .آمریکا برای
تحقق این مهم دستورالعملی با  1عنصر اساسی ارائه میدهد :بروزرسانی اولویتها،

گسترش تجارت ،سرمایهگذاری و دستورالعمل دیپلماسی تجاری ،استفاده از ابزار
اقتصادی برای حل مسائل سیاست خارجی و گسترش ظرفیت وزارت امورخارجه به
عنوان شاخصهایی که آمریکا در حوزه دیپلماسی اقتصادی در آن فعال بوده است
می توان به مواردی همچون نقش این کشور در نهاد سازی /رژیم سازی تجاری و
اقتصادی ،پیشبرد مذاکرات تجاری ،و منطقه گرایی اقتصادی اشاره نمود .در بررسی
تالش آمریکا و دستاوردهای این تالشها برای عرضه بستری مناسب درجهت رشد
سرمایه گذاری و دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر از طریق برقراری دیپلماسی
اقتصادی با سایر اقتصادهای خرد و کالن ،میتوان به طور مثال ،به نظام اقتصادی بعد
از جنگ که تحت تأثیر ایدئولوژی ایاالت متحده و انگلستان قرار گرفت اشاره نمود
که خود دلیل ،مطرح شدن موضوع ایجاد سیستم جدید اقتصادی بود .در کنفرانس
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برتن وودز  8311موافقتنامه مربوط به تأسیس صندوق بینالمللی پول و بانـک
درست یک سال بعد ،ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد برگزاری کنفرانسی به منظور
ایجاد سازمان بینالمللی تجارت را مطرح کرد تا بدین وسـیله این سازمان به همراه
دو سازمان دیگر؛ یعنی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به عنـوان سـه نهاد
بینالمللی مأمور انتظام امور پولی ،مالی و تجاری بینالمللـی گردنـد .پیـشنهاد
شـکلگیـری سازمان بینالمللی تجارت ،به سبب اختالف نظر شدید بین دولتهای
شرکت کننده در کنفـرانس لندن  8318بی نتیجه ماند .اما در عمـل ،موافقـتنامـه
عمـومی تعرفـه و تجارت (گات) به معیاری مهم در تجارت بین الملل مبدل گردیـد
و قریـب پنجـاه سـال بـا هـدف توسعه تجارت بین المللی از طریق حذف و کاهش
موانع گمرکی بر روابط تجاری بـین دولـتهـا حاکم بود .با این وجود ،بدلیل بروز
برخی نواقص و به منظور پاسخگویی به این مشکالت ،سازمان جهانی تجارت به
موجب موافقـتنامـه مراکش  8331و پر کردن خألهای موجود ،در پی دور اروگوئه،
جایگزین گات گردید (رمضانی قوام آبادی.)11 :8911،
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بینالمللیترمیم و توسعه (بانک جهانی) به تصویب رسید.

صندوق بین المللی پول مصوب کنفرانس بر تون وودز در حالی که نیمی از این
مبلغ را آمریکا تأمین میکرد ،تأسیس شد .پیش از این نیز گفته شد که در شرایطی که
به نظر می رسید آمریکا تنها کشوری بود که وضعیت خوبی به لحاظ صادرات کاال
داشت ،مقررات صندوق بین المللی پول شرایط مساعدتری را برای بازرگانی خارجی
آمریکا فراهم کرد (شولزینگر .)911:8913،بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا بانک
جهانی نیز در برتون دودز تأسیس شد .در طول نخستین دهه فعالیت بانک جهانی،
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این بانک صرفا نقش حاشیهای و کم اهمیت در روند واقعی بازسازی بعد از جنگ
ایفا کرد اماعمده کمکهای این دو نهاد به کشورهای بلوک غرب و متحد ایاالت
متحده آمریکا بود (.)Mason&Asher,1975:68
آمریکا از طریق طرح مارشال ،میلیاردها دالر کمک به متحدانش در اروپا وآسیا برای
خیز اقتصادی اعطا نمود .و نقش رهبری را در نظام اقتصاد بین المللی بر عهده
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داشت .آمریکا از طریق سد نفوذ ،سلطه سیاست خود در طول جنگ سرد را تداوم
بخشید (نقیب زاده .)8919 :39،اگر سیاست سد نفود را واکنشی به قدرتمندی
شوروی تلقی کنیم ،کامال واضح است که سیاست اقتصاد بازار آزاد را واکنش آمریکا
به ضعفهای اقتصادی اروپای غربی بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سطح حداقلی
باید محسوب نمود .آمریکا که خواهان برتری اقتصادی بود این را جز از طریق پیاده
سازی ساختار اقتصادی سرمایه داری متکی بر بازار امکان پذیر نمیدانست
(.)Walt,1985:3-10
در چهارچوب این سیاست آمریکا چند هدف را دنبال کرد .این اعتقاد در بین
آمریکاییان وجود داشت که وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورهای جهان ،امکان
توسعه نفوذ را از شوروی خواهد گرفت و به همین دلیل ،بر فضای باز اقتصادی
بیشتر تأکید شد .هدف دیگر آمریکا برای تحقق سیاست اقتصاد بازار آزاد ،حمایت از
تعرفههای پایین بود .هرچه تعرفهها کمتر باشد ،استعداد بیشتری برای مبادله شکل
میگیرد که این ضرورتا به رونق اقتصاد آزاد منجر میشود .گسترش تجارت ،ثروت
اقتصادی را به وجود میآورد و باعث میگردد شوروی به عنوان نماد اقتصاد

برنامهریزی شده دولتی از هرگونه وزنهای برای تأثیرگذاری و نفوذ در کشورهای در
بده بستان سودآور اقتصاد محروم شود .از طرفی دیگر آمریکا در بطن این سیاست به
دنبال دسترسی آسانتر و ارزانتر به منابع مورد نیاز خود و متحدانش در سطح جهان
بود ( .)Kohane,1980,15تالشهای آمریکا طی طرح مارشال در جهت تشویق
همگرایی اقتصادهای اروپا به منظور نیل به هدف تأسیس یک بازار مشترک واحد
برای تمامی اروپای غربی ،با گسترش جامعه اروپا به  82کشور ،به اضافه کشورهای
متعدد دیگری که خواهان ورود به آن جامعه بودند به ثمردهی نزدیک شد .همکاری
اقتصادی که طرح مارشال بستر آن را فراهم آورده بود در سال  ،8313با رویکردی
امنیتی -نظامی جامعه آتالنتیک که در پیمان آتالنتیک شمالی و ناتو تجسم یافت،
تکمیل گردید (پلنو و آلتون.)111:8913 ،
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از تحوالت عظیمی که در صحنه بینالمللی و پس از پایان جنگ سرد بهوقوع
این گرایشهای منطقهای ،بهنوبه خود از ضرورت شکلگیری نظم اقتصادی جدید
نشأت میگیرند ،که اهداف فراملی و تشکیل بازار واحد جهانی را در نهایت دنبال
میکند (ابراهیمینژاد .)989 :8912،از آنجمله ،موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای
شمالی (نفتا) 8در دسته سازمانهای منطقهای قاره آمریکا در خالل سالهای  8311تا
 8331ایجاد شد ،ابتدا بین ایاالت متحده و کانادا در ژانویه  8311امضا شد
(موسیزاده .)8911:138 ،که برخی از متحصصین سیاسی و اقتصاددانان این سازمان
و سایر توافقنامههای آزاد تجا ری دیگر را برای تقویت پیوندهای اقتصادی میان
کشورها ،ایجاد فرایند تولید مؤثرتر ،افزایش دسترسی به کاالهای مصرفی با هزینه
کمتر و بهبود استانداردهای شرایط زندگی و کاری مؤثر و مفید دانسته و بر نقش
آمریکا در شکلگیری و بهرهبرداری از این ارتباطات قابل توجه میدانند
(.)Villarreal,2015: 8

1 North American Free Trade Agreement
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پیوسته ،تشکیل قطبهای اقتصادی جدید بهویژه از اواسط دهه  8312به بعد است.

بطور کلی ،از هر دیدگاهی که به بازار جهانی و اقتصاد جهانی بنگریم ،آن را پر
مخاطره و پیچیده خواهیم یافت .در چنین فضایی ،آمریکا ،چندین دهه ،نیروی اصلی
هدایت رشد و سرمایه گذاری و همچنین مکانی برای جستجوی سرمایه بوده است.
اگرچه به دلیل کمبود مالی و نیاز روزافزون به جایگزینهایی برای رشد درآمد مالی،
آمریکا در حفظ موضع و جایگاه خود در اثرگذاری بر اقتصاد جهانی کمی تضعیف
شده است اما با این وجود ،هنوز هم آمریکا و اقتصاد آن ،تأثیراتی اساسی بر
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پیوندهای تجاری در جهان متغیر اقتصاد امروز و تعامالت آن حتی در سایه
بحرانهای روبه رشد مالی خواهد داشت ( .)Roberts,2009:19در چنین شرایطی،
اقتصاد آمریکا برای همه کشورها ،اولین شریک تجاری مهم بشمار میرود .حتی
کشورهایی که تبادالت و روابط تجاری زیادی با آمریکا ندارند ،تحت تأثیری که
شرکای آنها از تجارت با آمریکا میبینند قرار میگیرند ( .)Dées,2009:25که این
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خود ،پایههای دیپلماسی اقتصادی آمریکا را بنابر ارتباطات زنجیرهای اقتصادهای
کوچک و بزرگ ،تقویت مینماید و موجبات تأثیرپذیری گسترده مستقیم و
غیرمستقیم اقتصادها و بازارها از تحوالت و یا توسعه اقتصاد آمریکا را فراهم
میسازد.
نتیجهگیری
حکومتها میکوشند در روابط بینالمللی خود از سه گونه تنش برحذر بوده و آنها
را دفع نمایند تا ازاین طریق سیاستها ،به جای ایجاد تقابل و تنازع به صورت
متقابل یکدیگر را تقویت نمایند .این تنشها ،تنش میان امور سیاسی و امور
اقتصادی ،تنش میان فشارهای بینالمللی و داخلی و تنش میان حکومت و سایر
کنشگران مثل بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی را دربرمیگیرد .از سوی
دیگر نفوذ امور بینالمللیای مثل تجارت بینالملل ،سرمایهگذاریهای مستقیم و
جریانهای مالی به اقتصادداخلی کشورها از پایان جنگ جهانی دوم بهطورثابت
درحال افزایش بوده است و این روند ،جریان حاکم عصرحاضر نیز قلمداد میشود و
در جهان متغیر کنونی ،دولتها بیش از اینکه نهادهایی سیاسی باشند ،واحدهایی

اقتصادی بشمار میروند ،بنابراین ،در این حالت اقتصاد بعنوان ابزاری برای تعقییب
اهداف دولتها و البته دور از تنش بکارمیرود .کشورها در ترکیب دیپلماسی بعنوان
مهمترین ابزار رسیدن بهاهداف با سیاستهای اقتصادی به حل مشکالت و منازعات
بینالمللی از طریق مسالمتآمیز و بدون درگیری سود برده و با بکارگیری
تواناییهای بالقوه و بالفعل ،از دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده
میکنند.
در طی دوران جنگ سرد و ورود روند جهانیشدن به مطالعات بینالمللی ،کاهش
عظیم هزینههای حمل و نقل و ارتباطات واز میانرفتن موانع مصنوعی برای جریان
کاالها ،خدمات ،سرمایه و دانش در طول زمان و به هم پیوستگی اقتصادی در میان
کشورها متعاقب جهانیشدن اقتصاد ،موجب اهمیت یافتن بکارگیری سیاستهای
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اقتصادی در راه دستیابی به اهداف و منافع ملی گردید .دردوران پس از جنگ جهانی
استفاده نمود که از یک طرف برای حفظ همپیمانان و همراهکردن کشورهای بیشتر
در بلوک غرب و گسترش ایدئولوژی خود در سطح جهان و از طرفی دیگر برای
تضعیف رقیب و هم پیمانانش بهره بردند.
روند جهانیشدناقتصاد در سالهای پایانی جنگ سرد ،اقتصاد کشورها را در سطح
جهان روز به روز بیشتر در هم تنیده میکرد ،به گونهای که با پایان جنگ سرد و
فروپاشی شوروی در  ،8332عامل اقتصاد به مهمترین عامل در روابط بین کشورها
تبدیل گردید .با پایان جنگ سرد آمریکا به عنوان یک هژمون از توان اقتصادی خود
به بهترین نحو برای رسیدن بهاهداف خود در قالب دکترینهایی چون دیپلماسی
اقتصادی استفاده نمود .عمده ابعاد دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از
جنگ سرد در قالب حفظ امنیت سرزمین از طریق تحریم گروههای تروریستی و
کشورهای حامیآنها ،ارائه کمکهای مالی به کشورهای اکو استراتژیک ،عالوه بر
حفظ امنیت و مقابله با تهدیدهای احتمالی سعی بر حفظ امنیت انرژی و تأمین انرژی
مورد نیاز خود داشته است .همچنین این کشور در طول سالهای پس از جنگ سرد
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دوم و جنگ سرد قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا از دیپلماسی اقتصادی بگونهای

همواره سعی کردهاست تا با حمایت از شرکتهای آمریکایی در سطح جهان و
گسترش بازار آزاد جهانی و حضور در سازمانهای مالی بینالمللی نظیر بانکجهانی و
صندوق بینالمللی پول و نقش پررنگ و قدرت نفوذی که در آنها دارد ،بازارهای
مصرفی پر سودی را برای فروش محصوالت خود ایجاد نماید و از این طریق با
حداقل تنش به دستیابی منافع ملی خود نزدیک گردد.
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رسانه ابزاری است که حامل یا واسط پیام است پس عالوه بر تلویزیون ،کتاب و رادیو ،یک نقاشی
یا مجسمه یا حتی موسیقی در صورتی که پدید آورنده آنها قصد انتقال معنی را داشته باشد یک
رسانه است .از آنجا که رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند چرا که واسطه اصلی
میان سیاست گذاران و توده مردم هستند .با پیدایی وسایل ارتباط جمعی ،نه تنها جوامع به
یکدیگر نزدیک گردیدهاند بلکه گروه های اجتماعی نیز از انزوا بیرون آمده ،نزدیکی با یکدیگر را
احساس میکنند .این مقاله روند تأثیر وسایل ارتباط جمعی را بر تحوالت سیاسی ـ اجتماعی
ایران در دوره قاجار و پهلوی بررسی میکند و زمانی تأثیر صورت میگیرد که وسایل ارتباط
جمعی در متن تطور همه جانبه اندیشهها قرار گرفته باشد .از طرفی این مقاله تالش میکند تا
به این سؤال پاسخ دهد که رسانهها چه تأثیری بر تحوالت سیاسی ـ اجتماعی در دوره قاجار و
پهلوی در ایران داشته اند؟ و اینکه تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر توسعه جامعه و ظهور ارزشهای
جدید ایرا ن تا چه حد و پایه ایی است؟ عالوه بر آن این مقاله بر این فرضیه استوار است که
رسانهها به عنوان ابزاری اجتماعی -فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرآیند تحوالت توسعه
سیاسی و اجتماعی در ایران تأثیر گذاشت و گروههای اجتماعی را از انزوا بیرون کشید و فضای
رسانهای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخت .ناگفته نماند این بررسی با استفاده از چارچوب نظری
مک لوهان صورت گرفته است .و روش تحقیق نیز به صورت کتابخانهای و توصیفی خواهد بود.

مقدمه
به طور کلی رسانه را میتوانیم ابزاری که حامل یا واسط پیام است بدانیم که در این
صورت عالوه بر تلویزیون ،روزنامه ،کتاب و رادیو ،یک نقاشی یا مجسمه یا حتی
موسیقی در صورتی که پدید آورنده آنها قصد انتقال معنی را داشته باشد یک رسانه
است .چرا که رسانههای جمعی در زمان واحد پیامهای یکسان را برای تعداد زیادی
از افراد ارسال کنند .چه بسا اگر مجموعه رسانهها را به انسانی تشبیه کنیم :مغز آن
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کتاب ،دستهای آن مطبوعات و پاهایش رادیو و تلویزیون است .رسانه به عنوان
اصطالحی کلی برای اشاره به سیستمها یا دستگاههای انتقال اطالعات و یا سرگرمی
به کار برده میشود.
رسانههای جمعی را نیز میتوان به پنج گروه کلی تقسیم بندی کرد:

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

-

رسانههای چاپی مانند روزنامه ،مجله و کتاب

-

رسانههای پخش مانند رادیو ،تلویزیون ،متن نماد سیستم صوتی عمومی

فرودگاهها و پارکها
-

رسانههای کامپیوتری مانند اینترنت و بانک اطالعاتی ()Online

-

رسانههای خیابانی مانند پوسترهای تبلیغاتی خیابانها و بدنههای اتوبوس و

تابلوهای خیابانی (رسانه و مشارکت سیاسی.)991 :9831 ،
از رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد میشود رکنی که از یک طرف با
مردم و از سوی دیگر با حکومت در ارتباط است .رسانهها به خودی خود واحد
قدرت نیستند ،آنچه به رسانهها قدرت میبخشد توانایی آنها برای شکل دهی به
افکار عمومی یا علیه حکومت میباشد به عبارتی رسانهها واسطه اصلی میان
سیاستگذاران و توده مردم هستند .از طرفی نقش رسانهها هدایت تأثیر گذاری بر
افکار عمومی ،ساختن ایدئولوژی و فرهنگ تودهای ،پرورش شهروندانی نقاد و ایجاد
همبستگی اجتماعی در جامعهای باز و کثرت گرا میباشد .به نوعی بر توسعه سیاسی
ـ اجتماعی هر کشوری تاثیرگذارند .جالب توجه این است که ملک لوهان 9نه تنها
1 - Mack Lohan

رسانهها را به سرد و گرم تقسیم میکند ،بلکه جوامع میزبان رسانهها را نیز به دو
دسته تقسیم کرده ،ناخودآگاه برای فرهنگ و معانی برای مخاطب نیز اهمیت بسیار
قائل میشود .او میگوید :ما میتوانیم کشورهای کمتر توسعه یافته را همانند
رسانههای سرد و کشورهای پیشرفته را چون رسانههای گرم در نظر بگیریم ،درست
مانند وضعیت افراد حیله گر و زیرک یک شهر در مقابل افراد ساده و بی غل و غش
آن .اگر از بعد جهانی شدن نیز موضوع را بررسی کنیم شاید مک لوهان را بتوان از
مهمترین نظریه پردازانی دانست که نگاهی فرهنگی به جهانی شدن دارد .از نظر او،
اصل تعیین کننده فرهنگ ما نه محتوای آن ،نقش رسانهای است که فرهنگ از طریق
آن منتقل میشود .او با تقسیم دورههای تاریخ بر مبنای فناوریهای ارتباطی ،به تبیین
دوره جدید که به واسطه گسترش ارتباطات به کلی متفاوت از قبل است،

111

س ی ا ست ج ه ا ن ی

میپردازد .از نظر او ،رشد رسانه الکترونیک به موازات دیگر جنبههای ارتباطی،
فرهنگ میشود (شهرامنیا.)91 :9831 ،
عالوه بر مکلوهان ،رایزمن 9نیز از جمله اندیشمندانی است که مبنای کار خود را
رسانه و جامعه قرار می دهد و بر ارتباط به عنوان محور جوامع انسانی تأکید میکند.
از نظر رایزمن از روزنه ارتباطات میتوان سه دوران در تاریخ اجتماعی را از هم
بازشناسیم .دوره اول که در خالل آن سنتها حاکم بر رفتار و روابط انسانی به
حساب میآیند .و در اصطالح خود آن را «انسان سنت راهبر »2میداند .دوره دوم که
از نظر رایزمن با کاهش اهمیت سنتها در هستی اجتماعی مواجه میشویم و تاریخ
شاهد پیدایی و تکثر انسانهایی خاص میشود که او آن را «دوران راهبر »8میخواند.
و دوران سوم را نیز رایزمن دوران پیدایی انسان «دگر راهبر »4میداند ،دوران ظهور
وسایل ارتباط جمعی است و رایزمن این دوران را دورانی میداند که در جریان آن،
انبوههای تنها در درون شهرهای بزرگ پدید میآیند .و از نظر رایزمن ،این دوران در
1 D.Riesman
2 Tradition- directed-man
3 Inner- directed- man
4 Other directed- man
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سبب شکل گیری شبکه ارتباطی جهانی شده است که خود موجب جهانی شدن

تاریخ انسان بهعنوان دورانی ثبت خواهد شد .که در آن صاحبان وسایل ارتباطی
الگوهای حیات اجتماعی را میسازند.
تونس 9از دیگر متفکرانی است که ارتباط و آمار استفاده از رسانه را محور شناخت و
ارزیابی جوامع دانست و تطور جوامع انسانی را نیز با این معیار سنجید .تونس دو
نوع جامعه را از یکدیگر متمایز میسازد .یکی جامعه معنوی 2و به عبارتی اجتماع و
دیگری «جامعه صوری »8که در آن هر اقدام انسانی تابعی از عقلگرایی 4مصلحت
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اندیشی 1و حتی در معنایی مطلوبیت گرایی 9است (ساروخانی.)18 :9819 ،
ناگفته نماند ایان روکسبروف 1به عنوان یکی دیگر از پژوهشگران مسائل توسعه
نظرات خود را در قالب تغییر و تحوالت گوناگون از برای رسانه ارائه داده است و
مسائل توسعه را گذار از یک صورتبندی اجتماعی به صورتبندی دیگر میداند و
حتی معتقد است عالوه بر رسانه باید مداخلة نیروهای دیگر را که اصال تحت

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

حاکمیت دولت نیز ممکن است نباشد بر تحوالت توسعه تأثیر گذار بدانیم
(شیرزادی.)42 :9819 ،
حال از آنجا که در زمینه پیدایی وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزاری اجتماعی و
فرهنگی و استفاده کمی و کیفی آن و بالتبع تذثیر آن بر تحوالت و تغییرات ساخت و
چه بسا تنوع طبقات مختلف اجتماعی پژوهشی در قالب مقالهای منحصرا به فرد
انجام نشده است .با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با تقسیمبندی ابزارهای
رسانهای به تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران در دو
دورههای قاجار و پهلوی خواهد پرداخت .و اینکه چگونه وسایل ارتباط جمعی،
هنجارها ،ارزشها و الگوهای اجتماعی به درون خانوادهها راه پیدا کرد و فضای
رسانهای بر فرهنگ مردم مسلط شد و فرآیند تحوالت توسعه سیاسی و اجتماعی
1 Tonnies
2 Gemeinschaft
3 Gesellschaft
4 Ration alism
5 Pragmatism
6 Vtilitarianism
7 Eyan Rox Brof

اتفاق افتاد را بررسی خواهد کرد .و در اصل به این سؤال که رسانهها چه تأثیری بر
تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران دو دوره قاجار و پهلوی داشتهاند و تأثیر آن بر
توسعه جامعه و ظهور ارزش های جدید در ایران تا چه حد و پایهای بوده است؟
پاسخ خواهد داد .عالوه بر آن این پژوهش بر این فرض استوار است که رسانهها به
عنوان ابزاری اجتماعی  -فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرایند تحوالت توسعه
سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر گذاشت و گروههای اجتماعی را از انزوا بیرون کشید
و فضای رسانهای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخت.
 .1تأثیر وسایل ارتباط جمعی در توسعه
از مجموع مطالعاتی که در زمینه اثرات وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال
توسعه به عمل آمده میتوان گفت :بهتر است به همبستگی خاص بین توسعه
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اجتماعی و اقتصادی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی اشاره کرد تأثیر وسایل ارتباط
ایجاد تغییر منجر شود که وسایل ارتباطی در متن تطور همه جانبه اندیشهها قرار
گرفته شود .از طرفی وسایل ارتباط جمعی جامعه شهری را بیشتر از روستاها متأثر
میسازد.
کشورهای درحال توسعه میتوانند با ورود ارتباط سنتی به ارتباط جمعی از بحرانی
که در جهان صنعتی با برخورد سنت کتابت و توسعه سمعی و رهبری پدید آورد،
جلوگیری کنند .البته کتاب به هیچ وجه در برابر توسعه وسایل تازه اشاعه یافته از
بین نمیرود بلکه باید آن را در مجموعه فرهنگی جدید و تازهای که هم از کتابت و
هم از وسایل تازه انتقال پیام تشکیل میشود ،جای داد.
خوب است که بدانیم سوادآموزی ممکن است به چگونگی استفاده از وسایل ارتباط
جمعی در جوامع در حال توسعه مرتبط باشد .البته این پیوند بین عناصر فرهنگ
جدید لزوما از همه مراحل که در کشورهای صنعتی پشت سر گذاردهاند نخواهد
گذشت.
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جمعی باید با توجه به شرایط فرهنگی ملی صورت بگیرد این تأثیر زمانی میتواند به

مطالعاتی که درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی صورت گرفته و حتی نظریاتی که به
طور کلی در افکار عمومی رخنه کرده است نتایج آنی استفاده از این وسایل را در
میان مردم مثال از جهت افزایش خشونت و یا تقلیل میزان مطالعه و نیز نتایج بلند
مدت مرتبط با ایدئولوژیها و انقالبهای سیاسی نشان میدهد اما توده مردم نیز
مانند برخی از متخصصان کمتر توجه میکنند که وسایل انتشار جمعی میتوانند
تاثیراتی روی ساختهای اجتماعی داشته باشند و با تحمیل ارزشهای نوینی نظام قشر
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بندی اجتماعی را تغییر دهند و سلسله مراتب اجتماعی را واژگون سازند
(ساروخانی.)13 :9819 ،
با مطالعه تاثیرات انحصاری تلویزیون روی افکار عمومی این تصور مطرح میشود
که تلویزیون یک وسیله صرفا خبری است ،اما در حقیقت خبر دهی از طریق وسایل
ارتباط جمعی مسائل کامال ویژهای را مطرح میکند .حال برای فهم بهتر اثرات

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

وسایل جدید انتشار به زندگی روزانه و بر اخالقیات باید توجه داشت که گسترش
آنها به طور کلی به موازات اوقات آزاد فرد صورت میگیرد .در این زمینه سه روند
خاص در جریان رونق یافتن است .فراغت جای بیشتری در موجودیت انسانی
مییابد فراغت پدیدهای جمعی میشود و در نهایت آنکه فراغت بیش از پیش تحت
تأثیر صنعتی قرار گرفته که جامعه را مبدل به توده مردم میکند و به عبارتی تفریح را
به تماشا تبدیل میکند.
آن چه مسلم است آن است که چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی موقعیت فراغت
در جامعه ما در حال تحول و تغییر کلی است و این تحول در جهت طبقات مختلف
اجتماعی متنوع میگردد .در مجموع تقریبا مسلم است که اوقات فراغت تودههای
بزرگ کارکنان در حال افزایش است .ژان فوراستیه 9که دور نگریهای خود را بر
اساس تجزیه و تحلیلهای دقیق و محاسبات معقول قرار داده است .پیش بینی کرده
بود که در سال  9131انسان فقط  83ساعت در هفته کار خواهد کرد .یعنی  43هفته
در سال و  81سال در مدت زندگی این فرد به طور متوسط از 43333 ،133333
1 - Jhan Fouraciteh

ساعت کار خواهد کرد .چرا که عمر متوسط به علت پیشرفتهای حاصله در بهداشت
و پزشکی به  33سال خواهد رسید .اگر مقدار ساعاتی را که افراد صرف خواب و
خوراک خواهند کرد کسر کنیم باز  81333ساعت در اختیار خواهیم داشت( .کازنو،
)819 ،9818
رادیو ،مطبوعات و تلویزیون با اهمیت زیادی در ترکیب کلی فراغت وارد میشوند.
در صورتی که در گذشته تنها عده خاصی از برگزیدگان تحت تأثیر مطالعه و تماشا
قرار میگرفتند از این نقطه نظر ،وسایل ارتباط جمعی پدیدههای جدیدی به وجود
نیاوردهاند بلکه فراغت را به قشرهای مختلف اجتماعی کشاندهاند.
با فراهم شدن فاصلههای ارتباطی در حوزه فرهنگ ،که توسط رسانههای جدید
امکان پذیر شده است شاهد فرصتها و تهدیدهایی هستیم ،چرا که در عصر کنونی
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نمیتوان درها را بست و از ارتباطات بین المللی بی بهره بود .رسانه ابزار اصلی
میدان دید مخاطبان و همانند سازی آنان با تغییرات اجتماعی اثر گذار هستند .البته
رسانهای شدن جامعه با وجود پیامدهای منفی خود این امکان را نیز به وجود
میآورد تا فرصتهای عظیمی برای کاهش تهدیدهای جهانی باز تولید شود .باید
توجه داشت که تغییرات اجتماعی از اهداف و استراتژیهای رسانهها است .این
رسانه است که ترسیم گر دورنمای توسعه فرهنگی در ذهن مخاطب میباشد.
.2

تأثیر رسانهها بر جامعه

در بحث از تأثیر سرانهها دو دیدگاه تند به چشم میخورد که هر یک از زمینههای
خاص فکری و هم تجربههای اجتماعی ویژه منبعث میشود .گروهی معتقدند که
وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که میتوانند نسلی تازه برای اولین
بار در تاریخ انسان پدید آورند .به نظر این عده در دنیایی که امکان انجام عمل یا
رفتار خاص با اعمال فشار میسر نیست پس باید به ذهن انسانها رسوخ کرد و از این
طریق اندیشه آنان را در جهت خواست خود جهت بخشید .درونی کردن هنجارها
موجبات آشتی انسان با خواست جامعه بوده و به کارگیری نیروی وسیع انسانی را
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آموزش برای مخاطبان سراسری در قرن  29است در این میان رسانهها در باال بردن

جهت تضمین آن غیر ضروری ساخته و در نهایت با پذیرش قبلی عناصر کنترل مثل
هنجارها انسانها خود به عنوان عاملی در راه حراست از مواریث ،هنجارها و قوانین
جامعه تجلی پیدا میکنند و وسایل ارتباط جمعی ابزاری سریع ،قدرتمند و مؤثر در
راه تأمین این موارد است.
برخی دیگر معتقدند که وسایل ارتباط جمعی تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارد
در مقابل این دو دیدگاه ،میتوان گفت :که وسایل ارتباط جمعی ،ابزاری اجتماعی –
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فرهنگی به معنای عالی آن هستند و از این جهت اثرات چشمیگری بر جا میگذارند
البته این آثار نه آنچنان است که هیچ محدودیتی را نشناسند( .نظریه گروه اول) یا
آنکه چنان ناچیز است که هیچ اعتنایی را شایسته نباشد (نظریه گروه دوم) باید دید
حدود تأثیر این وسایل ارتباط جمعی چیست؟ و در چه شرایطی این تأثیرات
محدودیت مییابند یا تقویت شدنی هستند؟ و اینکه تا چه حد بر توسعه سیاسی

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

اجتماعی ایران به طور خاص تأثیر گذار بوده است؟ مسلما در جامعهای که دولت
انحصار وسایل خبری را به طور نسبی در اختیار دارد تأثیر این وسایل با جامعهای
دیگر که در آن شاهدتعدد وسایل خبری و مکانیسمهای مختلط آن هستیم ،یکی
نیست .در شرایط انحصار ،گویندههای خبری مشخصی با دیدگاههای مشخص وجود
دارند اخبار از کانالهای معین و یکسانی میگذرند و در نهایت مشتریان خبری در
مورد هر حادثه یک نوع خبر و یک نوع تفسیر خبری مییابند .در صورتی که به بیان
کاز نو 9در یک جامعه لیبرال که در آن همواره وسایل ارتباط جمعی تحت نظارت
دولت نیستند ،ممکن است اثرات تلویزیون به عنوان وسیله دولتی یا فالن روزنامه
خنثی شود .در این رابطه میتوان گفت :وسایل ارتباط جمعی تمامی حیات انسان را
یکسره در بر میگیرند  .زندگی معموال از آغاز تا پایان در کنار این وسایل و مشحون
از پیام آنان به سر میآید و از طرفی تمام جهات و ابعاد مختلف را اشغال کردهاند و
در اکثر موارد انسان بدون آنکه قصد آموزش داشته باشد ،در کنار این وسایل قرار
میگیرند از محتوای خاص آنان متأثر میشود .پس رابطهای بین نوع جامعه و
1 - Kazeno

تصویری که از خالل وسایل ارتباط جمعی از خود میسازد ،وجود دارد .رسانهها
فضاهای اجتماعی را به طور محسوس دگرگون میسازد .از دیدگاه جامعه شناسی،
یکی از مهمترین نتایج دگرگونیهایی که در فضاهای اجتماعی پدید میآید تحوالتی
است که در عقاید گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر به وجود میآید .چه بسا
تحت تأثیر وسایل ارتباط جمعی ،هنجارها ،ارزشها و الگوهای اجتماعی بیش از
پیش به درون خانواده راه پیدا میکنند و اینجاست که توسعه سیاسی و اجتماعی در
راستای یکدیگر اتفاق می افتد از طرفی ملتها نیز به نوبه خود در تماس با
یکدیگرند .تا جایی که وسایل ارتباط جمعی فاصله بین انسانها را کاهش میدهند
مثال دهقانان با پذیرش تلویزیون ،رویدادها و مناظر شهر را به روستا میکشند .از
انزوای اجتماعی گذشته خود بیرون میآیند .همچنین ،طبقات مختلف اجتماع از
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آنچه در سطوح باال و پایین میگذرد اطالع مییابند .جامعه جدید به سوی تنوع و
میتوانند دارای دو تأثیر باشند :هم تشابه و هم تنوع در سلیقهها ،امکانات و باالخره
راههای زندگی تقریبا تا اواسط قرن بیستم ،نوع اول تأثیرهمچنان مشهود بوده و بعد
از آن تأثیری از نوع دوم آغاز شد و تمدنی را پدید آورد که همسانی کمتری در
ارکان آن دیده میشود (کازنو.)49 :9818 ،
.3

گسترش رسانهها و ظهور ارزشهای جدید

می دانیم که کتاب ،روزنامه ،سینما و اخبار ،اندیشههایی به ما القا میکنند که به
گسترش افق فکری و افزایش اطالعات ما در مورد آنچه خارج از مرزهای ما
میگذرد ،مدد میرساند .رادیو به سهم خود چنین وظایفی را لحظه به لحظه انجام
میدهد  .مانند تلویزیون که روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده و ادراک مستقیم
پیامها را در هر لحظه برای هزاران نفر به طور رسمی و بصری ممکن میسازد.
تلویزیون نیز جهان را به خانه ما میآورد .به نظر میرسد با اختراع بزرگ تلویزیون
در عالم ارتباطات مسأله شناخت متقابل ملتها با در دسترس بودن اطالعاتی برای
همه ،حل شده باشد .چه بسا با تهیه برنامههایی که اندیشه را متأثر میسازد و چشم
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تعدد راههای زندگی سوق داده میشود .میتوان گفت :وسایل ارتباط جمعی

اندازهای تازهای برای آن میگشایند ،یعنی با گسترش فرهنگ در وسیعترین و
انسانیترین معناهای آن میتوان ملتها را به شناخت متقابل واداشت.
با پیدایی وسایل ارتباط جمعی ،نه تنها جوامع به یکدیگر نزدیک گردیدهاند بلکه
گروههای اجتماعی نیز از انزوا بیرون آمده ،نزدیکی با یکدیگر را احساس مینمایند
و این امر موجب بروز تطوراتی در اندیشه آنان نسبت به یکدیگر شده است.
تلویزیون اروپایی از مظاهر نزدیکی گروهها و هم ملتها در جامعه امروز انسانیت
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است .در راه تطور این پدیده

جدید مشکالتی چون زبانهای متفاوت ملل،

فرهنگهای گوناگون وجود دارد ولی به نظر نمیرسد هیچ یک از این مسائل مانعی
در راه بسط تکامل چنین پدیدههایی در راه نزدیکی انسانها با یکدیگر گردد.
با تهیه برنامههای سنجیده که موجب گشایش چشم اندازهای تازه و تأثیر بر
اندیشهها را فراهم میسازند ،میتوان امیدوار بود جهان فردا با شناخت بهتر و متقابل
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ملل و گروهها همراه گردد .به شرط آنکه نه تنها به محتوی و کیفیت برنامه بلکه نوع
تأثیر آنان در اذهان دیگران با در نظر گرفتن زمینه فرهنگی آنان ،توجه شود .این در
حالی است که بررسی تأثیر رسانهها از جهت تغییراتی که در رفتار و کردار اجتماعی
و تصمیمات گروهی ایجاد میکنند دارای اهمیت خاصی هستند و چه بسا پیامهای
ارتباطی میتوانند دارای دو نوع تأثیر باشند .آثار و نتایج زودرس که عمدا و با
تصمیم قبلی و پیش بینی اداره کنندگان و همکاران ارتباطات به وجود میآیند و آثار
و نتایج دیررس که غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره و مجهول میباشند مطالعات
دانشمندان و محققان آمریکایی اغلب متوجه آثار و نتایج اجتماعی قابل پیش بینی و
قریب الوقوع پیامهای وسایل ارتباطی هستند .در صورتی که در اروپا و مخصوصا در
فرانسه به آثار و نتایج دیررس و طوالنی توجه بیشتری معطوف میگردد (معتمدنژاد،
.)89 :9819
جامعه شناسان معتقدند که گسترش رسانهها موجب ظهور ارزشهای جدید و
افزایش تطابق با فرهنگ جهانی میشود از جمله چالشهای اساسی گسترش فناوری
ارتباطات آسیبهای فرهنگی و اجتماعی است .ورود تکنولوژی به خانه ،یعنی ورود

غریبهها به خانه! تکنولوژی در صورت مصرف غیر صحیح فرصتهای تعامالت
خانگی را از اعضای خانواده میگیرد .فضای خانواده را به سوی فردگرایی هدایت
میکند و از سوی دیگر افراد را به صورت منفعل و پذیرنده در میآورد و غالبا
قدرت انتخاب ،تحلیل و تفکر را از کاربران ،مخصوصا کودکان و نوجوانان میگیرد.
به هر حال تکنولوژی بخشی از زندگی مدرن است .اگر بتوان جنبههای مثبت استفاده
از تکنولوژی را قوت بخشید ،میتوان امیدوار بود که در گذر از مرحله سنتی به
صنعتی افقهای روشنی پیش رو داشت .به عبارت بهتر نسل امروز یعنی انسانی رشد
یافته در شرایط زندگی امروز و بخشی از این زندگی برای نسل جدید در حوزه
ارتباط و تعامالت مجازی در بستر ابزارهای تکنولوژیک تعریف میشود (رسانه
تکنولوژیهای ارتباطی فرصتها و تهدیدها.)43 :9813 ،
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فضای جریانهای عصر اطالعات بر فضای مکانهای فرهنگهای مردم مسلط است.
را برای تسخیر قوه تخیل مردم و سیستمها تبیین میکنند .امرار معاش آنها در فضای
جریانها بوده و از طرفی کارکردها و ارزشهای مسلط در جامعه در جریانهای
اطالعات سازمان دهی میشود .از طرفی ارزشها و منافع مسلط بدون ارجاع به
گذشته یا آینده شان در چشم انداز شبکههای کامپیوتری و رسانههای الکترونیکی
ساخته میشوند ،ساختار اجتماعی نوین عصر اطالعات است که آن را جامعه
شبکهای میتوان نامید .چرا که شبکههای تولید قدرت و تجزیه تشکیل شد .که
فرهنگ مجازی را در جریانهای جهانی که زمان و مکان را در مینوردند میسازد.
همه ابعاد و نهادهای جامعه از منطق جامعه شبکهای پیروی نمیکنند .اما همه جوامع
در عصر اطالعات در واقع با شدتهای متفاوت تحت تأثیر منطق فراگیر جامعه
شبکهای قرار دارند که گسترش پویای آن به تدریج شکلهای اجتماعی از پیش
موجود را جذب و بر آنها غلبه میکنند.
جامعه شبکهای همچون هر ساختار اجتماعی دیگری از تناقضها ،کشمکشهای
اجتماعی و چالشهای شکلهای جایگزین سازمان اجتماعی تهی نیست .اما این

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

رسانه ابزار الینفک بیان در فرهنگ جدید هستند .بنیان مادی که توانایی مجاز واقعی

چالش را ویژگیهای جامعه شبکهای دامن میزنند و به این ترتیب از چالشهای
عصر صنعتی کامال متمایزند .درک جهان ما نیازمند تحلیل همزمان جامعه شبکهای و
چالشهای متضاد آن است این قانون تاریخی مبنی بر این که هر جا سلطه هست،
مقاومت هم هست همچنان کاربرد دارد .اما مستلزم کوششی تحلیلی برای شناسایی
چالشگران فرایندهای سلطه است که جریانهای غیر مادی اما قدرتمند جامعه
شبکهای آن را به پیش میبرند (کاستلز.)488 :9833 ،
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.4تأثیر رسانهها بر تحوالت سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی
نقش مهم رسانهها به ویژه مطبوعات در توسعه سیاسی جامعه در صدر مطالعات
مختلف قرار داشته است .این مسئله به ویژه در ارتباط با کارکرد مردم ساالرانه
رسانهها صدق میکند .همیشه در بررسیها بر این نکته تاکید شده است که
مطبوعات همواره نقش مهمی در توسعه سیاسی ایفا کرده است ،این نقش مبتنی بر
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اصل «آزادی مطبوعات» به عنوان یک پیش نیاز و سپر ایمنی دریک جامعه مردم
ساالر میباشد و کارکرد رسانهها به ویژه مطبوعات نیز از موضوع آزادی و نظارت
جدا نیست .از آنجا که روش مرسوم تقسیم بندی نقش مردم ساالرانه رسانهها بر
اساس سه اصل آزادی خواهی ،کارکرد نظارتی ،کارکرد سخنگویی عموم مردم و منبع
اطالعاتی مبتنی است ،سه کارکرد فوق نقشی حیاتی برای ایجاد یک جامعه مردم
ساالرانه دارند و فقدان هر کدام مانعی بر سر راه فرآیند توسعه سیاسی است .به
عبارتی جامعه مبتنی بر مردم ساالری که تمام رسانههایش بتوانند به عنوان ابزارهای
آزاد و مستقل اطالعاتی و ارتباطی عمل کنند تمام این کارکردها در یک جامعه آزاد
قابل تحقق هستند.
مک لوهان درباره نقش رسانهها در افزایش رؤیت پذیری ،میگوید :افراد مشهوری
که سعی میکنند خود را از انظار پنهان کنند ،سابقهای دیرینه دارد ،عصری فرا رسیده
که نام و تصویر آن روز به روز در پردههایی که بزرگتر میشوند بیشتر نقش میبندد
و از طرفی آنها نیز میکوشند که هر چه بیشتر از نظرها پنهان بمانند.

رؤیت پذیری اصطالحی از حوزه علوم ارتباطات است .گفته میشود که در گذشته،
بسیار مردمانی بودند که حتی یک بار نیز تصویر پادشاهی را که در پایتخت و در آن
دور دست بر آنان حکومت میکرد ،ندیده بوند .بسیاری بودند که اگر چه در پایتخت
زندگی می کردند جز شایعاتی مبهم ،هیچ اطالع دیگری از آنچه که در اندرونیهای
سیاسی و خصوصی شاه میگذشت ،نداشتند و مثال به درستی نمیدانستند که چند
تن از فرزندانشان به فرمان پدر نابینا شدهاند.
حال پیدایش مطبوعات جدید در قرن نوزدهم در ایران گامی بزرگ در روند تحوالت
کشور بود .مطبوعات چه دولتی و چه خصوصی در سطوح مختلف به این روند
کمک کردند و نقش اساسی از آن روزنامههای منتشر شده در تبعید بود ،اما اثرگذاری
بعدی مربوط به نشریاتی بود که چند سال پیش یا در حین انقالب مشروطیت به
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فعالیت پرداختند و چه بسا مطبوعات در این دوره توانستند نقش اطالع رسانی خود
شرایط سیاسی – اجتماعی ایران در نیمه دوم قرن  91با ظهور نسل جدید
روشنفکران ایرانی ایرانی ،توسعه روابط با غرب ،تأسیس دارالفنون ،ورود علوم جدید
به درون جامعه ،سفر جهانگردان اروپایی به ایران تحت عنوان معلم ،صاحبان حرف
و دیپلماتها این دوره را به یکی از منحصر به فردترین دورههای تاریخ ایران معاصر
تبدیل کرد.
در این دوره مقوله «آزادی» در تمامی اشکال خود همواره به عنوان مهمترین موضوع
سیاسی اجتماعی در جامعه ایران خود را نشان داد .مثال خود آزادی یکی از عناوین
مطرح شده توسط ملکم خان در روزنامه قانون همان «آزادی» به ویژه «آزادی بیان»
است .عالوه بر آن به مواردی مانند حقوق مردم ،مجلس قانوگذاری ،انجمن آدمیت
(که فرصت گستردهتری برای مشارکت آزادانه مردم را فراهم میکرد و در واقع یک
انجمن غیر رسمی بود که باورها ،رفتارها و اصول اخالقی خاص را از مردم مطالبه
میکرد که این روند جهت توسعه و پیشرفت را در اختیار عموم قرار میداد ).و در
نهایت قانون (بشیر .)9833:893 ،بررسی محتوایی مطبوعات ایران در دورهی قاجار
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را حفظ کنند.

به وضوح مشارکت فعال آنها را در فرآیند توسعه سیاسی و اجتماعی ایران نشان
میدهد که این نه فقط خاص محتوا نیست بلکه حتی تنوع اسامی روزنامهها نیز خود
بیانگر این موضوع است .به طور کلی دولت در این دوره از رسانهها به عنوان یک
ابزار تبلیغاتی و از روزنامه نگار به عنوان ابزار استفاده میکرده است.
از دیگر مواردی که بر تحوالت سیاسی – اجتماعی این دورهها تأثیر گذاشت :نوشتن
رسالههای اجتماعی و سیاسی توسط روشنفکران بود که میتوان آن را به دو دسته

121

سیاست جهانی

تقسیم نمود .دسته اول به موضوعاتی مانند آداب سلطنت ،قواعد حکومت ایران،
ستایش عدل و پاسداری رعیت و  ...پرداختهاند و دسته دوم که به مسائل اجتماعی
و سیاسی ایران پرداختهاند .با ترجمه کتب فرانسوی گوناگون به موضوعاتی مانند
آزادی خیال ،آزادی انصاف ،آزادی طبع روزنامهها ،آزادی مذاهب ،آزادیتعلیم و ...
پرداختهاند (راوندی .)1939814:،از آنجا که در دوره قاجار به مرور بر تعداد
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چاپخانهها و رشد تعداد روزنامهها و کتابها در کشور آن هم بدون کنترل ونظارت
دولتی افزوده میشد .رژیم در صدد نظارت بر مطبوعات و کتابهای منتشرشده
برآمد .اما در دوره مظفرالدین شاه ( 9824 -989ق) از شدت سانسور کاسته شد .با
پیروزی جنبش مشروطه در سال  9824ق ،تقریبا سانسور از کشور کنار رفت و هر
گونه کتاب و مطبوعات آزادنه در کشور منتشر شدند .اما این آزادی بارها توسط
قدرتهای بیگانه و دولتهای دست نشانده آنها مورد تهدید قرار گرفت .این دوره
در اصل اولین دوره مطبوعات آزاد ولی پر سانسور بود .با کودتای رضا خان میرپنج
در اسفند  9211و صعود تاریخی او به نردبان قدرت ،سایه سانسور و خفقان سیاسی
بیش از پیش بر مطبوعات و کتاب سایه افکند .آنچه دوران حکومت رضا خان برای
مطبوعات ایران به ارمغان آورد ،توقیف مطبوعات ،سر کوبی آزادی بیان و ایجاد
اختناق بود و در کنار موانع رسمی و دولتی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر
کشور نیز به اندازه کافی بر مطبوعات ،حرفهی روزنامه نگاری و عالقمندان به
مطالعه تأثیر منفی بر جای میگذاشت.

این دوره ،دوره خفقان و فعالیت در فضای بسته بود .و با ورود متفقین به ایران و
برکناری رضا شاه به پایان رسید .با روی کار آمدن محمد رضا شاه موج آزادی،
فضای عمل گستردهای را برای جراید و نشریات به وجود آورد .عالوه بر افزایش
تعداد و گسترش دامنه فعالیت آنها حیطه نقد و ارزیابی سالهای گذشته هم در
روزنامهها و مجالت اهمیت ویژهای یافت .البته فضای آزاد مطبوعات ،آرامش
چندانی را برای جامعه به بار نیاورد .چرا که مطبوعات آزاد در قالب مطبوعات حزبی
بود .این دورهها با کودتای  23مرداد به پایان رسید .سپس مطبوعات خنثی و غربزده
روی کار آمد .به طور حرفهای رو به فعالیت گذاشت (مجمع فرهنگی شهید آیت ...
بهشتی (ره).)9838،13 :
 .4-1مطبوعات
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به دنبال قتل ناصرالدین شاه در سال  9234شمسی و  9898قمری ( 9319م) و در
مهمی در افزایش رؤیت پذیری حکومت ایفا کرد .مهمترین دلیل این امر توسعه
روزنامه نگاری غیر دولتی یا روزنامه نگاری آزاد بود .این روزنامه نگاری جدید که
هفتاد سال پس از تأسیس مطبوعات دولتی پدید آمد ،به رغم نظارت دولت موفق شد
در مدت کوتاهی به صورتی بی سابقه نقش دیده بانی حکومت را ایفا کند و بتواند
جایگاه و رسالت خود را به دور از قید و بندهای معمولی دولتی ،در دفاع از مصالح
عمومی ملت حفظ کند .ارتقای این جایگاه به گونهای بود که در حد یکی از ارکان
تشکیالتی مشروطیت محسوب شد.
این نوع روزنامه نگاری که پیشتر آزادی خواهان و اصالح طلبان در خارج از کشور
پایه گذاری کرده بودند ،توانست در کنار روزنامه نگاری دولتی که در چارچوب
تئوری استبدادی قرار داشت ،چهره دیگری به خود بگیرد ،به صورتی که با انتشار
روزنامه خصوصی غیر دولتی و قید «روزنامه آزاد» در کنار جمله «با اجازه وزارت
جلیله انطباعات» در سرلوحه آنها ،دوره جدید مطبوعات ایران آغاز شد (محسنیان
راد.)989 :9834 ،
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فاصله سالهای  9891تا  9828قمری ( 9139تا  9133م) روزنامه نگاری ایران ،نقش

روزنامه نگاری ایران ،در دوره بیست و پنج ساله پس از کودتای  23مرداد تا اوج
گیری انقالب اسالمی در تابستان  9811هجری شمسی ،یکی از تیرهترین و
نامساعدترین دورههای خود را گذرانده ،دورهای که میتوان آن را دوره روزنامه
نگاری مطیع و غیر سیاسی نام داد .چرا که مشتی از روزنامه نگاران وابسته به
حکومت و قلم به مزد پا به عرصه فعالیت نهادند که هدف آنان اطاعت و چاپلوسی
و تملق گویی حکومت بود .در حدی که کودتای  23مرداد  9828را معجزه قرن
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توصیف کردند در وصف آن رویداد تلخ ،روزنامهها و نشریههای گوناگون انتشار
دادند و پس از آن نیز با انتشار روزنامهها و مجلههای مدافع رژیم و جیره خوار
حکومت عنوانهای پر طمطراق صاحب امتیاز و مدیر نشریه و روزنامه را یدک
کشیدند و طی سالها به فریب افکار عمومی پرداختند و راه کسب ثروت و مقام را
ادامه دادند .جالل آل احمد نیز این دوره را «دوره رنگین نامههای تحریک کننده
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حیوانیترین غرایز و خالی از حق و شعور و شوق توصیف کرد» (بهشتی پور:9812 ،
.)43-41
در عین حال به این موارد نیز اشاره میکنیم که با انتشار روزنامهها در ایران ،زبان
فارسی برای تحریر و انشای خود به منابع تازهای که از زبانهای غربی گرفته میشد
نیازمند شده بود .ترجمه کتابهای تاریخ و جغرافیا و فنون نظامی و علوم طبیعی
تازه و چاپ آنها در تهران و تبریز و رواج کتابها و روزنامهها ما بین مردم با سواد
موجب تحول اسلوب بیان از فارسی متداول از سابق به زبانی که به تدریج تغییرات
و اصطالحات و نکات غیر مأنوس را در خود میپذیرفت .زبان رایج را به کیفیتی در
آورد که بعد از دوران انتشار روزنامههای مختلف ،سبک نگارش اخبار و مطالب را
برای درج در روزنامههای دولت علیه ایران یا روزنامههای حوزه علمیه هموارتر و
راحتتر از زبان رایج و معمول بود .از آنجا که روزنامهها در تنظیم و تحریر ملزم به
رعایت اصول مختلف از زبان بود توانستند بر ثروت لفظی و عبارتی زبان فارسی
بیفزایند .به عبارتی انتشار سریع روزنامهها به سرعت راه را برای اقتباس و استعمال
الفاظ خارجی مانند نفوذ افکار و مفاهیم و عقاید سیاسی باز میکرد .و زبان فارسی

دری از کتاب و کاغذ و شعر فراتر رفته و در مجالس و محافل عمومی نیز به کار
میرفت (طباطبایی .)231 :9899 ،در زمان مشروطه نیز ،مطبوعات با تأمین هر
خواسته از انقالبیون «خواسته» دیگری را نیز مطرح نموده و از فرصت استفاده
میکردند .عالقه مشروطه ،قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی را نیز به
تدریج بین مردم رواج دادند (ذاکر حسین .)19 :9893 ،ناگفته نماند که روش آنها
مبنی برتجزیه و تحلیل گفتمانی بوده و توجه بیشتر به ترقی و احیای پیشینه پر
عظمت ایران بر پایه اعتقاد به نوعی ناسیونالیسم همپذیر با سازگاری مذهب و
ملیت ،خود نمایی میکند .در دوره تمرکز قدرت سیاسی دوره حکومت و سلطنت
رضا شاه از کودتای  9211تا شهریور  ،9823نظارت بر مطبوعات افزایش مییابد.
توجه بیشتر به مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و عدم انتقاد از مسئوالن و
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نهادهای درجه اول مملکتی سوق پیدا میکند .مطبوعات در این دوره به نوعی
مطبوعات بعد از سال  9821در خدمت حرکت اجتماعی بود .صحنه انعکاس
اندیشهها و عقاید مختلف مردم محسوب میشد .سبک نگارش جدید ،نثر روان و
قابل فهم بیان افکار به زبان سهل و ساده موجب شد با استفاده از این شیوهها،
حمایت عامه مردم را به دست آورند وبزرگترین عامل روشن کردن افکار مردم به
اصول و فلسفه نوین گشته و بعدها بهترین محرک انقالبی به شمار میروند
(تهرانیان.)213 :9819 ،
 .4-2سینما
در کنار مطبوعات ،در همان روزها ،برای اولین بار ،رؤیت پذیری شاه به کمک سینما
شروع شد .مظفرالدین شاه ،تابستان سال  9891قمری ( 9311م) همراه با عدهای از
درباریان برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پاریس و برج ایفل ،با وام دریافتی از
روستاها راهی اروپا شد .در واقع پدر تاجدار مظفرالدین شاه سفر به اروپا را
جایگزین سفرهای پای پیاده صفویه اما به سوی قبلهای جدید کرده بود .در همین
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ناسیونالیسم افراطی و پندار گرایانه متوسل میشدند (خانیکی.)24 :9839 ،

سفر بود که شاه ،شیفته سینما شد و پنج سال پس از اختراع سینما به وسیله برادران
او ،آن را برای نشان دادن به نوکران خود به ایران وارد کرد (مک لوهان.)9811:849 ،
در سال  9838شمسی نخستین سالن سینما به معنای واقعی آن به نام گراند سینما،
به همت علی وکیلی در گراند هتل در خیابان الله زار تهران افتتاح شد (جاودانی،
 .) 22 :9811به این ترتیب با افتتاح گراند سینما ،آبرومندترین سینمای تهران از چشم
متجددین عصر رضا شاه شروع به کار کرد.
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از سال  9898نمایش فیلمهای خبری خارجی در سینماهای تهران آغاز شد .این
فیلمها از سوی سفارت انگلیس در اختیار شخصی به نام ابوالقاسم طاهری که کارمند
سفارت در ایران بود و ضمنا برای «بی بی سی» نیز کار میکرد ،قرار میگرفت و او
اخبار مخصوص کشور انگلیس را که به صورت فیلم در لندن تهیه میشد ،ترجمه
میکرد این فیلمها پس از بازبینی از سوی اداره هنرهای صنایع مستظرفه در سینماها
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پخش میشد موضوعات آنها هم اغلب در خصوص اخبار دربار انگلیس ،اختراعات،
مالقاتهای سیاسی در لندن ،افتتاح مجالس در انگلیس و گاهی گزارشهایی از
مستعمرات انگلیس بود.
علی وکیلی ،مبتکر حوزه سینما در ایران در سال  9831دست به ابتکار دیگری زد و
نخستین مجله سینمای ایران را منتشر کرد این مجله که سینما و نمایشات نام داشت،
در قطع کوچک رقعی ،با  43صفحه به قیمت سه ریال منتشر شد .علی وکیلی،
صاحب امتیاز نشریه بود و سردبیری آن را فردی به نام اسحاق زنجانی بر عهده
داشت.
مک لوهان ،سینما را رسانهای با ماهیت تصویری بسیار دقیق میشناسد و میگوید
دست اندرکاران تئاتر و تلویزیون ،به اندازه سینما ناچار نیستند که در تقلیدهایشان
دقت به خرج دهند .چرا که اصوال ماهیت تصویری آنها چندان دقیق نیست در
مشاهده دقیق آنها جزئیات چندان مشخص نمیشوند؛ در حالی که در سینما چنین
نیست .مثال برای تهیه فیلمی تاریخی مربوط به قرن دوازدهم ،نه تنها باید لباسها به
شکل قرن دوازدهم طراحی شوند ،بلکه به دلیل دقت و باریک بینی زیاد و دوربین

فیلمبرداری ،باید پارچههای لباسهای مذکور نیز با تکنیک همان زمان نساجی شوند،
به این ترتیب هالیوود 9ناچار است عالوه بر تمام خیال پردازیهایش ،از نحوه
بازسازی دقیق و هوشیارانه بسیاری از صحنههای مربوط به گذشته هم بهره بگیرد.
مک لوهان در ادامه معرفی ماهیت سینما ،ضمن مقایسه آن با تئاتر میگوید که
کارگردان یک نمایشنامه فقط هنگامی میتواند دو یا سه شخصیت را در صحنه حفظ
کند که به طور مداوم حضور آنها را در مکانشان مورد تأکید و توضیح قرار دهد در
صورتی که مخاطبان فیلم ،بر عکس این حالت و درست مانند خوانندگان یک کتاب،
فقط به دنبال یک توالی منطقی هستند و در نتیجه به راحتی غیبت شخصیتها را
پذیرا میشوند.
به بیانی دیگر ،هر آنچه را که پروژکتور فیلم نشان دهد تماشاچی آن را میپذیرد و
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همراه تصویر به دنبال دیگری میرود .مک لوهان در مقایسه فیلم با مواد چاپی
اطالعات را در خود حفظ کند و به موقع انتقال دهد .این محمل قادر است در یک
لحظه صحنهای از افراد مختلف را نشان میدهد که برای توصیف آنها از طریق چاپ
باید صفحات زیادی به صورت منظم نگاشته شوند .تا آنها را توصیف کنند .عالوه بر
این ،فیلم دارای قدرت تکرار صحنهها و اطالعات مشروح به صورت مکرر است در
حالی که یک نویسنده قادر نیست چنین حجمی از اطالعات مشروح را طی یک
قطعه نوشته شده یا به صورت گشتالت( 2کل به هم پیوسته و تقسیم ناپذیر اما دارای
اجزای قابل تشخیص) به خواننده خود ارائه کند .درست همان طوری که عکاسی،
نقاشی را به سمت هنر انتزاعی سوق داد مثال ایجاد سبک کوبیسم 8در نقاشیو حالتی
تجسمی به آن بخشید ،سینما هم نویسنده را به نوعی صرفه جویی در شفاهیات و
سمبولیسم عمیق نزدیک کرد.

1 - Haliwood
2 - Geshtalt
3 - Coobism
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مینویسد :فیلم به عنوان یک رسانه و مانند مواد چاپی میتواند حجم عظیمی از

مک لوهان ،میان فیلم صامت و فیلم ناطق تفاوت خاصی قائل شده ومی نویسد:
ساختارهای ادراکی تماشاگر به هنگام مشاهده یک فیلم صامت ،این امکان را پدید
آورد که هر کس ،آن صدایی را که مایل است بر روی فیلم تصور کند ،اما وقتی صدا
با تصویر همراه میشود امکان اشتراک مساعی تماشاگر به شدت کاهش مییابد .به
عبارتی فیلم صامت به رسانهای تبدیل میشود که چون تشریک مساعی کمتری را
ایجاب میکند پس از نظر مک لوهان گرمتر میشود مک لوهان در تقسیم بندی
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رسانههای گرم و سرد میگوید :اصوال رسانههای گرم به عکس رسانههای سرد جای
خالی چندانی برای مخاطبان خود باقی نمیگذارند تا پر کنند و در نتیجه باید گفت:
که رسانههای گرم تشریک مساعی چندانی را ایجاب نمیکنند .مک لوهان معتقد
است زمانی که رسانهای بتواند اوال یکی از حواس انسانی را امتداد بخشد مثال اگر
چشم بتواند قدرت بینایی خود را امتداد دهد فواصل بسیار دورتر را ببیند و ثانیا

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

حساسیت باالتری را ایجاد کند.
به آن گرم می گویند .او توضیح میدهد که مقصودش از حساسیت باال ارائه هر چه
بیشتر دادهها به وسیله رسانه است .حال از آنجا که موضوع مقاله پیرامون تأثیر انواع
رسانهها بر جامعه ایران در دوره قبل از انقالب میباشد .برای سینمای مستند ایران
پیش از انقالب میتوان سه دوره را در نظر گرفت :دوره اول فیلمبرداران نسبتا آشنا
به دوربین به برداشتهای بدون واسطه از رویدادهای خبری ،گزارشی در سالهای
پایان حکومت قاجاریه و اوایل رژیم پهلوی مشغول بودند .دوره دوم ،دورانی که
بحرانهای سیاسی سالهای کودتای  9823تا  9843را موجب شد و در حقیقت در
این زمان ،آمریکا ،نقطه اتکایی برای حضور خود در منطقه پیدا کرد و با نفوذ به
ارکان فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور ،تأثیر تکنیکی خود را بر تعدادی
از مستند سازان آینده کشور گذاشت .ذکر این نکته مهم است که سالهای  9823تا
 9843هیچ نوع جنبش اجتماعی و فرهنگی خالق و قوی در زمینه فیلم مستند در
ایران مطرح نشد و اگر هم چند نمونهای هم در این سالها عنوان شد زیر تیغ ممیزی
مورد حملهو یورش قرار گرفت.

دوره سوم ،یعنی از سال  9843تا  ،9813چون فیلمسازان صاحب اندیشه قادر به
انتقال اندیشه خود به طور صریح در فیلمهایشان نبودند ،گرایش به فرم و در نتیجه
سمبل گرایی در مضامین فیلمهایشان کمک میکرد تا آنها بتوانند به طرح مسائل
اجتماعی و انتقادی بپردازند ،که البته بعضی اوقات به خاطر ضعف در میزان
اطالعات تماشاگران ،فیلمهای مستند با آنها ارتباط بر قرار نمیکرد (عادل:9819 ،
.)919
با توجه به سه دوره فوق ،متاسفانه در کل سینمای مستند ما درست مانند فیملهای
داستانی تولید شده در بخش خصوصی و دولتی نتوانست به طور کامل پاسخگوی
نیازمبرم مردم و جامعه باشد .چه بسا علی رغم تکنیک قابل قبولی که در خود
داشت ،نقطه ضعف اساسی آن فقدان تحقیق و مطالعه کافی در باره موضوع و
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رویداد مستند در فیلمهای مستند بود.
سال  9829قمری ( 9138م) دوستعلی خان معیرالممالک ،امتیاز دایر کردن تلفن در
تهران را از مظفرالدین شاه قاجار گرفت و این دستگاه کار خود را با یک خط تلفن
میان دربار و محل اقامت نخست وزیر آغاز کرد .در سال  9394تلگراف همراه با
تسهیالتش توسط انگلیسیها در ایران آماده شد ،اما به دلیل سوء تفاهمهایی با مقامات
ایرانی تا یک سال به کار نیفتاد .البته تلگراف برای خزانه دولت ایران نه تنها در آمد
زیادی ایجاد نمیکرد .بلکه دست شاه را برای مذاکره با ماموران دور دستش باز کرده
بود و بیش از هر عامل دیگری به تنهایی در پیدایش نهضتهای اصالح طلبانه و ملی
که در ربع آخر سدههای نوزدهم اوج گرفت ،مؤثر بود .نخستین روزنامه تهران نیز
که در سال  9313منتشر شد به خالصه گزارشهای خبر گزاری رویتر پرداخته که
هر صبح برای انتشار در هند از لندن مخابره میشد .البته این رسانه باعث شهرت
زیاد انگلیسیها در سایه
(رایت.)9811:923،

تلگراف مرکز و جنوب ایران بیش از روسها شد
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 .4-3تلفن و تلگراف

مک لوهان به برخی از پیامدهای تلگراف و تأثیرات آن بر سایر حوزههای ارتباطی در
جوامع غربی اشاره میکند که در ایران روی نداده بلکه بعدها بدون تأثیرپذیری از
تلگراف به وقوع پیوسته و در واقع به تقلید از تجدد دنبال شده است .برای مثال
انتشار اخبار پیش بینی هوا در رسانهها مدتها پس از دستیابی به تلگراف دنبال شده
است .لوهان مینویسد :پس از ظهور تلگراف بود که گرایشهای وضع هوا ،یعنی
یکی از عناصر مهم نفع انسانی که جنبهای کامال مردمی و همگانی دارد به شدت از
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سوی روزنامهها پیگیری شد .تلگراف موفق شد مطبوعات کوچکتر و حاشیهای
مناطق گوناگون را از وابستگی به مطبوعات بزرگ برهاند .بعدها تلگراف ،در اغلب
کشورهای اروپایی ،تعدد گروههای ملی کوچک را دامن زد و چیدهها و
موزاییکهای متداوم را تشدید کرد .از طرفی تلگراف به سرعت ساختار مرکز
محیطی را نیز تضعیف کرد (مک لوهان.)211-833 :9811 ،
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مک لوهان معتقد است که تلگراف حتی بر سبکهای ادبی نیز تأثیر گذاشت و آن را
به سمت اختصار نویسی و عنوان نویسی هدایت کرد .شواهد حاکی از این است که
از حدود سالهای  9123استفاده از گرامافون نیز ،در ایران رایج شد و استفاده از آن
حتی در میان طبقات میانه جامعه نیز رسوخ کرد .روزنامه اطالعات در شماره 9
مرداد  9833خود در مقالهای نوشت :باالخره گرامافون و صفحه ،در رگ و ریشه
جامعه ما جای گرفت .یک گرامافون با صفحات جورواجوری که هر روز مثل سیل
به این مملکت سرازیر میشود ،هستی یک خانواده طبقه سوم را به باد داده است.
از سال  9898استفاده از تمبر پست نیز برای تبلیغات حکومتی آغاز شد .هفتم
فروردین آن سال نخست وزیر طی نامهای خطاب به وزیر پست و تلگراف نوشت:
«هیئت وزرا در جلسه چهارم فروردین  9898طبق پیشنهاد وزارت پست و تلگراف
و تلفن ،طبع تمبرهای مخصوص تجسم ترقیات مملکت را به شرح ذیل مطابق قطعه
عکسهای ضمیمه که در مقابل هر یک از تمبرها شرح داده است تصویب نماید»
(مک لوهان ،همان .) 831 :در فهرست پیوست این سند ،تصاویر تمبرها اینگونه
معرفی شده است :بنای تخت جمشید ،قوای هوایی ،هتل رامسر ،راه آهن جنوب.

مک لوهان در مورد تلفن میگوید :یکی از مهمترین اثرات تلفن ،تأثیر بر شبکه
پیچیدهای از ساختارهای به هم فشرده اداری و تصمیم گیریهای سازمانی است چرا
که اصوال نمیتوان از طریق تلفن ،یک حاکمیت را به گونهای سیستماتیک تفویض
کرد؛ چون با سرعتی که این وسیله دارد ،ساختار هرمی شکل قدرت را بر هم
میریزد و در سلسله مراتبی که افراد به شدت درگیر آن هستند دگرگونی پدید
میآورد  .تشکیالت رزمی آلمان که طی جنگ به رادیو تلفن مجهز شده بود ،اگر چه
از این طریق تحرک باالیی به دست آورد ولی به ناچار ساختارهای سنتی نظامی نیز
دگرگون شد .تلفن به دلیل طبیعت وجود خود ،ابزاری شخصی و فردی گردید.
 .4-4رادیو و تأثیر آن بر تحوالت ایران
مردم ایران از همان سالهای تأسیس اولین فرستندههای رادیویی در جهان از طریق
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مطبوعات ،با اختراع و طرز کار آن آشنا شدند برای مثال در سال  9188( 9892م)
چند دستگاه گیرنده رادیو وارد کشور شده بود .مجله ایران باستان یک صفحه
کامل را به «رادیو و فواید آن» اختصاص داد و نوشت «رادیو دیگر امروزه در اروپا
جزء لوازم اولیه شده است» (ساروخانی .)81 :9819 ،اولین گیرندههای رادیو در سال
 9834وارد ایران شد .اختراع رادیو ،مهمترین اختراع قرن دانسته شده و ضمن باور
شدید به نظریه تزریقی 9وجود رادیو برای کشوری چون ایران که در آن بی سوادی
عمیق و گسترده وجود دارد و در شرایط نبود مطبوعات بسیار ضروری دانسته شد.
رادیو ،یکی از عوامل بسیار بزرگ و مهم برای پیشرفت فرهنگ و تمدن در هر
کشوری میباشد در کشورما فواید رادیو به مراتب بیشتر از سایر جاها بوده است.
چرا که قسمت بیشتری از جمعیت ما بی سواد بوده ،کتب و مجالت هم به قدر کافی
نداشتیم و آنچه بوده در دسترس همگان نبوده است .خالصه آنکه منظورهایی را که
در کشورهای دیگر به وسیله کتاب و مجله و نشریات دیگر حاصل مینمایند در

 .2نظریهای که قدرت تأثیرگذاری فوق العاده ای برای رسانه قائل بوده و اثر رسانهها را مانند یک تزریق زیر پوستی میدانسته است
این نظریه در اواخر دهه  2391میالدی کامال رد شد
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وقتی هنوز هفت سال به تأسیس فرستنده رادیو در ایران باقی مانده و احتماال فقط

ایران با رادیو باید انجام داد؛ چرا که هر کس هر قدر بی سواد و عامی و محض هم
باشد از رادیو میتواند استفاده کند و این کار خرجی هم ندارد و در قهوه خانهها یا
میدانهای عمومی بزرگ ،عامه مردم میتوانند رادیو را بشنوند .البته این موارد
مربوط به دهههای قبل است.
رادیو میتواند مهمترین ابزار پرورش افکار جامعه باشد .به منزله آموزشگاه وسیعی
است که وسعت آن به اندازه وسعت جهان است و در آن واحد میتواند میلیونها
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نفوس انسانی را در مکتب خود پرداخته و به تهذیب اخالق و تنویر افکار بپردازد.
رادیو میتواند هر کسی را که دارای هر شغل و پیشهای باشد مانند ناصحی مشفق و
دوستی صادق راهنمایی کند ،سطح فرهنگ و دانش همگانی جامعه را باال ببرد .آنها
را به حقایق مقتضیات زندگی عصر حاضر و واجبات و تکالیف آن آگاه کند و
باالخره همگان را برای زندگی مالی و شرافتمندانه مهیا و آماده سازد .رادیو ،از همان
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آغاز نویسندگان برجسته آن عصر را به کمک طلبید .وقتی رادیو در ایران درحال
افتتاح بود .یک سال از شروع جنگ جهانی دوم گذشته بود.
در سالهای اولیه تأسیس رادیو در ایران درصد با سوادان بسیار پایین بود و آمارهای
در دسترس نشان میدهد که سال  9894حدود فارغ التحصیالن دوره شش ساله
ابتدایی در سراسر ایران در حدود  1هزار نفر ( 3334نفر) بوده و کل محصلین کشور
 918هزار و  211نفر و گرایش باسوادان به روزنامه نیز در پایینترین حد بوده است.
در نتیجه ،در همان اوایل کار رادیو ،عدهی داوطلبان شنود رادیو بر خوانندگان بالقوه
مطبوعات برتری یافت .مک لوهان معتقد بود که جوامع پر سواد که پیشتر فرصت
حضور کافی در کهکشان گوتنبرگ را داشتند در مقابل رادیو مقاومت بیشتری بروز
میدادند .او مینویسد :مردم کشورهای انگلستان و ایاالت متحده آمریکا به دلیل
عادت دیرینشان به خواندن و استفاده از صنعت چاپ ،مدت مدیدی توانستند خود را
در برابر نفوذ رادیو مصون نگه دارند.

بنابراین ،جامعه بسیار کم سوادی مثل جامعه سال  9891شمسی ایران که چند بار
فرصت اقامت ماندگارداشته ،مصونیت کمتری در برابر نفوذ رادیو از خود نشان داده
ضمن اینکه رسانه جدید ،تقویت یکی از حسهای آنها را نیز به ارمغان آورده بود.
مک لوهان معتقد بود که رادیو ،به مثابه یک رسانه الکتریکی در امتداد سیستم عصبی
انسان است .او رادیو را مشابه اختراع چرخ میدانست که در امتداد پای انسان عمل
کرد و توانست قدرت آن را افزایش دهد .رادیو نیز توان حس شنیدن را ارتقا داد
(ساروخانی )49 :9819 ،رادیو حتی از تلفن و تلگراف هم اثر بیشتری دارد چرا که به
طور خاصی با اولین وسیله تماس انسانی یعنی زبان محاوره ملی رابطه مستقیم
دارد تلفیق این دو فناوری یعنی زبان مادری و رادیو که از تمام فناوریهای انسانی
قدرتمند و متنفذترند ،باید شکلهای تازهتر و خارق العاده تری از تجربیات انسانی را
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بروز دهند.
که کمتر برنامه رادیویی وجود دارد که تهیه کنندگانش این هدف را دنبال نکنند.
حال از آنجا که نفوذ فرهنگی رادیو در جامعه ایران ،به تدریج توسط دولتمردان یک
ضرورت شناخته شد .حکومت میتوانست از این رسانه ،نه تنها در جهت ایجاد
ارتباط بیشتر و عمیقتر با مردم استفاده کند .بلکه با به کارگیری این وسیله ،افکار و
اندیشههای خاص حکومتی را به مردم القا و افکار آنان را کنترل کند .به طور کلی
شبکه رادیویی در ایران به عنوان وسیلهای برای سرگرم کردن مردم و القای افکار و
اندیشههای خاص حکومتی طی مدت چهل سال به دورترین نقاط کشور راه یافت و
جالب آنکه به دلیل بی سوادی عموم مردم حوزه تأثیر تأثیر گذاری آن به مراتب فراتر
از مطبوعات بود .رادیو ملی به شدت تحت کنترل دولت بود و تنها افکار و عقاید
دولت را تحت شعاع قرار میداد و سعی در حفظ و تثبیت حاکمیت رژیم پهلوی
داشت (نواختی مقدم.)231 :9812 ،
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با استفاده از رادیو فرد با جامعه عجین میشود و همه یک صدا میشوند به طوری

اما نکته مهم آن است که این رسانه مهم و فراگیر نه تنها نتوانست در جذب
مشروعیت برای پهلوی مفید باشدبلکه سرانجام در پایان این دوره مغلوب پایگاه
مهمی مانند مساجد و حسینیهها شد.
 .4-5عصر تلویزیون
روز یازدهم مهرماه  ،9881وقتی که هنوز در نیمی از کشورهای جهان ،فرستنده
تلویزیونی وجود نداشت و هنگامی که بسیاری از کشورهای آسیایی بدون تلویزیون
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بودند هنوز هفت سال مانده بود تا تلویزیون در هند گشایش یابد ،اولین فرستنده
تلویزیون در ایران افتتاح شد ،شروع به کار سایر وسایل ارتباط جمعی در ایران را
همیشه دولت به عهده گرفته بود .اولین روزنامه ایران ،دولتی بود .اولین نمایش
سینما را دولت آغاز کرد و اولین فرستنده رادیویی نیز کامال در اختیار دولت بود .اما
ساعت  1بعدازظهر روز جمعه  99مهر  9881برای اولین بار بخش خصوصی ایران،

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

بر اساس مصوبه سه ماه قبل مجلس شورای ملی ،نخستین فرستنده تلویزیونی را در
تهران به کار انداخت که قدرت آن فقط  8کیلو وات بود و فقط در شعاع 913
کیلومتری تهران امکان مشاهده تصاویر سیاه و سفید آن فراهم میشد.
در مصوبه مجلس قید شده بود که تلویزیون مذکور تا  1سال از پرداخت مالیات نیز
معاف است .تلویزیون وسیله تفریحی جدیدی است که مزایای سینما و رادیو را به
طور مشترک به خانه میآورد و اگر درست مورد استفاده قرار گیرد میتواند خدمات
فرهنگی مهمی انجام دهد .علیرغم آن تلویزیون ،وسیلهای تفریحی فردی و بی
فعالیتی است با تماشای تلویزیون حس ابتکار و استدالل کم شده و فعالیت روحی،
جسمی و تفریحی خارج از منزل محدود میگردد .روح اجتماعی کم کم به انزوا و
انفراد تبدیل شده و حرکت و فعالیت به راحتی و آسایش طلبی تبدیل میشود.
تلویزیون نوعی دگرگونی روانی و اجتماعی پدید آورد که عامل اصلی آن تصویر
تلویزیونی بودمک لوهان در مقایسه تلویزیون با کتاب مینویسد :وقتی که تلویزیون
جای کتاب را گرفت مفاهیم و مشخصات فکری انسان نیز تغییر کرده و با تلویزیون
کل و وحدت دیده میشود انسان با محتوا یکی میشود با مطالعه کتاب فرد خود را

کنار میکشد فقط پیام را میگیرد ،مک لوهان به ترکیب رادیو و تلویزیون نیز اینگونه
اشاره میکند :با وجود رادیو و تلویزیون نمایش رویدادها میتواند آن گونه اجرا شود
که گویی همه چیز در آن واحد اتفاق افتاده است مک لوهان در مقایسه تلویزیون با
عکس مینویسد :از نظر ارزش دادهها تلویزیون برای تماشاگر از غنای چندانی
برخوردار نیست .چرا که تصاویر آن ثابت نیست.
برخالف عکس که فقط سایهای از آنها در ذهن باقی میماند او در مقایسه
تلویزیون و با سینما مینویسد :که یک تصویر تلویزیون به نحوی ارائه میشود که با
فیلم کامال متفاوت است .او معتقد است که تلویزیون حتی بر عملکرد رادیو نیز تأثیر
گذار است ،رادیو پس از تلویزیون جنبهای کامال خصوصی و فردی یافت به طوری
که حتی نوجوانان خود را از برنامههای تلویزیونی بیرون کشیدند تا به موسیقی رادیو
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گوش فرا دهند .از طرفی از آنجا که رسانه تلویزیون در ابتدا به صورت خصوصی
برای دستیابی به اهداف سیاسی و فرهنگی خود و برای شکل دادن افکار عمومی
طبق خواستههای خود به طراحی یک مرکز تلویزیونی کامال انحصاری در دست
حکومت پرداخت .در عین حال فیلمهایی که از طریق تلویزیون پخش میشد،
تبلیغاتی برای کشاندن جوانان به طرف فرهنگ غرب و از بین بردن سنتهای دیرین
جامعه بود تا به جایی که هر بینندهای را به سمت کارهای دور از شئون اسالمی سوق
میداد .در بیشتر فیلمهای خارجی نیز ،بینندگان که اکثر آنان جوانان بودند هویت
فرهنگی خود را از دست داده و جذب فرهنگ کشورهای غربی به ویژه آمریکا و
انگلیس میشدند .مخصوصا آن که صحنههای خیالی اکثر فیلمها ،جوانان را از
زندگی واقعی دور میکرد و به عالم رؤیا و زندگی مصنوعی و ساختگی و تقلید
کورکورانه از هنر پیشهها میکشاند (مصطفوی.)99 :9811 ،
نتیجهگیری
در ای ن مقاله ابتدا سعی شده است که به تعریف رسانه ،انواع رسانه ،دیدگاههای
مربوط به رسانه ،تأثیر رسانهها بر تحوالت سیاسی– اجتماعی ایران و تأثیر وسایل
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اداره میشد و تأمین کننده اهداف سیاسی -اجتماعی حکومت نبود .حکومت پهلوی

ارتباط جمعی بر توسعه پرداخته شود .حال با توجه به موارد مطرح شده میتوان
گفت در ایران نیز جهانی شدن در کنار عوامل داخلی به رشد و گسترش رسانههای
کمک کرده است .عالوه بر کتاب ،جهانی شدن موجب رشد چشمگیر در سایر
رسانههای مکتوب همچون مطبوعات نیز شده است .تأثیر این رسانه در شکلدهی
عقاید و رفتارهای مردم و جامعهپذیریشان ،به دلیل استفاده روزافزون از ابزارهای
نوین و شیوههای علمی ارتباط ،اقناع و تبلیغات بیشتری شده است .نمیتوان منکر
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تأثیر رسانهها مخصوصا مطبوعات در رشد و آگاهیهای سیاسی – اجتماعی و علمی
جامعه شد .رشد نسبی مطبوعات در ایران نیز نشانی از تحوالت بنیادین در سطح
جهانی یا نظام داخلی کشور بوده است .به عبارتی تاریخ روزنامهنگاری هر کشور،
تاریخ تحوالت عمومی آن جامعه است .چه بسا پژوهش در مطبوعات هر جامعهای
پژوهش در حوزه سیاسی و اجتماعی آن جامعه میباشد .بررسی محتوایی مطبوعات

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

ایران در دوره قاجار به وضوح مشارکت فعال آنها را در فرآیند توسعه سیاسی و
اجتماعی نشان میدهد .عالوه بر مطبوعات رسانههای اجتماعی نیز به تحلیل مسائل
اجتماعی و سیاسی پرداخته و بر روند توسعه ایران تأثیر گذار بودهاند .و چه بسا
پیدایش مطبوعات جدید دولتی و خصوصی در قالب سطوح مختلف به عنوان یک
رسانه مکتوب و آن هم به شکل روزانه و یا هفتگی در قرن نوزدهم توانست گامی
مهم در روند تحوالت کشور ایفا کند .حتی با نقش تاکتیکی و اطالع رسانی خود
توانستند بر پایههای انقالب مشروطیت نه تنها تاثیرگذار باشند ،بلکه آن را نیز به ثمر
برسانند .با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آن هم از برای رسانههای مختلف و
مخصوصا مطبو عات ،این دوره ظهور روشنفکران ایرانی را به خود اختصاص داد که
نه تنها با تأسیس دارالفنون و ورود علوم جدید به ایران پنجرههای زیادی را به سمت
پیشرفت و توسعه گشود ،بلکه واژه معنادار آزادی نیز در این میان به عنوان مهمترین
موضوع سیاسی _ اجتماعی خود را در جامعه ایران نشان داد و حتی عالوه بر آن
مواردی مانند حقوق مردم ،مجلس قانون گذاری و  ...فرصت بیشتری را برای
مشارکت مردم فراهم نمود که این همان روند توسعه و پیشرفت برای جامعه چند

قومی ایران با یک ادبیات مشترک بود و فرآیند توسعه سیاسی و اجتماعی را نیز در
اصل برای ایران به ارمغان آورد .ناگفته نماند همان طور که در متن این پژوهش نیز
مطرح شد در اصل در این دوره از حکومت از رسانهها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و
از روزنامه نگار به عنوان یک ابزار استفاده شده است.
در دوره رضا خان نیز فضای بستهای بر مطبوعات حاکم شد و با روی کار آمدن
محمد رضا شاه از آنجا که مطبوعات آزاد در قالب مطبوعات حزبی فعالیت میکرد
فضای توسعه سیاسی گستردهتر شد البته در این میان سینما به عنوان یک رسانه
نتوانست پاسخگوی نیاز مردم و جامعه باشد ولی تلفن و تلگراف با توجه به
ویژگیهای خود در پیدایش نهضتهای اصالح طلبانه و ملی مؤثر واقع شدند در عین
حال رادیو به عنوان رسانهای جدید در دوره پهلوی وسیلهای برای سرگرم کردن
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مردم و القای افکار و اندیشههای حکومتی بود ولی به دلیل بی سوادی عامه مردم در
آگاهی مردم را بسیار گستردهتر و وسیعتر نمود تلویزیون نیز به عنوان رسانه دیگر در
دوره پهلوی از آنجا که تأمین کننده اهداف سیاسی و اجتماعی حکومت نبود بر
شکاف و فاصله بیشتر حکومت و جامعه میافزود.
این بررسی نشان میدهد در دورههای مختلف تاریخ ایران عالوه بر زمینهها و
بسترهای داخلی ،رویدادهای خارجی و فضای بینالمللی بسیار تأثیرگذار بر شرایط
بوده است .مثال با توجه به تاریخ تحول مطبوعات در دورههای مختلف تاریخ معاصر
میتوان گفت :دوره های خفقان و سانسور در مطبوعات ،مشابه آنچه در دوره
استبداد رضاشاهی یا سالهای پس از کودتای  23مرداد  9882و خرداد 9842
میبینیم ،برابر با فضای سکون و رکود اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی میباشد .رسانهها
با توجه به جایگاه خود میتوانند مبدأ رویکردها ،جهت گیریها ،گفتمانها و خرده
گفتمانهای تازه در ایران باشند این روند با برگزاری میزدگردها ،مناظرهها ،تحلیل و
گفت و گو های چالش برا نگیز و عمیق که ایدههای گروههای فعال سیاسی را به نقد
میکشد قابل اجراست .از این طریق اطالعات الزم را در اختیار مردم قرارمی دهند .و
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استفاده راحتتر از آن ،حوزه تاثیرگذاری آن بیشتر از مطبوعات بود و بینش و

فضای الزم را برای شناخت دقیقتر مردم نسبت به گروهها و جریانها ایجاد میکنند.
از طرفی افکارعمومی در فضایی شکل میگیرد که آگاهی وجود داشته باشد و نقد
تبادل افکار و وجود روحی از تضاد بین عقاید ،جایگاه شکل گیری افکار عمومی
است و رسانه جایگاه طرح این مسئله است ،نقش رسانهها در حالی که رسانهها ابزار
قدرتمند تاثیرگذاری در عرصه بین المللی به شمار میروند نقش آنها در تبلیغات
مختلف بازرگانی ،سیاسی و فرهنگی و در نتیجه شکل دهی افکار عمومی و بالتبع
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فرآیند توسعه سیاسی و اجتماعی بیش از پیش به چشم میآید .از طرفی گسترش
مباحث تکنولوژیهای ارتباطی در ایران بهتر است به گونهای باشد که به خالقیت
گستری و نه به خالقیت زدایی منجر شود .مثال در زمینه فرهنگی به پیوندزدن
نوآوریها به سنتها در زمینه اقتصادی ،رسانهها با افزایش انتظارات و اشاعه
دانشها و مهارتها به تجهیز و تربیت نیروی انسانی بپردازد و از نظر سیاسی نیز به

رسانهها و توسعه سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی

تفاهم و نزدیکی ملل و فرهنگهای گوناگون پرداخته و در نهایت به زیر بنای فکری
به هم پیوسته جهانی همت گمارد.
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ظهور جریانهای جهادی-تکفیری بهعنوان قرائتی سیاسی از اسالم سلفی ،تحوالت عظیمی را در
منطقه شکل دادهاند .در دهه  08میالدی موج اولیه این جریانات جدید از ائتالف وهابیهای
عربستان سعودی در غرب و جریانهای بنیادگرای اسالمی عربی در شرق دنیای عرب برعلیه
اشغال افغانستان شکل گرفت .حوالی خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان ،القاعده بهعنوان
موج دوم گروههای جهادی-تکفیری اعالم موجودیت نمود .بعد از اشغال عراق در سال ،1883
موج سوم گروههای تکفیری تشکیل و وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی-نظامی خود
گردیدند .انقالبهای عربی به احیای این جریانات و ایجاد موج چهارم گروههای تکفیری در عراق
و سوریه انجامید که داعش یا خالفت اسالمی مهمترین نماینده آن است .در این مقاله سعی
گردیده است با بررسی این سیر تطور و تغییرات ایدئولوژیک ،عوامل ساختاری اجتماعی ،سیاسی
و بهویژه هویتی ناشی از عوامل داخلی یا دخالت خارجی که به تقویت خشونت و تسهیل
عضوگیری گروههای تکفیری و همچنین تغییر دیدگاههای آنها انجامیده است ،موردبررسی قرار
گیرد .در این راستا با بهرهگیری از مفاهیم تئوری «خشونت ساختاری» و «خشونت هویتی» و
همینطور «امپریالیسم ساختاری» یوهان گالتونگ به عوامل تشدیدکننده این نوع از خشونت با
تکیهبر مباحث هویتی و ساختاری ازجمله چگونگی ساخت مفاهیم «ما» در مقابل «دیگری» و
تشدید بحرانهای ناشی از خشونت هویتی و نیز نقش تحریک خارجی در آن پرداختهایم.

مقدمه
اندیشه تکفیری گروه داعش ،جذابیت زی ادی ب رای بس یاری از مس ماانا س ی در
سراسر دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا جاهوریهای استقالل یافت ه ش وروی س اب و
کشورهای خاورمیانه داشته است و تعداد قابل توجهی از جوانا مسماا را ب ه خ ود
جذب کرده است .برخی از آمارها از حاایت ی ا ها د ی ب یش از  29درص د م رد
عربستا و بخش قابلتوجهی از جها اهل س ت با این گروه تکفیری خبر میده د.
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ذا توجه به ریشه های فکری و سیر تحول و تطور این اندیشه و تفک ر ،از اهای ت و
جذابیت مضاعفی برای محققین و سیاستادارانی که مایل به درک عای تر این پدی ده
جدی د هس ت د ،برخ وردار اس ت .ب ه عقی ده ص اح نظ را  ،تارک برریش هه ای
افراطیگری به اندازه مبارزه با آ اهایت داد و بدو آ مقابمه با افراطی گ ری ماک ن
نیست .تکفیر نقطه اشتراک و محوری اندیشه های جه ادی تکفی ری اس ت و ب دو
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درک آ امکا درک صحیح تطورات اندیشه های تکفیری ماکن نیس ت .ب ااین ح ال
برای فهم بهتر و سازما م د م ط درونی گروه های تکفیری و عوامل تقویت ک ده آ
نیازم د نظریه و تئوری هستیم .آنچه در این مقا ه سعی در تبیین آ داری م چگ ونگی
تحول این مفهو اسالمی در سال های پس از دهه  08میالدی و مه م ت ر از آ نق ش
اف ایش خش ونت س اختاری و ه ویتی در خاورمیان ه در اث ر تحریک ات داخم ی و
خارجی است .به عبارت دیگر سعی خواهیم ناود هابستگی میا خش ونت بیش تر و
تعریفات ضعیفتر هویتی گ روهه ای تکفی ری را ب ا اف ایش زمی هه ای خش ونت
ساختاری و هویتی شامل سه عامل تهدی د ،تبع یض و تحری ک خ ارجی را بررس ی
ناوده و بر سازوکارهای تحریکات داخم ی و خ ارجی و ش کل گی ری زنجی ره ه ای
تصاعدی بحرا و خطر ج گ فرقه ای تارک نااییم .این بررسی به ما کاک خواه د
کرد تا تصویر بهتری از این جریانات خطرناک به ویژه داعش داش ته و انتخ اب ه ای
بیشتر و مؤثری برای ک ترل و مهار آ پیش هاد دهیم .برای دستیابی به این م ظور ،ابتدا
به شرح چارچوب نظری یوها گا تونگ درباره نظریه عاومی خش ونت و خش ونت
ساختاری

میپردازیم.

در این بخش هاچ ین اشاراتی به مفهو هویت و ع اصر تشکیل ده ده آ نا وده و
مدل های تحریک پذیری هویتی را شرح خواهیم داد .سپس ب ا اس تفاده از چ ارچوب
نظری ترسیم شده ،به مقو ه تکفیر نگاهی از زاویه مفاهیم هویت و خشونت نا وده و
دو نگرش س مبی و ایج ابی ب ه موض و تکفی ر را بس

خ واهیم داد .در ادام ه ب ه

تبارش اسی گروه های جهادی–تکفیری پرداخته و به بیا تفاوت های امواج چهارگان ه
گروههای جهادی-تکفیری در سیوپ ج سال اخیر میپردازیم .هاچ ین سعی میک یم
جایگاه فکری و عقیدتی این گروه ه ا را در می ا ف ر و گرایش ات اس المی تبی ین
نااییم .بررسی س هم و اهای ت س ه عام ل تهدی د ،تبع یض و تحری ک در اف ایش
خشونت های هویتی و به ویژه مکانیسم شکل گیری زنجیره تصاعدی خشونت ه ویتی
از موضوعات بخش بعدی این مقا ه هست د .به عالوه موضو دخا ت های خارجی در
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چارچوب «امپریا یسم س اختاری» ه م از دیگ ر موض وعاتی هس ت د ک ه موردتوج ه
ناایش هابستگی مع ادار اف ایش دخا تهای نظامی «امپریا یسم ساختاری» ب هوی ژه
آمریکا در سیوپ ج سال اخیر با تطورات چهارگانه گروههای جهادی-تکفیری بخ ش
دیگری از این مقا ه را تشکیل می ده د .در پای ا ب ا توج ه ب ه مطا

ط رح ش ده،

توصیه هایی را برای ک ترل این جریا ها و مهار جذابیت روزاف و آ ب رای جوان ا
مسماا خاورمیانه یا خارج از آ پیش هاد خواهیم

ناود.

 .1چارچوب تحلیلی :خشونت ساختاری و خشونت هویتی
اندیشه های جهادی-تکفیری ج و اندیشه های مروج خشونت دسته ب دی م یش وند.
اعاال خشونتبار زاییده اندیشههای خشن است و با عکس؛ بهعب ارتدیگ ر ،اعا ال
خشونت آمی با اندیشه های خشن توجیه میشوند و یا نیروه ای عامی اتی موردنی از
خود را جذب می ک د .اندیشه ها و اعاال خشونت آمی و رادیک ال عا دتا ناش ی از
احساس تهدی د و ع د ام ی ت و ب ر مب ای ح س محافظ ت از مرزه ا و قما رو و
سرزمین هاست و با نگاهی ج ئیتر ،روی مسئمه ام یت ف ردی هری ک از ش هروندا
متارک شده است .ذا هر چی ی که این ام یت را تهدید نااید ،زمی ه س از خش ونت

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

قرارگرفتهاند.

اعم از مستقیم یا ساختاری و ب روز ی ا تط ور اندیش هه ای خش ونتآمی هس ت د.
به عبارت دیگر ،هابستگی مستقیای بین احساس تهدید اف راد و گ روه ه ای ق ومی و
مذهبی با اف ایش عاومی انوا خشونت وجود دارد .خشونت ساختاری ی ا خش ونت
غیرمستقیم اصطالحی است که «یوها گا تونگ» صمح پرداز مشهور نروژی نخس تین
بار به نظریهپردازی درباره آ پرداخت .گا تونگ در مقا های تحت ع وا «خش ونت،
صمح و مطا عات صمح» در سال  9292به معرفی ای ن مفه و پرداخ ت و بع دا آ را
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توسعه

داد(Galtung,1969).

ب ا به تعریف گا تون گ« ،خش ونت س اختاری» ن وعی از

خشونت غیرمستقیم است که از سوی ساختارها و ی ا نهاده ای اجتا اعی ب ر م رد
تحای ل م یش ود و م ان دسترس ی آ ه ا ب ه نیازه ای اساس یش ا
میگردد

).(Galtung,2007:106

این نو خشونت می تواند مقدمه ،مکا ل ی ا نتیج ه خش ونت مس تقیم(ب ه ک ارگیری
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مستقیم قدرت فی یکی و زور) باشد و ب ا به عقی ده گا تون گ ،ب اوجود آس ی

ه ای

فراوان ی ک ه خش ونت س اختاری ب ه نیازه ای اساس ی بش ری وارد م یآورد،
غیرقابلاجت اب است ) (Galtung,2007:106مباحث خشونت ساختاری قرابت زی ادی
با مباح ث ب ی ع دا تی اجتا اعی دارن د ،و ی مح دوده آ ه ا وس ی ت ر و کم ی ت ر
است.درمجاو  ،تصور گا تونگ از خشونت ،به ک اربرد مش هود زور می ا انس ا ه ا
محدود نایشود ،بمکه «هر چی قابل اجت ابی که مان خودشکوفایی انسا شود» را هم
در

برمیگیرد(1988:272

 .)Galtungدر این چارچوب او میا چهار نو خش ونت در

سیاست جها فر می گذارد .نخست ،خشونت «قدیای» و ش اخته شده ای اس ت ک ه
به ایجاد عادی درد مثال در ج گ ،شک جه یا مجازات ه ای غیرانس انی و اهان ت ب ار
اشاره دارد و گا تونگ از آ به «خشونت مستقیم» تعبیر م ی ک د(.گ ریفیتس)9800 ،
دو  ،گا تونگ «بی وایی» را به مع ی محرومیت از نیازهای مادی اساسی در زمی ه تأمین
سرپ اه ،پوشاک ،خوراک و آب در نظر می گیرد(گریفیتس )9800 ،و ما در ای جا از آ
به «خشونت اقتصادی» تعبیر میک یم .سو « ،سرکوب» ک ه اش اره ب ه از دس ت داد
آزادیهای انسانی برای انتخاب عقاید و اظهار عم ی آ ها و دسترسی ب ه مش ارکت و

قدرت سیاسی دارد (گریفیتس)9800 ،که از آ به «خشونت سیاسی» تعبیر میش ود و
سرانجا  ،گا تونگ از «بیگانگی» یا «خشونت هویتی» یا «خشونت فره گ ی» ب ه مثاب ه
نوعی خش ونت س اختاری ب ر ض د هوی ت انس ا و نیازه ای غیرم ادی وی ب رای
هابستگی و رابطه با دیگرا یاد میک د(گریفیتس،

. )9800

گا تونگ تقریبا هر سه واژه «بیگانگی» و «خشونت هویتی» و « خشونت فره گ ی» را
در ک ار هم و به ع وا مترادف بکار برده اس ت ک ه ناای انگر تارک وی ب ر مفه و
هویت بوده و درواق فره گ را ذیل هویت اف راد و گ روه ه ای اجتا اعی تعری ف
ناوده است و ما در این مقا ه از آ به «خشونت هویتی» تعبیر

میک یم .

خشونت ساختاری ناظر بر دومین ،سومین و چهارمین ن و خش ونت اس ت .از دی د
گا تونگ چ ین خشونتی الز نیست مشهود باشد ت ا ب ین اعا ال ک ده خش ونت و
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قربانی عامی شود ،بمکه ماک ن اس ت در دل نظ م اجتا اعی ی ا س اختار سیاس ی و
در این مقا ه بیشترین تأکید ما ب ر ن و چه ار خش ونت در ریش ه گی ری و تط ور
اندیشه های جهادی تکفیری در ک ار سه نو دیگر خشونت است« .خشونت ه ویتی»
به نسبت خشونت مستقیم ،خشونت اقتصادی و خشونت سیاسی ظهور و ناود کاتر،
پیچیدگی بیشتر و ج به های وسی تر و ماندگارتری است .خشونت ه ویتی ب ه ج ب ه
هایی از فره گ اشاره دارند که برای توجیه یا مشروعیت دهی به خشونت مستقیم یا
ساختاری با بهرهگیری از ع اصر هویتی بکار میرون د و ماک ن اس ت از ج ب هه ای
مذهبی یا ایدئو وژی برخوردار بوده و از اب ارهایی نظیر زبا  ،ه ر ،عمو تجرب ی ی ا
عمو قراردادی بهره ببرد .خشونت هویتی درواق خش ونت مس تقیم و س اختاری را
مشرو و طبیعی جموه میدهد و یا حداقل ج بهه ای م ف ی آ را مخف ی م یک د

.

)(Galtung,1990:293درواق یکی از کار ویژهها اصمی خشونت هویتی این است ک ه
«رنگ های اخالقی» را تغییر میدهد و رنگ «قرم /غم » یک عال را به «سب /صحیح»
و یا حداقل «زرد/قابلقبول» تبدیل

میک د). (Galtung, 1990:295
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اقتصادی مستتر باشد( .گریفیتس)9800 ،

در این چارچوب میبایست نشا داد که چگونه شدید شکافهای ه ویتی و م ذهبی
و اف ایش فشارهای اقتصادی و تبعیض سیاسی در خاورمیانه ،زمی ه را ب رای رش د و
هدایت هرچه بیشتر اندیشه های تکفیری به سات افکار خشن تر فراهم آورده اس ت.
به عبارت دیگر ،هم وابستگی اف ایش ایده های خشن در افکار تکفی ری ه ا ب ا اف ایش
سطح خشونت مستقیم و ساختاری موضوعی است که باید به آ توجه کافی

ناود.

مطاب نظرات گا تونگ در خشونت ه ویتی ،دو عام ل احس اس تهدی د و احس اس
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تبعیض بیشترین نقش را در شکل گیری و گسترش او یه این نو از خشونت ایفا م ی
ک د و سپس تحریکات داخمی و خ ارجی آ ه ا را ط ی مکانیس ای خ ا
میک د .میتوا با استفاده از ج بههای دیگر نظریه گا تونگ و ترکی

تش دید

آ ب ا نظری ه-

های مدیریت بحرا  ،مدل پیشرفته تر و جام تری برای فهم این سازوکارها ارائ ه داد.
به این مع ی که در زمانی ک ه دو عام ل تهدی د و تبع یض در س طح نگ را ک دهای
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نیست د ،تحریک او یه و پاسخ های متقابل شدید می تواند خش ونت ه ویتی را نهادی ه
کرده و به شکل گیری زنجیره تص اعدی بح را بی جام د ( برچ ر )28 :9809 ،و ب ه
مراحل خطرناکی

برساند.

بخش دیگری ازنظریات گا تونگ که در ای ن مقا ه از آ ب رای توض یح ریش ه ه ای
تطورات اندیشه جهادی-تکفیری بهره می بریم ،نقش و سهم «امپریا یسم ساختاری» و
قدرتهای جهانی در اف ایش خشونت ساختاری و تطور اندیشههای مروج خش ونت
است« .امپریا یسم ساختاری» طب تعریف گا تونگ «نظ امی [اس ت] ک ه جا ه ا را
می شک د و برخی بخش ها را با هم در رواب هااه گی م اف  ،و بخش ه ای دیگ ر را
در رواب ناهااه گی م اف یا تعارض م اف قرار م یده د

(Galtung 1971:82).

ذا

به نوعی قاعده «تفرقه بی داز و حکومت کن» کااکا در «امپریا یسم جدید» نی ادامه
یافته است .هرچ د دیگر «نظریه پردازا نظا های جه انی» مان د امانوئ ل وا رش تاین
ایده گا تونگ را تحت نظریه نظا جهانی پروبال داده و م قح

ساختهاند (Wallerstein,

) ،1974و ی کااکا نظریه «امپریا یسم ساختاری» با توجه به تارک ویژه اش بر نق ش
دخا ت خارجی در دامن زد به بحرا های هویتی ،برای این مقا ه م اس تر

است .

گا تونگ درمجاو عاده تالش هایش را به بررسی ریشه ه ای خش ونت مس تقیم در
جوام و تاد هایی که ساختاری خشونت آ ود دارند اختصا

داده است؛ ذا م اف

قدرت های ب رگ و آنچه گا تونگ از آ به «امپریا یسم ساختاری» یاد می ک د ،نقش ی
انکارناپ ذیر در دام ن زد ب ه خش ونت س اختاری در خاورمیان ه و ب روز و ظه ور
اندیشه های مروج خشونت و تطور آ ه ا داش ته اس ت ک ه ب ه آ ه ا اش اره ش ده و
هابستگی اف ایش مداخالت خارجی و خشونت هویتی نشا داده خواه د ش د .ذا
تارک عاده ما بر نقش امپریا یسم ساختاری به ع وا یک تحریک ک ده قوی خارجی
خشونت هویتی می باشد .به ع وا جا ب دی ای ن بخ ش ،م ی ت وا ص ورت ب دی
خشونت در نظریه خشونت ساختاری یوها گا تونگ را که برای تحمیل ریش ه ه ای
فکری تطور اندیشههای جهادی تکفیری قابلاستفاده اس ت ،ب ه ش کل زی ر خالص ه
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ناود :

ب.خشونت اقتصادی :به مع ی اف ایش فقر و شکاف طبقاتی و محرومی ت از توس عه
اقتصادی
ج .خشونت سیاسی :به مع ی عد امکا برخورداری از آزادی ی ا مش ارکت م اس
سیاسی
د.خشونت هویتی(فره گی) :شامل بحرا های هویتی و فرقهای
در این صورت ب دی سه خشونت ثانویه ،به ع وا خشونت ساختاری ش اخته شده ان د.
تاامی این چهار نو خشونت ،دارای ریشه های داخمی بوده ،و ی توس «امپریا یس م
ساختاری» تحریک یا تقویت میش وند و اف ایش س طح عا ومی ای ن خش ونته ا
زمی ه ساز رشد و گسترش اندیشه های افراطی می شود .در این مقا ه تأکی د عا ده ب ر
نقش خشونت هویتی است و مکانیسم تحریک یا تقویت آ را با عوام ل داخم ی ی ا
امپریا یسم ساختاری بررسی می ک د .در بررسی خشونت هویتی نی سه عامل تهدی د،
تبعیض و تحریک از عوامل اصمی موردتوجه هست د .برای بررسی خش ونت ه ویتی،
ناچار به کاک گیری مختصر ازنظریات هویتی و ازجامه نظرات س اموئل ه انتی گتو
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ا ف .خشونت مستقیم :به مع ی تجاوز نظامی و کاربرد بیم ط اسمحه،

هستیم تا مفاهیم برساخته «ما» در برابر «دیگری» را توض یح ده یم

. (Huntington,

)2005
.

 .2خشونت هویتی در خاورمیانه و پیشزمینههای مذهبی
کسی در دنیای امروز نایتواند تهدیدات ناشی از چا ش های جدی هویتی در جه ا
و به ویژه خاورمیان ه را انک ار ک د .مط اب نظری ه ه ای هوی ت ،پ ج عام ل اص می
تش کیلده ده هوی ت عب ارتان د از :ت اریخ ،ن ژاد ،جغرافی ا ،م ذه
)2005:27
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و سیاس ت

.(Huntington,هر یک از این پ ج عامل نقشی تعیینک ده در ش کلگی ری

هویت های فردی و جاعی در نقاط مختمف جها دارند و وز هر یک از این عوامل
برحس

شرای هر کشور و م طقه جغرافیایی متفاوت است .این عوامل ب ا یک دیگر

رابطه متقابل داشته و بر روی هم اثر می گذارند .برخی از آ ها دارای آثاری ماندگار و
غیرقابل تغییر هست د(مثل تاریخ ،نژاد و جغرافی ا) و برخ ی دیگ ر کااک ا در تغیی ر
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ذه یت ها و تفسیر سایر عوامل هویتی و غیرهویتی نقش ی اساس ی دارن د .ب ه دالی ل
متعدد ،در خاورمیانه دو عامل اخیر یع ی مذه
بیشتری در مباحث هویتی

و سیاست از اهایت و تعیین ک دگی

برخوردارند .

بحرا و خشونت هویتی به خاورمیانه م حصر نیست و در سراسر جها ج و مسائل
بسیار حساس و تهدیدزا محسوب میش ود .در ها هپرس ی اخی ر اس کاتم د ،ح دود
چهل وپ ج درصد مرد با نتیجه هاه پرسی مخا فت کردند .ب ه عب ارت دیگ ر ،ب یش از
چهل صد از مرد اس کاتم د ،خ ود را بریتانی ایی نا یدان

د)(Holehous, 2014

که

می تواند چا ش ام یتی عظیای تمقی شود .هاین طور می توا به وقای اخیر فرگوس ن
آمریکا و ده ها ناونه مشابه در کشورهای غربی اشاره کرد .بعد از  99سپتامبر ،یکی از
مهمترین چا شهای آمریکا ،بحرا هویتی بوده است که هانتی گتو ب هدرس تی ابع اد
آ را در هاا س اله ا م ورد مداق ه ق رار داده اس ت ).(Huntington, 2005اگرچ ه
نایتوا سطح و نو اختالفات هویتی و فرقهای در خاورمیانه را با بحرا هوی ت در
کشورهای غربی یکسا دانست ،و ی به هرحال نفی کامل ارتباط ای ن دو ه م دش وار
است .اتفاقا یکی از عواممی که به عضوگیری داعش در داخل و خ ارج از خاورمیان ه

کاک زیادی کرده است ،خشونت هویتی است .در کشورهای غربی ش اار زی ادی از
جوانا نسل دو و سو مهاجرا مسماا به این د یل به این گروه ها میپیوندن د ک ه
دچار نوعی از «خودبیگانگی» یا خشونت هویتی

شدهاند .

ریشه او ی ه ای ن ت ش ه ای ق ومی و فرق ه ای ب ه دورا پ یش و پ س از اس تعاار
بازمی گردد که در بخش «امپریا یس م س اختاری» ب ه آ خ واهیم پرداخ ت .م ه ذا
به اجاال میتوا به عواممی چو ترسیم عامدانه یا اشتباه مرزه ای جغرافی ایی ب دو
توجه به اختالفات زبانی ،نژادی و مذهبی در اوایل قر بیستم ب ا قرارداده ایی نظی ر
سایکس-پیکو اشاره کرد که بدو شک در تقویت زمی ه های ت ش و درگیری ق ومی
و مذهبی در خاورمیانه بسیار مؤثر

بودهاند ). (Little, 2008:159

بااین حال ،گرایشات سیاس ی و نظ ا ه ای فک ری -عقی دتی در دام ن زد ب ه ای ن
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اختالفات تعی ینک ده ب ودهان د  .ع الوه ب ر تحری ک خ ارجی ،تقاب ل م درنیت و
براین اساس س ت گرایی افراطی در خاورمیانه باعث «خشونت عای هویتی» و اقب ال
عاومی جوانا به افکار خشن ،معارضه جو و ضد غرب ی اس ت .ای ن تقاب ل ،باع ث
اف ایش بی عدا تی اجتااعی« ،خشونت بی رحاانه اقتصادی» و تعای

ش کاف می ا

اقشار ثروتا د و فقیر نی گردی ده و نابرابریه ا در کش ورهای غی ر غرب ی و ازجام ه
خاورمیانه را دامن میزند ). (Jonson, 2005اگرچه تأکید این مقا ه فعال ب ر «خش ونت
هویتی» و فره گی است ،اثر «خش ونت اقتص ادی» و «خش ونت سیاس ی» ب ر تط ور
اندیشههای تکفیری نی میتواند در مقاالتی جداگانه بررسی شود .م هذا بهع وا یک
ناونه از اثر این دو عامل تطور افکار تکفیری در عربستا سعودی و مص ر ب ه ع وا
خواستگاه اصمی این تفکرات در جها عرب می توا به آماره ای زی ر توج ه نا ود.
برخالف تصورات از عد وجود خشونت اقتصادی در عربستا  ،مط اب آم ار موث
فوریه ،9899در این تاریخ در عربستا  %08م رد زی رخ فق ر و  %08فاق د م ل
مسکونی بودهاند ). (House, 2011ازنظر خشونت سیاس ی ه م ای ن کش ور یک ی از
بسته ترین نظا های سیاسی جها است ک ه  0888ش اه اده آ را ب ا س و م دیریت
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س تگرایی نی از نتایج این گرایشات مختمف فکری و عامی

است (Kaplan, 2000).

محض اداره میک د ) .(House, 2011استدالالت مشابهی را میتوا درباره کش ورهای
مصر ،سوریه و عرا بهع وا خاستگاه و یا س رزمینه ای مس تعد رش د گ روهه ای
تکفیری و داعش مطرح

ناود .

مهاترین عامل تعیین ک ده در تشدید یا تخفیف ج گ فرق ه ای و بح را ه ویتی در
خاورمیانه ،نگرش یا فتاوی پیشوایا دی ی است که این فتاوی هم ف ار از تا ایالت
سیاسی یا تحریکات خارجی نبوده و نیست .این آرا و فتاوی ،هویت مذهبی اف راد و
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بهویژه مفاهیم خود و دیگری را تعریف میک د .برخ ی از ای ن اندیش هه ا ،مح دوده
ب رگی از مسماانا را در مفهو «خود(ما) » تعری ف میک د و «دیگ ر »ی ه ویتی آ
اغم

شامل غیرمسماانا میشود .پیامبر گرامی اسال (

) ب ا معرف ی مفه و «ام ت

اسالمی» نقشی اساسی در توجه به اشتراکات و ایجاد وحدت هویتی بین گ روه ه ای
مختمف قومی و نژادی مسماانا ایف ا ناودن د ). (Fukuyama, 2011:80س ت غا
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مسماانا ازجامه عقاید جریا های اصمی س ی و شیعه بهوی ژه آرای فقه ی و فت اوی
آیت اهلل خای ی و آیت اهلل سیستانی(و بس یاری از مقام ات م ذهبی ش یعه) و اکثری ت
عماای اهل س ت (به ساوی )89 :9828 ،کااکا این تعریف عا از خ ود و دیگ ری
در قا

«امت اسالمی» را حف

ک ردهان د .در مقاب ل ،اندیش هه ای تکفی ر و تبمی غ

گسترده آ در سطح جها اسال  ،تع اریفی بس یار ض ی از «م ا»ی ه ویتی در ک ار
تعاریف بسیار فراخ از «دیگری» هویتی ارائه داده و به ت ش ها در جها اس ال دام ن
میزن د .هرچ د اندیشههای تکفیری جریا غا

در جها اسال نیست د ،م ه ذا ب ا

تحریک زنجیره تصاعدی ت ش های فرقه ای ،به ع وا یکی از مهم ترین عوامل تش دید
خشونت هویتی در خاورمیانه محسوب می شوند .این تفکر عا ال حیط ه ک وچکی از
مسماانا را در دایره خودی تعریف کرده و اکثریت مسماانا در حیطه دیگری ق رار
میدهد .

او ین موضو موردبحث ،تحمیل و توجیه موضو تکفیر با استفاده از مباحث ه ویتی
است .تکفیر شامل مراحمی است که به حاظ ذه ی ،باعث ایجاد خود بیگانه پ داری
در بین مسماانا می شود ؛ به عب ارت دیگ ر ،مجاوع ه اتفاق اتی هس ت د ک ه موج

می شود برخی از مسماانا برخی دیگر را از دایره مسماانی خ ارج دانس ته و احک ا
اربعه ارتداد و دیگر پیامدهای آ را بر وی ب ار ناای د .تکفی ر ی ک موض و ذه ی
هویتی است و شامل یک مجاوعه از مراحل دگردیسی ذه ی ن د فرد ی ا گ روه ه ای
مسماا است که باعث میشود دیگر مسماانا را از شاول اسال و مجاوع ه خ ودی
یا «ما» خارج بدان د( .فیرحی )9828 ،او ین رگه های تکفی ر در مفه و ارت داد نهفت ه
است .ارتداد در فقه شیعه و س ی ،چهار حکم را بر فرد مرتد بار میک د که عبارت ان د
از :قتل یا جواز قتل ،جدایی افتاد بین هاسرا  ،تعم گرفتن عده وف ات ب ر هاس ر
مرتد ،تقسیم اموال بین ورثه .فقهای تکفی ری ع الوه ب راین «احک ا اربع ه» ،احک ا
دیگری نی بر فرد مرتد با کرده اند .ازجامه این که این افراد نجس هست د ،جا و م ال
و فرزندانشا و هاسرانشا حرمتی ندارند و می توا آ ها را به ع وا برده فروخ ت.
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مسماانی که مورد تکفیر قرارگرفته است برخالف کفار توب ه اش پذیرفت ه نا یش ود.
به هر مخا ف سیاسی و مذهبی خود حکم تکفیر میده د( .فیرحی)9828 ،
هاانگونه که گفته شد تکفیر مفهو محوری و اساس ی گروهه ای جه ادی-تکفی ری
بوده و بدو درک آ فهم صحیح ماهیت رفتاری این گروه ها ماکن نیست .تکفیر ی ا
خارج از دین دانستن مسماانا ق دمتی ب ه بم دای ت اریخ اس ال دارد .در نص و
اسالمی ،ارتداد یا تکفیر امری مسمم و ش اختهش ده اس ت و عب ارت اس ت از ک افر
خواند کسی یا نسبت کفر داد به مسماا ( صرامی )9820 ،و شامل فردی است که
مسماا بوده و سپس از دین خارج شده و به کف ر(انک ار خداون د) مب ادرت نا وده
است .تکفیر به مع ی نسبت داد کفر به شخص ی ا گروه ی خ ا

در ق را ک ریم

مصادی متعددی دارد ،ازجامه کسانی که حضرت مسیح عمیه ا سال را خدا پ داش ت د
(مائده  )08 ،09 ،90 :و افرادی که به مرد جادوگری می آموخت د (بقره  )989 :تکفیر
شدهاند( .صرامی)9820 ،
پیشی ة تکفیر در جها اسال  ،به صدر اسال بازمی گردد .برخی حوادث مه م ت اریخ
اسال به سب

تکفیر روی داده  ،هاچ ا که برخی رخ دادهای سیاس ی و اجتا اعی
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بیشترین سابقه حکم تکفیر در وهابیت وجود داشته و درواق وهابیو با گشاده دستی

زمی ة تکفیر را فراهم آورده است  .ازجامه روی دادهای مه م دورا پ س از رحم ت
پیامبر اکر  ،ج گ های «رده » در زما ابوبکر بود که در این ج گ ها دستگاه خالفت
معارضا خود را کافر و خارج از دین خواند( .صرامی .)9820 ،درب ار ای ک ه واقع ا
تاامی یا بعضی از کسانی که در آ دوره تکفیر شده اند ،از دیدگاه فقه اسالمی کافرند
یا خیر ،تردید جدی وجود دارد و برخ ی گ ارش ه ای ت اریخی تردی دهای بس یار
دراینباره ،حتی تردید افراد ن دیک به خمیفه را نشا م یده د .ب ا ب ر برخ ی م اب
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تاریخی ،عواممی مان د نداد زکات و نپذیرفتن اصل خالفت یا در نظر گرفتن کسانی
دیگر برای این مقا  ،در انتساب کفر به «اهل رده » یا دس ت ک م دس ته ه ایی از آن ا
نقش مهای داشته است .ا بته ادعای پیامبری نی در میا آنا بسیار گ ارش شده است
که میتواند تکفیر را از دیدگاه فقهی توجیه ک د(.صرامی)9820 ،
واقعة مهم تاریخی دیگر دربار تکفی ر ،غائم ة خ وارج اس ت  .بس یاری از فرقهه ای
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خوارج کسی را که مرتک

یکی از گ اها کبیره میشد ،و حتی امت پیامبر را ،تکفی ر

میکردند .در مقابل  ،بعضی از مسماانا  ،ازجامه برخی مذاه

اهل س ت  ،خ وارج

را تکفیر میکردند( .به ساوی )9828:30 ،هرچ د ناونههای فردی و جاعی تکفی ر در
تاریخ اسال کم نیست و در برهه ه ایی از ت اریخ  ،ای ن جری ا ش ای ب وده اس ت،
نایتوا تکفیر را در میا فرقهه ا و نحم هه ای گون اگو اس المی چ دا عا ده و
سرنوشتساز

دانست .

حتی در نگاهی کال  ،موارد افراط آمی تکفیر ،چه آنا که تکفیر کرده اند و چ ه آن ا
که تکفیر شده اند ،اندک به نظر می رسد و امروزه شاار پیروا دیدگاه افراطی تکفی ر،
نسبت به کل جاعیت مسماانا  ،چ دا نیست .ظاهرا نظر عماا و فقهای مذاه

مه م

اسالمی در کاهش تکفیر مؤثر بوده است ،زیرا فقها با است اد به احادی ث نس بت داد
بی د یل کفر به مسماا را مستوج

تع یر دانسته اند(صرامی9820 ،؛ فیرحی.)9820 ،

حتی گاهی فقها باوجود نادرس تی برخ ی عقای د ،از تکفی ر پی روا آ ه ا اس ت کاف
ناوده اند .غ ا ی نی ضان توض یح معی ار تکفی ر ،ب ر طایف ه ای از متکما ا ک ه ب ا
ت گ نظری عده ای از مسماانا را تکفیر ک ردهان د ،انتق اد و توص یه ک رده اس ت ک ه

حتیاالمکا از تکفیر اهل قبمه احتراز شود .بااین ها ه ،از دی دگاه فقه ی در م واردی
معین و با حص ول ش رایطی خ ا

 ،تکفی ر مش رو اس ت و آث اری وی ژه در پ ی

دارد(.صرامی )9820 ،طب اجاا اکث ر ف ر اس المی ،ف رد مرت د ی ا م ورد تکفی ر
قرارگرفته« ،خونش هدر و ما ش مباح» است(.فیرحی)9828 ،
از مجاو مطا

طرح شده می توا نتیجه گرفت که در احراز یا اثبات شرای ارت داد

یا تکفیر ،دو گرایش متفاوت وجود داشته

است:

الف -گرایش ایجابی
در این گرایش ،قماروی وسی و حداکثری برای تعریف هوی ت «م ا» و مح دوده ای
کوچک برای مفهو «دیگری» ترسیم می ش ود ،ذا در ای ن گ رایش فقه ا و عما ای
اسالمی اثبات تکفیر افراد را امری بسیار دشوار و دارای شرای ویژه ای میدان د ک ه
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موارد صدور حکم ارتداد را بسیار نادر(اگرنه غیرماکن) م ی س ازد .در ای ن گ رایش
مسماا دیگر نسبت کفر دهد و نتواند آ را ب ا دالی ل محکا ه پس د اثب ات ناای د،
تازیانه میخورد(.صرامی9820 ،؛ فیرحی.)9828 ،این گ رایش ،گ رایش اص می جه ا
اسال بر اساس س ت پیامبر(

) نی بوده است(.به ساوی )9828:89 ،چراکه م ذه

عاوما به ع وا عاممی مؤثر در کاهش اختالفات قومی و گروهی عال ک رده اس ت و
پیامبر اسال با طرح موضو «امت اسالمی» موف شده اختالفات بین مسماانا ص در
اسال را به حداقل رسانده و «هابستگی خویشاوندی» را به یک هابستگی ب رگ ت ر
تبدیل نااید

حتی در دیدگاهی وسی تر و انضاامی تر "ما" ی

هویتی شامل "اهل کتاب" متشکل از مسماانا  ،مسحیا و یهودیا میشده

است.

درمجاو در این نگرش مجاوعه «ما» کل «امت اس المی» و ازجام ه کمی ه ف ر و
شاخه های مذهبی اسالمی را در برمی گیرد و مجاوعه «دیگ را » ص رفا ش امل چ د
«فرد » انگشتشاار که با شرای سختی مرتد ش اختهشدهاند

میگردد.
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شرای بسیار سختی برای اثبات کفر و ارتداد پیش بی ی ش ده و چ انچ ه مس ماانی ب ه

ب -گرایش سلبی
در این گرایش ،اثبات ارتداد یا تکفیر به مرات

ساده تر است و هر عامی که ب ه ن وعی

بدعت یا عامی خارج از چارچوب مسمم اسالمی(به زعم بانی ا آ ) ص ورت پ ذیرد،
به ع وا نشانه ای از کفر و ا حاد و مستم

اجرای حکم ارتداد است .مکانیسم ص دور

این احکا را در بخش بعدی درباره تبارش اسی جریا تکفیری خواهیم دید .در ای ن
گرایش ،افرادی که در مظا اتها کفرگویی هست د ،باید ثابت ناای د ک ه کااک ا ب ر
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اصول اسال پابرجا هست د و ناتوانایی آ ها در اثبات این امر ،مستوج

صدور حکم

تکفیر خواهد بود .اندیشه های این گرایش تکفیری در جها اسال معاصر عا دتا در
چارچوب فکری-مذهبی ح بمی -سمفی-وه ابی و ب ه وی ژه در چ ارچوب فت اوی و
افکار ابن تیایه شیو و گسترش یافته اند(فیرحی )9828 ،که جداگانه به تبارش اسی آ
خواهیم پرداخت .به ع وا مثال در اندیشه تکفیری ترک م اسک موج
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سایر فر موج

فس است که به آ اشاره خواهیم

تکفی ر و در

ناود.

نکته مهم در تکفیریهای جدید و به ویژه داعش در عرا و سوریه ،سهو ت روزاف و
صدور حکم تکفیر درباره سایر مسماانا و تبدیل آ از امری ایج ابی ب ه موض وعی
سمبی است .این موضو باعث میشود حمقه "ما" روزبهروز کوچکتر(و م سجمت ر)
و حمقه "دیگری" ب رگ تر شود .مقایسه آرای بن الد  ،ایا ن ا ظ واهری ،ابومص ع
زرقاوی و ابوبکر بغدادی نشا می دهد که چگونه صدور احکا تکفیر ساده تر شده و
اف ایش شدیدی یافته است که ناونه های آ ذکر خواهد ش د .ب ه عب ارت دیگ ر س یر
تسهیل صدور حکم تکفیر در قا

قرائت ه ای ت گ نیروه ای جه ادی اس المی از

ا قاعده گرفته تا جریا داعش ،مشخصه اصمی گروه های جهادی-تکفیری معاص ر در
جها عرب است .به نظر می رسد تسهیل تکفیر سایر مسماانا از سوی این گروه ه ا
به ویژه از ابومصع

ا رقاوی به بعد ،سرعت و سهو ت بیشتری یافت ه اس ت .ب دین

مع ی که بررسی سیر اندیشههای تکفیری بن الد  ،ایان ا ظواهری ،ابومصع

زرقاوی

و سرانجا ابوبکر بغدادی نشا می دهد که دایره شاول تکفیر از هم پیاانا آمریک ا و
دشا ا خارجی مسماین به شیعیا و سپس به سایر فر اسالمی ش امل اه ل س ت

گسترش یافته است و در مورد اخیر(داع ش) تکفی ر حت ی ب ه ع د اج رای برخ ی
فرعیات دین توس اعضای گروه نی تسری یافته است .ب ه عب ارت دیگ ر در اندیش ه
تکفیری ها ،مسیر و شرای تکفیر هم آسا شده است و هم هرکسی می تواند و مج از
است حکم تکفیر دیگرا را صادر و احکا تکفیر را اعاال نااید( .فیرحی)9828 ،
اندیشه تکفیر ،ت ها مورد اختالفات فرقه ای در خاورمیان ه نیس ت ،و ی ب دو ش ک
خطرناک ترین آ ها است .به ویژه زمانی که با توجه به تعم این گرایش به جها اهل
س ت ،این تحرکات با واک ش ش یعیا و س ایر گ روه ه ای ق ومی و م ذهبی مواج ه
میشوند ،به تدریج به زنجیره تصاعدی بح را دام ن زده و ب ه ی ک ج گ فرق ه ای
تاا عیار در کل خاورمیانه تبدیل

میشود .
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 .3تبارشناسی جریانهای جهادی-تکفیری
جریا های جهادی تکفیری در زیرشاخه اسال سیاسی اهل س ت معاصر دس تهب دی
«اسال گرایی اجتااعی» و «اسال گرایی فره گی» کوشش میک د که ابتدا سیاس ت را
تصرف ک د تا از طری قدرت سیاسی ،اصالحات اجتااعی را انجا بدهد .در مقاب ل،
«اسال اجتااعی» یا مدنی است که اول سعی میک د حوزه مدنی را تصرف ک د و از
طری حوزه مدنی و با تکیهبر نظا های ح بی یا هر چی دیگری بتواند حوزه سیاست
را اصالح ک د و «اسال فره گی» بیشتر بر مفهو دعوت و خودسازی فردی و نظ ایر
آ تکیه میک د(.فیرحی)9828 ،
از دیگر سو ،جریانات اصمی اهل س ت را میتوا ب ه دو قس ات تقس یم نا ود :اول
جریانهای کالسیک یا هاا مذاه

اربعه شافعی ،ما کی ،ح فی و ح بم ی ک ه خیم ی

به امور سیاسی توجه نداشته و جاعیت غا

اهل س ت را تشکیل می ده د .دوم ین

جریا اصمی ،متفکرا غیر س تی اهل س ت هست د که ب ه دودس ته س مفی و اخ وانی
تقسیم میگردند .ا بته میتوا اخوانی ها را م شع

شده از سمفیها دانست(.فیرح ی،

 )9828در این میا  ،شکل گیری«سمفیگری » به ع وا ریشه اصمی فکری گ روه ه ای
جهادی-تکفیری توانسته است به پشتوانة ادبیات فقهی و کالمی این جریا ها ،مفاهیم
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م یش وند .م ظ ور از اس ال سیاس ی آ ن و از اس ال گرای ی اس ت ک ه ب رخالف

قدیای و غیرسیاسی سمفی را در اشکال روز بازتو ی د ناای د (س یدنژاد.)23 :9802 ،
سمفیگری در غت به مع ی تقمید از گذشتگا است ،اما در مع ای اصطالحی آ  ،نا
فرقه ای است که با تاسک به احکا او یه دین اس ال  ،خ ود را پی رو س مف ص ا ح
میدان د  .در اندیشه سمفیو  ،عقل ،فمسفه ،تشی و تص وف ن وعی ب دعت محس وب
میشود و می بایست با بازگشت به متو دست نخورده ،عقل بشری را در فهم ،تأویل،
تحمیل نص دخا ت نداد( .ابراهیای:9802 ،
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.)909

سمفیگری تحت تأثیر اندیشههای ابن تیایه ،درصدد تجدی د خالف ت ت اریخی س ی
مذه

بر پایة قرائت سمفی از اسال می باشد و به می ا زی ادی می راث وهابی ت در

شبه ج یره عربستا است که ارتباطاتی با گفتاا نوب یادگرایا اخوا ا اسماین مص ر
نی یافته و اساس پایه های نظری ا قاعده را تش کیل م ی ده د( .م وثقی-39 :9808 ،
 )903اسال سمفی ،گفتا انی معاص ر در براب ر گفتا ا ه ای س کوالر م در غرب ی
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است(حسی یزاده ،)00 :9809 ،و ی نباید سمفیها را با اهل س ت یکس ا گرف ت و
حتی مفهو «اهل س ت» را در تقابل با شیعیا به کار برد (ا گار)90 :9809 ،
از سوی دیگ ر ،اندیش ه ه ای س مفی از ق ر  99هج ری ب ه دو ش عبه س مفی ه ای
وهابی(نجدی) و سمفیهای بیرو عربس تا تقس یم ش ده ان د( .ا رش یده)89 :9808 ،
س مفیه ای وه ابی(نج دی) دارای س ه گ رایش عا ده هس ت د :اول «س مفیه ای
محافظهکار» که بیشتر به-وسیمه رهبرا وهابی(نجدی)تبمیغ میشوند و اب ار سیاس ت
داخمی و خارجی عربستا سعودی بوده و م اب ما ی زیادی دارند .س ه ع ص ر یع ی
ال سعود ،پول نفت و آمریکا در گسترش این گ روه بس یار م ؤثر ب وده ان د( .ب دیعی،
 .)9829دو « ،مشایخ ا صحوه» یا رهبرا بیداری که از سال  9229به بعد رشد زیادی
کرده اند و گرایشات شبه روشن فک ری دارن د( .ا رش یده )00 :9808 ،س و  ،جری ا
سمفیهای جهادی که درواق شاخه ت دتر اندیشه های سمفی هست د که از میا اخوا
مصر هم یارگیری می ک د و دارای جاذبه اند(ا رش یده )998 :9808 ،و ام واج اول ت ا
چهار گروه های جه ادی تکفی ری زیرمجاوع ه ای ن گ روه ه ای س مفی -جه ادی
محسوب

میشوند .

سه مفهو اساسی گروه های تکفیری عبارت اند از تکفی ر ،هج رت و جه اد .مفه و
تکفیر به طور مفصل بحث شد ،و ی توجه به مفاهیم هجرت و جهاد هم مه م اس ت.
مفهو هجرت تا حدودی شرح داده شد ،و ی می توا آ را انتق ال جغرافی ایی و ی ا
ذه ی از دار ا کفر و دار ا تکفیر به دار االسال یا دار ا اجاهدین تعبیر کرد .در تکفیر،
توبه پذیرفته نیست و انسا مسماا قبل از ای که به دست دو ت اسالمی داعش بیفتد
یا باید به داخل این دو ت هجرت ک د و یا مورد تکفیر قرار می گی رد .مفه و جه اد
هم مکال دو مفهو تکفیر و هجرت اس ت ،ب ه ای ن مع ی ک ه مس ماانا تکفی ری
داراالسال موظف به فتح سرزمینهای دارا کفر و مردما آ هست د( .فیرحی)9828 ،
اگر بخواهیم کای عای تر این صورت ب دی او ی ه گ روه ه ای جه ادی تکفی ری را
موردبررسی قرار دهیم ،می توا گفت که توسل گروه های اسالمگرای دههی  9228به
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خشونت تحت ع وا گروههای جهادی-تکفیری نتیجهی تغییر و تحوالت عا دهای
مصری در غرب جها عرب(شاخه ت د اخوا م بعث از افکار دوره دو زندگی س ید
قط ) و عربستا در شر جها عرب(م شع

از اندیشههای ابن تیایه و گرایش ات

ح بمی-وهابی) که فرقه گرایی و خشونت هویتی و فرقه ای را دامن زده است .ه ر دو
کشور در طول دهههای گذشته شاهد ظهور و بروز ع اصر مختمف اسال گ را ب وده و
سایر جریا های اسال گرای عربی تحت تأثیر جریا ه ای ای ن دو کش ور ب وده ان د.
(احادی:9800 ،

.)80-88

رابطه سمفیها با اخوا ا اسماین مصر کای پیچیده است .ب ی ا گ ذار تفک ر س مفی-
اخوانی غیرتکفیری سید محا د رش ید رض ا اس ت .وی مظ اهری چ و توس ل و
شفاعت را شرک میدانست ،و ی مس ماانانی را ک ه ای ن کاره ا را انج ا م یده د،
مسماا مشرک می دانست و ابرویشا را محتر فرض می کرد .حس ن ا ب ا ،ش اگرد
رشید رضا ،تفکر سمفی را از او گرفت و اخوا ا اسماین ،را ب ه ی ک جری ا س مفی
معتدل با رویکرد سیاسی تبدیل کرد( .بدیعی

.)9829،
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است که در اثر دخا ت آمریک ا در م طق ه و ترکی

دو جری ا ب ی ادگرایی اس المی

درواق سمفیه جهادی غیرنجدی از دل اخوانیهای معتدل بیرو آمده اند و مجاه دین
او یه در افغانستا و سپس ا قاعده حاص ل پیون د ای ن ش اخه م ش ع

از اخ وا و

سمفیهای وهابی جهادی هست د .با شرو ج گ افغانس تا  ،ای ن گ روه هاگ ی ب ه
افغانستا رفت د (مرادی )9829 ،و موج اول جریا ه ای جه ادی-تکفی ری را ش کل
دادند .در آستانه خروج نیروهای شوروی ساب از افغانستا  ،تفک رات جدی د ش کل
گرفته مب ی براین که مبارزه با کفار روس که سرزمین های اسالمی را اشغال ک رده ان د،
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شامل آمریکاییها و پایگاه های آ ها در خاورمیانه نی م ی ش ود .ای ن تفک ر اس اس
تأسیس ا قاعده در سال  9200بود که به تدریج سات و سوی ضدآمریکایی آ بیش تر
شد .ا بته درگیری نیروه ای جه ادی و ا قاع ده در ج گ بوس ی از س ال  9229ت ا
 ،9223تا حدودی این احساسات ضد آمریکایی را ک ترل می کرد ،و ی با پایا ج گ
بوس ی حاالت ا قاعده به اهداف آمریکایی ش دت گرف ت ک ه اوج آ حا الت 99
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سپتامبر 9889

بود.

رادیکال شد بیش ازپیش ا قاعده پس از حام ه آمریک ا ب ه ع را در س ال  9888و
اشغال این کشور ،به ظهور نسل سو گروه های جهادی-تکفیری به رهبری ابومصع
ا رقاوی(یا ا قاعده عرا ) و فتاوی وی عمیه ش یعیا (عمی اده موس وی)09 :9829 ،
انجامید ،چراکه این موج شیعیا عرا را بهع وا هاکارا با قوه آمریک اییه ا ب رای
برقراری دو تی بر اساس ترکی
عرا بود ،می

قومی-مذهبی عرا که طبیعتا به نف اکثری ت ش یعه

دانست.

گروه «دو ت اسالمی شا و عرا » (داعش) را می توا م وج چه ار ها ین فرق ه از
سمفیت (ا قاعده) دانست .در این راستا ،داعش و ا قاعده هر دو ب ا آمریک ا و غ رب،
تشی و مکات

اربعه اهل س ت مخا فت میک د ،اما تفاوت آ ها این است که ب رای

ا قاعده به ع وا موج دو این گروه ها ،غرب دش ان اص می و مرک مقابم ه اس ت و
درگیری با شیعیا در مراحل بعدی قرار دارد اما هدف کانونی داعش ،تشی می باشد.
این جامه که آزادسازی بغداد از آزادس ازی ق دس مه م ت ر اس ت (فیرح ی)9820 ،
نشا ده ده این تغییر او ویتها در امواج چهارگانه گروههای جهادی-تکفیری

است.

در تحمیل این تغییر او ویت ها میتوا از عوامل چهارگانه نظریه خش ونت گا تون گ
به خوبی بهره برد .هر چه چه ار عام ل اف ایش س طح عا ومی خش ونت(مس تقیم،
اقتصادی ،سیاسی و هویتی) بیشتر در اثر دخا ت های خ ارجی و تبع ات خواس ته ی ا
ناخواسته آ اف ایش یافته است ،احساس تهدید و تبعیض هویتی در میا گروه-های
قومی-مذهبی اف ایش یافته است و اهداف سهل ا وصول تر در او ویت ای ن گ روه ه ا
قرارگرفته اند .در قسات بعدی هابستگی این دخا ت ه ای خ ارجی ب ا چه ار م وج
اصمی جریا های-تکفیری بهتفصیل نشا داده میشود؛ و ی نکت های ک ه در اف ایش
دام ه هویتی تکفیر و تغییر او ویت های گروه های جهادی-تکفیری در ک ار دخا ت ه ا
و تحریکات خارجی نقش داشته است ،اف ایش خشونت سیاسی ساختاری است .ب ه
این مع ی که تشکیل دو ت اکثریت شیعی در عرا و خشونت سیاسی بک ار رفت ه در
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سوریه در محبوبیت بیش ازپیش تعاریف ضی هویتی و هاین طور تغییر او ویت ه ای
 .4امپریالسم ساختاری و جریانهای تکفیریها
نکته بعدی نقش قدرت های جهانی و ساختار نظا بین ا اممی در این تطورات اس ت.
از ظهور بهاییت و بابیت تا شکل گیری تکفیری های موج اول تا چهار  ،نقش مستقیم
یا غیرمستقیم ساختار نظا جهانی قابل تشخیص است .تا قب ل از حام ه ن اپمئو ب ه
مص ر در س ال  9020خاورمیان ه در سیاس ته ای جه انی جایگ اهی مها ی
نداشت ).(Khalidi, 2009:73و ی بعدازآ و در دو قر گذشته جایگ اهی مه م یافت ه
است و به ویژه بعد از ج گ جهانی دو به قم

تپ ده دنی ای جدی د و مرک اص می

توجه سیاست جهانی شد و به نظر می رس د نق ش مح وری ای ن م طق ه در اقتص اد
جهانی ،شامل تأمین نفت و مواد خا موردنیاز نظا "بموک شاا ی" تا ده ه ه ا ادام ه
یابد  (Hülsse, 2008).این م طقه بهع وا پر کشاشترین ناحیه جها ک ونی ،به حاظ
اهایت استراتژیک و اقتصادی خود یکی از عادهترین م اط موردتوجه ق درته ای
جهانی و قدرتهای م طقهای است .هاین موضو پیچیدگیهای م طقه خاورمیان ه را
صدچ دا کرده است و مجال ظهور و بروز اندیشه های وارداتی با رنگ و بوی بومی
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امواج تکفیری نقشی اساسی

داشتهاند.

را در دو قر گذشته به م طقه خاورمیانه وارد کرده است .ذا اندیشه ه ای سیاس ی و
بهویژه جهادی-تکفیری در این م طقه را میبایست برآی د ریشهها و زمی ههای فکری،
عقیدتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتااعی بومی م طقه با اثرات و نقش هه ا و ط رحه ای
قدرتهای ب رگ طی دو قر گذشته

دانست .

درمجاو میتوا گفت که مشکالت هویتی م طقه ،زمی ه مساعدی را برای بازیگرا
م طقهای و جهانی برای نقشآفری ی و اعاالنفوذ در این م طقه به وجود آورده
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است .

این بازیگرا عاوما س عی ک رده ان د از طری

اعا ال زور ،ب ه ص ورت مس تقیم ی ا

غیرمستقیم ،نقشه ژئوپمیتیک خاورمیانه را به نف

خ ود تغیی ر ده د .در ای ن راس تا،

هشت پروژه عادهای که در سی سال گذشته بهویژه نقش مها ی در وض عیت فعم ی
عرا و سوریه داشتهاند عبارتاند
- 9اش غال افغانس تا توس

از:

ش وروی س اب و واک ش غ رب در ایج اد و تقوی ت
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گروههای جهادی
9و -8حامه صدا حسین به ایرا و کویت
- 0حامه امریکا به افغانستا
- 3طرح خاورمیانه ب رگ جرج بوش و حامه به عرا
- 9حامه متحدین به یبی
- 0ایجاد یا تشدید بحرا در سوریه بهم ظور فشار به ایرا
- 0پروژه داعش
نکته مهم و مشترک در هر هشت پ روژه ف و آ اس ت ک ه ی ک ی ا چ د ب ازیگر
خارجی با تصور امکا به کارگیری زور در کوتاهمدت و بهره برداری بم دم دت از آ ،
سعی در تغییر معادالت پیچیده م طقه ای داشته اند و خواسته ی ا ناخواس ته ه ر چه ار
نو خشونت موردنظر گا تونگ اعم از ساختاری و مستقیم را ب ه نح و ب ی س ابقه ای
اف ایش داده اند .تطاب سطح این م داخالت و خش ونت بک ار رفت ه در آ از س وی
طرفهای خارجی با تطورات اندیشههای تکفیری میتواند بسیار مع یدار

باشد.

درباره دو پروژه اخیر یع ی بیثباتسازی سوریه و بهویژه پروژه داعش ،هرچ د تعداد
بازیگرا و سطوح آ ها اف ایش یافته و ع الوه ب ر دو ته ا ،گ روهه ای فرامم ی و
فروممی و حتی گروه های مافیایی و قاچاقچیا اسمحه در آ نق ش آفری ی م ی ک د،
و ی گروههای جهادی به طور عا و گروههای تکفیری به طور خا

 ،مهم ترین نق ش

را در این میا ایفا میک د .ش اس ایی کش ورهای مب د ای ن گ روه ه ای جه ادی و
هاچ ین کشورهای حامی ما ی این گروهها اهایت

دارد .

به ع وا جدیدترین ناونه ،می توا به سخ ا اخیر ج و بای د در دانش گاه ه اروارد
اشاره ناود که صراحتا از چهار کشور حاضر در ائتالف ضد داعش ،یع ی عربس تا ،
ترکیه ،قطر و امارات متحده عربی بهع وا حامیا اصمی این گروه نا برد

. (Lander,

) 2014بهع وا ناونه دیگر و مطاب گ ارش سرویسهای اطالع اتی امریک ا ک ه ب ه
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تأیید وزارت امور خارج ه امریک ا رس یده و در ویک ی یکس م تش ر ش ده اس ت،
سراسر دنیا است ) (Friedman, 2014بهعالوه در قطع امه  9908شورای ام یت برعمی ه
داعش ،نا شش نفر به ع وا بانیا و افراد کمیدی داعش تحت تحریم قرارگرفت ه ان د
که سه نفر از آ ها از اتبا عربستا سعودی و سه نفر دیگر از اتبا ک ویتی هس ت د
),2014

.

(S/RES/2170نکت ه دیگ ری ک ه باع ث ت أثیر ب یشازپ یش م داخالت و

تحریک های خارجی در تشدید سطح عاومی خشونت و ازجامه خشونت هویتی در
وضعیت آشفته خاورمیانه و به ویژه تهدید بی سابقه داع ش گردی ده اس ت ،تغیی رات
ماهوی قواعد رواب بین ا امل و نی بی توجهی ب ازیگرا جه انی ،م طق ه ای ،مم ی و
فروممی به این تغییرات است

.

این بازیگرا بی توجه به این تغییرات سعی در پیگیری م اف ممی خود در چ ارچوب
قواعد و تئوری های قر نوزدهم هست د .تحول مفاهیای چو تهدید ،ام یت و م اف
ممی ازجامه این تغییرات هست د .ای ن تغیی رات باع ث ش ده اس ت ک ه پروژهه ای
مه دسی اجتااعی در م طقه هر روز ابعاد فاجعه بارتری به هاراه داشته باش د .د ی ل
این تحوالت ارگانیکی شد روزاف و نظا جهانی و تعامالت درو آ اس ت .ی ک
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کاکهای ما ی عربستا سعودی ،اصمیترین م ب ما ی اکثریت گروههای جه ادی در

مدل ارگانیکی ،نظیر بد انسا در برابر یک مدل بسی مکانیکی نظیر یک دوچرخ ه
دارای تفاوت های زیادی اس ت .پیچی دگی بیش تر ،آس ی پ ذیری بیش تر ،دش واری
مه دسی و ایجاد تغییر در نظم مستقر ،تفاوت مفهو تهدید ،وابستگی و ارتباط بیش تر
اج ا ،تاای بیشتر اجرای تشکیل ده ده(هویت های مت و تر) و نظایر آ ازجام ه ای ن
تفاوتها هست د و از هاه مهمتر قابمیت تحریکپذیری یک ساختار ارگانی ک ص دها
برابر بیش از یک ساختار مکانیکی اس ت .مه دس ی اجتا اعی در ایج اد گ روه ه ای
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افراطی برای ک ترل شوروی ساب  ،تغییر رژی م ه ا در خاورمیان ه و نظ ایر آ هاگ ی
نسخههای نس جیدهای بودهاند که عوارض جانبی آ ها بیش از م اف آ ها بوده اس ت
و ادامه آ ها دارای اثرات مخرب تری در دامن زد بیش ازپیش به خش ونت خواه د
بود .اگر بخواهیم به پروژه هایی قدیایتر از هشت پ روژه پ یش گفت ه اش اره ک یم،
مهمترین مصدا این پروژهها ،تهدید و تبعیض بیسابقهای است که تأسیس اس رائیل
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در سال  9200بر م طقه تحایل کرده

است (Lewis 2006).

بهع وا یک ناونه از این تبعیض آشکار ،آمریکا از س ال  9209ت اک و  09قطع ام ه
سازما ممل در مورد اسرائیل را ب اوجود اجا ا جه انی وت و ک رده اس ت

(Fattah,

2009:79).مهمترین پیامد عامکرد سیاست خ ارجی غ رب و آمریک ا در خاورمیان ه
ترویج خشونت سیاسی است که با بحث تهدید و تبعیض ت اریخی پیون د ت گ ات گی
دارد . (Saurette, 2005:12).بنالد در این رابطه گفته است که« جراحته ای م ا در
جها اسال ه وز هم از ج گهای سده گذشته ب اقی مان ده اس ت
187).

... » (Lawrence,

2005:در ای ن راس تا ،پاس خ ای االتمتح ده ب ه واقع ه  99س پتامبر ،9889

پیچیدگی های جدیدی را در جها ارگانیکی امروز به وجود آورد .تهدید ،تبع یض و
تحقیر ابوغری

برعمیه مسماانا بازداشتی نقش مهای در تحریکات خشونت ه ویتی

داشته است .ازاین جهت برخی اعتقاد دارند که " سیاست ا قاعده واک ش ی اس ت ب ه
فشارهای وارده بر مسماانا از س وی آمریک ا و غ رب در تا امی ج گه ایی ک ه از
گذشته بر مسماانا تحایل ش ده اس ت

(Gerges, 2005:201-3).

".در برخ ی مواق

پیدایش ج بش های سمفی با حاایت خود آمریکا به ع وا اه ر فش ار عمی ه برخ ی

دو تها ،صورت گرفته است (Emerson,1994).اما در مراحل بعدی ای ن ج بشه ا،
به ع وا «دیگری» آمریکا تمقی شده اند .از طرف دیگر تحوالت نظا ب ین ا ام ل ده ه
 9208موج

افول هژمونی آمریکا در اقتصاد سیاس ی ب ین ا ام ل ش ده (قهرم انپور،

 )93: 9800ک ه زمی هه ای تغیی ر فک ری سیاس ت خ ارجی آمریک ا ب ه س ات ن و
محافظهکاری را در اوایل سال  9888فراهم آورد(عمیپور )990 :9808،که م تقد شدید
سیاست خارجی یبرال و چ د فره گی بیل کمی تو بودند (دهشیار )98-93 :9800،و
مقدمات اشغال عرا را مدت ها قبل از حاالت یازده سپتامبر فراهم آورد(.مش یرزاده،
939 :9800؛ بیگد ی )28 :9803 ،مجاو این عوامل به هاراه بهانه ترویج دمکراس ی
زمی ه مداخالت نظامی گسترده دو ت بوش را در چارچوب طرح «خاورمیانه ب رگ»
در م طقه فراهم کرد )(Norton, 2003:3-6که از آ به «ویمسونیسم در چکا ه» تعبی ر
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شده است( .سری ا قمم)9809،
نظامی در م طقه شده است (سیابر )9809 :که پیامد آ تشدید خشونت های ه ویتی،
سیاسی ،اقتصادی و نظامی است .درواق رادیکال شد بیشازپ یش ا قاع ده و ظه ور
نسل سو گروه های جهادی-تکفیری به رهبری ابومصع

ا رقاوی(یا ا قاعده عرا )

و فتاوی وی عمیه شیعیا (عمی اده موسوی )09 :9829 ،نتیج ه ها ین سیاس ت ه ای
رادیکال و ت د دو ت نومحافظه کار بوش بود که تهدید بی سابقه هویتی برعمیه هوی ت
تاا مسماانا ایجاد کرد .بااین ح ال هاک اری ش یعیا ب ا نیروه ای اش غا گر ب رای
برقراری دو تی بر اساس ترکی

قومی-م ذهبی ع را  ،باع ث ش د ای ن ش یعیا در

ردیف دشا ا آمریکایی(و حتی قبل از آ ها) قرار بگیرند .با روی کار آمد اوباما و
به-کارگیری « قدرت هوشا د» در بطن سیاست خ ارجی آمریک ا(ن ای08 :9800 ،؛
) ،(Nossel, 2004:131; Nye, 2008تغییرات اساسی در او ویتهای گروههای تکفیری
ایجاد شد و آمریکاییها را از هدف اول این گروهها به او ویته ای پ ایینت ر م تق ل
ناود .بااین حال ادامه حضور سخت اف ارانه آمریکا در م طقه و مشارکت در حامه ب ه
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مجاو این سیاست ها موج

دامن زد به موج جدی د و ب ی س ابقه از م داخالت

یبی و مسائل زندا های ابوغری

وگوانتانامو باعث شد که اهداف آمریکایی ب ه ط ور

کامل از مدار حاالت این گروهها خارج نشوند( .عبداهلل)20-3 :9828 ،
 .5زنجیره تصاعدی خشونت هویتی در خاورمیانه
خشونت های هویتی وم ا زائی ده م داخالت خ ارجی نیس ت د ،و ی ب ه راحت ی ب ا
مداخالت خارجی تحریک میشوند .مداخالت خارجی س طح عا ومی خش ونت را
درکشورهای هدف خود در هر چه ار ص ورت خش ونت مورداش اره گا تون گ ب اال
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میبرند و زمی ه م اسبی برای رشد و گسترش اندیشه ه ای افراط ی و تکفی ری ف راهم
میک د .این مداخالت در درجه اول سطح قابلتوجهی از خشونت نظامی و مستقیم
را بکار می برند یا به م طقه ت ری می ک د .بعالوه با از بین برد یا آسی

رساند ب ه

ساختارهای زیرب ایی و تو یدی کش ورهای ه دف ،س طح فق ر و ش کاف طبق اتی و
درنتیجه خشونت اقتصادی در این کشورها را اف ایش می ده د .از سوی دیگر اکثریت
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قری

به اتفا مداخالت نظامی به مشارکت بیش تر م رد در فرای دهای سیاس ی ی ا

دموکراسی سازی م جر نشده اند یا حداقل نق ش قاب ل ت وجهی در ک اهش خش ونت
سیاسی نداشته اند .و سرانجا مهم ترین نقش مداخالت خارجی ،اف ایش درگیری ه ا
و خشونت های هویتی است .این مداخالت باعث می شود گروه های قومی و م ذهبی
احساس تهدید و تبعیض بیشتری ب اای د و مهم تر از آ بیشتر و بیشتر توس عوام ل
داخمی و خارجی تحریک شوند( .برچر)28 :9809 ،
در مورد خا

عرا (و سوریه) که تکفیریها این روزه ا ب یش از س ایر نق اط در آ

موردتوجه هست د ،این تحریکات و زنجیره تصاعدی خشونت بیش ازپیش موردتوجه
است .تحریکات یا حاالت تکفیری ها برعمیه شیعیا ی ا س ایر گ روه ه ای ق ومی و
مذهبی می تواند با واک ش این گروه ها هاراه شده و به ت دریج ب ه زنجی ره تص اعدی
خشونت هویتی دامن زده و به یک ج گ فرقه ای تاا عیار در کل خاورمیان ه تب دیل
شود .درواق گروه های تکفیری ,ماشه و تحریک ک ده درگیری های فرق ه ای و ق ومی
در خاورمیانه بوده و

هست د.

ا بته مشکالت قومی و هویتی خاورمیانه م حصر به جدال گروه های تکفیری یا حت ی
م ازعه شیعه و س ی نای شود .هویت ه ای دیگ ری چ و ک ردی ،ترکا ا  ،عم وی،
دروزی ،عرب ،مسیحیا  ،عشایر مختمف و سایر اقمیت های قومی و م ذهبی از دیگ ر
چا ش های هویتی عرا و خاورمیانه محسوب می شوند ،و ی عادتا قاب ل م دیریت
بدو توسل به خشونت

هست د .

نکته آخر درباره گرایشات سیاسی که به این ت ازعات قومی و مذهبی دامن م ی زن د،
رضایت یا رضایت نداشتن گروهه ای ق ومی و م ذهبی از وض عیت تقس یم ق درت،
به ویژه بعد از اشغال عرا در س ال  9888اس ت .ترکی

ای ن عام ل ب ا گرایش ات

قدرت-های خارجی در م طقه ،زمی ه های تشدید بحرا را ف راهم م ی ک د .در ای ن
راستا گروه ها و کشورهایی که از وضعیت فعمی خود راضی هست د ،حامی اندیشه ه ا
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و فتاوی وحدت بخش و ثبات ساز هست د و گروه ها و کشورهای ناراضی از وضعیت
هست د.

نتیجهگیری
در این مقا ه به گونه ش اسی جریا ه ای جه ادی تکفی ری در خاورمیان ه ب ر اس اس
مباحث هویتی متکی به مفهو تکفیر پرداخته شد و به نقش عوامل خش ونت ه ویتی
به ویژه مداخالت خارجی در آ اشاره گردید .براین اساس ،سعی در تبیین چگ ونگی
تحول مفهو تکفیر در سال های پس از دهه  08میالدی و اف ایش خشونت ساختاری
و هویتی ناودیم .در این راستا هابستگی میا اف ایش سطح عا ومی خش ونت را ب ا
تعاریف تکفیری-هویتی گروههای جهادی با تکی هب ر س ه عام ل تهدی د ،تبع یض و
تحریک داخمی و خارجی نشا دادیم و نق ش ش کل گی ری زنجی ره ه ای تص اعدی
خشونت هویتی را در بروز خطر ج گهای فرق های گوش د نا وده و ب ا اس تفاده از
چارچوب نظری خشونت ساختاری یوها گا تونگ و مباحث نظ ری تش کیل ده ده
هویت ،یک مدل تحریک پذیری هویتی ارائه دادیم .سپس با شرح دو نگرش س مبی و
ایجابی به موضو تکفیر از م ظر هویتی ،به تبارش اسی گروه ه ای جه ادی–تکفی ری
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فعمی خود یا تغییرات ژئوپمیتیک م طقه ،عاوما حامی اندیشه های اختالفی و ثبات زدا

پرداخته و جایگاه امواج چهارگانه این گروهها را در میا فر و گرایشات اس المی و
هاچ ین او ویت های مبارزاتی آ ها را توضیح دادی م .در ادام ه ب ا بررس ی موض و
دخا ت های خارجی ،هابستگی اف ایش دخا ت-های نظامی «امپریا یس م س اختاری»
به ویژه آمریکا را با تطورات چهارگانه گروه های جهادی-تکفیری در سی وپ ج س ا ه
اخیر را بررسی

کردیم.

آنچه درمجاو میتوا به ع وا توصیههای تج وی ی ای ن مقا ه ط رح نا ود در دو
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موضو خالصه می شود :اول پرهی از هرگونه اقدامی که به باال رفتن س طح عا ومی
خشونت م جر میشود و دو هوشیاری برای جموگیری از شکل گی ری زنجی ره ه ای
تصاعدی خشونت هویتی .اگ ر بخ واهیم فهرس ت وار ای ن مطا

را ع وا ک یم،

توصیه ها به قرار زیر خواهد بود :پرهی از هرگونه به ک ارگیری خش ونت مس تقیم در
مواردی که با راه های دیگری اه داف آ قاب ل دس تی ابی اس ت(ک اهش خش ونت
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مستقیم) ،تالش ب رای اف ایش س طح معیش ت و زن دگی م رد م طق ه ب ه وی ژه در
جوالنگاه های اصمی گروه های جهادی-تکفیری نظیر سوریه ،عرا  ،مصر و عربس تا
سعودی (کاهش خش ونت اقتص ادی) ،ت الش ب رای تش کیل دو ت ه ای فراگی ر و
مشارکت حداکثری گروه های قومی و مذهبی در دو ت های ع را و س وریه(ک اهش
خشونت سیاسی) و سرانجا و از هاه مهم تر پرهی از هرگون ه اق دامی ک ه موج
ایجاد احساس تهدید ،تبعیض و تحریک در گروههای قومی و مذهبی دیگ ر گ ردد و
اشاعه گفتاا عا «امت اسالمی» و پرهی از هرگونه ورود به مباحث شیعه و س ی ی ا
توهین به ارزش های مذهبی و قومی دیگر گروه ها ( کاهش خشونت هویتی) .ت الش
برای ایجاد سازوکارهای ام یتی م طقه ای و جم وگیری از حض ور ی ا ورود نیروه ای
بیگانه به م طقه نی بخش دیگری از تالش-های جاعی در این زمی ه اس ت(ک اهش
دخا ته ای امپریا یس م س اختاری) .هاچ ین ب رای جم وگیری از ش کلگی ری
زنجیره های تصاعدی خشونت هویتی ،میبایست حتی ا اقدور از پاسخ های انتق امی،
واک شی و هیجانی به تحریکات خارجی یا داخمی از سوی سایر گروه ه ا خ ودداری
ناای د.
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کشورهای اسالمی به دلیل موقعیتهای متنوع جغرافیایی ،پراکندگی و توزیع
جمعیتی در اقصی نقاط جهان و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه
باالیی در جلب گردشگر برخوردارند .از میان کشورهای اسالمی ،برخی کشورها نظیر
ترکیه و مالزی با اعمال برخی سیاستها توانستهاند گامهای موثری در بهره گیری از
این صنعت در تعامالت بین المللی و منطقهای و دیپلماسی فرهنگی بردارند و در
مقابل برخی از کشورهای مسلمان نظیر ایران در این عرصه و میدان به شدت رقابتی،
توفیقات جدی نداشته و علی رغم در اختیار داشتن ظرفیتهای کم نظیر ،از جایگاه
قابل توجهی در گردشگری و تبادالت فرهنگی برخوردار نمیباشند .این پژوهش با
بهره گیری از رهیافت تطبیقی و استناد به اطالعات نهادهای ملی و بین المللی به
ویژه سازمان گردشگری جهانی ،تأخر صنعت گردشگری در ایران را مورد بررسی قرار
داده و این وضعیت را از یک سو متأثر از دور افتادگی از الزامات علمی و جهانی و
بدیهیات اولیه این صنعت و از سوی دیگر منبعث از کاستیها و خالء های قانون
گذاری و ضعف عملکردی نهادهای اجرایی ارزیابی مینماید که به صورت رسمی و
غیر رسمی محدودیتهایی را بر صنعت گردشگری کشور و در نتیجه دیپلماسی
عمومی و فرهنگی ایران تحمیل کرده است.
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مقدمه
بهره مندی کشورهای اسالمی از جاذبههای سرشار طبیعی ،فرهنگی و تاریخی که
منبعث از تنوع و گسترش شرایط اقلیمی و تجربیات متنوع تاریخی و فرهنگی
میباشد  ،سبب گردیده که این کشورها از پتانسیل و توان باالیی در حمایت و
گسترش صنعت توریسم در ابعاد داخلی و بین المللی برخوردار باشند .در این بین
تعدادی از کشورهای اسالمی بدون در نظر گرفتن جایگاه گردشگری در تعامالت
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سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،با اعمال محدودیتهای در عرصههای مختلف
اجتماعی ،تدوین و اجرای سیاستهای نادرست ،موانعی را بر این صنعت پویا و
متحول تحمیل کرده و در نهایت نیز از عملکرد قابل توجهی در این عرصه برخوردار
نمیباشند .در این میان کشورهایی چون ترکیه و مالزی ضمن حفظ سنن و
ارزشهای مذهبی ،با اتکا به امکانات و ظرفیتهای موجود ،سعی در ارائه
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راهکارهای سازنده و تدوین قوانین منسجم در راستای تحقق اهداف صنعت
گردشگری نموده و روند رو به رشدی را به خود اختصاص دادهاند .ایران از جمله
کشورهایی اسالمی است که علی رغم برخورداری از شرایط و امکانات مساعد
اقلیمی ،غنای فرهنگی و قدمت تاریخی ،از سهم قابل توجهی در صنعت گردشگری
برخوردار نمیباشد .عدم بهرهگیری از راهکارهای علمی ،ناکارآمدی و ضعف
نهادهای اجرایی ،بی توجهی به ارائه تسهیالت الزم در این عرصه ،و تحمیل الگوهای
ارزشی مبتنی بر الگوهای ارزشی متفاوت ،محدودیتهای بسیاری را برای صنعت
توریسم ایران به وجود آورده است .اگر چه در سالهای اخیر تالشهایی از سوی
نهادهای اجرایی به منظور بهبود صنعت گردشگری کشور صورت گرفته است اما
ایران همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت راه زیادی در پیش دارد.
جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از تواناییها و
قابلیتهای الزم در این عرصه ،دارای سهمی ناچیز در بهرهگیری از مزیتهای
فرهنگی و اقتصادی گردشگری در میان ملل اسالمی باشد.

این مقاله با عطف توجه به دیپلماسی فرهنگی ،به دنبال پاسخگویی به این پرسش
است که چه فرصتهایی برای گردشگری در میان کشورهای اسالمی به ویژه
کشورهای ایران ،ترکیه و مالزی وجود دارد؟ ایران در مقایسه با دو کشور مذکور از
چه ظرفیتهایی برخوردار است و دالیل عقب افتادگی صنعت گردشگری ایران
چیست و سهم شایسته ایران در عرصه صنعت گردشگری جهان و کشورهای
اسالمی چه میباشد و راههای خروج از این تنگنا چیست؟
در این پژوهش فرضیه نگارندگان این است که بهرهگیری حداقلی از ظرفیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،تکیه بر منابع نفتی و بی توجهی به چرخش سرمایه و
نیروی کار در صنعت گردشگری ،سوء مدیریت و موانع ساختاری و فرهنگی ایران
( حتی در میان کشورهای اسالمی و به ویژه نسبت به دو کشور ترکیه و مالزی)،
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جامعه ایر ان را از توسعه شایسته صنعت گردشگری و ارتقاء جایگاه خود در
 .1گزینش کشورهای مورد مقایسه
کشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:
 -1کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظامهای اقتصادی
متفاوت باشند .لذا از همسایگان ایران (ترکیه) و از کشورهای جنوب شرق آسیا
(مالزی) مورد توجه قرار گرفتهاند.
 -2کشورهای مورد مقایسه از پتانسیلهای باالیی در رشد و ارتقاء صنعت
گردشگری در میان کشورهای اسالمی برخوردارند.
 -3کشورهای مورد مقایسه در عرصه اقتصادی ،متکی به گردش سرمایه بوده و
حیات اقتصادی این کشورهای منوط به جذب سرمایههای خارجی میباشد.
 .1چارچوبی مفهومی بر ماهیت و سیاستگذاری گردشگری
صنعت توریسم در راستای تأمین ارتباطات گسترده در سطح ملی و بین المللی،
عاملی تأثیرگذار در تحکیم پیوندهای اجتماعی جوامع مختلف به شمار آمده و در
بسط و گسترش روابط بین الملل سهم به سزایی دارد .ارتقاء جایگاه این صنعت در
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تعامالت و دیپلماسی فرهنگی در میان کشورهای اسالمی بازداشته است.

میان ملل ،سبب ساز تعامل ارزشهای فرهنگی شده و مشارکت تمامی افراد جامعه را
در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به منظور رشد و توسعه صنعت گردشگری
سبب میشود .این امر در نهایت میتواند جوامع را به سمت رفاه و شکوفایی در
عرصههای مختلف زندگی اجتماعی سوق دهد (.)Malhotra, 2005:25
گردشگری را میتوان حاصل تفاوت در ساختارهای اجتماعی نیز تعریف نمود.
شناخت محیطهای جدید ،آشنایی با فرهنگ و سنن دیگر نقاط جهان و در نهایت
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تعلق خاطر جامعه بشریت به تعامل و ارتباط با دیگر ملل جهان و شناخت ارزشها،
باورها و نگرشهای متفاوت آنان ،از جمله عواملی است که انگیزههای تحرک و سفر
را در افراد ایجاد میکند .امروزه پویایی صنعت گردشگری از یک سو تحوالت و
تعامالت نوینی را برای جوامع رقم زده که تأثیر آن را میتوان در ابعاد سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی شاهد بود و از سویی دیگر در بر گیرنده مجموعهای پیچیده از
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پدیدههای اجتماعی میباشد  .این امر در نهایت سبب شده که گردشگری بر بسیاری
از عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع تأثیر گذارده و آنها را متأثر از
کارویژه های خود نماید .بنابراین گسترش روزافزون صنعت گردشگری در سطح
جهان نشانگر این حقیقت اساسی است که سفر و گردشگری منعکس کننده نیازها و
مطالبات جامعه بشری برای کشف پدیدههای اجتماعی و فرهنگی ،فراسوی مرزهای
جغرافیایی میباشد .این امر اگر چه به شکلی محدودتر اما همواره در ادوار مختلف
تاریخ در جریان بوده است.
توریسم و تجربههای گردشگری به مفهوم امروزی آن ،حاصل جامعه کنونی
انسانهاست؛ جامعهای که به تعبیر هگل بر پایه مدرنیسم شکل گرفته و انسجام یافته
است (حیدری چیانه .)11 :1331 ،گردشگری از سال  1591با تحوالت عظیمی
مواجه گردید که از آن تحت عنوان «انقالب گردشگری» یاد میشود .حدوث این امر
را میتوان حاصل تحوالتی دانست که با انقالب صنعتی به منصه ظهور رسید و با
گسترش حمل و نقل و ارتباطات ،تحوالت شگرفی را در عرصه صنعت توریسم رقم
زد (حیدری چیانه .)11 :1331 ،همچنین حرکتهای وسیع در زمینه گردشگری به

عنوان پدیدهای نوین در عصر حاضر ،متأثر از تغییراتی است که در زمینههای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،زیست -محیطی و تکنولوژیکی در جهان به وقوع
پیوسته است .بنابر عقیده پک 1و لپی 2طبیعت جهانگردی در هر جامعهای متأثر از
عوا مل پیچیده و در هم تنیده سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی است که دیگران را
مجذوب خود میکند (هال و چنکینز.)11 :1313 ،
خط مشیهای گردشگری ،حاصل فعالیتهای طرح ریزی شده در سطوح ملی و
بین المللی میباشد و تحلیل آن حدود ضرورت مداخله دولتها را مشخص
میسازد؛ زیرا دولتها از نقش مهمی در موفقیت صنعت توریسم برخوردارند .ایجاد
توازن در بازار ،حمایت از نوآوری و ایجاد تحوالت مثبت در این عرصه ،مدیریت و
برنامهریزی ،ایجاد و حفظ زیربناها ،از جمله وظایف دولتها به شمار میآیند .در
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کشورهای صنعتی طبق امتیازهای هر منطقه ،تمرکز زدایی سبب پیشرفت گردشگری
گردشگری با توجه به کمکهای مالی و فنی سازمانهای بین المللی منتج به طرح
ریزی منطقهای شده است .این مساله تحمیل مالی در کشورهای در حال توسعه را
کاهش داده و سبب افزایش سودآوری زیر ساختهای گردشگری در این کشورها
گردیده است ( .)Gossling & Hall, 2009:30بنابراین باید اذعان داشت که
اگر چه صنعت توریسم متأثر از شرایط و پیامدهای صورت گرفته در زندگی
اجتماعی جوامع متحول گردیده و سیری صعودی را میپیماید ،اما از جنبهای دیگر
همواره منشأ تحوالت عظیمی در عرصههای مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
جوامع نیز بوده و به عنوان صنعتی پویا و تاثیرگذار ،تحوالت بسیاری را در ارکان
مختلف حیات اجتماعی جوامع رقم زده است.

1Peck
2 Lepie
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شده است؛ این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه ،برنامههای توسعه

 .2گردشگری؛ تداومی بر روند توسعه
یکی از منابع عمده کسب درآمد و رهایی از مشکالت اقتصادی در رابطه با
محدودیتهای منابع مالی دولتها در صحنههای بین المللی ،صنعت گردشگری
است که طی سالیان اخیر توانسته به عنوان منبعی مهم برای کسب درآمد در بسیاری
از کشورهای جهان مطرح گردد (کارگر .)112 :1331،پژوهشگران علم اقتصاد،
گردشگری را از نظر عرضه و تقاضا ،تراز پرداختها ،مبادالت خارجی ،اشتغال و
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درآمد ملی مورد بررسی قرار داده و الگوهایی را در این زمینه ارائه نمودهاند .پیروی
از الگوهای ارائه شده و ترسیم راهکارهای اقتصادی ،کشورها را قادر خواهد ساخت
که ضمن شناخت اثرات اقتصادی صنعت توریسم بر منابع درآمد ملی ،بیشترین بهره
را از مزایای آن داشته باشند .این امر کشورهای در حال توسعه را در راستای تحقق
توسعه پایدار ساختارهای زیربنایی و تأمین منابع مالی یاری میرساند .به واسطه
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اهمیت و تاثیرات صنعت گردشگری در سطح ملی و بین المللی ،این رویکرد توسط
بسیاری از محققان مورد توجه و اقبال قرار گرفته است (رنجبریان و زاهدی:1333 ،
.)19
مطالعات انجام شده توسط فرانک میشل نشان داده است که گردشگری نقش قابل
توجهی در ارتقای شاخصهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارد( .معصومی،
 .)35 :1331توسعه صنعت گردشگری از یک سو سبب افزایش تقاضا برای تولیدات
داخلی میگردد و با انتقال بخشی از قدرت خرید اتباع سایر کشورها ،سبب
سودآوری و کسب ارز خارجی برای کشورهای میزبان میشود ،و از سویی دیگر
کشورهای میزبان نیز با بهبود تاسیسات ،زیر ساختها و امکانات مورد نیاز این
صنعت شرایط را برای توسعه گردشگری در یک منطقه ایجاد نموده و بدین وسیله
رشد اقتصادی کشورهای خویش را تسریع مینمایند .فراهم نمودن بسترهای الزم به
منظور توسعه صنعت گردشگری مستلزم سرمایه گذاری و صرف هزینههای گوناگون
توسط بخشهای خصوصی و دولتی میباشد (.)Sharma, 2005:125

تحلیل اقتصادی گردشگری بین المللی متکی بر تعاریف صحیح و مقبول جهانی
است که مشخصات گردشگری بین المللی را توصیف نموده و حرکتهای مختلف
گردشگری را طبقه بندی مینماید و تأثیر اقتصادی آنها را همواره فعالیتهای
اقتصادی ایجاد شده بیان مینمایند (وال و بیچریل.)32 :1331 ،
به طور کلی قابلیتهای گردشگری در زمینه اقتصادی را میتوان در قالب جریان
سرمایه بازشناخت که برای اقتصاد ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است .تحرک
پذیری اقتصاد گردشگری سبب کسب ارز خارجی ،فروش محصوالت داخلی و
گسترش بازارهای صادراتی میشود .گردشگری به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در
تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون ،سرعت بخشیدن به گردش پول و سرانجام
ایجاد اشتغال ،یکی از مهمترین منابع تولید کشورهاست و میتوان به سود اقتصاد
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ملی از آن بهره جست (پاپلی یزدی و سقایی.)19 :1339 ،
سرمایههای خارجی مهیا کرده و با ارتقاء معیارهای اقتصادی ،ایدهها و فناوری،
بازارهای جدیدی را برای کشورها به ارمغان آورده است .بنابراین گردشگری به
عنوان مکانیسمی خاص و پیچیده قابلیت آن را دارد که اقتصاد را در سطوح ملی،
منطقهای و بین المللی تحت تأثیر قرار داده و آن را متحول سازد ( Malhotra,
 .)2005:259از سوی دیگر گردشگری در عصر حاضر از بزرگترین و پرشتابترین
صنایع به شمار میآید که سهم قابل توجهی در بازارهای اقتصاد جهانی و ایجاد
فضای رقابتی ایفا مینماید .بنابراین گردشگری با توجه به میزان تاثیرگذاری در
اقتصاد از ابزارهای مهم و ضروری در توسعه اقتصادی جوامع به شمار میآید ( Raj,
.)Griffin & Morpeth, 2013:40
این امر همچنین حاکی از آن است که پویایی اقتصادی و اجتماعی گردشگری ،هم
در حکم عمل و هم به لحاظ تأثیر ،کلیتی منسجم ،هماهنگ و یکپارچه به شمار
نمیرود (برنز .)1339 :51 ،با توجه به مطالب ارائه شده ،در یک جمع بندی کلی
کارکردهای اقتصادی صنعت توریسم عبارتند از:
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اشتغال زایی و سودآوری نسبتا سریع صنعت توریسم بستر مناسبی برای جذب

 ایجاد اشتغال و افزایش عرضه نیروی کار؛ بهبود استانداردهای زندگی؛ افزایش سرمایه گذاری خارجی؛ توسعه بخش خصوصی؛ سودآوری و کسب ارز خارجی؛ -ایجاد فضای رقابتی و بهبود کمی و کیفی کاال و خدمات؛
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 .3گردشگری؛ ظرفیتهای تعاملی در روند جهانی شدن
جهانی شدن عاملی تأثیر گذار در تعامل میان واحدهای سیاسی ،نهادهای اجتماعی،
تبادالت فرهنگی و تداوم حیات اقتصادی جوامع به شمار میآید .گسترش مناسبات
در زمینههای مختلف میان دولتها در سطوح منطقهای و بین المللی سبب قرابت
میان ملتها شده و زمینه را برای همکاری در ابعاد مختلف فراهم نموده است .این

بررسی سیاستگذاری گردشگری در کشورهای اسالمی ،با تأکید برتاکید بر کشورهای ایران ،ترکیه و مالزی

امر نه تنها در ابعاد داخلی ایجاد تغییراتی را سبب گردیده ،بلکه ماهیت بسیاری از
دولتها و جوامع سیاسی را نیز دگرگون ساخته است (.)Guehno, 2003:122
در این میان تحوالت صورت گرفته در صنعت گردشگری که منبعث از شرایط
جهانی شدن و ارتباطات گسترده میان جوامع مختلف و آشنایی با دیگر فرهنگها
میباشد  ،نظام بین الملل را بیش از پیش به سمت یکپارچگی و گستردگی تعامالت
سوق داده است .گردشگری با گسترش شبکههای ارتباطی میان جوامع در عرصههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،از یک سو یکی از دالیل مهم جهانی شدن به
شمار آمده و از سویی دیگر گسترش توریسم در جهان را میتوان از نتایج و
پیامدهای جریان جهانی شدن بر نظام بین الملل تلقی نمود .این امر نشانگر آن است
که گردشگری با تسریع گرایشات مشابه در جهان ،و فراهم نمودن زمینههای مساعد
به منظور تعامل با دیگر فرهنگها و بسط و گسترش روابط میان ملتهای جهان ،به
عنوان صنعتی مهم که از نقشی تاثیرگذار در شکل گیری و تکوین جهانی شدن
برخوردار است ،شناخته شده است ( .)Azarya, 2004: 949-950لذا امروزه
صنعت گردشگری به عنوان پاسخی به نیاز بشر برای دستیابی و شناخت جهان برون

مرزی ،از جایگاه قابل تاملی در مناسبات جهانی برخوردار بوده و به بزرگترین و
سریعترین صنعت در حال رشد در جهان و موتوری محرک برای پیشرفت
اقتصادی -اجتماعی تبدیل شده است.
از نظر تاریخی نیز اولین بارقههای گردشگری در جهان ،با سفر زائران مذهبی شکل
گرفت؛ این امر از نظر بسیاری از صاحب نظران این صنعت نقش مهمی را در
توضیح و تحقق بخشیدن به اولین مراحل جهانی شدن در پی داشته است .پس از آن
گسترش سفرهای تفریحی توسط مردم عادی ،ابتکاری مهم و حیاتی در شکل گیری
و گسترش صنعت توریسم به شمار میآمد (.)Stearn, 2010:103
روند رو به رشد صنعت گردشگری در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد و از فعالیتی
درون مرزی و محلی به فعالیت اقتصادی مهمی در سراسر جهان مبدل گردید
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( .)Weaver & Lawton, 2010: 3به طوری که بر اساس محاسبات انجام شده
مستقیم و غیر مستقیم از طریق کسب درآمد حاصل از صنعت گردشگری تأمین شده
است .همچنین بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی سازمان گردشگری جهانی
( ،)UNWTOدرآمد  1112میلیارد دالری در سال  2111و  1119میلیارد دالری در
سال  2112و  1195میلیارد دالری در سال  2113و در نهایت رقم  1219میلیارد دالر
در سال  2111نشان از اهمیت نقش و جایگاه صنعت توریسم در مبادالت اقتصادی
و تعامالت فرهنگی جهان دارد (.(UNWTO, 2014
تحوالت صورت گرفته در نظام بین الملل متأثر از فضای جهانی شدن نیز تأثیر
مستقیمی بر صنعت گردشگری جهان دارد .در پی حوادث  11سپتامبر و امنیتی شدن
محیط نظام بین الملل ،صنعت توریسم نیز با مسائل و مشکالتی مواجه گردید .کاهش
درآمد حاصل از گردشگری و تعداد گردشگران در طی این سال نشانگر درهم
تنیدگی مسائل جهانی با صنعت گردشگری است .همچنین بحران اقتصادی حاکم بر
جهان در اواخر سال  2113و سال  2115توانست بار دیگر بازار گردشگری جهانی
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در سال  2113تقریبا  5درصد از تولید ناخالص داخلی ( )GDPجهان به طور

را متالطم نماید .کاهش  ٪1درآمد گردشگری و همچنین کاهش  ٪1ورودی
توریست بین المللی از جمله نتایج حاصل از این بحران بود.
اما این امر دیری نپایید .زیرا پویایی صنعت گردشگری توانست بار دیگر
شاخصههای اقتصادی این صنعت را بهبود بخشد .بر اساس آخرین آمار منتشر شده
از سوی سازمان گردشگری جهانی در سال  ،2111ورودی توریست در سال 2111
به  559میلیون نفر رسید و سال  2112نیز عدد  1139میلیون نفر را نشان میدهد،
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این تعداد در سال  2113به  1131میلیون نفر رسید و در سال  2111به  1133میلیون
نفر رسیده است .این ارقام نشان میدهد که پس از بحران اقتصادی سالهای  2113و
 2115صنعت گردشگری در پنج سال متوالی به طور میانگین رشد  1/1درصدی را
تجربه کرده است ( .)UNWTO tourism highlights, 2015همچنین در سال
 2119ورودی گردشگری بین المللی  %1/1رشد داشته است و تعداد گردشگران در
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این سال به  1131نفر رسیده است .در این سال تعداد گردشگران  %1/1افزایش
داشته است ).(UNWTO world tourist barometer, 2016
جدول شماره  :1تعداد ورودیها و درآمدهای بین المللی صنعت گردشگری بین سالهای 2111 -2112

2112

2113

2112

2111

1133

1131

1139

559

1221

1195

1119

1112

سال
ورودیهای بین
المللی
(به میلیون)
درآمدهای

بین

المللی
(به میلیارد دالر)
Source: World Tourism Organization (UNWTO).

 .2بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسالمی
کشورهای اسالمی به دلیل پراکندگی در اقصی نقاط جهان و تبعیت از الگوهای
متناسب با شرایط زیست محیطی و تأثیر آن بر فرهنگ خود ،از جاذبهها و
ویژگیهای منحصر به فردی در عرصه گردشگری برخوردارند .این عوامل در کنار

آداب و رسوم ،سنن و آیینهای خاص ،که گاه به تاسی از ارزشهای دینی رنگ و
بوی مذهبی به خود گرفتهاند ،سبب گردیده که کشورهای اسالمی از قطبهای
قدرتمند صنعت گردشگری در جهان به شمار آیند.
از سویی دیگر اکثر کشورهای اسالمی ،به مثابه کشورهای در حال توسعه از صنعت
گردشگری به عنوان راهکاری برای خروج از تنگناهای اقتصادی و معرفی میراث
فرهنگی و اجتماعی خود بهره میگیرند .اهمیت این امر تا جایی است که نهادهای
مالی جهانی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر نیاز کشورهای در حال
توسعه به ساخت و احیای نواحی گردشگری به منظور ارتقای جایگاه توریسم در
این مناطق تاکید داشته و این امر را راهکاری مناسب برای توسعه و جبران خسارات
مالی این کشورها قلمداد نموده است (.)Ritzer, 2007: 616
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بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان گردشگری جهانی بسیاری از
صنعت گردشگری برخوردار بودهاند .خاورمیانه تا پیش از شروع تنشهای سیاسی
در این منطقه توانسته بود نرخ رشد باالی خود را پایدار نماید و تعداد گردشگران
ورودی به این منطقه  ٪13رشد را نشان میداد و به رقم  99میلیون نفر رسیده و
همچنین درآمدهای حاصل از گردشگری در این منطقه نشان از رشد  ٪11داشته و از
مرز  11میلیارد دالر گذشته بود ( .)Weaver & Lawton, 2010:100شروع
تحوالت سیاسی و اجتماعی خاورمیانه وضعیت گردشگری این منطقه را دچار
مشکل نمود .ورودی گردشگر به منطقه خاورمیانه در سال  2112با  92میلیون
گردشگر حاکی از کاهش  %9بوده و این تعداد در سال  2113نیز ثابت ماند .این
منطقه در سالهای مذکور از سهم  %9در جذب گردشگر و همچنین با کسب 11
میلیارد دالر ،از سهم  %1در کسب درآمد حاصل از گردشگری جهانی برخوردار بوده
است .برخی کشورها نظیر امارات متحده با  %11و عمان با  %3نیز از رشد باالتری
برخوردار بودهاند ( .)UNWTO, 2014در سال  2119ورودی گردشگران به این
منطقه بین  2تا  9درصد رشد داشته است .در جنوب شرق آسیا نیز کشورهایی چون
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کشورهای اسالمی به ویژه در منطقه خاورمیانه تا سال  2111از رشد قابل توجهی در

اندونزی با  %5و مالزی با  ،%1نرخی باالتر از میانگین رشد جهانی داشتهاند
 .)UNWTO world tourist) barometer, 2016دالیل رشد و ارتقای
جایگاه گردشگری در کشورهای اسالمی را میتوان در چند عامل خالصه نمود
 .2-1رشد سفرهای درون منطقهای
اکثر سفرهای انجام شده در سالهای اخیر (در حدود چهار پنجم) را سفرهای درون
منطقهای تشکیل میدهند .امروزه این سفرها با سرعت بیشتری در مقایسه با سفرهای
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منطقهای در حال افزایش است .در سال  2113به طور میانگین  %3/3سفرهای درون
منطقهای افزایش داشته است ( .)World Tourism Organizationکه این روند
روبه رشد سالهای متمادی است که همچنان ادامه دارد .دلیل این امر را میتوان در
کاهش هزینهها ،ایجاد تسهیالت الزم در صدور ویزا و بهبود استانداردها و ارائه
خدمات رفاهی دانست.
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 .2-2شکل گیری بازارهای اقتصادی نوظهور
گر چه بازارهای بین المللی گردشگری به طور وسیعی در بین کشورهای صنعتی
اروپا ،آمریکا ،آسیا و اقیانوسیه متمرکز شدهاند؛ اما اقتصادهای نوظهوری که در
سالهای اخیر رشد سریعی داشتهاند ،بازارهای بزرگی را در نقاط مختلف جهان از
جمله جنوب شرق آسیا و خاورمیانه به وجود آوردهاند این امر بستر و شرایط
مساعدی را برای بهبود و رشد صنعت توریسم در این کشورها ایجاد نموده و زمینه
ساز تحوالت شگرفی در این مناطق گردیده است (بنگرید به .)Sharma, 2005 :بر
اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گردشگری جهانی ،سهم اقتصادهای
نوظهور از  %31در سال  1531به  %19در سال  2111رسیده است و پیش بینی
میشود که تا سال  2131این سهم به  %91درصد افزایش یابد ( UNWTO,
.)2015
 .2-3نیاز کشورهای اسالمی به جذب سرمایههای خارجی
علی رغم این که ساختار اقتصادی بسیاری از کشورهای اسالمی (از جمله
کشورهای عربی) متکی به منابع نفتی میباشد ،با این حال این کشورها نیازمند جذب

سرمایههای خارجی برای دستیابی به رشد و توسعه و ضرورت تأمین منابع مالی
پایدار هستند ،لذا با ایجاد فضاهای مناسب ،تعدیل عملکرد نهادهای اجرایی و ارائه
راهکارهای قانونی سعی در جذب سرمایههای خارجی دارند که این امر در نهایت
سبب رشد و بهبود جایگاه صنعت گردشگری در این کشورها شده است.
 .1تحلیلی بر فرصتهای گردشگری در کشورهای اسالمی
 .1-1ایران
ایران از جمله کشورهای اسالمی است که علی رغم برخورداری از امکانات و
قابلیتهای الزم و بهره مندی از جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،گام موثری در راستای
ارتقای صنعت گردشگری برنداشته و از جایگاه مناسبی در میان کشورهای اسالمی
برخوردار نمیباشد  .عدم توجه الزم به صنعت گردشگری در راستای توسعه سیاسی،
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اقتصادی و فرهنگی کشور در حالی صورت میگیرد که در بسیاری از برنامههای
است ،تاکید شده؛ ولی در مقام عمل موفقیت و کامیابی قابل توجهی در این زمینه به
دست نیامده است .گر چه در رابطه با صنعت گردشگری بیشترین توجه معطوف به
دستاوردهای اقتصادی آن میباشد ،اما واقعیت آن است که این صنعت رو به رشد،
فرصتهای بسیاری را در عرصههای سیاسی و فرهنگی نصیب دولتها مینماید
بهرهگیری صحیح از این فرصتها میتواند دولتها را در تحکیم مناسبات منطقهای
و بین المللی یاری رساند.
توجه به این صنعت برای ایران نیز دارای فرصتهای بسیاری در ابعاد ملی،
منطقهای و بین المللی است که به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف -همبستگی و انسجام ملی
گردشگری ضمن آن که با ایجاد تعامل میان بافتهای مختلف زندگی اجتماعی،
سبب ساز ایجاد تحوالتی در راستای تحقق اهداف گردشگری میشود ،با انسانها،
انگیزهها ،خواستها و نیازهای آنان نیز که منبعث از فرهنگ جامعه است ،در ارتباط
میباشد.
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توسعه سالیان اخیر بر رهایی ایران از اقتصاد تک محصولی که متکی بر منابع نفتی

گردشگری داخلی با احیای الگوها و عناصر فرهنگی مشترک ،قرابت فرهنگی و
اجتماعی را در سطح ملی سبب گردیده و در نهایت به شکل گیری هویت مشترک
یا همان «احساس ما بودن» منجر میگردد (.)Achary, 2000:71
از آنجایی که گردشگری توانایی ایجاد ارتباط و تعامل میان فرهنگها و خرده
فرهنگهای نقاط مختلف را دارا میباشد ،لذا موجب گسترش یکپارچگی و
همگرایی اجتماعی و فرهنگی در سطح داخلی و تقویت وحدت و وفاق ملی
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میشود .به ویژه در کشورهای در حال توسعهای که در آنها گروههای قومی متعدد و
پیروان مذاهب مختلف در کنار هم حضور دارند ،تحرک اتباع میتواند وحدت ملی
را قوام بیشتری بخشد (پاپلی یزدی و سقایی ،همان .)53:در این جوامع روابط انسانی
بر اساس شکافهای گروهی ،قومی و فرهنگی شکل گرفته و هر یک دارای هویت
بوده و از اصالت برخوردارند .اما در اثر تعامالت گسترده میان نقاط مختلف ،هویت
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فردی و گروهی ،به صورت هم شکلی و یکپارچگی تبلور مییابد (مقصودی:1331،
 .)132گردشگری ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات گسترده میان اقوام و گروههای
مختلف اجتماعی ،با ایجاد تفاهم و تساهل میان فرهنگها و خرده فرهنگها ،عاملی
مؤثر در تسهیل همگرایی سیاسی جوامع به شمار میآید.
در کشورهایی که تعدد اقوام و گروههای مذهبی ،عاملی در ایجاد تنش و تهدید علیه
امنیت ملی به شمار میآید  ،توسعه و تقویت جایگاه گردشگری از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشد  .لذا توجه ایران به صنعت گردشگری سبب آشنایی اقوام با مفاخر
ملی و آگاه ساختن آنان از عظمت و غنای فرهنگی خویش در راستای توسعه صنعت
گردشگری شده و عاملی مهم و مؤثر در همبستگی ملی و کاهش تنشهای قومی به
شمار میآید  .بنابراین تقویت وفاق ملی ،انسجام ملی ،جلوگیری از بروز تنشهای
قومی ،تأمین امنیت داخلی و در نهایت ایجاد همگرایی سیاسی ،از مهمترین
دستاوردهای سیاسی -اجتماعی گردشگری به شمار میآید (مقصودی و ارسیا،
.)1333

ب -گسترش مناسبات و تفاهمات منطقهای
گردشگری به عنوان ابزاری ارتباطی در تعامل میان فرهنگها ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .در این ارتباطات ،افراد از طریق آشنایی با آداب و رسوم و سنن ،که
بر مبنای اجتماع قرار داشته و با عقاید و نظامهای ارزشی آنها ادغام شده و همخوانی
دارد با دیگر فرهنگها آشنا میشوند و در عین حال بخشی از فرهنگ و باورهای
خویش را نیز به آنان عرضه میدارند (معصومی.)11 :1331 ،
حال اگر این تعامالت بر مبنای اشتراکات فرهنگی شکل گیرد ،نوعی تعلق خاطر و
حس یگانگی را در میان کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد ،که تداوم این امر در
نهایت دولتها را نیز به سمت گسترش مناسبات و تفاهمات منطقهای سوق خواهد
داد.
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امروزه در مناسبات منطقهای ،تعامل و ارتباط از طریق همگرایی منطقهای ،در
تأثیر گذار در تحوالت بین المللی برخوردار است ( .)Dent, 2008:16تحقق
همگرایی منطقهای دولتها را ملزم میسازد که با تاسی از اشتراکات فرهنگی و
تاریخی در راستای تحقق اهداف و منافع خود با دیگر کشورها در تعامل و ارتباط
باشند (.)Hurrell, 2009:243
بن ابراین با توجه به اشتراکات فرهنگی ایران با بسیاری از کشورهای منطقه ،رشد
صنعت توریسم در ایران از قابلیتهای بسیاری در تحکیم مناسبات و تفاهمات
منطقهای برخوردار است؛ این امر میتواند ایران را در تحقق همگرایی و تحکیم
مناسبات منطقهای نیز یاری دهد.
ج .بهبود چهره فرهنگی ایران
یکی از عواملی که همواره بر صنعت گردشگری ایران و عدم کامیابی آن
تاثیرگذاربوده ،اتخاذ خط مشهای سیاسی ایران در محیط بین المللی میباشد .بی
توجهی ایران به مناسبات حاکم بر نظام بین المللی ،تقابل با غرب ،حمایت گسترده از
جنبشهای اسالمی و مطرح شدن پرونده هستهای ایران که متأثر از ایدئولوژی حاکم
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راستای ایجاد اتحاد و همبستگی در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از نقشی

بر نظام سیاسی ،رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته ،سبب شده که ایران به عنوان
کشوری که از نرمهای بین المللی تخطی نموده ،نزد اذهان جهانی معرفی شود.
این عوامل در نهایت چهره فرهنگی ایران را تحت تاثیرقرار داده و صنعت
گردشگری را نیز با رکود و عدم موفقیت مواجه ساخته است .بهرهگیری ایران از
پتانسیلهاو فرصتهای مستتر در صنعت توریسم به منظور تحقق اهداف اقتصادی ،و
به ویژه ارائه رویکردی نوین از فرهنگ غنی ایران و بهره گیری از تبلیغات گسترده
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در ابعاد داخلی و بین المللی ،ایران را قادر خواهد ساخت تا ضمن بهره گیری از
امکانات گسترده این صنعت ،موجبات بهبود و اصالح چهره فرهنگی ایران را در نزد
جهانیان فراهم آورد.
 .1-2ترکیه
ترکیه تا دو سال گذشته موفقترین کشور اسالمی در زمینه صنعت توریسم به شمار
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میرفت .روند رو به تزاید رشد گردشگری در ترکیه تا  2111نشان دهنده بهره
برداری مناسب این کشور از فرصتهای پیش آمده در ارتباط با گردشگری بوده
است .بر طبق آمارهای منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی ،ترکیه از جمله
کشورهای موفق منطقه است که با به کارگیری راهکارهای مؤثر و سازنده ،توانسته
در تقویت جایگاه گردشگری گامهای موثری بردارد و همواره به عنوان یکی از 11
مقصد برتر گردشگری در جهان معرفی شود.
فرصتهای گردشگری در ترکیه را میتوان در چند محور مورد بررسی قرار داد:
الف .جذب سرمایههای خارجی
اصالحات اقتصادی صورت گرفته در ترکیه از دهه  1531را میتوان تالشی گسترده
در راستای دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت در این کشور قلمداد نمود که تحقق
این امر با جذب سرمایههای خارجی به منظور ساخت زیر بناهای اقتصادی ترکیه
میسر گردید .اهمیت سرمایه گذاری خارجی در این کشور سبب گردیده که دولت
ترکیه همواره با سرلوحه قرار دادن توسعه و تداوم این روند در ساختارهای اقتصادی

کشور ،تسهیالت گستردهای را به منظور جذب سرمایههای خارجی ایجاد نماید
(بنگرید به.)Altunisik &Tur, 2005:82-83 :
ترکیه از جمله کشورهای در حال توسعه است که با حذف قوانین سخت گیرانه،
حمایت گسترده دولت از بخش خصوصی و ایجاد تسهیالت و تمهیدات قانونی،
سبب جذب گسترده سرمایههای خارجی شده است .رونق صنعت گردشگری نیز
فرصت مناسبی را در جهت سرمایه گذاری گستردهتر در اختیار این کشور قرار داده
است.
ب .تعامل با اتحادیه اروپا
ترکیه سالیان متمادی است که تالشهای گستردهای را برای پیوستن به اتحادیه اروپا
آغاز نموده است .تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی و انجام اصالحاتی مبتنی
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بر گرایشات این اتحادیه ،از جمله راهکارهای این کشور برای پیوستن به اتحادیه
رشد صنعت گردشگری این کشور که در نتیجه اقدامات مؤثر قانونی و بهبود
استاندارهای رفاهی که مبتنی بر راهکارهای علمی صورت گرفته ،سبب شده که همه
ساله جمع کثیری از مردم اروپا به این کشور سفر کنند .این امر میتواند بسترهای
الزم را برای تعامل گستردهتر ترکیه با اتحادیه اروپا را فراهم سازد .نگرانی از پذیرش
کشوری مسلمان با جمعیتی کثیر در این اتحادیه یکی از دالیلی است که اتحادیه
اروپا را از پذیرش عضویت ترکیه بازمی دارد؛ لذا تعامل میان مردمان ترکیه و اتحادیه
اروپا در قالب گردشگری میتواند در دراز مدت بسترها و شرایط مساعدتری را برای
پذیرش این کشور فراهم آورد.
ج .ایفای نقشی مؤثر در منطقه
تالش ترکیه برای ایفای نقشی تاثیرگذار در مناسبات منطقهای و همگامی با تحوالت
و الگوهای حاکم بر روابط بین الملل ،بستر مناسبی را برای بهره گیری این کشور از
مناسبات منطقهای در راستای تحقق اهداف توسعه و به ویژه صنعت توریسم فراهم
نموده است .تالش دولت ترکیه برای ارائه تسهیالت به سرمایه داران منطقهای و رشد
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اروپا به شمار میآید (.)Verney& Ifantis, 2009

گردشگری درون منطقهای ازجمله فرصتهایی است که این کشور در راستای توسعه
صنعت توریسم از آن بهره الزم را برده است.
 .1-3مالزی
مالزی نیز از جمله کشورهای اسالمی است که با ارائه الگوهای سازنده ،از جایگاه
مناسبی در صنعت توریسم در میان کشورهای اسالمی برخوردار است .کسب رتبه
نهم از میان ده کشور برتر جهان در سال  2115علی رغم بحران اقتصادی حاکم بر
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جهان ،نشان از اهتمام ویژه این کشور به ارتقا و رشد صنعت گردشگری داشته است.
مالزی در سالهای بعد نیز همچنان از رشد قابل توجهی در صنعت گردشگری
برخوردار بوده و یکی از کشورهای موفق مسلمان در جنوب شرق آسیا پس از
اندونزی میباشد .)UNWTO,2014).
تالشهای مستمر این کشور در کنار تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات الزم از
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سوی دولت ،از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است .در این
بین رشد گردشگری ،فرصتهایی را نیز برای این کشور به همراه داشته است که
برخی از آنها عبارتند از:
 -1ایجاد بازار بزرگ اقتصادی
برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله مالزی با ارائه برنامههای مدون و ایجاد
بازارهای بزرگ اقتصادی ،گامهای موثری را در راستای ایجاد تحوالت اساسی در
روند توسعه برداشتهاند .ایجاد بازارهای بزرگ اقتصادی سبب شده که رشد و توسعه
گردشگری در این مناطق از روندی صعودی قابل قبولی برخوردار شوند .این امر
همچنین سبب جذب سرمایههای بسیاری در این منطقه گردیده که این امر نتیجه
مستقیمی بر صنعت توریسم مالزی دارد .همکاری  ASEANبا کشورهای منطقه از
جمله چین و ایجاد منطقه آزاد تجاری ،از جمله اقدامات منطقهای مالزی در راستای
تحقق اهداف توسعه است ( .)Wong, 2006:8رونق بازارهای اقتصادی مالزی
سبب چرخش بیشتر سرمایه و اشتیاق سرمایه داران به شرکت در برنامههای اقتصادی

این کشور خواهد شد و بهبود ساختارهای اقتصادی این کشور را نیز به دنبال خواهد
داشت.
 -2مقابله با بحرانهای اقتصادی
بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی ،صادرات ناشی از گردشگری 25
درصد از صادرات خدمات تجاری و  1درصد از کل صارات جهان را به خود
اختصاص داده است .در بعد جهانی نیز صنعت گردشگری پس از صنعت سوخت،
مواد شیمیایی و محصوالت خودروسازی در رتبه چهارم قرار میگیرد ،به طوری که
درآمد حاصل از صادرات در این صنعت در سال  2113به  1/1تریلیون دالر رسیده
است ( .)SLIDESHARE,2013برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه،
گردشگری یکی از منابع عمده درآمد بوده که از طریق ایجاد اشتغال و فرصتهای
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توسعه ،سبب رشد و بهبود وضع اقتصادی این کشورها میشود.
مالزی که متکی به سرمایه گذاری خارجی هستند داشته است اما رونق گردشگری در
این کشور که در پی اقدامات و تدوین برنامههای اصولی صورت گرفته سبب شد که
در زمان بحرانهای اقتصادی ،مالزی با بهره گیری از فرصتهای حاصل از صنعت
گردشگری ،سعی در چرخش بازارهای اقتصادی خود نماید.
 .6تبیینی بر عملکرد گردشگری در ایران
در حالی که صنعت توریسم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از
مهمترین عوامل رشد و توسعه تبدیل شده و فرصتهای بسیاری را به منظور بهره
گیری از مزیتهای آن نصیب این کشورها نموده است ،اما ایران به دلیل عدم برنامه
ریزی صحیح و بی توجهی به فاکتورهای تاثیرگذار در این صنعت ،نتوانسته از
گردشگری و مزیتهای حاصل از آن بهره الزم را ببرد .بر اساس آمارهای منتشر
شده از سوی سازمان گردشگری جهانی ،ایران از عملکرد ضعیفی در این زمینه
برخوردار است .نکتهای که در ارتباط با گردشگری ایران قابل تأمل میباشد ،عدم
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بحران اقتصادی حادث شده در نظام بین الملل تأثیر مستقیمی بر کشورهایی چون

ایجاد تعادل میان میزان درآمد حاصل از گردشگران ورودی و گردشگران خروجی
است.
جدول شماره  :2وضعیت گردشگری ایران بین سالهای 2111 -2113
2113
سهم

13/12

12/11

2111

11/11
2112

()%
___
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سال

1143

1142

تغییرات
()%

___

34331

2111
34391

24533

____

تعداد
گردشگران
ورودی

24111

24331

24133

____

___

درآمدهای
بین المللی
(به دالر)
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Source: World Tourism Organization (UNWTO,2014).

مسئوالن گردشگری کشور نیز اذعان داشتند که در ده ماهه نخست سال  1352تعداد
 141121گردشگر وارد کشور شده است که اگر چه حکایت از روند رو به رشد
گردشگری در کشور دارد اما سهم  1433تا  1431درصدی ایران در گردشگری نشان
دهنده آن است که ایران نیازمند رویکرد جدیتری در حوزه ارتقای صنعت
گردشگری کشور است .دالیل عدم موفقیت ایران در صنعت توریسم را میتوان در
چند محور مورد بررسی قرار داد:
 -1محدودیتهای قانونی
بر طبق اصل  11قانون اساسی ،بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت قرار
دارد .این امر بیانگر آن است که قانون اساسی اجازه ورود ،فعالیت و رقابت بخش
خصوصی را با بخش دولتی نمیدهد .از آنجایی که بسیاری از صنایع و سازمانهای
بزرگ در اختیار دولت قرار دارد ،فعالیت بخش خصوصی تضعیف شده و از انگیزه
الزم برای سرمایه گذاری برخوردار نمیباشد .این امر چه در ابعاد داخلی و چه در
ابعاد خارجی لطماتی را بر صنعت گردشگری ایران وارد نموده است .عدم تمایل

بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش به علت نداشتن تأمین و تضمین
مالکیت و حمایت دولت و همچنین عدم تمایل شرکتهای چند ملیتی به حضور در
اقتصاد ایران به دلیل منع قانونی و محدود کردن فعالیت این شرکتها ،بنا به
ضرورتهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از جمله عواملی است که مانع سرمایه
گذاری خصوصی در ارتباط با رشد و توسعه صنعت گردشگری میگردد .در عین
حال فراموش نباید کرد تصویب و ابالغ سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی از
سال  1331ظرفیتها و گشایشهای قانونی برای حضور بخش خصوصی در عرصه
گردشگری کشور ایجاد نموده است.
 -2رویکرد ارزشی به مقوله گردشگری
وجود فضای ارزشی و ایدئولوژیک بر نظام سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران سبب
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گردیده که در ارتباط با گردشگری محدودیتهایی بر این صنعت اعمال گردد .عدم
امنیتی به گردشگران ورودی سبب گردیده که بسیاری از گردشگران منطقهای،
کشورهایی نظیر ترکیه وامارات را به عنوان مقصد سفر خویش در نظر بگیرند.
 -3فقدان تضمین امنیت
یکی از مهمترین عواملی که سبب افول صنعت توریسم در هر کشوری میشود،
فقدان امنیت در آن کشور است .با افزایش ضریب امنیت در کشوردر ابعاد داخلی و
خارجی ،بر میزان تمایل جهانگردان نیز افزوده خواهد شد .لذا گام نخست در
راستای بهبود وضعیت گردشگری در ایران ،برقراری و تضمین امنیت فراگیر و
ممانعت از فعالیت نهادهای غیر رسمی که متأثر از فضای ارزشی ،فشارهایی را بر
گردشگران تحمیل مینمایند ،میباشد  .گسترش تبلیغات در ابعاد داخلی و بین المللی
به منظور ارائه چهرهای امن از وضعیت اجتماعی ایران ،گام دیگری در این راستا به
شمار میآید.
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انطباق فرهنگ گردشگران دیگر کشورها با ارزشهای حاکم بر ایران و وجود نگاه

 .7تبیینی بر عملکرد گردشگری در ترکیه
موفقیت ترکیه که در دهه اخیر ،این کشور را در فهرست ده کشور برتر جهان قرار
داده ،در پی تالشهای مستمر این کشور در ایجاد تسهیالت رفاهی ،بسترهای مساعد
برای جذب سرمایه و اقدامات زیربنایی حاصل گردیده است .این کشور در سال
 2111با یک پله صعود از نظر تعداد ورودی ،رتبه هشتم را به دست آورد .در سال
 2115ترکیه بار دیگر با کسب رتبه هفتم در میان ده کشور برتر جهان ،جایگاه خود
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را در صنعت گردشگری ارتقا بخشید .بین سالهای  2111تا  2113نیز ترکیه موفق
شد رتبه ششم را در ورودی گردشگر به دست آورد و از نظر درآمد نیز این کشور
در سال  2113در رتبه دوازدهم قرار گرفت
جدول شماره  :3وضعیت گردشگری ترکیه بین سالهای 2111 -2113
2113

سهم
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با توجه به جدول ارائه شده صنعت گردشگری ترکیه روند رو به صعودی را
میپیموده است؛ به طوری که سهم ترکیه از ورودی گردشگر در سال  2113به 1/1
درصد در صنعت گردشگری جهان رسید و از نظر کسب درآمد نیز دارای سهم 9/1
درصدی از این صنعت میباشد .موفقیت ترکیه در رشد صنعت گردشگری تا این
سال و قبل از بروز تنش هاو ناآرامیهای اخیر را میتوان در چند حوزه مورد بررسی
قرار داد:

 -1راهکارهای قانونی
بر اساس اصل  111قانون اساسی ترکیه ،اقدامات قانونی الزم در خصوص توسعه
سرمایه گذاری و تجارت خارجی در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه ترکیه
اقتصاد خود را بر پایه گردش سرمایه و تجارت خارجی بنا نهاده ،لذا با اتخاذ تدابیر
مؤثر سعی در رشد و گسترش آن دارد .از این روی اقداماتی قانونی در خصوص
تجارت و جذب سرمایههای خارجی بر مبنای نفع عمومی و شرایط مورد نیاز تبیین
نموده است .این امر در نهایت حضور مؤثر سرمایههای خارجی و فعالیت
شرکتهای بزرگ اقتصادی را به منظور توسعه زیرساختهای اقتصادی ترکیه در پی
داشته است.
 -2پیشگامی در ارائه تسهیالت
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در میان کشورهای اسالمی ترکیه بیشترین تسهیالت رفاهی و قانونی را در اختیار
سازمان گردشگری جهانی ،ترکیه را به عنوان نقطه طالیی منطقه معرفی نمود ،که با
نرخ مبادالت جذاب و اقداماتی در خصوص ایجاد تسهیالت در صدور ویزا ،رشد
 ٪12را در تعداد ورودیهایش به نسبت سال  2111نشان میدهد .این سازمان در
سال  2113نیز ترکیه را به عنوان کشوری موفق که توانسته طی سالهای متمادی در
فهرست ده مقصد برتر جهان قرار بگیرد معرفی کرده است.
 -3اهمیت نقش آموزش
گردشگری دارای نقش مهمی در زندگی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بسیاری از
کشورهای در حال توسعه میباشد؛ و در این میان آموزش ایفاگر نقشی کلیدی در
توسعه این صنعت به شمار میآید .ترکیه به عنوان کشوری که پیشگام دستیابی به
اهداف توریسم در سطح منطقهای و بین المللی بوده ،از دهه  1551آموزش توریسم
را در سطوح عالی خود آغاز نمود .این امر گر چه در سال  1519پیشنهاد شده و
شروع آن به اواخر دهه  11و اوایل دهه  11میرسید ،اما بهره گیری از اصول علمی
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شرکتهای سرمایه داری و گردشگران بین المللی قرار میدهد؛ در سال 2113

آموزش در سطوح مختلف دانشگاهی سبب گردید که توسعه گردشگری این کشور
از دهه  1531رشد سریعتری به خود بگیرد (.)Hsu, 2006:89-90
 .8تبیینی بر عملکرد گردشگری در مالزی
مالزی از کشورهای موفق در جنوب شرق آسیا است که توانسته همسو با حفظ
هویت و ارزشهای فرهنگی خود ،روند رو به رشدی را در جهت توسعه
ساختارهای اجتماعی خود داشته باشد .در این راستا مالزی در جهت رشد صنعت
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توریسم نیز اقدامات موثری را به تاسی از روند جهانی شدن در منطقه آغاز نموده
است ( .)Hitchcock, 2009: 28رشد  ٪ 1صنعت گردشگری مالزی این کشور را
به یکی از قطبهای گردشگری در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است
جدول شماره  :2وضعیت گردشگری مالزی بین سالهای 2111 -2113
2113

سهم
()%
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بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گردشگری جهانی ،مالزی در سال
 2113از نظر تعداد گردشگران ورودی دارای سهم  11/1درصدی بوده است؛ این
درحالی است که این کشور از نظر درآمد حاصل از صنعت گردشگری از سهم 9/5
درصدی برخوردار میباشد .دالیل موفقیت مالزی در رابطه با توسعه صنعت
گردشگری عبارت است از:

 -1همکاریهای منطقهای
همکاری کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا در قالب اتحادیه آسه آن ،یکی از
عوامل مهم در تسریع رشد و پیشرفت کشورهای این منطقه میباشد .در توافقنامه
 1511با تاکید بر توسعه فعالیتهای محلی و منطقهای و همکاری کشورهای عضو
آسه آن ،زمینه مذاکرات بیشتر در جهت همسویی و همکاری در زمینه گردشگری
فراهم آمد .در بیانیه سال  1531مانیل ،بر تشویق سفر در داخل منطقه آسه آن و ما
بین کشورهای عضو و گسترش گردشگری رقابتی و پایدار اشاره شده بود.
دولتهای عضو آسه آن در سال  1552موافقت خود را مبنی بر همکاری در زمینه
گردشگری اعالم داشته و در بیانیه معروف  1559در بانکوک ،ضمن اشاره به نیاز این
منطقه به شبکه ترانزیتی بزرگتر در همه مناطق گردشگری ،بر توجه به گسترش
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گردشگری پایدار ،حفظ زیر ساختها و تدوین مقررات مربوط به مهاجرت و توسعه
در سالهای اخیر ،کشورهای عضو به تاثیرات گردشگری در کسب درآمد توجه
کردهاند .فعالیتهای گسترده آسه آن در طول سالهای متمادی ادامه داشته و
سیاستهای این سازمان در مورد گردشگری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده
است .اهداف و استراتژیهای کشورهای عضو در زمینه گردشگری در دو سند سال
 1553به شرح زیر میباشد.
 -1بازاریابی کشورهای عضو آسه آن به عنوان هدف واحد؛
 -2تشویق به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری؛
 -3توسعه منابع انسانی؛
 -1توسعه گردشگری پایدار؛
 -9تسهیالت الزم برای سفرهای داخلی آسه آن؛
 -1مبادله اطالعات و تجربیات (تیمونی.)151 -151 :1333 ،
موفقیت مالزی در رشد و توسعه صنعت گردشگری ،در راستای همکاری گسترده
با کشورهای عضو آسه آن و پایبندی به توافقات این سازمان حاصل گردیده است.
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انسانی توافق به عمل آمده بود.

 -2حمایت گسترده دولت از صنعت گردشگری
گر چه گردشگری بیشتر با فعالیت بخش خصوصی در ارتباط است ،اما دولتها نیز
در توسعه صنعت گردشگری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند؛ زیرا دولتها
دارای مکانیزم های قدرتمندی در ایجاد تغییرات به منظور رشد جایگاه گردشگری
در کشورها هستند (.)Gossling & Hall, 2009: 249
اختصاص بودجه ،جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ساخت و احیای زیربناهای
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اقتصادی کشورها از جمله اقدامات مؤثر دولتها در صنعت گردشگری به شمار
میآید .رشد و توسعه صنعت گردشگری مالزی به طور میانگین از سال  1559آغاز
گردید .در این سال درآمد گردشگری این کشور  3/1میلیارد دالر بود که 11/1
درصد بیش از سال  1551بود و تعداد گردشگران ورودی آن نیز افزایش 3/3
درصدی را نشان میداد .رونق صنعت گردشگری مالزی سبب گردید که در سال
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 1551دولت با اختصاص بودجه و دیگر مشوقها ،اهتمام ویژهای را در خصوص
رشد و توسعه صنعت توریسم به کار برد و با اختصاص  115میلیون دالر به منظور
توسعه گردشگری این کشور ،کمک شایانی به توسعه صنعت گردشگری مالزی نمود
( .)Asad Sadi & Bartels, 1997: 89همچنین دولت با حمایت و همکاری
گسترده با آسه آن در خصوص توسعه منطقه آزاد تجاری ،اقدام مؤثر دیگر را در
ارتقای جایگاه گردشگری به کار بست .تا بدین طریق سرمایه گذاری در این مناطق
با سهولت بیشتری صورت گیرد (.)Wong, 2006: 8
 .9آینده صنعت گردشگری و رویکرد ایران
بر اساس پیش بینی سازمان گردشگری جهانی در یک دوره بیست ساله یعنی بین
سالهای  2111تا  2131صنعت گردشگری همچنان روند رو به رشدی را تجربه
خواهد کرد .بر اساس تحلیل ارائه شده از سوی این سازمان عوامل اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،تکنولوژی و محیط زیست که پیش از این سبب شکل گیری و
ارتقاء صنعت گردشگری شده است در آینده نیز این صنعت را تحت تأثیر قرار
خواهد داد.

بنا بر آمار ارائه شده انتظار میرود که بین سالهای  2111تا  2131به طور میانگین
صنعت گردشگری ساالنه  %343رشد داشته باشد .بر همین اساس ورودی گردشگر
در جهان در سال  2121به  141میلیارد نفر و در سال  2131به  143میلیارد نفر خواهد
رسید .اما نکته قابل تاملی که این گزارش وجود دارد آن است که ورودی گردشگر
در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور به دو برابر کشورهایی خواهد رسید که دارای
اقتصادهای پیشرفته هستند .یعنی در حالی که تعداد گردشگران در اقتصادهای
پیشرفته  % 242رشد خواهد داشت ،این رقم در اقتصادهای نوظهور رشد دو برابری
یعنی  %141درصدی را خواهند داشت .همچنین انتظار میرود که در سال 2131
حدود  %91از ورودیهای بین المللی به کشورهایی باشد که از آنها تحت عنوان
اقتصادهای نوظهور یاد میشود (در مقابل  %31در  )1531و  %13مقاصد گردشگری
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از کشورهای پیشرفته است (در مقایسه با  %11در  )1531از سوی دیگر پیش بینی
رسید .و کشورهای این منطقه  %3از سهم بازار جهانی را به دست خواهند آورد .
) (UMWTO,2014بنابراین آمارهای ارائه شده نشان میدهد که آینده صنعت
گردشگری بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشورهای در حال توسعه را متأثر خواهد
ساخت .بنا بر این گزارش در حالی که صنعت گردشگری فرصت بی بدیلی را برای
بسیاری از کشورهای اسالمی به همراه خواهد داشت اما ایران همچنان از جایگاه این
صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی و دستاوردهای حاصل از آن غفلت ورزیده است.
بر اساس سند چشم انداز 1توسعه کشور ،ضمن بررسی وضعیت گردشگری در ایران،
سعی در ارا ئه راهکارهایی به منظور بهبود و ارتقای صنعت توریسم کشور شده و
اهدافی برای صنعت گردشگری ایران تعریف شده است .بر این اساس چالشهای
پیش روی صنعت گردشگری کشور را میتوان در عوامل زیر جستجو نمود:
 -1عدم توجه به گسترش بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران؛
 - 1کلیات این سند در جلسه مورخ  1929/11/3هیات وزیران به تصویب رسیده و مورخ  1929/11/11ابالغ گردیده
است.
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شده است که تعداد گردشگران ورودی به خاورمیانه به  115میلیون نفر خواهد

 -2نبود اراده الزم برای اتخاذ قوانین و مقررات در زمینه تسهیل فرایند سرمایه
گذاری در صنعت گردشگری؛
 -3فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری؛
 -1بی توجهی به تبلیغات به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه
گردشگری؛
 -9مستهلک شدن تاسیسات و تجهیزات به دلیل عدم سرمایه گذاری مؤثر؛
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 -1فقدان برنامه ریزی راهبردی.
با توجه به سند چشم انداز  21ساله ،الزم است سهم ایران از شمار گردشگران
جهانی از  5صدم درصد در سال  1333به  1/9درصد در سال  1111افزایش یابد.
سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی نیز از  1صدم درصد در سال  1333به 2
درصد در سال  1111ارتقاء یابد ،به گونهای که ایران در سال  1111ساالنه قریب 29
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میلیارد دالر از محل گردشگر ورودی درآمد کسب نماید.
ایران برای دستیابی به این نرخ رشد نیازمند توجه به موارد ذیل است:
 -1ضرورت توجه به افزایش تعداد گردشگران ورودی و ایجاد تعادل میان
گردشگران ورودی و خروجی؛
 -2بهره گیری از پتانسیلهای مستتر در منابع فرهنگی ،تاریخی و طبیعی
کشور؛
 -3ضرورت بهره برداری مناسب از حجم عظیم منابع بالقوه و بالفعل تاریخی،
فرهنگی و طبیعی کشور؛
-1ایجاد زمینههای مساعد برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت
گردشگری؛
- 9حمایت از بخش خصوصی و ایجاد تسهیالت الزم و حذف قوانین سخت
گیرانه؛
-1توجه بیشتر به ظرفیت موجود در منطقه با توجه به قرابت فرهنگی و تاریخی
ایران با برخی از کشورهای منطقهای.

نتیجه گیری
کشورهای اسالمی از امکانات و قابلیتهای گستردهای به منظور بهره گیری از
مزیتهای صنعت گردشگری برخوردارند .ویژگیهای اقلیمی ،قدمت تاریخی و
غنای فرهنگی این کشورها سبب گردیده که کشورهای اسالمی به عنوان یکی از
قطبهای مهم صنعت گردشگری به شمار آیند .در این میان برخی از کشورهای
اسالمی با اتخاذ رویکردی ارزشی ،عدم بهره گیری از راهکارهای علمی و برنامه
ریزی صحیح در این خصوص ،دارای عملکرد موفقی نمیباشند .حال آنکه برخی
دیگر از کشورهای اسالمی ضمن حفظ ارزشهای حاکم بر ساختارهای اجتماعی
خود ،با اقدامات مؤثر و سازنده از جایگاه و عملکرد قابل توجهی در این زمینه
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برخوردارند .ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم برخورداری از پتانسیلها و
توجهی به راهکارهای علمی متداول در این صنعت ،ضعف نهادهای اجرایی و تأخر
فرهنگی از جمله عواملی است که سبب عدم موفقیت ایران در صنعت توریسم شده
است .از آنجایی که گردشگری به عنوان رهیافتی مؤثر برای رشد اقتصادی کشورهای
در حال توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است ،به عنوان جایگزینی مناسب برای
راهبردهای توسعه به شمار میآید .لذا برخی از کشورها از جمله ترکیه و مالزی
سعی در بهره گیری از امکانات خود در راستای رشد صنعت گردشگری نمودهاند.
رشد و توسعه کشورهای مذکور در زمینه گردشگری به ویژه در دهه اخیر حاکی از
اقدامات مؤثر و قابل قبول این دو کشور دارد .گر چه ایران از موفقیت چندانی در
زمینه گردشگری برخوردار نمیباشد  ،اما با توجه به بهره مندی ایران از امکانات و
قابلیتهای گسترده ،قادر به رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور خواهد بود.
بهره گیری از راهکارهای علمی ،فراهم نمودن بسترهای الزم به منظور سرمایه
گذاری داخلی و خارجی و تضمین امنیت و حمایتهای مالی دولت ،سبب رشد
صنعت گردشگری کشور خواهد شد.
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امکانات گسترده ،از جایگاه قابل قبولی در این صنعت برخوردار نمیباشد .بی
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عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ای
مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی
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چکیده
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جن

س رد عوام ل ژئوپولیتی ک ثب ات منطق ه ای قفق از

جنوبی

 -1عضو هیات علمی دانشگا پیا نور رشت.
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تح ر در س ارتار
س رد ایس تایی و ع
از ویژگ یه ای اساس ی دوران جن
س رد عوام ل تاثیرگ ذار منطق ه ای
از پای ان جن
ژئوپ ولیتیکی جه ان ب ود .پ
و ه ر ح وز ژئوپ ولیتیکی اساس ا واج نیروه ای همگ را و واگرای ی
فع ا ت ر ش
اس ت ک ه تح ت ش رایط ر ا عم ل نم ود و ب ا یک یگر ب ه رقاب ت م یپردازن و
چیرگ ی ه ر ی ک از آنه ا ب ر دیگ ری ن و رفت ار اج ای ح وز ژئ وپلیتیکی و اساس ا
الگ وی رابط ه ب ین اعض ای آن را ش کل م یده یعن ی تقوی ت نیروه ای تج ی ه گ ر
و واگ را م یتوان الگ وی رفت ار رص ومت آمی در ح وز را ش کل ده و ب العک
تقوی ت نیروه ای همگ را م یتوان الگ وی همک اری اتح اد و رفت ار مش تر و
همگرای ی را در ح وز پ ی آورد .منطق ه ژئوپولیتی ک قفق از از جمل ه حساس ترین
ای ن
از آن اس ت .ه
س رد وپ
من ا ژئوپولیتی ک جه ان در دوران جن
نم ودن عل ل ب ی ثب اتی در قفق از از چش ان از رویک ردی امنیت ی
مقال ه مش
م ی باش  .روش پ ژوه نی روش تبیین ی اس ت و داد ه ا نی ب ه ش یو کتاب ان ه
ای گردآوری ش است.

مقدمه
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در مطالعات امنیتی جدید ،ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده میشود و امنیت به
مفهومی ”چند بعدی“ تبدیل شده است که از مباحث زیستمحیطی و اقتصادی گرفته
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تا تهدیدات نظامی را شامل میشود .امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و
بهعنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحوالت بینالمللی

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

دستخوش تحول میشود ،بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمانهای سیاسی
جدید مورد بررسی قرار میگیرد .امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده
است .بدین ترتیب ،امنیت نه تنها به صورت سلبی ”نبود تهدید“ تعریف نمیشود،
بلکه به صورت ایجابی ”وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی“
تعریف میشود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی ،از مفهوم
سومی تحت عنوان ”امنیت اطمینان بخش“ یاد میشود .منطقه قفقاز به دلیل شرایط
خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک ،مسائل سیاسی ،تاریخی ،نظامی و جامعه
شناختی ،از نقاط بحرانخیز و در عین حال مهم جهان محسوب میشود و موضوع
امنیت در این منطقه ،برای کشورهای پیرامونی ،قدرتهای بزرگ و سایر نقاط دنیا
حائز اهمیت فراوانی میباشد .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،قفقاز به
مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد .مناقشات
خونین در قرهباغ در نهایت منجر به آتشبس درازمدت شده است اما به دلیل شرایط
نه جنگ و نه صلح ،هنوز موجب آن نشده است که بسیاری از آوارگان جنگ به
خانههای خود باز گردند ،کوششهای جداییطلبانه در گرجستان و چچن که

همچنان منطقه را مستعد بروز درگیریهای تازه میسازد ،تغییرات غیر مسالمتآمیز و
فراتر از قانون در ساختارهای حکومتی برخی از کشورها و گسترش جنایتهای
سازمان یافته و باندهای تبه کاری ،در کنار بسیاری از مشکالت امنیتی دیگر ،زندگی
عادی مردم منطقه را دچار اختالل کرده و امکان فعالیتهای اقتصادی سازنده و
تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان را به حداقل رسانده است .مجموعه
این مسائل پرسشها متعددی را در پیشروی ما قرار میدهد که تحقیق حاضر سعی
دارد به سؤال زیر پاسخ دهد .ریشه این ناامنیها در کجاست؟ آیا میتوان به یک
مفهوم محوری در تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی در قفقاز دست یافت؟
 .1مباني نظري
درنظام بین الملل قدرت ملی کشورها را میتوان درپنج سطح یا رتبه طبقه بندی
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نمود .کشورهای اصلی شامل" آمریکا ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،ژاپن ،روسیه،
رده دوم یا قدرتهای منطقهای فزونی یافته است و اصوال پدیدهی قدرت رده دومی
انعکاسی است از توان اقتصادی و نظامی یک کشور نسبت به همسایگانش و یا به
سبب مرکزیت آن کشور درحمل و نقل ،ارتباطات و تجارت منطقهای ،همچنین ،جاه
طلبی و پا فشاری یک کشور ،نه تنها برای اعمال نفوذ بر دیگران ،بلکه برای ترغیب
آنان جهت سهیم شدن در اهداف و ارزشهای منطقهای ،عاملی است که همانند
عوامل پیش گفته ،از اهمیت به سزایی برخوردار

است.

این واقعیات را نباید از نظر دور داشت که عضویت کشورها در رده بندیهای قدرت
متغیر و سیال است و ممکن است در مدت زمانی معین و یا با اقدامات راهبردی با
بهره گیری از قابلیتهای ملی و هماهنگی با امکانات و قابلیتهای ژئوپلیتیکی محیط
ملی و بین المللی تغییر کنند .در برخی مناطق خاص بیش از یک قدرت منطقهای
وجود دارد و بعضی کشورها در این مناطق روابط کامال مستحکمی را با قدرتهای
رده اولی حاضر در آن منطقه توسعه دادهاند .اگر چه ممکن است کشورهای رده دوم
سودای هژمونی منطقهای را در سرداشته باشند ،اما معموال اهداف ایشان محدود به
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چین" در رده اول قرار دارند ) (Cohen,2002: 205در مقطع کنونی ،اهمیت کشورهای

واقعیات ژئوپلیتیکی است .امروز چین یک قدرت رده اول به حساب میآید .هند
نیزدر حال گذار از جایگاه رده دومی به یک قدرت اصلی میباشد .اگر چه به باور
برخی صاحبنظران ،روسیه «به دلیل ضعف اقتصادی فعلیاش» از جایگاه خود به
عنوان یک قدرت اصلی تنزل یافته ،اما به واقع زرادخانه هستهای ،صنایع تسلیحاتی،
منابع انرژی و مرکزیت راهبردی این کشور در اوراسیا ،همچنان آن را در مقام یک
کشور رده اولی حفظ کردهاند .تاثیرات وضعی قدرتهای اصلی و کشورهای رده
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دوم و سوم ،به طور روزافزون جوهره ژئوپلیتیکی بیشتری به مفهوم منطقهگرایی
بخشیده

است.

 .2مدل پنج وجهي رقابت بازيگران سطوح مختلف قدرت درمنطقۀ آسیاي
مرکزي وقفقاز
 .2-1محیط امنیتي قفقاز

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

الف -شرايط امنیتي
فروپاشی شوروی ،قفقاز را به دو قسمت تقسیم کرد .کشورهای آذربایجان ،ارمنستان
و گرجستان در قفقاز جنوبی و سرزمینهای باقیمانده به عنوان قفقاز شمالی در
داخل مرزهای روسیه قرار گرفتند .قفقاز شمالی در منطقهای دور دست واقع شده و
توسعه نیافته است ،اما دارای اهمیت استراتژیک میباشد .این منطقه به عنوان نگهبان
روسیه در مقابل جهان اسالم ایفای نقش کرده است و در واقع نقش منطقه حائل و
خط دفاعی را برای روسیه دارد ،همان نقشی که در دوران ایوان مخوف در قرن 61
داشت .اگر چه  4/7میلیون نفر ساکن در قفقاز شمالی از نظر زبان و قومیت با هم
تفاوت دارند اما در پارهای موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند .آنها دارای آداب و
رسوم خاص خود هستند و به غیر از اوستی ها ،همگی مسلمان هستند .ثبات منطقه
قفقاز قبل از فروپاشی شوروی برهم خورد و برخی از صاحبنظران معتقدند که
تحوالت قفقاز در سرعت بخشیدن به فروپاشی شوروی مؤثر بود .اولین اقدام برای
جدایی طلبی ،پیش از فروپاشی در دوران زمام داری آقای گورباچف ،در قفقاز
جنوبی و سپس قفقاز شمالی اتفاق افتاد .در سال  6191درگیریهای قومی از آبخاز

ستان آغاز شد .جایی که اقلیتی  69درصدی از آبخازهای جمهوری خودمختار
آبخازستان ،خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند .در همین سال،
جدایی طلبان اوستیای جنوبی نیز خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه
شدند .در سال  6116جمعیت تقریبا  651هزار نفری ارامنه قره باغ کوهستانی در
آذربایجان اعالم جمهوری و خودمختاری کردند این استقاللطلبی ذکر شده منجر به
جنگی خونین میان آذربایجان و ارمنستان شد که هنوز پس از گذشت بیش از ده سال
این بحران الینحل باقی مانده است .در قفقاز جنوبی ،عالوه بر خواستههای جدی
جداییطلبی ،نغمههای جداییطلبی تالشها و لزگیها در آذربایجان نیز گاهی اوقات
شنیده میشود (امیراحمدیان .)11 :6775،در قفقاز شمالی ،اعالم استقالل چچن و
جدایی طلبی از روسیه در سال  6116مهمترین تحول بود که بعدا منجر به جنگ
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طوالنی با دولت مرکزی روسیه شد .در نوامبر  ،6111یک سال پس از استقالل
مناقشات ارضی و اوضاع بحرانی ،حضور نظامی خود را در این منطقه به صورت
چشمگیری تقویت نمود .این درگیریها اولین نشانه بروز برخوردهای قومی پس از
فروپاشی بود .شرایط فوقاالشاره منطقه قفقاز را از نظر امنیتی بسیار شکننده کرده
است.

ب -عوامل مؤثر بر تحوالت قفقاز
کشورهای قفقاز جنوبی پس از استقالل ،به دلیل پیشینه تاریخی خود و پدیدار شدن
فضای جدید سیاسی در منطقه و جهان ،تالشهای زیادی برای کسب موقعیت جدید
در منطقه و تنظیم پیوندهای خارجی خود به عمل آوردند .تمایالت داخلی کشورها
همراه با عالقه قدرتها برای حضور در منطقه و تحوالت ناشی از فروپاشی ،از
جمله عوامل تاثیرگذار در تحوالت قفقاز میباشد .به طور مشخص ،چهار عامل زیر
بیشترین تأثیر را بر تحوالت امنیتی قفقاز

داشتهاند:

-6ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل ،به ویژه باز تعریف غرب از
مفاهیم امنیت و تهدیدات ،پس از پایان دوران جنگ

سرد.
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چچن ،روسیه با اعالم وضعیت فوق العاده در اوستیای شمالی واینگوش ،به علت

-1نابسامانیهای سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و
سیاست خارجی این کشور که عدم تحرک و ناکارآمدی سیاست قفقاز روسیه یکی از
پیامدهای آن

است.

-7غربگرایی و تأثیرپذیری از الگوهای غربی در جمهوریهای قفقاز جنوبی به ویژه
جمهوری آذربایجان و گرجستان
-4افزایش نقش معادالت انرژی و حمل و نقل در قفقاز که این امر نیز خود محصول
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باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی – امنیتی میباشد؛
این تحوالت و عوامل تاثیرگذار از یک سو موجب واگرایی تدریجی جمهوریهای
قفقاز به ویژه دو جمهوری گرجستان و آذربایجان از روسیه و جامعه کشورهای
(همسود)

)(CIS

و از سوی دیگر زمینه را برای حضور بازیگران جدید ،به ویژه

ایاالت متحده آمریکا و ناتو ،مهیا کرده است( .فغانی)11 :6779،

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

ج -تنوع فرهنگي – مذهبي
قفقاز دارای اقلیمها و چشم اندازهای جغرافیایی گوناگون میباشد و حدود  51گروه
قومی از سه خانواده عمده زبانی در این منطقه اسکان دارند( .امیر احمدیان:6775،
 )91چشم اندازهای فرهنگی قفقاز ،متنوعتر از چشم اندازهای جغرافیایی آن است.
قفقاز محل تالقی جهان اسالم و مسیحیت میباشد .این وضعیت در برخی از موارد
به بروز درگیریهای عمده منجر شده است .هر چند که سه کشور واقع در منطقه
قفقاز دارای جمعیتهای بومی و زبانی منحصر به خود میباشند ،اما هر کدام از این
کشورها دارای اقلیتهای مختلفی نیز میباشند .در مقایسه با منطقه آسیای مرکزی که
اکثریت مردمان آن را اهالی سنی مذهب تشکیل میدهند ،تعدد مذاهب در قفقاز که
هر کدام به اقلیتهای قومی و ملی جداگانهای مربوط میشود ،اوضاع را پیچیدهتر
کرده است .پیچیدهترین وضعیت در منطقه مربوط به قفقاز شمالی میباشد که مرز
مشترک فدراسیون روسیه را با کشورهای قفقاز جنوبی تشکیل میدهد .منطقه قفقاز
شمالی با دارا بودن بیش از  61گروه قومی و محلی (براساس آخرین سرشماری
شوروی سابق در سال  )6191و نیز عده قابل توجهی افراد روس تبار و نیز

اقلیتهای قزاق ،نوگای و برخی گروههای دیگر ،به یکی از متنوعترین مناطق جهان
از نظر زبانی و قومی تبدیل گردیده است ،و با در نظر گرفتن سه گروه زبانی اصلی و
نیز مذاهب موجود در منطقه و نیز اقوام و نژادهای متعدد از وضعیت بسیار پیچیدهای
برخوردار

میباشد.

 .2-2اهمیت استراتژيک قفقاز
قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگیهای خاص خود همواره به عنوان منطقهای مهم و
راهبردی تلقی میشده است .پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در
قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است .برخی از عوامل که قفقاز را با اهمیت
نموده و مورد توجه قرار داده است

عبارتنداز:

الف) حلقه وصل میان قارههاي اروپا و آسیا
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این منطقه از سمت شرق به دریای خزر ،از سمت غرب به دریای سیاه ،از سمت
متصل میباشد .بدین ترتیب ،این منطقه هم به لحاظ شمالی – جنوبی و هم به لحاظ
شرقی – غربی ،دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر پیوند میدهد .این موقعیت
جغرافیایی سبب شده است که منطقه قفقاز همواره در طول تاریخ برای قدرتهای
بزرگ بسیار با اهمیت تلقی گردد .پس از فروپاشی شوروی بر اهمیت ژئوپولیتیک آن
افزوده شده

است.

ب -پل ارتباطي میان شمال و جنوب و شرق و غرب
قفقاز از زمانهای قدیم همواره یکی از مسیرهای پیوند شرق و غرب بوده است و
نقش محوری در تکمیل راه ابریشم داشته است .پس از استقالل کشورهای آسیای
مرکزی و قفقاز و تغییر شرایط اقتصادی ،قفقاز همواره یکی از مهمترین مسیرهای
ترانزیت شرق و غرب میباشد و پس از مطرح شدن کریدور شمال و جنوب نیز بر
اهمیت آن افزوده شده و یکی از مسیرهای ترانزیت شمال – جنوب نیز محسوب
میشود.
ج -محل تالقي تمدنهاي بزرگ و کهن
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شمال به دشتهای جنوب روسیه و از سمت جنوب به دو کشور ایران و ترکیه

منطقه قفقاز به لحاظ موقعیتهای پیشگفته ،از دیر باز تاکنون محل تالقی تمدنهای
مختلف بوده است .تمدنهای برزگ و کهن همانند ایران ،یونان ،چین ،عثمانی ،روس
و اروپائی در اطراف این منطقه حضور داشتهاند .این عامل موجب شده است که این
منطقه همواره محل رقابت و تعارض قدرتهای وقت

گردد.

د -همسايگي جهاني اسالم و جهان مسیحیت
قفقاز از سمت شرق (آن سوی دریای خزر) ،جنوب و جنوب غربی به سرزمینهای

216

سیاست جهانی

اسالمی و از سمت غرب و شمال به سرزمینهای مسیحی متصل است .عالوه بر آن،
در داخل قفقاز جنوبی کشورهای ارمنستان و گرجستان دارای مذهب مسیحی و
آذربایجان دارای دین اسالم است و در قفقاز شمالی ،اکثر جمهوریهای خود مختار
روسیه نظیر چچن ،اینگوش ،داغستان و غیره مسلماننشین میباشند .همزیستی این
دو دین الهی در این منطقه در ایجاد پیوند بیشتر میان ملتها بسیار حائز اهمیت

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

میباشد.

هـ -يکي از مسیرهاي ترانزيت نفت و گاز به اروپا
خط لوله انتقال نفت باکو – باتومی به طول  917کیلومتر در سال  6911احداث و در
سال  6117مورد بهره برداری قرار گرفت .این خط ،اولین لوله انتقال نفت در روسیه
است که نفت دریای خزر را به ساحل دریای سیاه منتقل میکند .در قفقاز دو منبع
عمده ،استخراج وتولید گاز طبیعی وجود دارد ،یکی در قفقاز جنوبی در قرهداغ
(اطراف باکو) ودیگری در قفقاز شمالی در گروزنی .این منابع از طریق خط لوله
انتقال گاز قفقاز جنوبی ،گاز مورد مصرف منطقه را تأمین میکنند .این خط که
مهمترین خط انتقال گاز در قفقاز جنوبی است در سال  6157احداث و در سال
 6151به بهرهبرداری رسید .طول خط لوله در اراضی آذربایجان  415کیلومتر است.
این شبکه در نزدیکی آقاستفا به دو قسمت منشعب میشود .یک شاخه به طول 617
کیلومتر به تفلیس و شاخهای دیگر به طول  671کیلومتر به ایروان میرود .قطر این
لوله  711میلیمتر است .برای انتقال منابع انرژی صادراتی (نفت و گاز) از منطقه
آسیای میانه و دریای خزر به اروپا ،مسیرهای ترانزیتی متفاوتی نظیر ایران ،روسیه و

قفقاز مطرح است که به دلیل تالش آمریکا برای جلوگیری از عبور خطوط لوله از
مسیر ایران و دور بودن مسیر روسیه ،منطقه قفقاز به یک مسیر مطرح برای این
خطوط تبدیل شده است .و در این راستا خط لوله جدیداالحداث باکو – جیحان
برای انتقال منابع جدید استخراج شده دریای خزر به ویژه آذربایجان از مسیر قفقاز
در حال فعالیت میباشد .و لذا عبور نفت و گاز بر اهمیت قفقاز افزوده است.
(امیراحمدیان)177-175 :6777،
هـ -تأثیرات منطقهاي
استقالل کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و به هم خوردن نظم قبلی ،سبب بی
نظمیهای ژئوپلتیک در منطقه شده است که به تبع آن ژئوپلتیک جهانی را نیز تا
حدی دچار تحول کرده است .این تحوالت با عوامل و عناصری که از دوران
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همزیستی این جمهوریها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده است
استقالل یافته در درون خود باتهدیداتی مواجه میباشد که میتواند به بی ثباتی
بیانجامد .اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها ،میتواند توازن قدرت را بین
کشورهای منطقه تغییر دهد .هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه ،ابتدا
کشورهای همسایه بالفصل از قبیل روسیه ،ایران و ترکیه را متأثر میکند ،سپس این
دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیعتر میشود .کشورهای قفقاز
درصدد پر کردن خالئی هستند که از فروپاشی شوروی به وجود آمده است .لذا
بدین منظور خود را در جریان یک رقابت برای ایجاد محیطهای پرنفوذ و کسب
بیشترین منافع از موقعیت جدید انداختهاند .این تحوالت فقط به قفقاز محدود
نمیشود و پیامدهای این سیاستها میتواند منطقه وسیعتری را تحت تأثیر قرار
دهد.

 .2-3عوامل داخلي ناامني در قفقاز
وضعیت و شرایطی که قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی با آن مواجه میباشند حکایت از
آن دارد که تهدیدات و واگرایی هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و
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و شرایط را در منطقه پیچیدهتر کرده است .وضعیت به وجود آمده در کشورهای

متعددند .انواع تهدیدهای امنیتی را میتوان در قوم گرایی ،اختالفات مرزی،
ناسیونالیسم افراطی ،جدایی طلبی ،نابرابریهای اقتصادی و تورم بسیار باال جستجو
کرد که یک یا چند عامل از این عوامل تهدید کننده باعث بی ثباتی در نقاط مختلف
قفقاز شده

است.

الف -اختالفات قومي
مردم قفقاز عالوه بر چالشهای سیاسی واقتصادی که به نوعی با آنهامواجه میباشند،
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به دنبال بازیابی حس هویت ملی خود نیز میباشند که این موضوع به دلیل تأثیرات
طوالنی دوران استبداد فرهنگی حاکمیت شوروی سابق بر این اقوام با چالشهایی
مواجه میباشد .حضور ونفوذ طوالنی حکومت شوروی در قفقاز پیامدهای دو
سویهای در بر داشت .که از یک سو ،هویت تاریخی آنان را متزلزل ساخت و از
سوی دیگر بر هم خوردن بسیاری از هنجارهای فرهنگی و محیط طبیعی و

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

جغرافیایی را سبب گردید .استقالل این جمهوریها باعث بیداری این ملتها و
احیای فرهنگ وتاریخ آنها شد .قفقاز از حیث مسئله ارتباطات و ازنظر جغرافیایی
در منطقه مناسبی قرار گرفته و با کشورهای همسایه خود از لحاظ فرهنگی ،تاریخی،
نژادی ،زبانی و مذهبی احساس نزدیکی میکنند .احیای هویت فرهنگی و تاریخی
این کشورها که بسیار با اهمیت تلقی میشود در مواقعی باعث بروز اختالف میان
جمهوریهای همسایه

میشود.

تقسیمات کشوری در قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی در راستای سیاست
خاصی تنظیم شده بود .این تصمیمات براساس سیاست ”تفرقه بینداز حکومت کن“
استوار بود که جمعیتهای ناهمگن را ادغام و قبایل خویشاوند و کامال وابسته به
یکدیگر را از هم جدا میکرد .اقلیتهای زیادی در منطقه با وجود دارا بودن یک
ملیت واقعی در سرزمینهای جداگانهای زندگی

میکنند.

سیاستهای شوروی میان یک قوم فاصله به وجود آورد تا مردم متعلق به یک قوم
در دو کشور زندگی کنند .این گونه اختالفات عامل و زمینهای است برای اینکه در
آینده بحران هایی به وجود آید .این شرایط در واقع نتیجه این واقعیت میباشد که

بسیاری اقلیتها و ملیتهای ظاهری خواستار جدایی از مناطق خودمختار و یا
مراکزی هستند که از سوی آن ها اداره میشوند( .آیدین )617 :6791،ایالت چچن-
اینگوش ترکیبی از چچنها و اینگوشها بود که برای اولین بار در سال  6174توسط
شوروی سابق ایجاد شد .در دسامبر  6114این دو جمهوری از یکدیگر جدا شدند.
دلیل اصلی این جدایی عدم تمایل اینگوشها به جدایی از روسیه و در مقابل تالش
چچنیها برای کسب استقالل و جدایی از ترکیب روسیه بود .از جمعیت ساکن در
داغستان ،به دلیل نداشتن گروههای قومی شناخته شده و برجسته ،و با وجود بیش از
ده اقلیت ناشناخته به عنوان مردم داغستان یاد میشود( .آیدین)6791:615 ،
جمهوری قاراچای – چرکس ،همانند داغستان ،تمام عناصر بالقوه درگیریهای بین
قومی را داراست .اگرچه تاکنون مناقشهای در این جمهوری به وقوع نپیوسته است.
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در این جمهوری خودمختار سه ملیت متفاوت ،که هیچکدام اکثریت ندارند در مقابل
در حالی که قاراچایها  71درصد و بقیه را چرکسها تشکیل میدهند (گلد
نبرگ .)759-755 :6775،در مجموع واضح باید گفت که تمامی ملتهای منطقه
قفقاز شمالی در آینده میتوانند منشاء بیثباتی و بحران شوند ،چرا که همانطور که
ذکر گردید بذر اختالف در این منطقه وجود دارد( .واعظی)41-65 :6791 ،
ب -اختالفات مرزي و تأثیر آن بر اقوام و ملیتها
مرز کشورهای جدید در قفقاز همانند بقیه جمهوریهای مستقل شده ،همان مرزهای
داخلی بین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی میباشد ،که پس از استقالل خطوط
مرزی کشورهای استقالل یافته را تشکیل میدهند .از طرفی ،در برخی از این
کشورها ،خطوط مرزی با کشورهای همسایه ،همان مرزهای اتحاد جماهیر شوروی
با همسایگان سابق میباشد .اگر به دنبال روشن ساختن آیندهای محتمل از نظر امنیتی
با توجه به گذشته مرزها در این منطقه باشیم ،میتوان به دو فرض اشاره

کرد:

الف :با نگاهی اجمالی روی نقشه ،میتوان به ساختار اختیاری مرزهای داخلی در
شوروی سابق پی برد .با گذشت زمان ،اختالفات قومی همانگونه که دلیل جدایی
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خواستهای یکدیگر قرار دارند .روسها  41درصد جمعیت جمهوری را دارا هستند

اقوام از هم بود ،سبب گسستگی در مرزهای اراضی آنان نیز شده است .بدین لحاظ
در صورتی که اختالفات مهار و کنترل نگردند ،احتمال تغییرات مجدد در مرزهای
موجود وجود دارد .این تغییرات میتواند پیامدهای منفی جدی برای ثبات منطقه
داشته باشد .این نگرانی به دلیل وجود تعدادی از نواحی ”خودمختار“ ،قفقاز را بیشتر
تهدید

میکند.

ب :افزون بر این ،پایه ریزی مرزها در بسیاری از جمهوریهای جدیدالتأسیس که
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میراث مرزهای خارجی شوروی سابق میباشد ،گاهی اوقات اهداف مشخصی را
دنبال

میکنند.

چگونگی تحدید جمهوریهای جدید ،از آن جهت قابل بررسی است که کشورهایی
پدید آمدهاند که نسبت به نفوذ مردم خارج از مرزهای منطقه و همدستی و کمک آنها
به عناصر تجزیهطلبی که در بعضی کشورها وجود دارند و یا دست کم استفاده از
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روشهایی که بتواند بر قدرت مرکزی فشار وارد آورد ،حساس هستند( .جاللی،
)661-667 :6777
ج – ناکارآمدي اقتصادي
کشورهای قفقاز با توجه به پتانسیلهای خود هر کدام به نوعی با فرصتهایی برای
توسعه اقتصادی مواجه میباشند .انتخاب الگوهای توسعه اقتصادی نامناسب که منجر
به شکوفایی اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم نشود ،میتواند به افزایش بی ثباتی
منجر شود .افزایش درآمد برخی از کشورهای منطقه از فروش منابع طبیعی نیز به
اختالف سطح زندگی مردمان این کشورها منجر شده و مهاجرتهای ناشی از عالیق
اقتصادی را به وجود میآورد که در نتیجه به قطب بندی گروههای قومی تبدیل شده
و میتواند امنیت منطقهای را با تهدیداتی مواجه سازد .با توجه به اینکه اقتصاد این
جمهوریها شدیدا به مسکو وابسته بود و پس از استقالل رهبران کشورهای استقالل
یافته ،سیاستهای اقتصادی مشخص و مستقلی را انتخاب نکردند ،برخی از تحلیل
گران اقتصادی نسبت به حل میان مدت ناکارآمدی ساختار اقتصادی اکثر کشورهای
قفقاز اظهار بدبینی میکنند« .گامپل» معتقد است که رفع مشکالت اقتصادی این

کشورها به مجموعهای از عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاست داخلی و روابط بین
الملل بستگی دارد .یا به اعتقاد نیکالی شیسیلف این جمهوریها برای برون رفت از
وضعیت نامناسب اقتصادی نیاز به کمکهای اقتصادی خارجی برای حداقل  11سال
دارند  (Gumpel,1994: 40-43).رقابت برای دستیابی به منابع نفت و گاز دریای خزر
نیز میتواند تنشهایی را همراه داشته باشد .اگر در آمدهای حاصل از فروش نفت
صرف خریدهای نظامی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و رقابتهای منطقهای
شود ،توازن منطقه به هم خواهد خورد و بی ثباتی حاکم خواهد شد .استفاده ابزاری
از اقتصاد به ویژه نفت و دادن امتیاز به کشورهای خارجی برای حل مناقشات به نفع
خود ،عامل دیگری برای رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است که میتواند
موجب بی ثباتی در منطقه گردد .از طرف دیگر ،در دوران حکومت شوروی ،منطقه
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قفقاز به صورت محدود کمکهای اولیه زندگی و خدمات اجتماعی از سوی
مشکالت فراوانی زندگی میکردند .پس از فروپاشی شوروی و حرکت کشورهای
استقالل یافته به سوی نظامهای اقتصادی مستقل ،شکافهای اقتصادی زیادی در این
کشورها به وجود آمد .در نتیجه این دگرگونیها در نظام اقتصادی ،درآمد اکثریت
مردم به شدت کاهش یافت ،به طوری که در برخی از این کشورها طبقهای از مردم
آرزوی زندگانی توام با مشکالت دوران شوروی را میکردند .اقلیتی هم در هر یک
از کشورهای منطقه به وجود آمد که در نتیجه این تحوالت اقتصادی به سرعت به
ثروتهای کالن رسیدند .به همراه این شکافها ،وجود بحران در کشورهای
گرجستان ،آذربایجان و ارمنستان ،دولتهای این کشورها را مجبور کرد که درصدی
از درآمدهایشان را در راه جنگ صرف کنند .شکافهای موجود و استمرار فقر ،تأثیر
نامطلوبی بر روابط درون نژادی و درون قبیلهای این جوامع داشته است .زیرا
ظرفیتهای اقتصادی ،به طور یکسان در میان گروههای نژادی توزیع نشده
د -نابرابري اقتصادي و شکافهاي اجتماعي

است.
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حکومت دریافت مینمود که البته وضع قابل قبولی برای مردم منطقه نبود و مردم با

در کشورهای قفقاز ،قولهای دولتها برای آیندهای روشن جهت توزیع مجدد
ثروت و باال بردن قدرت اقتصادی انتظارات زیادی را در میان گروههای نژادی و
اجتماعی ایجادکرده است .اگر به هر دلیلی این قولها محقق نشود و انتظارات
اجتماعی بر آورده نشود تنشهای اجتماعی پدید خواهند آمد .این مسئله در مورد
کشور آذربایجان بیشتر صادق است چون مردم این کشور به اجرای پروژههای نفت
و گاز و کسب درآمدهای کالن امیدوارند .سؤالی که در مورد آینده قفقاز مطرح است
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عبارت از این است که مردم تا چه مدت با وعدههای آینده اقتصادی درخشان ،آرام
نگه داشته میشوند .حتی اگر درآمدهای نفتی در آذربایجان و حق ترانزیت و دیگر
درآمدها در ارمنستان و گرجستان به اندازه پیش بینی شده کسب شود ،اما مردم به
طور محسوس از آن بهره نبرند ،و بین مردم این باور به وجود آید که دولت در اداره
و هزینه درآمدها با مشکل مواجه است تنشها و اعتراضات عمومی بروز خواهد کرد
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همانگونه که بهتازگی در گرجستان شاهد آن بودیم .اگر این درآمدها کمتر باشد و
مردم نسبت به قول دولتهای خود بدبین گردند و آینده روشنی را برای خود ترسیم
نکنند ،خشم و نارضایتی عمومی برانگیخته خواهد شد (موسسه رند.)7-1 :6796،
تحوالت سریع و فشارهای اقتصادی منجر به افزایش فساد مالی شده و متعاقب آن
تأثیر سویی بر امنیت به جای خواهد گذارد .بنابراین ،ساز و کارهایی در منطقه قفقاز
برای تضمین مبارزه علیه فساد مالی مورد نیاز میباشد .تا زمانی که این معضل وجود
داشته باشد به عنوان مشکلی سیاسی نه تنها باعث طبقاتی شدن جامعه میشود بلکه
راه ورود سرمایه گذاری خارجی را نیز مسدود مینماید( .آیدین:6791،

.)671

هـ -عدم وجود نهادهاي مدني کارآ
نهادهای مدنی به دلیل ایفای نقش واسطهای ،موجب کاهش و یا از بین رفتن شکاف
میان مردم و نظام سیاسی میشوند .نهادهای مدنی کارآ ،که به خوبی قادر به انتقال
تقاضا از پایین به باال باشند و نقش مؤثری را در جهتدهی و همسوسازی این
تقاضاها ایفا کنند ،عناصر تعیین کنندهای در کنترل نظامهای سیاسی و همچنین
جلوگیری از کاربرد ابزارهای غیرقانونی برای بیان تقاضاها از سوی مردم خواهند

بود .در منطقه قفقاز ،طی یک دهه گذشته به دلیل سیطره نگرشهای قومی و وجود
تفکرات دوران کمونیستی میان مسئولین این کشورها و عدم تمایل دولتهای محلی،
نهادهای مدنی مانند احزاب و سازمانهای غیردولتی هنوز نتوانستهاند به رشد و بلوغ
الزم دست پیدا

کنند.

 .2-4نقش قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در قفقاز
در این بخش نقش برخی از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای یا در قفقاز بهطور
مختصرموردتحلیل قرار گرفتهاستاما نقشجمهوری اسالمی ایران در قفقاز نیازمند
مقاله مستقلی میباشد ودراین مبحث بهآن

نمیپردازیم.

الف -رويکرد روسیه به قفقاز
قفقاز ،محل اتصال ،برخورد و چالش قدرتهای متعدد رقیب بود .از این رو ،مسکو
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همواره برای این منطقه که از یک سو محل تالقی منافع آن با ایران و از سوی دیگر
دو قرن از هنگامی میگذردکه امپراطوری روسیه استراتژی ماوراء قفقاز خود را
اعمال نمود .پس از تسلط بر قفقاز ،روسیه به دو هدف مهم دست یافت ،اوال در
مرکز اتصال دولتهای اسالمی منطقه ،یک تکیهگاه برای تمدن مسیحی ایجاد شد،
ثانیا ،مرزهای جنوبی روسیه تحکیم گردید .میتوان تعبیر رساتری از عنوان تکیه گاه
تمدن مسیحی کرد .اگر چه روسیه در جنگهای گذشته با شکست دادن ایران و
عثمانی در این منطقه ،به عنوان یک کشور مسیحی جایگاهی مناسب پیدا کرد ،اما
روسها در پی ایجاد تکیه گاهی برای متوجه شدن به سوی جنوب و ایران و به طرف
غرب و تنگههای بسفر و داردانل بودند .این دو سیاست ،در تمام سالهای قرن
نوزدهم ،از دل مشغولیهای بنیادین رهبران روسیه و دستگاه تزاری بود .این سیاست
با تغییر رژیم در روسیه ،دگرگون نشد .در دوران حکومت شوروی ،قفقاز با تمامی
تاریخ پرفراز و نشیب خود ،همچنان در سیاست دو سویه این کشور به جانب ترکیه
و ایران از اهمیت زیادی برخوردار بود .پس از فروپاشی شوروی نیز ،این اهمیت
بنیادین و استراتژیک همچنان نسبت به قفقاز حفظ شد و روسها که وام دار یک
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با ترکیه و سایر قدرتهای بزرگ اروپا بود ،اهمیت زیادی قائل بوده است .بیش از

اندیشه تاریخی و استراتژیک در قبال این منطقه بودند ،نتوانستند از سیره گذشتگان
دست بردارند .تحوالت سیاسی پس از فروپاشی نشان نمیدهد که در اولویتهای
سیاستمداران مسکو در نگرش به قفقاز تغییراتی ایجاد شده باشد .هر چند که
راهبردهای کالسیک ،ثمردهی و کارایی ندارند .روسها ،در طی تاریخ خود ،بسیار
دیر خود را با مفاهیم را سازگار میکنند ،اما گاه شدت تحوالت ممکن آنها را که به
پذیرش واقعیتها ناچار سازد .یکی از بحثهای مطرح در روسیه پس از فروپاشی،

224

سیاست جهانی

طرح عرصه منافع امنیت در حوزه شوروی سابق است .در سال  6111استراتژی
جدید روسیه تدوین شد .در این استراتژی از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به
عنوان عرصه منافع امنیت ملی روسیه نام برده شده است .قفقاز نیز فرعی بر این
استراتژی نمیباشد ،بلکه عینیت کامل آن است .پیوند و ارتباط روسیه با کشورهای
منطقه پیرامونی خود ،همواره روابطی سخت و همراه با دشواریهای فراوان ،چه

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

برای روسیه و چه برای کشورهای منطقه ،بوده است( .واعظی )671 :6791،قفقاز
جزء عرصه منافع ژئوپولتیک روسیه است .اقوام مقیم این منطقه در عمل در یک
دولت – امپراطوری روسیه یا اتحاد شوروی – زندگی کردهاند .روسیه باید یگانگی
سرنوشت آنها را درک کند .روسیه نباید فراموش کند که اگر این منطقه را ترک کند،
دیگران وارد این منطقه خواهند شد ،امری که بر امنیت روسیه نخواهد افزود.
(روزنامه ستاره سرخ 11،آوریل  )6114بنابراین ،به نظر میرسد ،علیرغم کاستیهایی
که سیاست روسیه در منطقه دچار آن شده است که خود معلول شرایط نوین و
استقالل کشورهای جدید میباشد ،شرایطی فراهم شده است که کشورهای دیگر نیز
به دنبال اهداف خود در قفقاز باشند .لذا در شرایط جدید روسیه تالش میکند اگر
نتواند تنها قدرت با نفوذ و تعیین کننده در قفقاز باشد الاقل جزء کشورهای با نفوذ و
تاثیرگذار در منطقه به شمار رود .با گذشت زمان از نفوذ روسیه در منطقه کاسته
میشود ،نقطه اوج این تحوالت پس از  66سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان بود
که با نرمش بیش از حد رئیس جمهور روسیه آقای پوتین مواجه شد و در نتیجه آن
حضور و نفوذ نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز افزایش یافت.

تحوالت داخلی در آذربایجان و گرجستان و عکسالعمل مقامات روسیه نسبت به آن
در این راستا قابل تحلیل میباشد .این تحوالت جدید زمینه را برای گسترش ناتو به
شرق نیز فراهم کرده

است.

ب -رويکرد ترکیه به قفقاز
ترکیه همواره به قفقاز توجه خاصی داشته است .اندیشه ناسیونالیسم ترک ،ریشههای
اساطیری خود را در قفقاز و آسیای مرکزی میدید .پان ترکیسم که از اواخر قرن
نوزدهم و همراه با بروز تغییر و تحوالت عمده در عرصه افکار ترکها که رژیم
عثمانی را رژیمی کهنه و رو به زوال میپنداشتند ،ظهور مقتدرانهای از خود نشان
داده بود ،نتوانست در فاصله سالهای  6111تا شروع جنگ جهانی اول ،به دلیل
ضعف و رخوت امپراطوری ،چندان موفقیتی کسب کند .با این حال ،انقالب 6119
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ترکهای جوان که برانگیزنده اندیشه پان ترکیسم بود رهیافتهای نوینی را برای آینده
ترکیستها بود .در سالهای آخر جنگ و در حالی که عثمانیها رویاروی جنگ
بزرگی در بین النهرین و روسیه بودند ،اهتمام عمده آنها معطوف به قفقاز بود .با
انقالب  6167و فروپاشی نظام تزاری ،راه برای انضمام آذربایجان ایران و روس در
قلمرو ترکها فراهم گردید .اما در حالی که جنگهای قفقاز ادامه داشت ،امپراطوری
از هم فرو پاشید و پان ترکیسم به عنوان اندیشه مسلط و حاکم به ضعف و رکودی
عمیق دچار شد (بیات:6771،

.)61

جمهوری آذربایجان ،کلید دست یافتن ترکیه به اهداف منطقهای این کشور در قفقاز
و آسیای مرکزی بود .سیر تحوالت سریع در جمهوری آذربایجان و دستیابی جبهه
خلق به قدرت که مدعی بود تنها نیروی سیاسی مؤثر در آذربایجان است که توانسته
“ تمام ملت را دعوت کند تا نیروهای سیاسی و معنوی خود را متحد کند و این کار
را خود به انجام رسانده است باعث شد تا این حزب به عنوان عمدهترین متحد ترکیه
در قفقاز مطرح گردد .اما این گسترش نفوذ زودگذر بود .ترکیه در رفتار سیاسی خود
بر محدودیتهای مترتب بر آن واقف نبود( .خریچی )111 :6771،با وجود اینکه
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مطرح ساخت .شروع جنگ جهانی اول ،مجال در خوری برای تحقق رویاهای پان

ترکها مجال و فرصت مناسب در یافتن یک پایگاه مهم در قفقاز تحصیل کرده
بودند ،اما هنگامی که دولت جبهه خلق در سال  6111شروع به بروز رفتارهایی مانند
امضای قرارداد کنسرسیوم نفت و دادن امتیازات گسترده به ترکیه نمود ،نفوذ روسیه و
گرایشات متعادلتر در آذربایجان ،شرایطی را به وجود آورد تا دولت جبهه خلق
سقوط کند .اولین تجربه ترکیه با شکست روبرو شد .هدف ترکها ،پر کردن خالء
ناشی از فروپاشی شوروی بود .مضافا بازار وسیع جمهوریها ،میتوانست در جهت
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پیشبرد اهداف اقتصادی منطقهای ترکیه نقش موثری ایفا

کند.

ج -رويکرد اياالت متحده آمريکا به قفقاز
دولت کلینتون که تقریبا از نظر تاریخی همزمان با استقالل این کشورها ،دور اول
ریاست جمهوری خود را شروع نموده بود ،با موقعیت جدیدی رو به رو بود که
آمادگی برخورد با آن را نداشت .به تدریج و به خصوص در دوره دوم ریاست

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

جمهوری کلینتون ،اهداف و سیاستهای آمریکا در قفقاز تا حدودی مشخص شد و
اهمیت این منطقه نزد سیاستمداران آمریکایی افزایش یافت و تالشهای این دولت
برای دستیابی به این اهداف حالت منسجمتری به خود گرفت .برخی از عواملی که
از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت میبخشد ،موارد ذیل را شامل میشود .با
توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده ،وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت این منطقه
افزوده و موجب رقابت برخی از قدرتهای اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع
انرژی شده است .کشورهای تولید کننده نفت در این منطقه به دریای آزاد راه ندارند
و این امر مانعی در راه رساندن نفت و گاز به سایر مناطق دنیاست که این خود
وضعیت سیاسی منطقه را پیچیدهتر کرده است .رقابت قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای برای حضور و نفوذ در منطقه مانند کشورهای :روسیه ،ایران ،ترکیه،
اسرائیل ،و برخی از کشورهای اتحادیه

اروپایی.

-4اهمیت ژئوپلتیک منطقه به ویژه پس از حادثه  66سپتامبر و حمله آمریکا به
افغانستان و عراق ،این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژهای در سیاست
آمریکا پیدا کرده

است.

با عنایت به موارد فوق الذکر ،مهمترین هدف آمریکا در قفقاز حفظ وضع موجود،
حضور و نفوذ سیاسی اقتصادی و امنیتی دراز مدت و مقابله با نیروهایی میباشد که
در راستای منافع آمریکا قرار ندارند .آمریکا حکومتهای فعلی کشورهای این منطقه
را پذیرفته و به تقویت نظام حکومتی ،حقوقی و امنیتی آنها در راستای اهداف دراز
مدت خود پرداخته است .کشورهای منطقه نیز با توجه به مشکالت جدی اقتصادی،
عالقمندند آمریکا در این کشورها سرمایهگذاری کند و به آنها در تمام زمینهها کمک
نماید .آمریکا در زمینه ایجاد یک نظام امنیتی با مشارکت این کشورها تالش زیادی
کرده است( .حبیبی)71 :6796،
سیاستهای آمریکا در قفقاز در راستای سیاست های کلی این کشور در سطح
جهانی قرار دارد و با قدرتهایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاستهایشان همسو با
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منافع آمریکا نمیباشد ،مقابله میکند .براساس این رویکرد ،آمریکا سیاست مقابله و
روسیه حالتی دوگانه دارد ،به طوری که در ظاهر آمریکا تالش میکند تا روسیه را در
سیاستهایش در این منطقه با خود همراه سازد ،اما در عمل به دنبال کمرنگ نمودن
حضور و نفوذ روسیه در منطقه میباشد .در حقیقت ،آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه
را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی میکند .ترکیه نیز در منطقه فعال
است و متحد اصلی آمریکا محسوب میشود.
آمریکا برای اجرای سیاستهای خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی
میکند عالوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به
منافع خود به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ این کشور افزایش یابد به گونهای که
به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف آمریکا تسهیل گردد .هدف کالن آمریکا نفوذ
گسترده و حضور دراز مدت و مطمئن در قفقاز است .آمریکا میداند که منطقه هنوز
احتیاج به اقدامات زیربنایی متعددی دارد ت آماده بهره برداری کامل شود .در نتیجه،
تالش آمریکا در این مقطع صرف آماده کردن زمینه برای سرمایه گذاری و حضور
طوالنی است .حمله به افغانستان و شرایط به وجود آمده در منطقه باعث شد که
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محدود کردن ایران را در منطقه به طور آشکارا دنبال میکند .سیاست آمریکا در قبال

آمریکا از این فرصت حداکثر بهره برداری را به عمل آورده و در دستیابی به اهداف
تعیین شده خود تسریع نماید( .حبیبی:6796،

.)51-59

د -رويکرد اتحاديه اروپايي به قفقاز
از دیدگاه اروپا ،قفقاز بخشی از اروپا و یا همسایه بالفصل اروپا میباشد .به همین
دلیل اروپا برای همکاری با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل
اهمیت زیادی قائل است .در این راستا برنامههای متعددی از سوی اروپا در قفقاز و
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آسیای مرکزی طراحی شده است .از جمله ،میتوان به برنامه معروف به تراسکا که
کریدور میان اروپا – آسیا را تعریف میکند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیت
در زمینه روانتر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا ،اشاره کرد .همچنین مجموعه
کمکهای اروپایی در امور آموزش و آموزش فنی – حرفهای در قالب برنامه
”تأسیس )“ (TACISطراحی شده است .با این دیدگاه تعدادی از کشورها به عضویت

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

شورای اروپا درآمدند .پیش از آن اتحادیه اروپا ،قرارداد مشارکت و

همکاری )(PCA

برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمانهای کشورهای اروپایی با یکایک کشورهای قفقاز را
امضا کرد که از اول ژوئیه ( 6111تیرماه  )6779به اجرا در آمد .نمایندگان اروپایی،
برقراری دمکراسی و اصالحات اقتصادی ونیز هنجارهای حقوق بشری به سبک
لیبرالیسم غربی را به عنوان پیش شرط برای امنیت و ثبات در منطقه قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا ،نقش خود را از طریق شرکتهای خصوصی و دولتی ،به
سرمایهگذاری در امر حمایت از برنامههای بشردوستانه و توسعه در منطقه محدود
کردهاند .به طوری که شرکتهای خصوصی تاکنون نسبت به انجام سرمایه
گذاریهای تولیدی و صنعتی تردید داشتهاند و در نتیجه اغلب نقش خود را محدود
به فروش کاال کردهاند .البته شرکتهای بریتانیایی ،بلژیکی ،نروژی ،ایتالیایی و
فرانسوی در بخش انرژی به دلیل مزیتهای فراوان و اطمینان از بازگشت سرمایه و
سودآوری باال به سرمایهگذاری پرداختهاند .شرکتهای آلمانی دخالت عمدهای در
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در بسیاری از دیگر بخشها داشتهاند .در حالی
که برنامه

TACIS

اتحادیه اروپا بسیاری از پروژههای آموزشی وامور توریستی را

تضمین کرده است .سازمان امنیت و همکاری اروپا ( ،)OSCEتنها نقش متعادل و
مالیمی را در امور سیاسی منطقه ایفا کرده است .البته شکی نیست که دوری بعد
جغرافیایی از منافع آنها و احتمال تنش با روسیه در این امر دخیل بوده است .غالب
کشورهای عضو بعد از استقالل این کشورها ،به تعدیل مداخالت خود در زمینه
اصالحات سیاسی ،اقتصادی وامنیتی همراه با یک برنامه بسیار فعال برای حمایتهای
بشردوستانه اقدام کردند .با این همه آنها ترجیح میدهند که حمایت خود را از طریق
سازمان ملل ودیگر نهادها یا از طریق ابتکارات دراز مدت اتحادیه اروپا همچون
”“TACISیا “کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسیا کانالیزه کنند ،تا بیشتر
وجههای بی طرفانه داشته

باشد.
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 .2-5رويکردهاي مختلف نسبت به مسائل امنیتي قفقاز
اگر بخواهیم تقسیمبندی کالنی از رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز
الف -رويکرد استراتژيک
براساس این رویکرد ،مسائل امنیتی قفقاز در چارچوب ”بازی بزرگ جدید“ در این
منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این رویکرد کوششهای قدرتهای
بزرگ برای دستیابی به منافع مورد نظر خود در منطقه که بازی بزرگ قرن نوزدهم
میان روسیه و انگلستان را تداعی میکند ،به عنوان مهمترین منبع و عامل تأثیرگذار بر
امنیت یا ناامنی منطقه مورد تأکید قرار میگیرد .به همین دلیل ،براساس این رویکرد
برای شناخت و درک مسائل امنیتی در منطقه باید اهداف و سیاستهای قدرتهای
بزرگ در این منطقه شناسایی و تحلیل شوند .مسأله حضور و نفوذ نظامی در منطقه و
کنترل خطوط انتقال انرژی ،در رویکرد استراتژیک ،به عنوان مهمترین موضوعات
محوری در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه تلقی میشوند و بسیاری از پدیدههای
امنیتی در منطقه مانند بنبست در حل و فصل مناقشه قرهباغ و تداوم کوششهای
جداییطلبانه در چچن و گرجستان و ابراز دیدگاههای مقامات روسیه و آمریکا علیه
یکدیگر برای حضور نیروهای نظامی در آذربایجان و گرجستان نیز در پرتو این
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داشته باشیم چهار رویکرد مختلف را میتوان از هم تفکیک

کرد:

محورها مورد تحلیل قرار میگیرند .روسیه به طور سنتی قفقاز را حریم امنیتی و
حیات خلوت خود تلقی میکند و هیچگونه تمایلی به حضور یک قدرت دیگر
خصوصا آمریکا در این منطقه ندارد و متقابال آمریکا خصوصا پس از وقایع 66
سپتامبر در راستای بسط سلطه امنیتی خود در سراسر جهان ،متمایل به اعمال
سیاستهای خود در قفقاز است .از طرفی ،طرح موضوع گسترش ناتو به شرق که
ممکن است در آینده با فتح کامل قفقاز و خروج آن از دست روسیه همراه باشد
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برای روسها بسیار نگران کننده است .شاید روسها بتوانند بر سر هر نقطه دیگری
از جهان (حتی آسیای میانه) با آمریکا به معامله یا تفاهم دست یابند ولی قفقاز برای
روسیه بسیار استراتژیک میباشد( .موسوی)1-1 :6791،
ب -رويکرد قومي – سیاسي
این رویکرد ،امنیت در قفقاز را با تأکید بر مسائل قومی در منطقه تحلیل میکند.

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

براساس این رویکرد ،وجود بیش از  51قومیت مختلف در قفقاز که بعضا به دلیل
اختالفات تاریخی و یا سیاستهای نادرست قومی در دوران اتحاد جماهیر شوروی
در وضعیت تنش با یکدیگر قرار دارند ،امنیت را در این منطقه به یک موضوع
پیچیده تبدیل کرده است .از این دیدگاه ،ناامنیها در منطقه بیش از آنکه ریشههای
بیرونی داشته باشند از بنیادهای داخلی برخوردار هستند و به همین دلیل برای
افزایش امنیت در منطقه باید مجموعهای از اقدامات فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
برای ایجاد درک مشترک از تهدیدها صورت پذیرد .فقدان فرهنگ مناسب و مشترک
برای حل مشکالت قومی در داخل منطقه و نیز بهرهبرداری قدرتهای خارجی از
اختالفات قومی موجود در راستای منافع خود و در نهایت استفاده ابزاری از اقوام و
مسئله قومیتها برای دستیابی به قدرت توسط حکومتهای ملی و گروههای جویای
قدرت سبب میشوند تا چشمانداز روشنی نسبت به حل مسائل امنیتی قفقاز با اتکا
به دیدگاه قومی – سیاسی پیشرو نباشد .کهنه شدن زخمهای عمیق منطقه نظیر
بحران چچن،مناقشه قرهباغ ،و مسائلی که در آبخازیا ،آجارستان و غیره وجود دارد
شاهد این مدعاست .به نظر میرسد تا زمانی که اقوام در منطقه به درک مشترک

فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نرسند ،وضعیت تغییر نخواهد کرد و رسیدن به چنین
درکی نیز نیازمند به زمان

است.

ج -رويکرد اقتصادي
برخی از نظریهپردازان امنیت ملی مبحث امنیت را در کشورهای جهان سوم در
ارتباط مستقیم با مبحث اقتصاد تحلیل میکنند .در منطقه قفقاز رویکرد اقتصادی به
موضوع امنیت ،مسائل اقتصادی را که حول محور نفت و انرژی دور میزند ،هم به
عنوان عامل ایجاد امنیت وهم به عنوان عامل ایجاد ناامنی معرفی میکند .نقش انرژی
در ایجاد امنیت در منطقه از آن جهت میباشد که سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از
منابع نفتی منطقه الزاما نیاز به امنیت دارد و به همین دلیل هر چه سرمایهگذاری در
منطقه افزایش پیدا کند ،منطقه امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد .از سوی دیگر،
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بهرهبرداری از منابع نفتی منطقه هم موجب افزایش رقابت میان قدرتهای خارجی
نابرابری اقتصادی کمک کرده است .این رویکرد کوشش در جهت توزیع عادالنه
درآمدها و بهرهگیری از درآمدهای حاصله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را
مناسبترین راهکار برای تقویت بنیادهای امنیتی در منطقه میداند .با این حال ،اگر
چه حل مشکالت و نمودار شدن شکوفایی اقتصادی در ایجاد امنیت در هر نقطه
میتواند نقش داشته باشد اما رابطه میان این دو رابطه علت و معلولی نیست بلکه
یک رابطه متقابل است .بدین معنا که اساسا به وجود آمدن امنیت ،بستر اساسی رشد
و شکوفایی اقتصادی تلقی میشود و حتی شاید بتوان این وجه از رابطه میان این دو
متغیر را قویتر از وجه مقابل آن بر شمرد .بدین ترتیب تا زمانی که امنیت در قفقاز
برقرار نشود نمیتوان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت .عالوه بر آن ،از میان
سه کشور حوزه قفقاز جنوبی ،تنها کشور آذربایجان میتواند به دلیل در اختیار داشتن
منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان بستری برای سرمایهگذاری خارجی و منبعی برای
تأمین درآمدهای مورد نیاز برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطرح باشد اما دو
کشور دیگر (ارمنستان و گرجستان) به علت فقدان چنین منابعی ،از نظر زیربنایی با
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شده ،و هم به دلیل ایجاد برخی درآمدهای غیرقانونی به افزایش شکاف اجتماعی و

رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی دارند .این نکته را نیز باید افزود که حتی در
صورت وجود زیربناهای مورد نیاز برای سرمایهگذاری خارجی ،به دلیل عدم توجه
شرکتهای چند ملیتی به منافع کشورهای میزبان و ضعف دولتهای مرکزی در این
منطقه ،امکان افزوده شدن بر شکاف طبقاتی وجود

دارد.

د -رويکرد امنیت جمعي
رویکرد امنیت جمعی ،رضایت بازیگران ذینفع را در منطقه بسیار با اهمیت تلقی
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میکند .معتقد است در شرایطی که بازیگران تحت مکانیزمی با هم همکاری جمعی
نمودند تهدیدات کم میشود .ارائه دهندگان این ایده ،بر این باور هستند که هرگاه
کشورهای حوزه قفقاز و همسایگان آنها به درک مشترک و تعریف دقیق امنیت
داخلی و امنیت دستهجمعی منطقه دست یابند ،قادر خواهند بود که مشکالت امنیتی
قفقاز را با همکاری منطقهای حل و فصل نمایند .در این راستا الگوهای متعددی

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

ارائه شده است که میتوان به برخی از آنها اشاره

نمود:

الگوی قفقازی یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی – نظیر طرح”خانه
مشترک قفقاز“شواردنادزه رئیس جمهور پیشین گرجستان؛
الگوهای همکاریهای منطقهای فراگیرتر که در آن سه کشور حوزه قفقاز در
همکاری امنیتی با کشورهای همسایه قرار میگیرند – همانند ایده  7 + 7جمهوری
اسالمی ایران برای همکاری سه کشور همسایه قفقاز یعنی ایران ،ترکیه و روسیه با 7
کشور قفقاز؛
ایده  7+6روسیه در راستای همکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛
طرح  7+ 1ترکیه برای همکاری روسیه و ترکیه با  7کشور قفقاز؛
ایده  7 + 1ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با  7کشور قفقاز
ایده  7+7+1آذربایجان برای همکاری میان  7کشور قفقاز با  7کشور همسایه و
همچنین اروپا و

آمریکا.

الگوهای فرامنطقهای که امنیت را به عنوان مفهومی جهانی تعریف نموده و معتقد
است طرحها و مباحث مربوط به تأمین امنیت در یک منطقه از جهان ،بدون در نظر

گرفتن سایر مناطق ،به نتیجه نخواهد رسید .در این راستا میتوان از طرحهایی چون
طرح کشورهای غربی جهت گسترش دامنه فعالیتهای ناتو و سازمان امنیت و
همکاری اروپا به شرق و یا طرح همکاری کشورهای بازمانده از شوروی تحت لوای
پیمان امنیت دستجمعی کشورهای مشترکالمنافع نام

برد.

این رویکرد باوجود تعدد و تکثر طرحهایی که در آن ارائه شده است شاید از هر
یک از سه رویکرد پیشین ،مشکالت عملی بیشتری داشته باشد .هر یک از
ارائهدهندگان این طرحها ،با در نظر گرفتن منافع خاصی آن را پیشنهاد کردهاند که در
نهایت ممکن است با منافع ملی کشورها و نیز منافع اقوام در حوزه قفقاز همخوانی
نداشته باشد .منافع متعارض قدرتهای خارجی دخیل در منطقه ،توسعهطلبی و
زیادهخواهی آمریکا ،ضعف اروپا در اجرای عملی طرحهای خود ،حساسیت روسها
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به قفقاز به عنوان حیاط خلوت خویش ،اختالفات برخی از کشورهای قفقاز با
و نهایتا درگیریهای قومی و سیاسی در داخل منطقه قفقاز برپیچیدگی و دشواری
این طرحها میافزاید( .نافذعارفی:6774 ،

.)17-11

 .3تجزيه و تحلیل يافتهها
چهار رویکرد اشاره شده ،مسائل امنیتی قفقاز را از طریق تمرکز بر مشکالت موجود
و تأکید بر یک مسأله محوری مورد بررسی قرار میدادند .توجه به این رویکردها اگر
چه مفید و ضروری است اما به نظر میرسد این طرحها قادر نباشند شرایط را به
سمت یک راهحل جامع به پیش ببرند .با نگرش فراگیر به موضوع امنیت در قفقاز
میتوان موضوع را از آخر به اول مورد بازنگری قرار داد .اغلب مطالعات مربوط به
امنیت منطقهای در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه میتوان در
یک منطقه خاص به امنیت پایدار دست یافت .بنابر تعریف ،امنیت پایدار به وضعیتی
اطالق میشود که در آن حداقل سه ویژگی حکمفرما باشد.
تمامی بازیگران و نیروهای تأثیرگذار نسبت به وضع موجود رضایت نسبی داشته و
تداوم آن را بیش از تغییر به نفع خود ببینند
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همسایگان بالفصل و رقابت کشورهای منطقه برای توسعه حوزه نفوذ خود در قفقاز

به لحاظ امنیتی وابستگی متقابل بین تمامی بازیگران در باالترین مرحله خود قرار
داشته باشد (به عبارت دیگر ،هر بازیگر امنیت خود را در گرو امنیت بازیگر دیگر
بداند).

ساز و کارها ،قواعد و رژیمهای امنیتی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مختلف را
داشته باشند و هرگونه کوششی برای تغییر وضع موجود از شیوههای قانونی پیگیری
شود.
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تردیدی نیست که منطقه قفقاز با این شرایط فاصله زیادی دارد اما آنچه که ما باید در
آغاز آن را مورد تحلیل قرار بدهیم این است که فاصله منطقه تا مرحله دستیابی به
یک امنیت پایدار و با ثبات تا چه حد است .آیا پیش نیازهای شکلگیری امنیت
جمعی در قفقاز وجود دارد و یا اینکه منطقه در مرحله پیش از آن قرار دارد؟
برای شکلگیری امنیت جمعی وجود دو مسأله زیر

یعنی:

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

وجود درک مشترک از تهدیدات (هر چند که هنوز پاسخ مشترکی به تهدیدات قابل
تصور نباشد .پذیرش امنیت به عنوان بهترین گزینه از سوی تمامی بازیگران ،که به
عنوان پیشنیازهای ضروری ،اجتنابناپذیر است .در این صورت منطقه قفقاز حتی
فاقد پیشنیازهای اولیه برای رسیدن به یک وضعیت امنیتی با ثبات میباشد .به
عبارت دیگر ،در منطقه قفقاز با یک درک مشترک از تهدیدات مواجه نیستیم و الزاما
برای تمامی بازیگران ،امنیت به عنوان بهترین گزینه مطرح نمیباشد .این مسأله در
حالی است که شرایط و جغرافیا لزوم شکلگیری نوعی ترتیبات امنیت جمعی را به
کشورهای منطقه دیکته میکند .در حال حاضر ،به دلیل مناقشه قره باغ آذربایجان و
ارمنستان ،هر دو کشورخود را از بسیاری از مزیتهای اقتصادی محروم ساختهاند .با
توجه به عدم دسترسی دو کشور به آبهای آزاد و همچنین اختالفات میان ترکیه و
ارمنستان این موضوع برجستگی و اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد .در گرجستان
نیز حکومت مرکزی کنترل چندانی بر مناطق تحت کنترل آجارها و آبخازها که بخش
قابل توجهی از سواحل گرجستان در دریای سیاه را تشکیل میدهد ،ندارد .بنابراین،
درگیریهای موجود بیشترین ضربه را به منافع اقتصادی مردم منطقه وارد

میسازد.

نتیجه گیري
مردم در منطقه قفقاز ،همانطور که گفته شد ،به مجموعه متنوعی از اقوام تقسیم
میشوند که هر کدام آرزوهای تاریخی متفاوتی را دنبال میکنند .برخی از اقوام در
تعریف خود از امنیت جمعی به طور مشخص بر روابط دوستانه و پیوند فرهنگی یا
اتحاد با قدرتهای خارجی تأکید میکنند ،در حالیکه برخی دیگر در تعریف خود
از امنیت جمعی یک یا چند قومیت را مستثنی میکنند .در کنار این ها برخی از
قومیتها هنوز درکی از امنیت جمعی در قفقاز ندارند .حکومتها در منطقه قفقاز
هنوز نماینده همه افکار عمومی تلقی نمیشوند و به همین دلیل از توانایی اندکی در
ایجاد یک درک مشترک امنیتی برخوردار هستند .فشارهای مستقیم و غیر مستقیم
قدرتهای خارجی نیز در تشدید این مسآله تاکنون دخیل بودهاند .قدرتهای
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خارجی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران امنیتی در منطقه قفقاز ،این منطقه را به
را همواره در یک چارچوب وسیعتر که معموال شامل کشورهای آسیای مرکزی
میشود مورد توجه قرار میدهند .وجود این منافع متفاوت موجب شده است که
همواره امنیت برای تمامی بازیگران به عنوان بهترین گزینه مطرح نباشد .بازیگران
مختلف هنگامی که منافع خود را در خطر میبینند ترجیح میدهند که منافع دیگران
را نیز با خطر مواجه سازند .در چنین فضایی ایجاد یک درک مشترک از تهدیدها و
مسأله امنیت جمعی چندان قابل دسترسی و نزدیک به نظر نمیرسد .قفقاز هنوز به
یک محیط امنیتی که ویژگی آن تعادل چرخه قدرت میان بازیگران مختلف میباشد،
تبدیل نشده و در حال حاضر بیشتر به یک میدان بازی شباهت دارد که هر یک از
بازیگران تالش میکنند با خارج کردن دیگری از صحنه قدرت ،به منافع خود دست
پیدا کنند .سرنوشت نافرجام سازوکارهای امنیتی پیشنهاد شده برای دستیابی به یک
ساختار امنیتی مشترک ناشی از همین مسأله است .سازوکارهای پیشنهادی اغلب در
رده میان حکومتی مورد پذیرش قرار میگیرند اما در دو سطح دیگر یعنی مردم و
قدرتهای خارجی مطلوبیتی ندارند .با توجه به این شرایط ،تقویت جامعه مدنی در
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گونهای تعریف میکنند که با منافع امنیتیشان سازگار باشد .عالوه بر این ،آنها قفقاز

منطقه به-عنوان راهکاری برای خروج از بنبستهای موجود میتواند مورد توجه
قرار گیرد .تا زمانی که قومیتهای منطقه مسائل قومی را به عنوان مبنای تصمیمگیری
و تعریف امنیت در منطقه به کار میگیرند ،نمیتوان انتظار داشت که درک مشترکی
از امنیت در منطقه شکل بگیرد .تقویت جامعه مدنی از یک سو میتواند بر
تصمیمات قومی تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر تصمیمات حکومتهای محلی را
معقولتر میکند .تقویت جامعه مدنی همچنین میتواند موجب اعمال فشار بر
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گروهها و حکومتهای محلی به منظور محدود کردن آنها در واگذاری امتیاز به
قدرتهای خارجی باشد .عالوه بر این ،امنیت پایدار در منطقه بدون توجه به منافع
مشروع قدرتهای منطقهای ،قابل دستیابی نخواهد بود .روسیه ،ایران و ترکیه به
عنوان همسایگان بالفصل قفقاز نباید از سوی این منطقه احساس خطر جدی داشته
باشند زیرا به همان میزان که امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای

عوامل ژئوپلیتیک و ثبات منطقه ا مطالعه مورد منطقه قفقاز جنوبی

همسایگان آنها نیز دارای اهمیت میباشد .بنابراین ،هرگونه راهحلی که امنیت منطقه
را بدون توجه به نگرانیهای امنیتی همسایگان آن مورد توجه قرار دهد ،در نهایت با
موفقیت همراه نخواهد
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توسعه پایدار ،مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست محیطی بر فرایند توسعه اقتصادی و
اجتماعی است که نخستین بار در گزارش براونلند ( )4397تصریح و تعریف شد و سپس در بیانیه
ریو ( )4330به مثابه یکی از اصول پایهای بهره برداری از محیط زیست و حفاظت از آن،
شناسائی گردید .حق بر محیط زیست سالم نیز به معنای برخورداری انسانها از محیط زیستی
پاک است که در آن به رشد و تعالی برسند ،در این راستا این پرسش مطرح است که چگونه
میتوان میان این دو مقوله ارتباط منطقی برقرار کرد که در عین رعایت حق توسعه نسل حاضر،
حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و آینده نیز رعایت گردد .از آنجایی که این حق ،هسته
توسعه پایدار را تشکیل میدهد؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی را در صورتی قابل قبول مینماید که
شرایط محیط زیستی الزم برای ادامه حیات نسل حاضر و نسلهای آینده را با چالش روبرو
نسازند .از این رو ،چنین به نظر میرسد که توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم مسیر و
هدفی واحد دنبال میکنند و آن شکل گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه
اقتصادی و اجتماعی با رعایت منافع نسلهای آینده و حفاظت از محیط زیست بوده ،اما همزمانی
این دو ممکن است سبب چالشهای اجرایی گردد و عمال با ترجیح این مفهوم ،موجب تضعیف
حق بشریت (نسلهای حاضر و آینده) در برخورداری از محیط زیست سالم و متوازن گردد که راه
برون رفت از آن ،توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و استفاده از اقتصاد سبز است.

مقدمه
نهاد حقوق بشر ،ناظر بر تعهد دولتها به ایجاد و ارتقای شرایطی از حیات بشری
است که به وی امکان دهد قابلیتها و استعدادهای خود را به دور از موانع حکومتی
و مزاحمت سایرین ،در چارچوبی حمایت شده متجلی سازد .به واقع« ،حقوق بشر
ناظر به آن دسته از حقوقی است که هر انسان به حکم انسان بودن خود از آنها
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برخوردار میگردد ،این دسته از حقوق انسانی میتواند فردی ،جمعی ،نسلی و
جهانی باشد ،به این معنا که لزوما ناظر به وضعیت فرد در زمان و مکان خاص او
نباشد (اسالمی« ،)23 – 24 :3131 ،با این وجود فضای غالب در گفتمان حقوق بشر،
فضای تضمین حقهای افراد در برابر دولت است ،فضایی که دولت را متعهد به
تضمین حقها میداند» (قاری سید فاطمی)23 :3111 ،

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

حق بر محیط زیست سالم ،از حقوق بنیادین بشر و مساله ای حیاتی در دنیای امروز
است که حساسیت و توجه به آن ،از رشد بی رویه صنایع و فعالیتهای توسعهای
کنترل نشده در جهان نشات گرفته است .به واقع ،از نظر تاریخی پردازش این حق و
تدوین آن به رشد سریع جمعیت جهان ،انقالب صنعتی و گسترش صنایع که خود
با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد آلودگی و تخریب در محیط انسانی و
طبیعی همراه بوده ،باز میگردد .اصل اول اعالمیه محیط زیست انسان (اعالمیه
استکهلم  3)3394این حق یعنی بهره مندی همگان از محیط زیست مناسب با زندگی
پایدار شرافتمندانه را اعالم میدارد و این حق را مکمل دو نسل دیگر حقوق بشر
یعنی آزادی و برابری قلمداد میکند .لیکن بشر بر مبنای اعالمیه حق توسعه مجمع
عمومی سازمان ملل  43311از حق بر توسعه نیز برخوردار گردیده است که بر اساس
آن توسعه یک فرآیند همه جانبه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که
هدف آن بهبودی مستمر رفاه کل جامعه است لیکن برای محدود سازی توسعه ،نهاد

1-Treaty nations conference on the Environment in Stockholm in 1972.
2 - Declaration on the Right to development,un Doc. A/RES/41/128,4 December 1986.

«توسعه پایدار» برگرفته از اندیشههای حقوق بشر و حقوق محیط زیست ایجاد و
مورد شناسائی و حمایت جهانی قرار گرفته است .به واقع ،این مفهوم یکی از
راهکارهای حقوقی اتخاذ شده پس از درک پدیده «احتضار کره زمین» است
(کالنتریان .) 93 :3114 ،این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که با توجه به
مؤلفههای توسعه پایدار و مصادیق حق بر محیط زیست سالم چه نسبتی بین این دو
مقوله برقرار است؟ به عبارت دقیقتر آیا میتوانند با یکدیگر سازگاری و همنشینی
داشته و هدف واالتری را دنبال کنند یا اینکه در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و
موجبات تضعیف همدیگر شوند ،فرضیه پژوهش این خواهد بود که با تبیین و دقت
در مفاهیم و مطالعه در اسناد و متون پی خواهیم برد که توسعه پایدار نهادی به
منظور تضمین حق بر محیط زیست سالم است که با این حق و مجموعه هنجارهای
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حفاظت محیط زیست نوعی همگرائی و همنشینی دارد؛ هرچند گاه فراز و فرود
اولویت توسعه را بر حفاظت محیط زیست استقرار میبخشد.
ایجاد مفهوم «بهره برداری خردمندانه» طی سالهای آغازین قرن بیست و یکم در
مجموعه نهادهای بین المللی زیست محیطی (به ویژه برنامه محیط زیست ملل
متحد) شاید برایندی از ارتقای آستانه توسعه پایدار و پاسخ به انتقادی باشد که برخی
کشورها به انعطاف و سوء استفاده از چارچوبهای کلی توسعه پایدار مطرح کردهاند
که نهایتا ضمن حفاظت از محیط زیست منجر به توسعه متناسب اقتصادی و
اجتماعی برنامههای نسل حاضر و ضامن نیازها و منافع نسلهای آینده نیز خواهد
بود.
 .1شناخت توسعه پایدار و مولفههای آن
توسعه ،بهرهگیری از منابع به منظور ایجاد زیرساختها و شرایط مادی پیشرفت یک
جامعه به ویژه از نظر دسترسی به علوم و فناوری و همچنین ایجاد ساختارهای
اقتصادی و صنعتی است که فعالیت ودستاوردهای آنها ،نیازهای اساسی مردم در
روند زندگی عادی را تأمین نماید .در یک نگرش خوشبینانه ،اقتصادی سودمند است
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توسعه پایدار در موازین بین المللی و ملی ،مرز حقهای بشری را در مینوردد و

که در جهت توسعه دولتها و دیگر عامالن اقتصادی پیش بینی شود (کیس:3134 ،
 .)42اضافه شدن قید «پایدار» به توسعه ،نشان میدهد که هرچند اصل و اساس
توسعه مورد قبول بلکه غیرقابل انکار است اما محدوده آن به صورت فراگیر و بی
ضابطه نیست .به واقع ،شاخص و معیاری با عنوان «حفاظت محیط زیست» است که
سبب محدود شدن دامنه توسعه کالسیک شده است .بر این اساس ،توسعه ضمن
مقبولیت و نیاز مبرم جامعه به آن ،باید از نظر «شیوه» بکارگیری به گونهای باشد که
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معیار حفاظت محیط زیست را که خود از جمله نیازهای اساسی بشری است (حق
جمعی وهمگانی بر داشتن محیط سالم) رعایت نماید .از این رو ،حفاظت محیط
زیست و حق بر داشتن محیط سالم برای زندگی به عنوان معیاری کنترل کننده و نظم
دهنده به توسعه کالسیک عمل نموده و حاصل جمع آن« ،توسعه پایدار» شده است.
توسعه پایدار در تقابل دو ضرورت مهم توسعه یافتگی و حفاظت از محیط زیست

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

در ادبیات حقوقی وارد شد (رمضانی قوام آبادی .)239 :3134
این مفهوم اساس حقوق بین الملل محیط زیست بوده (گروه صلح حقوق بشر،
 )392 :3133و با اعالمیه « 3319آینده مشترک ما» که به «گزارش برونلند» نیز موسوم
است و به وسیله کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ملل متحد صادر شده
نشات گرفت و عمومیت یافت (.)Doweleswell,1997:43
توسعه پایدار سنگ بنای اجالس زمین را تشکیل داد و در اعالمیه محیط زیست و
توسعه ریو نیز تحکیم گردید .در مفهوم دقیق توسعه باید به گونهای باشد که نیازهای
نسل حاضر را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسلهای آینده در برآورده سازی
نیازهایشان را به خطر اندازد .در این راستا توسعه ایی مد نظر است که تضمین دهد،
استفاده از منابع و محیط زیست در زمان کنونی هیچ آسیبی به دورنمای استفاده نسل
آینده وارد نمیسازد.
به تعبیری توس عه پایدار تعادل بین انسان محوری و زیست محوری است .در معنای
انسان محوری ،از محیط زیست باید حفاظت شود به دلیل نفعی که برای انسان دارد
نه ارزشی که خودش داراست .ولی نظریات زیست محوری بیان میکند ،انسان هم

مانند سایر موجودات است و نمیتواند عناصر را از بین ببرد .توسعه مفهومی
گویاست و پایداری ثبات را به ذهن متبادر میکند .اصول  1و  2اعالمیه ریو در
تکاپوی تعریفی از توسعه پایدار است (رمضانی قوام آبادی.)231 :3134 ،
توسعه پایدار از نظر مفهومی ،به سازماندهی و ایجاد ارتباط متقابل بین سه محور
«فعالیت اقتصادی ،توسعه اجتماعی و محیط زیست» ایجاد شده است تا این سه
حوزه مستقل را که بی توجهیشان به همدیگر ،موجب تخریب گسترده محیط
زیست جهان در دوران انقالب صنعتی گردید ،به همدیگر و حول محوری مشترک
سازماندهی نمایند .در این میان ،آنچه اساس کار شد ،اولویت رعایت و توجه به
مالحظات زیست محیطی در فعالیت اقتصادی و اجتماعی و بویژه تحلیل اقتصادی
منابع زیستی است .یعنی حفاظت محیط زیست به عنوان اساس توسعه قرار گرفت و
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به دلیل اینکه توسعه همساز با حفظ محیط ،موجب پایداری حیات بشری و همچنین
چنین الگوئی از توسعه الحاق گردید .شکل گیری و رشد این مفهوم ،مرهون
«ادعاهای حقوقی مرتبط با مظالم مستعمراتی و عدالت توزیعی» یعنی خواستهها و
مطالبات جهان سوم است (کینگزبری .)3113:331 :که نه تنها نقش جهان سوم را در
تنظیم موازین زیست محیطی بین المللی نشان داده بلکه حقوق بین الملل اقتصادی و
حقوق بین الملل توسعه را نیز تحت الشعاع قرار داده است (شمسایی.)3119:33 ،
بند  9بیانیه ژوهانسبورگ  3،4224این همنشین سازی عناصر سه گانه فوق را چنین
مورد تاکید قرار داده است« :ضروری است که ما (نمایندگان ملتهای جهان)
مسئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته
توسعه پایدار ـ یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و حفاظت محیط زیست ـ
در سطوح مختلف محلی ،منطقهای ،بینالمللی و سطوح جهانی بپذیریم».
در بند  1نیز همین مساله مورد تاکید قرار گرفت«:ده سال قبل در کنفرانس سازمان
ملل متحد در مورد توسعه و محیط زیست که در ریودوژانیرو برگزار شد ،توافق
1 -Sustainable World Summit on JOHANNES BURG Development 2002 Sep.
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استمرار منابع طبیعی و زیستی الزم برای توسعه به نظر میرسید ،مفهوم «پایدار» به

کردیم براساس اصول ریو ،حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی
اساس و ارکان توسعه پایدار باشند» (گروه صلح کرسی حقوق بشر.)321 :3133 ،
الف -مفهوم شناسی توسعه پایدار
گزارش برونلند  ،3319توسعه پایدار را به عنوان «توسعهای که نیازهای موجود را
بدون لطمهزدن به توان نسلهای آینده برای برآورده کردن نیازهای خویش ،مرتفع
میسازد» ،تعریف نمود.
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در پی آن گزارش ،پانزدهمین نشست شورا حکام یونپ ( ،)3313تشریح کرد که
توسعه پایدار به «پیشرفت به سمت و سوی انصاف ملی و بینالمللی و همچنین
حفاظت ،استفاده خردمندانه و تقویت پایه منابع طبیعی که اساس اعاده وضعیت
اکولوژیک و رشد اقتصادی را تشکیل میدهد» ،اطالق میشود؛

( U.N.Doc.A/44/25/

 )1989تعریفی که زمینههای تدریجی ایجاد مفهوم «بهره برداری خردمندانه» را به
توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

عنوان مرکز ثقل توسعه پایدار فراهم ساخت و امروزه ،از بهره برداری خردمندانه به
کرات در مجامع بین المللی زیست محیطی استفاده میگردد .با این حال باید توجه
داشت که توسعه پایدار ،مفهومی پیچیده و چندوجهی است ( .)Elliot, 2006: 10که
در مورد آن تعریف جامعی وجود ندارد .به طوری که در همان سالهای ابتدائی
تکوین آن تا سال  ،3334بیش از  92تعریف از آن ارائه شده است ).)Elliot, 2006: 9
هر چند میتوان گفت ،توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل« ،قاعدهای میانجی
است که تطابق میان قواعد متعارض محیط زیستی ،اقتصاد و توسعه اجتماعی (از
جمله حقوق بشر) راتامین میکند») .شمسایی )3119:33 ،توسعه پایدار که مکرر در
اسناد بین المللی بیان شده است مظهر توجه و التفاف به نیازهای نسل آینده نیز
میباشد

(198

 .)Weiss.2015:بطوریکه ضمن برآورده شدن حقوق نسل حاضر،

تهدیدی برای توانایی نسلهای آینده برای مرتفع نمودن نیازهایشان نیز نباشد ،با این
وصف توسعه پایدار نقطه اتصال سه حوزه حقوق بشر ،محیط زیست و اقتصاد است.
(شهبازی )311 ،3113 ،توسعه پایدار حاکی از پیوستگی و ادغام نگرانیهای محیط
زیستی و اجتماعی در کلیه بخشهای سیاست اقتصادی است .همان گونه که در اصل

 2اعالمیه ریو آمده است« :به منظور دستیابی به توسعه پایدار ،حفاظت از محیط
زیست جزء الینفک توسعه خواهد بود و نمیتواند مجزا از آن تلقی شود» انگیزههای
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی از یکدیگرجدا نیستند ،نباید با یکدیگر معاوضه
شوند بلکه متقابال باید از هم حمایت کنند و با هم همبستگی داشته باشند
( .)Pearce,2012: 4در این راستا است که ضرورت اختالط اقتصاد و محیط زیست،
موجب شده است نهادها و موضوعاتی مانند اقتصاد محیط زیست ،3حسابداری،4
حسابرسی محیط زیست 1پدیدارگردد .اما عمده نگاه توسعه پایدار تنظیم سیاستهای
زیست محیطی است و تصویب چندین کنوانسیون نظیر کنوانسیون تنوع زیست
محیطی 2و کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی 9داللت بر
تاکید این مفهوم دارد (محمدی .)319 ،3132 ،یکپارچه سازی محیط زیست و توسعه

142

س ی ا ست ج ه ا ن ی

به منظور پیشگیری از تشدید فقر ،عدم سالمت ،شکاف روبه فزونی میان کشورهای
تعاریف مهم در چارچوب اهداف توسعه هزاره 1با تاکید جدی بر اصول پایداری و
امحاء فقر امروزه در اکثر خط مشیها و ساز و کارهای حقوقی بین المللی مربوط به
توسعه پایدار ،همچون اجالس جهانی سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار

9

منعکس گردیدهاند.
توسعه پایدار بر اساس درک محیط زیستی شکل گرفته است که بر پایه چند رکن
بنیادین استوار است و میتوان آنها را شاخصهای زیست محیطی توسعه پایدار
نامید .این شاخصها عبارتند از:

1 - Environmental Economy.
2 - Environmental Accounting.
3- Environmental Auditing.
4 -Convention on Biological Diverstiy, Rio de Janeiro, 5June 1992, entered into force 29
)December 1993,1760 UNTS 79 (1992
5 - United Nations Framework Convention on Climate Change, 1771UNTS 107;S.Treaty Doc no.
102-38;UN Doc.A/AC.237/18
6- United Natios Millennium Declaration, UN Doc. A/Res/55/2(2000).
)7 - Report of the World Summit on Sustainable Development, UN Doc. A/CONF.199/20(2002
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فقیر و غنی و زوال بی وقفه اکوسیستمها هدف آن محسوب میشود .همچنین



درک ارزش محیط زیست (شناسائی سرمایههای زیست محیطی به مثابه
ثروت ملی که ارزش مادی و معنویشان هماره و همگام با سرمایههای
انسانی تعیین گردد)؛



تضمین پایداری (تضمین استمرار بهره برداری از منابع و حفظ محیط
زیست)؛



نسلهای امروز و فردا ،مناطق دارا یا فاقد منابع طبیعی و نهایتا کلیه اقشار
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تعادل توسعه (توجه به توازن ابعاد مکانی ،زمانی و اجتماعی به طوری که
اجتماع را به صورت متعادل مدنظر قرار دهد)؛



برابری درون و بین نسلی (نسل امروز نباید هزینه زندگی خود را بر
آیندگان تحمیل کند بلکه هم نسلهای امروز و فردا و هم اعضای نسل
امروز همگی به صورت برابر از حق بهره مندی و کاربری منابع زیست

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

محیطیبرخوردارند)؛ و نهایتا


کارآئی (در برابر هر نهاده ،میزان ستاندهای متناسب و دارای منطق اقتصادی
به وجود آید)( .جمالزاده فالح 321 .3114 ،و )329

در تفاوت و مقایسه توسعه پایدار با حفاظت محیط زیست ،میتوان به گستردگی
مفهوم توسعه پایدار اشاره کرد .بر این اساس ،این توسعه با تحت پوشش قرار دادن
همه نسلهای بشری و سکونت آنها بر زمین و بهره مندی از محیط کیهانی ،گسترهای
فراتر از طبیعت را  -که مرکز ثقل حفاظت محیط زیست است ،-در بر میگیرد .به
واقع ،توسعه پایدار صرفا ناظر بر رفتار بشر درطبیعت و سیاره زمین نبوده بلکه همه
اجزا و ابعاد عملکرد انسانی و سرنوشت وی را در ابعاد محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی در بردارد( .ساعد )394 ،3111 ،لذا میتوان گفت برای دستیابی به توسعه
پایدار ،فرآیند توسعه باید تضمین کننده نگاهداری از محیط زیست باشد و اصل 49
اعالمیه ریو نیز بدین صورت در پیوند محیط زیست و توسعه تاکید میکند ،که
صلح ،توسعه و محیط زیست یک وابستگی دو سویه دارند و جدایی ناپذیرند.
(رمضانی قوام آبادی)11 :3111 ،

به نظر میرسد که نسبیت مفهوم توسعه ،همچنین وضعیتهای هر کشور از نظر
محیطی و عوامل تخریب آن به معنای آن است که ضمن رعایت هسته سخت این
مفهوم ،کشورها در انتخاب محورهای اجرائی و شیوههای اجرائی کردن این هسته و
همچنین حیطه پیرامونی آن از صالحدید برخوردارند .به هر حال شکی نیست که
مفهوم توسعه پایدار وارد بدنه حقوق بین الملل عرفی شده است (مسعودی:3132 ،
 )314با دقت در بعضی قضایای دیوان بین المللی دادگستری نیز به این مفهوم و
رعایت عناصر آن در اسناد رویهای پی میبریم مثال در قضیه گابچیکوو -ناگیماروش
دعوای میان اسلواکی و مجارستان دیوان به صورت ویژه از طرفین خواسته است که
به این مفهوم و رعایت آن در عملکرد خود توجه نمایند (

– ICJ. Gabcikovo

)Nagymaros project 1997:77-78
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ب) حق توسعه و تعهد به پایدارسازی آن
براساس آن ،هر انسان و همه مردمان حق دارند در توسعه اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی که در آنها همهٔ آزادیهای بنیادی و حقوق بشر میتوانند به
طور کامل تحقق یابند ،شرکت کنند و از آنها برخوردار شوند .عبارت «هر انسان و
همه مردمان حق دارند از توسعه برخوردار شوند» متضمن این نکته است که حق
توسعه عالوه بر مفهوم جمعی ،مفهوم فردی نیز دارد( .صلح چی )393 :3134 ،هر
چند درباره حق بر توسعه همچون دیگر مصادیق حقوق همبستگی یا به اصطالح
نسل سوم از حقوق بشر تردیدهایی وجود دارد (انصاری )399 :313 ،اما حق توسعه
جزیی از حقوق بشر میباشد و یک حق اساسی است که ضامن آزادی و پیشرفت،
عدالت و خالقیت انسانها است (موالیی.)3113:92 ،
زیرا مقدمه و ماده  4اعالمیه حق توسعه  3311اعتقاد دارد که شخص انسان موضوع
اصلی فرایند توسعه است و اینکه در نتیجه هر سیاست توسعه میباید او را به عنوان
مشارکت کننده اصلی این فرایند و ذینفع اصلی محسوب داشت لذا حق توسعه حقی
غیرقابل سلب است و دولتها حق و وظیفه تنظیم سیاستهای توسعه ملی مناسب
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«حق توسعه از حقوق بشری است که نمیتوان آن را از انسان گرفت و در نتیجه و

را که هدفش بهبودی مستمر کل جمعیت و همه افراد بر مبنای مشارکت فعال ،آزاد و
مفید آنها در توسعه و در تقسیم منصفانه ثمرات حاصل از آن است ،دارند .بهم
پیوستگی و الینفک بودن صلح ،توسعه و حفاظت محیط زیست ،مساله ای پذیرفته
شده است .توسعه پایدار نیز مفهومی بر پایه عمق بیشتر حفاظت محیط زیست است.
حفاظت اصول مهمی را در خود جای داده است ،اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
یکی از این اصول است که از مفهوم «میراث مشترک بشریت »3نشات گرفته است و
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بر مسئولیت کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت
آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد
مشکالت زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادیشان برای برطرف کردن
مشکالت زیست محیطی تاکید دارد (عبدالهی .)333 :3113 ،در کنار آن اصل احتیاط
زیست محیطی نیز برای حفاظت از محیط زیست دولتها را مکلف به اعمال تدابیر

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

احتیاطی وسیعی متناسب با امکانات خود نموده است (رمضانی قوام آیادی:3134 ،
 .)323توسعه پایدار همچنان که بر توسعه در کلیت آن حاکم است ،بر چارچوب
بندی جنبههای حقوق بشری آن یعنی تعیین دامنه حق توسعه نیز ناظر و حاکم
خواهد بود .این حق خواه در بعد فردی و جمعی ،ملی و بین المللی آن مقید به
حفاظت محیط زیست است .به تعبیر اصل سوم بیانیه ریو« ،حق توسعه باید مشروط
براین باشد که نیاز نسل کنونی و آینده ،با توجه به توسعه و محیط زیست ،به طور
عادالنه مراعات شود».
آرمان توسعه پایدار در عمل ،برای سیاستگذاری ملی 4مشکالت عمدهای را در
پیدارد .از یک دیدگاه ،توسعه پایدار را میتوان به عنوان اصالح یا حداقل تشریح
«حق توسعه» تلقی کرد .همانگونه که اعالمیه ریو تأیید میکند« :حق توسعه باید به
گونهای اعمال شود که توسعه و نیازهای زیستمحیطی نسلهای حال و آتی [بشری]
را به نحوی منصفانه برآورده سازد»( .بیانیه ریو اصل  )2پس از ریوبوده است که

1- common heritage of mankind
2- National policy-making.

بیشتر دولتهای جهان از طریق اجرای دستور کار  ،43تالشهای خود را برای
برنامهریزی اساسی حرکت به سمت توسعه پایدار آغاز کردند .در این مسیر،
برداشتها و تدابیر متفاوت بسیاری اتخاذ شده است .بیانیه ژوهانسبورگ ( )4224با
وجود تالشهای فراوانی که برای برگزاری آن صورت گرفت ،محتوائی جدید بر
بیانیههای  3394و  3334نیفزود بلکه به تکرار آنها با زبانی دیگر پرداخت و تنها
مسائلی جدید نظیر جهانی شدن را در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار از
مصادیق چالشها شناخت .بر اساس مقدمه این بیانیه ،دولتهای شرکت کننده با
معرفی کردن خود به عنوان نمایندگان ملتهای جهان ،اشعار داشتند که:
«طی روزهای دوم تا چهارم سپتامبر سال  4224در اجالس سران برای توسعه پایدار
در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گردهم آمدهایم تا یک بار دیگر بر تعهدات خود
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نسبت به توسعه پایدار تاکید ورزیم؛ متعهد میشویم تا جامعه جهانی را به گونهای
این اجالس ،کودکان جهان با سادگی و به روشنی به ما گفتند آینده متعلق به
آنهاست و از این رو همه ما را به چالشی فراخواندند تا اطمینان دهیم از طریق
اقدامات خود دنیایی فارغ از ذلت و تحقیر حاصل از فقر ،تخریب محیط زیست و
الگوهای توسعه ناپایدار را برای آنها به ارث میگذاریم».
الزم به ذکر است ،در راستای کمک به توسعه پایدار ،اصل مسئولیت مشترک اما
متفاوت سبب تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورهای توسعه یافته شده
است .بطوریکه گفته شده است با منصفانه کردن تعهدات این دولتها از طریف
ایجاد توازن در حل مشکالت زیست محیطی جهانی به تقویت توسعه پایدار
دولتهای در حال توسعه کمک کرده است( .عبدالهی)433 :3113 ،
 .2محیطزیست پاک در رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر
هر چند در متون و اسناد بین المللی تعریف روشنی از حق بر محیط زیست سالم
ارائه نشده است و عموما از مواد  32و  39پیش طرح سومین میثاق بین المللی
حقوق همبستگی  3314در مقام بیان این حق استفاده میگردد (رحمت اللهی :3131

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

انسانی ،برابر و مسئول بنا کنیم تا در خور منزلت بشری برای همگان باشد .در آغاز

 )33و برخی از حقوقدانان حقوق همبستگی (جمعی) را اساسا حق نمیدانند و از
ماهیت جمعی حقوق نسل سوم نیز حقوق فردی استنتاج میکنند (فرناندوتسون،
 .)3134:411اما نظر غالب بر پذیرش این تقسیم بندی است لذا حق فردی و جمعی
بشر بر داشتن محیطزیستی سالم که در آن بتواند قابلیتها و استعدادهای خویش را
به منصه ظهور برساند ،یکی از نتایج قهری و غیرقابل اغماض حقوقی است که به
بشریت تعلق دارد و در واقع حقوق اساسی و بنیادین وی را تشکیل میدهند .حق بر
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محیط زیست سالم با داشتن جنبه فردی و جمعی دارای آثاری است ،در جنبه فردی
هیچ شهروندی حق ندارد به محیط زیست آسیب رسانده و سبب تخریب آن گردد،
لذا اشخاص زیان دیده در نتیجه این آسیب حق اقامه دعوای خسارت زیست محیطی
دارند ،از طرف دیگر جنبه جمعی آن مطرح میباشد که به وظایف دولتها در تعهد
به همکاری در حل مشکالت زیست محیطی جهانی بر میگردد (عباسی:3132 ،
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.)294
در بند  3ماده  49اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است« :هر کس حق دارد که سطح
زندگانی ،سالمتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک مسکن ،مراقبتهای
پزشکی و خدمات اجتماعی تأمین کند ».ماده  43منشور جهانی حقوق بشر ،ماده 32
پیش نویس میثاق بین المللی حقوق همبستگی  3314که صراحتا بر برخورداری
انسانها از حق بر محیط زیست سالم سخن به میان آورده است و اعالمیه استکهلم
که اولین سند بین المللی است که خیلی روشن رابطه بین حق فردی انسان و کیفیت
محیط زیست را مورد شناسایی قرار میدهد (موالیی ،یوسف .)491 :3111 ،و رکن
اصلی همه این اسناد «انسان و محیط زیست انسان است که باید حفظ شود.
(رمضانی قوام آبادی .) 41 :3132 ،اگر حقوق اساسی شناخته شده بشر (خواه از نسل
اول یا دوم) مورد بررسی قرار گیرد ،برخی از آنها دارای ابعاد زیستمحیطی بوده و
در پرتو همین حقوق ،برخورداری کلیه انسانها از محیطزیستی سالم ،پاک ،بهداشتی
و امن به عنوان یکی از اجزای تشکیلدهنده یااثر اجتنابناپذیر آن حقوق خواهند

بود .البته ماهیت هر دسته از این حقوق به تبع نسلی که بدان تعلق دارند ،متفاوت
خواهد بود.
الف -جنبههای محیطزیستی نسل اول حقوق بشر
حق حیات ،حق مشارکت ،حق دستیابی به اطالعات ،حق آموزش و پرورش ،حق بر
نیازهای اولیه زندگی و لوازم بقا ،از جمله حقوق مدنی و سیاسی هستند که دارای
جنبههای زیست محیطی بوده ،برخی ابعاد محتوائی حق بر محیط زیست را افاده
مینمایند .به عنوان نمونه« ،حق وجود و حق تنفس» ،مقدمه و شرط الزم حق حیات
هستند .موضع انسان در برابر طبیعت باید بر اساس وضع حق هستی و حق تنفس
تعیین گردد( .گروه صلح کرسی حقوق بشر )494 :3133 ،حق بر محیط زیست سالم
تا حدی پیش رفته است که برخی آن را بخشی از حق حیات معرفی نمودهاند
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( ) Berssin,2005همچنین این حق دارای ویژگی حیاتی است که شرط بنیادین
اجتناب ناپذیر قلمداد شده است (.)Human development Report 2000. 5
قاضی ویرامانتری در قضیه «گابچی کوو -ناگیماروش» اعالم نمود که حمایت از
محیط زیست بخش مهمی از دکترین حقوق بشر معاصر است زیرا چنین حمایتی
شرط الزم و اساسی تحقق بسیاری از حقوق دیگر مثل حق بهداشت و خود حق
حیات است ( .)ICJ.1997.P23در مکتب زیست محیطی ادیان الهی ،تنظیم چنین
ارتباطی از واضع و مقننی نشات میگیرد که خود خالق کل هستی است( .اصغری
لفمجانی )39 :3119 ،واژه زمین ،یکصدبار در قران بکار رفته و باالترین واژه
کاربردی در این منبع الهی به نسبت دیگر واژگان کلیدی حقوق محیط زیست است
(جمالزاده فالح .)3113:93 ،این امر داللت بر حمایت از محیط زیست در تضمین
سالمت عمومی بشریت است بطوریکه نقض حق بر محیط زیست سالم موجب
نقض حقهای نسل اول حقوق بشر میگردد در عین حال رعایت آنها به تحقق و
استیفای کامل حق بر محیط زیست سالم منتهی میگردد (میرزاده)21 :3134 ،
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زندگی تلقی شده و برای ارتقاء کرامت انسان و تحقق تمامی جنبههای حقوق بشر

ب -جنبههای محیطزیستی نسل دوم حقوق بشر
با تصویب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  ،3311فهرستی از این حقها
برای بشریت به ارمغان آورده شد .حق بهره مندی از حداقلهای زندگی مناسب از
لحاظ بهداشت ،رفاه فردی انسان و خانوادهاش ،غذا ،پوشاک ،مسکن ،خدمات
اجتماعی و نظایر نه تنها در میثاق بلکه در اعالمیه آمریکایی حقوق بشر ،منشور
آفریقایی حقوق بشر و ملتها و اسنادی از این قبیل شناسایی گردید .اما داشتن پیوند
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عمیق میان حق بر محیط زیست سالم و حقهای نسل دوم سبب شده است که تمتع
و استیفای کامل حقهای مذکور مستلزم وجود محیط زیستی سالم باشد بطوریکه با
نقض حق مذکور حقهای برشمرده شده نیز نقض خواهند شد .اهمیت این موضوع
تا حدی بوده است که قطعنامه  29/32مورخ  32دسامبر  3332مجتمع عمومی با
عنوان «ضرورت تضمین محیط زیستی بهداشتی برای رفاه افراد» هم افزایی و تأثیر
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متقابل این دو را نمایانگر ساخته است .از سوی دیگر برای تحقق و اجرای توسعه
پایدار ،وجود حق بر محیط زیست سالم ،غذا ،بهداشت ،تأمین اجتماعی و نظایر آن
مورد تاکید قرار گرفته است .یکی از حقوقدانان ضمن تقسیم بندی حقوق بشر به
حقوق جوهری و غیرجوهری ابتدا فهرستی از مصادیق حقوق بشر همچون تغذیه
مناسب ،مسکن مناسب ،تأمین معاش و نظایر آن را ارائه میدهد و معتقد است برای
درک بهتر حقوق بشر باید این واقعیت را پذیرفت که حق بر محیط زیست سالم با
حقوق جوهری یاد شده عجین شدهاند )Sachs,2003( .از طرف دیگر ،حق بر آب
یک حق اساسی بشری است ( )Elver,1999:395و در کنار مالزمه آن با حق حیات
حق بهداشت و حق تغذیه خود گویای حق بر محیطزیست سالم است .الزمه
بهرهمندی همگانی ازحق بر آب (و در نتیجه امکان حیات پایدار) آن است که
محیطزیست از سالمت و تعادل زیستبومی برخوردار باشد و در واقع ،حق بر
محیطزیست سالم مراعات گردد .در غیر این صورت ،نقض حق بر محیطزیست
سالم ،نقض حق بر آب (و حتی حق حیات) را به دنبال خواهد داشت
.)CCRR/C/21Rew.1989. 5

( UN Doc.

ج -بهره مندی از محیطزیست در پرتو حقوق همبستگی
طبق دیدگاه طرفداران حقوق همبستگی ،نظام حقوق بشر شناسایی شده در منشور
بین المللی حقوق بشر نظام حقوق بشر سنتی است که برای تحقق اهداف اندیشه
حقوق بشر ،کافی نیست و باید اصالح و تکمیل شود .عمده دلیلی که ذکر شده است
براساس آن حقوق بشر سنتی از اندیشه لیبرالیسم ملهم است در حالیکه نمیتواند
تأمین کننده اهداف اندیشه حقوق بشر باشد ،لذا حقوق همبستگی نقدی بر مبانی
نظری حقوق بشر سنتی است ( .)Donnelly,2001:3,بر این اساس از آنجاکه زندگی
بشر صرفا جنبه فردی ندارد و برخی از خیرها و منافع همانند حق بر محیط زیست
سالم جمعی هستند و همه باید به طور جمعی از آنها متمتع شوند لذا باید حمایت
شوند ( )vander wal, 1990: 84حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقهای
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جمعی بشری هدفش برقراری ارتباط با حق نسلهای اول و دوم است ،به عبارتی
کنند نه اینکه جایگزین آنها گردند (.)Wellman,2000:641
این حق به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد میگردد (موالیی،
 .)3111:494طرفداران حقوق بشر حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یک حق
مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت میشناسند .این
حق منعکس کننده ارزشهای متعالی و پایهای همانند حق به حیات ،حق سالمتی،
حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و
نسلهای آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد (موالیی:3111 ،
.)491
پس از گذشت ششسال از تدوین میثاقهای حقوق بشر ،جلوههایی از نسل دیگری
از حقوق بشر در اسناد «حقوق قوام نیافته »3متجلی شد و سپس با تحول جامعه
بینالمللی ،نهایتا مفهوم همبستگی را در حقوق بینالملل پدیدار ساخت .وجه تسمیه
این دسته از حقوق بشری ،از ماهیت و اوصاف حقوقی آنها نشأت میگیرد.
1- Soft law.
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حقهای نسل سوم در صدند تا حقهای موضوع دو نسل دیگر را تقویت و تکمیل

مجموعه حقوق همبستگی شامل حق بر محیطزیست سالم ،حق بر توسعه ،حق بر
صلح و حق بر میراث مشترک بشریت میباشد .مجموعه این چهار حق گسترده
بشری ،گویای تحول حقوق بینالملل از برابری رسمی به برابری حقیقی از یک سو
و از همکاری به همبستگی هستند (اعالمیه استکهلم 3394 ،بند  2مقدمه) .حق بر
صلح ،مانعی حقوقی در راه استمرار وضعیتهای جنگی است ولی بدون برطرف
ساختن فاصله طبقاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،هیچ صلحی پایدار
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نخواهد ماند .از طرف دیگر حق بر توسعه نیز باید در پرتو حق بر محیطزیست سالم
استیفا شود وگرنه حیات توأم با صلح را به خطر خواهد انداخت .در هر حال ،این
حق به منزله حقی مستقل برای بشر ،در مجموعه گستردهای از اسناد بین المللی بعد
از  3311مورد شناسائی واقع شده که برخی از آنها عبارتند از:
 -3قطعنامه  4131مجمع عمومی ملل متحد ()3311

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

 -4اعالمیه  3394استکهلم
 -1منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام 3313
پیشنویس میثاق بینالمللی حقوق همبستگی 3314
 -2منشور جهانی طبیعت 3314
 -9 -2کمیسیون جهانی محط زیست و توسعه (آنسد) 3319
 -1پروتکل سان سالوادور 3311
 -9اعالمیه  3313الهه و قطعنامه  23کمیسیون حقوق بشر
 -1اعالمیه  3334ریو
 -3گزارش کمیته فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها 3332
 ،-32پروتکل اول کنوانسیون حقوق بشر اروپا و منشور حقوق بنیادین اروپا 4222
 -33کنوانسیون آرهوس 3331
محتوای این حق متضمن «حق مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات زیست
محیطی ،حق دسترسی به اطالعات ،حق آموزش و حق دادخواهی» در زمینه حفاظت
محیط زیست تلقی شده است که اوال بستری برای تضمین حقوق بشر فراهم

میسازد؛ ثانیا ابزار کنترل و هماهنگ سازی سایر حقوق بشری است و ثالثا از رعایت
سایر حقوق بشر تأثیر میپذیرد و رعایت آن بدین وسیله تضمین میگردد.
«در واقع این مؤلفهها تبیین کنندهٔ اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
است که شناسایی و اجرای این اصل به مثابه به اجرا گذاشتن حق بر محیط زیست
سالم است ،به رغم اینکه حق مزبور ،اساسی شده و در قوانین بسیاری از کشورها
درک شده است ،ولی این امر به تنهایی کفایت نمیکند و باید به صورت محسوس
به مرحله اجرا گذاشته شود .اصل مشارکت این موقعیت را برای تحقق واقعی و مؤثر
حق بر محیط زیست سالم در عالم خارج فراهم میسازد(».رمضانی قوام آبادی،
.)3113:332
حقوق عمومی شهروندان در داشتن حیات و اموال و مالکیت ،در حفاظت محیط
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زیست نقش قطعی موثری دارند .نه تنها این حقوق فضا و گستره اجتماعی را که
اموال نیز خود استانداردهای اساسی در خصوص روابط انسانی در دنیای طبیعت
هستند .بعنوان مثال« ،حق بر بهداشت» 3اگر با دیدگاهی سخت گیرانه مورد توجه
قرارگیرد ،مستلزم آنست که دولتها گامهایی برای حفاظت از اتباع خویش در برابر
محیط زیست سمی بردارند و کاالهایی سازگار با رفاه فیزیکی و روانی آنان را ارائه
نمایند .در بسیاری از موارد ،این امر مستلزم اتخاذ سیاستهایی برای پیشگیری از
تخریب محیط زیست میباشد .حق بر بهداشت ممکن است به طریق دیگری نیز با
حفاظت محیط زیست پیوند یابد .سیاستهای ایجاد شده برای حمایت از انسانها
نیز ممکن است بصورت طبیعی ،از گونههای گیاهی و حیوانی و فرآیندهای زیست
محیطی حفاظت نمایند .بعنوان مثال ،تدابیر ایجاد شده برای حفاظت از انسان در
برابر انتشار پرتوهای رادیولوژیک ،گونههای غیرانسانی را نیز در برابر انتشار این
پرتوها حفاظت خواهد کرد و بدین طریق ،حمایتهایی را اگرچه بطور غیر مستقیم

3 Right to health
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فعالیت سیاسی در آن صورت میگیرد تعیین و تبیین مینمایند بلکه حق بر حیات و

برای گونههای غیر انسانی که بخش عظیمی از محیط زیست هستند ،پدید خواهند
آورد.
 .3نسبت میان توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم
مفهوم توسعه پایدار داللت بر توسعهای دارد که نیازهای مربوط به توسعه و محیط
زیست نسلهای حاضر و آینده را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده در
برآورده کردن نیازهایشان تأمین کند این مفهوم عناصر مختلفی اعم از شکلی و
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ماهوی را به عنوان عناصر حقوقی مورد شناسایی قرار میدهد که این عناصر ارتباط
نزدیکی با یکدیگر دارند و غالبا به صورت ترکیبی و نیز به جای یکدیگر مورد
استفاده قرار میگیرند و بیانگر این موضوع است که دارای وضعیت و تعریف
حقوقی معین و مورد توافقی نیستند (مسعودی.)314 :3132 ،
از مهمترین عناصر موجود در این مفهوم :حق توسعه برای نسل حاضر ،تأمین نیازها،
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منافع و رعایت توانمندی نسلهای آینده ،بهره برداری از محیط زیست و منابع
طبیعی با حفظ حقوق نسلهای حاضر و آینده «انصاف بین نسلی» 3ضرورت حفاظت
از محیط زیست بشر (حق بر محیط زیست سالم) میباشند .اینجاست که گفته
میشود حقوق بین الملل به عنوان کلیدی تعادل ساز میبایست بین عناصر و مفاهیم
خود ارتباط منطقی برقرار نماید و سبب ارتقاء آنها گردد نه اینکه منعکس کننده
تعارضات آنها باشد ،پیوند بین مفاهیم حقوق بین الملل از طریق تفسیر متقارن
امکانپذیر است لذا توسعه و تحوالت باید به صورت برابر حرکت کنند
(.)Weiss,2009: 9
از طرف دیگر حق بر محیط زیست سالم که اکنون به عنوان حقی از نسل سوم بشر
تقریبا جای پای خود را در اسناد ،آراء محاکم و قوانین اساسی کشورها محکم نموده
است الزاما برای حیات و استمرار نسل بشریت و رفاه و زندگی مناسب نسل حاضر
شناسایی گردیده است ،حال آیا امکان همنشینی میان توسعه پایدار و حق بر محیط
زیست سالم وجود دارد؟ به نظر میرسد توسعه پایدار خود دارای هستههای اولیه و
1 - Intergeneration Equity

سختی است که رعایت همزمان و منصفانه همه آنها سبب خواهد شد که بتوان از
اجرای آن دفاع نمود .به عبارتی توسعه پایداری مد نظر حقوقدانان است که در عین
حال که حق توسعه نسل فعلی را دنبال میکند حق برمحیط زیست سالم و متوازن
نسل حاضر و آینده را نیز رعایت میکند  ،مردم بومی در طول هزاران سال یاد
گرفتهاند تا درتوازن با زمین و آبها زندگی کنند .این قصد برای بقاء و کامیابی در
این سیاره برای نسل حاضر و نسلهای بعدی است .این بقا بستگی به یک شبکه
زنده از روابط در جوامع ما و زمین در میان انسانها دارد .بهره برداری از منابع
طبیعی باید به گونهای باشد که محیط زیست را نیز پایدار نگه دارد پس پایداری
میتواند صفت مشترک توسعه و حق بر محیط زیست سالم باشد (

Raffensperger,

 .)2008: 45از طرف دیگر حق بر محیط زیست سالم خود ترجمان حق نسلهای
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آینده است که دقیقا هسته دیگر توسعه پایدار را تشکیل میدهد.
«بهره مندی از هوای پاک ،آب سالم ،زمینهای خوش منظره و زیبا ،آزادی از قرار
گرفتن توجیه ناپایدار در معرض مواد شیمیایی سمی و سایر آالیندهها و آب و هوای
امن است».

(law school,2008:6

 .)Harvradبا این وضعیت میتوان گفت ،توسعه

پایدار و حق بر محیط زیست سالم یک هدف متعالیتری را دنبال میکنند و آن شکل
گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه اقتصادی ،اجتماعی با رعایت
حقوق نسلهای آینده و حفاظت از محیط زیست میباشد.
این یک حقیقت است که ما مدیون مردم آینده هستیم ،وجود نسلهای آینده وابسته
به تصمیم حال حاضر ما است ،ما توانایی داریم به آنها آسیب بزنیم پس باید
سیاستها و برنامهها برای جلوگیری از آسیب به آیندگان باشد ،توسعه پایدار راهی
برای جلوگیری از آسیب به آیندگان است.

(601

 )Meyer,2015:البته دولتها با

توجه به توانمندیهای خود بر گستردگی یا محدودیت توسعه پایدار مینگرند که در
عمل چالشی برای حق بر محیط زیست سالم فراهم میآورد ،اما راهکار خروج از
این بن بست «توجه به انصاف بین نسلی است که برخی معتقدند توسعه پایدار باید
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حق نسلهای آینده یک حق مسلم و خود به خود قابل اجراست که در برگیرنده

تبدیل به «توسعه بین نسلی» شود ،به عبارتی سرمایه گذاری اقتصادی باید با حفظ
حقوق نسلها باشد به گونهای که در عین توسعه ،محیط زیست نسل بشری اعم از
حاضر و آینده حفظ گردد،

(1901

 )Wolfe,2008:بعالوه استفاده از «اقتصاد سبز»

است که میتواند معیارها را روشنتر نماید و راهنمای دولتها در اجرای توسعه
پایدار با حفظ و رعایت حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و آینده باشد .انصاف
بین نسلی داللت بر تعهد دولتها به رعایت اصول کلی دارد با این رویکرد که آنها
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نمیدانند به کدام نسل تعلق دارند( .موسوی )329 :3134 ،و اقتصاد سبز ،اقتصادی
است که موجب بهبود آسایش انسانی و عدالت اجتماعی و همچنین سبب کاهش
قابل توجه خطرات زیست محیطی و کمیابی منابع گردد( ».رمضانی قوام آبادی،
)313 :3131
 .4توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم در ایران
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تفکر حقوق ایران در زمینه توسعه پایدار ،پذیرش این نهاد و برایندهای آن بوده
است .در عین حال حق بر محیط زیست سالم نیز از البالی قوانین قابل تشخیص
است ،لذا به هر دو مقوله در نظام حقوقی ما توجه شده است و مورد شناسایی قرار
گرفته است که ذیال به بررسی آنها میپردازیم.
اول :شناسائی توسعه پایدار
توسعه پایدار در حقوق ایران ،غالبا به تأسی از موازین بین المللی مربوط و تعهدات
ناشی از کنوانسیونهای زیست محیطی و توجه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست
به بیانیههای استکهلم ،ریو و ژوهانسبورگ ،به صورت صریح و ضمنی مورد پذیرش
قانونگذار قرار گرفته و به صورت نسبی در قوانین و مقررات آمده است.
الف -شناسائی صریح
در بند (د) سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز با عنوان «آمایش سرزمین ،امور
زیستمحیطی و توسعه پایدار» دو بند مهم دائر بر شناسائی صریح توسعه پایدار آمده
است:

 -21پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهرهبرداری
بهینه از منابع
 -22تحقق توسعه پایدار ،مبتنی بر دانایی در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و زیستمحیطی کشور ،به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی ،حقوق
نسلهای کنونی و آینده نیز محفوظ بماند».
ماده  ،19توسعه پایدار را به صورت تخصصیتر و در حوزه بوم شناختی مطرح
نموده و اشعار داشته« :دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم
شناختی ،به ویژه درالگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینهسازی مربوطه
اقدام نماید .دستگاههایمرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در
طرحها و برنامههای اجراییخود میباشند» .همین ادبیات در حوزههای محیط زیست
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دریائی ،و  ...تا ماده  93این قانون تکرار شده است.
مرتبط با توسعه پایدار است .بطور مثال در ماده  312به منظور تحقق اهداف مندرج
در اصل  92قانون اساسی «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی ،منطقهای
و موضوعی پیش بینی شده است که در حقیقت رعایت توسعه پایدار را مد نظر دارد.
ب -شناسائی ضمنی
به عنوان نمونه ،ماده  322قانون برنامه سوم (تنفیذی در ماده  ...برنامه چهارم)
محتوای نهاد توسعه پایدار را چنین مورد تاکید و شناسائی قرار داده است« :بهمنظور
حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کشور ،اجرای موارد زیر
الزامی است :الف  -بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع
صورت گیرد »...همچنین مواد  334 ،333 ،313 ،319 ،319نیز چارچوبی را برای
اجرای توسعهٔ پایدار مشخص کرده است .ماده  93قانون برنامه چهارم مقرر نموده:
«سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظتمحیط
زیست و سایر دستگاههای مرتبط بهمنظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعیو
زیست محیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند
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در قانون برنامه  9ساله پنجم توسعه مواد  312به بعد نیز مباحثی را مطرح میکند که

توسعه ومحاسبه آن در حسابهای ملی ،نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه
ارزشها وهزینههای موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل ،آب ،خاک ،انرژی ،تنوع
زیستی وآلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به
تصویب برساند .ارزشها و هزینههایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده ،در
امکان سنجی طرحهایتملک دارائیهای سرمایهای درنظر گرفته خواهد شد».
ج -توجه به عناصر توسعه پایدار
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توسعه پایدار دارای عناصری است که مهمترین آنها حفاظت از حقوق نسلهای
آینده ،اجرای حق توسعه با رعایت الزامات زیست محیطی و توجه به انصاف بین
نسلی است ،خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نگاهی به حق
نسلهای آینده در اصل پنجاهم داشته است .مفهوم حق نسلهای آینده که یکی از
مفاهیم راهنما برای حقوق محیط زیست است (گروه صلح ،کرسی حقوق بشر،

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم:چشم انداز نسل های آینده

.)131 :3133
بر این ایده استوار است که نسل حاضر باید به گونهای از منابع طبیعی استفاده کند
که نسلهای آینده نیز قادر به تأمین نیازها و منافعشان باشند محتوی اصل پنجاهم از
این حیث حائز اهمیت است که به طور مستقیم توسعه پایدار و حقوق نسلهای
فعلی و آینده را مورد شناسایی قرار میدهد( .رمضانی قوام آبادی)39 :3134 ،
انصاف بین نسلی دومین عنصر و هستهٔ توسعه پایدار است که در واقع سبب
تقویت توسعه پایدار میشود ،اصل  1اعالمیه ریو مقرر میدارد حق بر توسعه باید به
ترتیبی تحقق یابد که به طور منصفانه نیازهای مربوط به توسعه و محیط زیست
نسلهای فعلی و آینده را تأمین نماید .البته انصاف بین نسلی که رعایت عدالت
توزیعی بین نسلهاست براساس چه معیاری باید تقسیم صورت پذیرد بسته به
جامعه و نوع سیستم اقتصادی حاکم بر آن است ،که بهترین شیوه ،همانا اقتصاد سبز
است که با رعایت الزامات زیست محیطی همراه است ،از طرف دیگر انصاف بین
نسلی سبب میشود که نسل حاضر در برابر نسل آینده مسئولیت در حفاظت از منابع
به منظور تأمین نیازهای آنها دارا میباشند .الزم به یادآوری است ماده  1قانون

حفاظت در برابر اشعه (مصوب  )3111/3/43مقرراتی وضع نموده است که حفاظت
از کارکنان ،مردم و نسلهای آینده بطور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه
را مورد حمایت قرار داده است .که نشان از توجه قانون گذار به توسعه پایدار و
عناصر متشکله آن است.
دوم :شناسائی حق بر محیط زیست سالم
مبنای این حق اصل پنجاهم قانون اساسی است که این اصل محدودیت توسعه را به
رعایت الزامات زیست محیطی مورد تاکید قرار داده است.
یکی از نکات مهم در اصل پنجاهم قانون اساسی این است که وجود محیط زیست
الزمه حیات متعالی بشر تلقی شده که نسل امروز و نسلهای بعد باید «در آن حیات
اجتماعی روبهرشدی» داشته باشند .به واقع میتوان گفت قانون اساسی اولویت
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حفاظت محیط زیست برای حیات متعالی بشر -در کلیت آن -را پذیرفته است.
زیستی تطبیق داده شود و نه اینکه حفاظت محیط زیست با توسعه تطبیق یابد .بر این
اساس ،در قوانین عادی نیز هرگاه سازوکارهای حل اختالف و انتخاب بین گزینه
حفاظت محیط زیست و گزینه توسعه از اختیار مطلق برخوردار شدهاند (نظیر تبصره
ماده  39قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) ،مرجع حل اختالف و تصمیم
گیرنده باید توجه داشته باشد که قانون اساسی اصل را بر حفاظت محیط زیست قرار
داده است.
نکته دیگری که بر مبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی قابل استخراج است محیط
زیست را به مثابه ثروت عمومی تلقی نموده است« :انفال و ثروتهای عمومی از
قبیل زمینهای موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر
آبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم
نیست ،ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین
مسترد میشود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها
عمل نماید .ترتیب و تفصیل استفاده از هر یک را قانون معین میکند» در قوانین
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طبیعی است ،این توسعه اقتصادی و اجتماعی است که باید بر الزامات محیطی و

عادی نیز حفاظت از گونههای طبیعی به منزله ثروت عمومی مورد شناسایی
قرارگرفته است ،اولین مصوبه در این خصوص طرح قانونی راجع به شکار مصوب
 33بهمن ماه  3119مجلسین بود که حمایت از نسل حیوانات با هدفی خاص مورد
توجه قرار گرفت (گروه صلح ترسی حقوق بشر.)141 :3133 ،
همچنین قانون شکار و صید  3121نقش موثری در حفاظت از اکوسیستم ایفاء نمود
تا اینکه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در  3191/1/41به تصویب رسید
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ومدیریت زیست یک ک شور به یک سازمان واگذار گردید که سازمان حفاظت محیط
زیست وظیفه حفاظت و بهبود محیط زیست را عهده دار گردیده البته باید گفت در
نظام حقوقی ایران و بر اساس اصل پنجاهم ،حفاظت از محیط زیست بر عهده عموم
گذارده شده است بنابراین حفظ محیط زیست وظیفه عمومی بوده که شامل دولت و
شهروندان میشود (کیال ،3111،ص  .)493الزم به ذکر است که برمبنای اصل مذکور
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پیوندی میان اقتصاد و حفظ محیط زیست برقرار شده است که البته نمیتوان اینگونه
تفسیر نمود که فعالیت در اقتصادی که به تخریب محیط زیست منجر میشود مانعی
نخواهد داشت (مشهدی  )911 :3131لذا در فعالیتهای اقتصادی حفاظت از محیط
زیست در اولویت قرار میگیرد .هر چند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران به صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته
اما علی رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران
کننده شده است به طوری که بنا به گزارش شاخص عملکرد محیط زیست در سال
 4221رتبه ایران از میان  311کشور جهان با عدد شاخص  92در مقام  91قرار
گرفته است ،در دوره ارزیابی بعدی در سال  4221رتبه عملکرد ایران با  39پایه
نزول به  11میرسد و در آخرین رده بندی در سال  4232نیز با  32پایه نزول به
رتبه  91تنزل یافته است .انتشار این آمار رسمی این نکته را به ذهن تبادر میکند که
بازیگران محیط زیست ایران اعم از تودههای مردم ،جامعه دانشگاهی ،بنگاههای
اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از
گسترش و تخریب و آلودگی نا موفق بودهاند (رمضانی قوام آبادی.)414 :3133 ،

سوم :مورد پژوهشی تعارض نسبیت توسعه پایدار با حق بر محیط زیست
مشکلی که در این خصوص قابل توجه مینماید اینست که همسازنمودن جنبههای
اقتصادی و اجتماعی توسعه با مالحظات زیست محیطی ،گاه به صورت عکس عمل
نموده است .به عنوان نمونه ،در قانون برنامه سوم توسعه که مهمترین پیشرفت
زیست محیطی را با تکیه بر مفهوم پایداری توسعه در حقوق ایران وارد نموده،
توسعه پایدار به صراحت از نظر مفهومی مورد قبول قرار گرفته اما هنگامی که مساله
تعارض جدی توسعه و حفاظت محیط زیست مطرح میشود و حامیان توسعه
اعتنائی به تذکرها و ممانعتهای سازمان حفاظت محیط زیست نمینمایند ،قانونگذار
سازمان مذکور (و نه حامیان توسعه) را ملزم نموده که تدابیر خود را به نحوی بر
پروژههای توسعهای بزرگ تحمیل کند که «پروژههای مذکور متوقف نگردد».
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ماده  329این قانون (که در قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است) مقرر داشته که:
انجام مطالعات امکان سنجی و مکانیابی ،براساسضوابط پیشنهادی شورای عالی
حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار
گیرد .رعایت نتایج ارزیابی توسطمجریان طرحها و پروژههای مذکور الزامی است.
نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه میباشد.
تبصره  -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی
پروژههای عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده رابهطریقی فراهم نماید که
ضمن رعایت مسائل زیست محیطی ،طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد».
هرچند این ماده به صورت صریح به برتری مالحظات توسعهای بر حفاظت محیط
زیست اشاره نکرده اما به صورت ضمنی چنین دیدگاهی را پرورش داده است .به
واقع ،سازمان تنها در صورتی میتواند مالحظات زیست محیطی خود را تحمیل کند
که با ارائه راهکارهای جایگزین و ارائه طریق به مجریان طرحهای مذکور ،مانع از
توقف اصل فعالیت آنها نشود .در غیر این صورت ،رعایت مسائل زیست محیطی به
عنوان مانع توسعه و غیرقابل حمایت خواهد شد.
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«کلیه طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله

الزم به ذکر است که خوشبختانه تبصره مذکور در ماده  334قانون برنامه پنجم
توسعه حذف و مقرر گردید به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط
زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ،صنعتی و عمرانی و خدماتی و زیر بنایی
موظفند الف) طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی ،خدماتی و عمرانی خود را ،پیش از
اجرا و در مرحله انجام مطالعات ،امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط مصوب
شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

122

سیاست جهانی

رعایت نتیجهٔ ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است( .قانون
برنامه پنج ساله پنجم )3113
نتیجه گیری
توسعه پایدار نوعی توسعه است که بهبود واقعی کیفیت حیات بشر و رسیدن به رشد
اقتصادی و اجتماعی را همزمان با حفظ تنوع زیست محیطی مورد توجه قرار
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میدهد .هدف توسعه پایدار آشتی دادن میان مؤلفههای چندگانه توسعه و حفاظت از
محیط زیست است ،از طرف دیگر حق بر محیط زیست سالم انسانها ،تبدیل به یک
قاعده عرفی شده است که نه تنها در اسناد و رویه قضایی بین المللی تاکید شده
است بلکه امروزه از آن به عنوان یک حق بشری از نسل دوم یاد میشود ،اما چگونه
میتوان توسعهای داشت که در عین رسیدن به ترقی و تعالی جنبههای مختلف حیات
بشر ی ،محیط زیست سالم و پاک نیز برای بشریت حفظ شود زیرا حداقل توسعه
اقتصادی نیاز به الزامات و زیر ساختهایی دارد که ممکن است محیط زیست بشر را
با خطر همراه سازد و گاها با آن در تعارض قرار گیرد ،اینجاست که توسعه پایدار به
عنوان نوش دارویی سبب برقراری ارتباط میان توسعه و محیط زیست میشود ،در
توسعه پایدار ،حق بر محیط زیست سالم نیز مد نظر است ،الگویی است که اولویت
را به رعایت الزامات زیست محیطی داده است در پاسخ به سؤال طرح شده بایدگفت
از آنجا که توسعه پایدار دارای هستههای سختی است که یکی از آنها ،رعایت حق
بر محیط زیست سالم است به نظر میرسد هر دو هدف واحدی را دنبال میکنند
وآن حرکت هدفمند جهت تضمین و تثبیت حق توسعه وحفظ محیط زیست نسل

حاضر و رعایت حق بر محیط سالم و «متوازن» و نیازها و منافع نسلهای آینده است
که منجر به شکل گیری مفهوم جدیدی در حقوق بین الملل محیط زیست به نام
«حق نسلهای آینده» شده است .الزمه تمتع و استیفا حق نسلهای آینده رعایت
کامل توسعه پایدار و استفاده از ایده «انصاف بین نسلی» از طریق به کارگیری
مکانیسم جدیدی به نام «اقتصاد سبز» است که الزم است معیارها و سیاستهای اقتصاد
سبز توسط دولتها تدوین وتصویب گردد تا «توسعه پایدار از گفتار به عمل» تبدیل
گردد .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز با وجود اینکه «مفهوم توسعه
پایدار» و ایده رعایت «منافع نسلهای آینده» در اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی
شده است اما هنوز به عنوان «حق نسلهای آینده» شناسایی نشده است که پیشنهاد
میشود ،قانون عادی جهت حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده با توصیف و
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تعیین معیارها وضوابط آن در راستای اجرایی کردن اصل پنجاه به تصویب مجلس

منابع
الف -فارسی
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موسوی ،تهران انتشارات میزان چاپ دوم
تسون ،ف .3134.فلسفه حقوق بین الملل ،ترجمه محسن محبی ،تهران انتشارات شهر دانش
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شورای اسالمی برسد.
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ضرورتها و تنگناها فصلنامه راهبرد ،سال  ،43شماره .19
رمضانی قوام آبادی م .3131.اقتصاد سبز گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل
محیط زیست دو فصلنامه دانشگاه حقوقی اقتصادی ،دوره جدید ،سال  43شماره 1
قاری سید فاطمی ،س ،.3111.حقوق بشر در جهان معاصر .دفتر یکم ،.تهران انتشارات شهر
دانش چاپ دوم.
ژانرو ،م .3114.،بشریت وحاکمیت ها در حقوق بین الملل ،ترجمه مرتضی کالنتریان تهران
انتشارات آگه
کینگز بری ،ب ،.3113.،نظام حقوق بین الملل ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی در
مجموعه مقاالت فرجام حقوق بین الملل ،نوسان میان تکنیک و تدبیر ،تهران
انتشارات شهر دانش

کیس ،ا .3134.حقوق محیط زیست جلد سوم ،ترجمه محمد حسین حبیبی ،تهران انتشارات
دانشگاه تهران
گروه صلح ،کرسی حقوق بشر ،.3133.دانشگاه شهید بهشتی .تهران نشر دادگستر چاپ دوم
شهبازی ،آ .3113.توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل ،مجله حقوق بین المللی
بشر ،مر کز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری سال  ،49ش 24
صلح چی ،م و در گاهی ،رامین .3134.بررسی ماهیت حقوق همبستگی حقوق جمعی یا مردمی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی سال  39شماره 23
شمسایی ،م .3119.حقوق بین الملل اقتصادی ،مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره .33
ساعد ،ن ،.3111.حقوق بشر ومحیط زیست ،برنامه عمران ملل متحد و دانشگاه شهید بهشتی،
تهران کرسی حقوق بشر ،چاپ اول
عبد الهی ،م و معروفی سعیده .3113.مسولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط
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زیست ،فصلنامه پژوهش حقوق ،سال  34شماره 43
لری د و همکاران .3132.آینده حقوق بین الملل محیط زیست ،ترجمه مهرداد محمدی ،تهران
انتشارات شهر دانش ،چاپ اول
مسعودی ،ع .3132.،حقوق بین الملل محیط زیست با تکیه برنقش دیوان بین المللی دادگستری
در توسعه آن تهران انتشارات مجد ،چاپ اول
موالیی ،ی .3113.،حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تهران شماره .91
موالیی ،ی .3111.نسل سوم حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم ،فصلنامه حقوق مجله
دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،2دوره 19
مشهدی ،ع ،.3131.اساسی سازی ماهوی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه ،مجله
مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،9شماره 4
میرزاده ،ن و سپهری فر ،سیما .3134.تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی ،سال دوم شماره .2
سیاستهای کلی نظام وقانون برنامههای پنجم توسعه ،جمهوری اسالمی ایران ،چاپ معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 3113
قانون حفاظت در برابر اشعه ،مصوب  3111 / 3/ 43مجلس شورای اسالمی
قانون شکار و صید 3124

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة اول ،بهار 5931

عباسی ،ب .3132.حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،تهران نشر دادگستر ،چاپ اول.

.3191 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست
 التین-ب
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Sustainable Development and Right to a Healthy
Environment: Contradiction or Companionship
Muhammad Hussein Ramezani Ghavam Abadi
Associate Professor Faculty of Law Shahid Beheshti University,
Tehran.
Hasan Shafighfard
PhD student in International Law Shahid Beheshti University

Sustainable development is an emanated concept through
imposing environmental requirements on economic and social
development process which first has been defined and specified
in Brown Land Records (1987) and then recognized in RIO
Declaration (1992) as one of basic principles to regulate
exploitation of environment and its protection that has been
accepted and pursued in treatments and also national law
resources of nations heretofore. The core of this concept consists
of exploitation right to a healthy environment; because it makes
acceptable the social and economic development to not encounter
the required environmental conditions with challenges for
continuation of present and future generations' life. Therefore, it
seems that sustainable development not only is company with
having right to a healthy environment but also is a channel for
exploiting this right and its deepening on one of the basic process
of threatening of environment protection- economic and social
development has been completed. Definitely, this general and
relative concept gives an authority to nations to purse their
sustainable development based on their technical and financial
abilities and exploit through international aids that have been
inserted in environmental treatise and arrangement. This relativity
may form a contradicted process with the core of sustainable
development and practically, it may distort and weaken the
mentioned right..
Keywords: Sustainable Development, Solidarity Rights, Right to
Environment, Environment Protection, Human Rights.
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The basic features of the cold war,was the static and immobility
in the geopolitical structure of the world. After the end of the cold
war, regional factors were more active and every area of the
geopolitics creats convergent and divergent forces in order to act
under certain circumstances and compete with each other. Hence,
giving each of them over the other, the behavior of the
components of geopolitical area form the pattern of relationship
between its members. Therefore, supporting separatist and
divergent forces can make hostile behavior patterns and
conversely. Supporting the divergent forces can also generate
model of collaboration, alliance, common behavior and
convergence in the region. Caucasus geopolitical region, involves
the most sensitive geopolitical zones during and after the cold
war in the world. The aim of this study is going to show the
causes of instability in the Caucasus in the sight of security.
Research method is also presented in the case of explanation and
the data is collected through library.
Keywords: Cold War, Geopolitical Factors, Regional Stability,
South Caucasus .

Tourism Policy in Islamic Countries: A Review of
Iran, Turkey and Malaysia
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran.
Monireh Arab
PhD Student in Political Science, Islamic Azad University - Central
Tehran Branch, Iran.

Islamic countries enjoying various geographical ecosystems,
worldwide population dispersion and rich culture are getting
more and more important within tourism industry. Among
Islamic countries, some states like Turkey and Malaysia have
adopted appropriate policies and effective measures to take
advantage of this industry in their international and regional
communication and cultural diplomacy. On the other hand, some
others like Iran have not been successful in this competitive arena
as expected. Although our country enjoys great potentials, Iran
has not achieved a recognized stance in tourism and cultural
exchanges .This comparative survey has been conducted with
library and documentary method referring to the information and
data of national and international institutions especially World
Tourism Organization. The main focus of this survey is to
explore the factors hindering tourism development in Iran. The
findings of this study indicate that lack of scientific and global
requirements and underlying principles have kept Iran’s tourism
industry behind. Moreover, lack of effective laws and regulations
and poor performance of executive institutions have discouraged
tourism industry in Iran. These factors, on the whole, have
exerted official and unofficial restrictions to this industry and
public and cultural diplomacy of the country.
Keywords: Tourism Policy, Cultural Exchanges, Iran, Turkey,
Malaysia, Islamic Countries
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Emergence of Jihadi-Takfiri groups, as a new reading of Political
Salafi Islam, created huge developments in the region. During
1980s the first waves of this groups has been made by merging
Saudi Wahabis in the West of Islamic World and Egyptian
Islamic fundamentalists in the east side of Arab World. The
motivation of this coalition was confronting of ex- Soviet Union
occupation of Afghanistan. Al-Qaeda as the second wave of
Takfiri-Jihadi groups has been ememrged in the late years of
1980s. They have been known as the main protagonists of
Takfiri-Jihadi Groups until recent years. Iraq invasion in 2003
formed the third wave of these groups. Iraqi branch of Al-Qaeda
under leadership of Abu Musab Al-Zarqawi were a reaction to
Iraq Invasion. Arab Spring and civil wars in Syria and Lybia was
a main parameter in a new evoloution in Takfiri-Jihadi qroups
which ended to emergence of Daesh of ISIS as the fourth wave of
these groups. In this paper we try to scrutinize this evolution and
investigate the the structural causes and roots of this evoloution.
In this regard we use Johan Galtung’s Theoric frame work. In
particular we focused on “Structural Violence”, “Identity
violence” and “Structural Impersialism” theories of Johan
Galtung. We use also some definitions and theorical framework
to define and discuss identy violence in the Middle East. This
help us to have a better understing of the logic of Takfir-Jihadi
gropus and the effective parameters in their evoloution
Keywords: Takfiris, ISIS, Structural Violence, Identity Violence,
Identity

The Effective of Mass Media on Political and Social
Development in Iran in Ghajar and Pahlavi's Period
of Time
Seyed Amir Masoud Shahramnia
Assistant Professor of Political Science Department at Isfahan
University
Farzaneh Seifuri
PhD Student in Political Science Department, at Isfahan University

Media is as a means to carrier some messages. So in addition to
television set, books and radios a painting or a statue even so
music if try to send some meaning is a media. Mass medias are
the forth column of democracy because of main mediator
between policy makers and masses of people. By coming means
of mass communication so cities and social groups get near to
each other. This article studies the effective of mass
communication on political and social changes of Iran in Ghajar
and Pahlavi's time .This article trays to answer this question that
what is the media's effect on political and social changes in
Ghajar and Pahlavi'stime in Iran? In addition to what is the
effective of mass communications on developing of society in
Iran? The hypothesis of this article is Medias as a social and
cultural means had effect on political and social development. so
social groups became familiar with each other and the media have
many freedoms on people’s culture. The base of this study is
attributive and studg in alibrary. Of course this research have
used of mack lohan's Theory.
Keywords; Mas Media, Ghajar, Pahlavi, Iran, Political and
Social Development
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Mohammad Javad Ranjkesh
Assistant Professor. Department of Political Sciences. Faculty of
Economics and Business Administration. Ferdowsi University of
Iran.
Javad Noormohammadi
M. A in International Relations at Ferdowsi University of Iran
Mansoureh Eskandari
M.A in Political Science Islamic Azad University,Mashhad Branch

With respect to transformation of concepts as interest,power and
national security after cold war and as well as empowerment of
economic factor of national power, many of countries understand
that economic capabilities is one of the most important
component of national power in access to their interest and
expectation. truly, they know without economic power they cant
reach to national security.therfore, in post cold era, factors as
economic diplomacy, geoeconomic,economic negotiation,
economic regims and so on is relativly replaces the idealogic and
political competitions. The U.S. of America is most powerful
econamy in world and economy has e key role in its foreign
policy.In post cold war era, with respect to event as collapse of
soviet union and accelerate of globalizatin ,specially economic
globalization, countries foreign policy affected by this variable
and economic diplomacy find a more important position in
countries foreign policy. this article is looking for that who
globalizatin effect on U.S economic diplomacy in foreign policy?
Keywords: Economic Diplomacy, Economic Globalization, Post
Cold War

Genealogical Illumination of the Concept of Anarchy
from the Perspective of Three Tradition Realism,
Revolutionary and Rationalism
Shahrooz Ebrahimi
Assistant Professor of International Relations at Isfahan University
Reza Asghari Varzaneh
M.A in International Relations at Isfahan University

One of the key concepts in the field of international relations,
which contributes greatly to the understanding of the discipline if
grasped well, is anarchy. Anarchy does not refer to an agreedupon concept in international relations theories and it is perceived
differently based on assumptions and different characteristics of
each theory. In the political thought of International relations
there exists three different traditions which construct the principal
foundation of theoretical discussions within this field. These are
the traditions of realism, revolutionary and rationalism. The
researcher seeks to find the answer to this basic question: How is
the concept of anarchy perceived by the three traditions? In
response to that question following hypothesis will be tested: 1)
to the tradition of realism anarchy mean a lack of discipline, i.e. a
kind of organic or fragile discipline is governing the international
system. 2) Kantian tradition, while admits anarchy in the
international system considers cooperation within it. 3) Grotius
Tradition, considers it neither cooperative nor conflicting, rather
some sort of intermediate view and believes anarchy to be
constructed by our attitudes and beliefs in a social context and
interpreted in terms of profit and loss.This study adopts an
analytic- Explanation which is also supported by taking notes
from library.
Keywords: Anarchy, Realism Tradition, Revolutionist Tradition,
Rationalism Tradition, Theory.
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One of the important achievements of the Islamic Revolution in
the Muslim world, is the consolidation of the Islamic resistance
axis and particularly the reinforcement of Shiite connections in
the Middle East region. The establishment and the stabilization of
Shiite government in Iraq, the resistance of Hezbollah position in
Lebanon and the Islamic awakening among the Shiites in
Bahrain, worry greatly the Saudi regime, because a major part of
the population of eastern regions of Saudi Arabia, where the
largest oil reserves exist, is Shiite who deprived of political,
social and economic rights. Meanwhile, the Islamic awakening
and patterning of Yemeni Shiites from the Islamic Revolution in
Iran, and their efforts to achieve their delayed political and social
rights, have faced the conservative axis of Arab world with
serious challenges. In the power equation, Increas Iran's regional
hegemony as the sporter of the axis of resistance, is the factors
that Saudi Arabia as conservative axis Seeking to balancing
against the Iran in the Middle East and attack Yemen.To solve
this puzzle and to get rid of its internal crises, the Saudis have
launched a military attack Yemen, to divert public opinions and
Regional crisis in out side, weaken the Shiite positions also the
Islamic resistance axis in the region. Thus, question is the
regional purposes of Saudi Arabia in attacking Yemen.
hypothesis: Saudi Arabia, with the aim of a balancing in regional
power relations and in order to undermine the axis of resistance,
has launched an attack on the Yemen.
Keywords: Resistance Axis, Conservative Islamic Axis, Saudi
Arabia,Yemen

Abstracts
Explanation of Strategic Relations between China and
Pakistan
Mahmoud Ketabi
Professor of Political Scince, Islamic Azad University Shahreza
Branch
Yadollah Dehghan
PhD Sstudent Islamic Azad University Shahreza Branch
Sara Dehghan Nasiri
Islamic Azad University Shahreza Branch

China and Pakistan as the Two neighboring countries in Asia for
more than 6 decades, have each other strong and strategic
relations in various fields of political, economic, military,
nuclear, energy, and ..... The two countries Comments are many
common interests in the region . The main question in this study
is‘what are The most important component of the strategic
relations between China and Pakistan is affecting? Hypothesis of
study is ‘it seems that A variety of factors and components
common Such dispute with India; Concerns of America 's
growing presence in the region; Both countries need to discuss
energy and among the most important factors affecting the
relations between the two countries. The method of this study
was qualitative based on descriptive-analytical approach The
findings also suggest Relations between China and Pakistan has
been increasing steadily over the past 60 years. Now These two
countries A powerful alliance in the region have created .
Addition of the massive Chinese investment in different parts of
Pakistan have done. Against Pakistan The support of China 's
position in the region It provides various benefits in various
aspects.
Keywords: Strategic Relations, Common Interests , International
Political, Economic Partner

3

سی ا س ت ج ه ا ن ی
World Politics
A Quarterly
Journal
Vol .5 \ No. 1
Winter 2013

Reviewers
Bahram Akhavan Kazemi, Associate Professor of Political Science and International
Relations at the University of Shiraz
Bahram Amir Ahmadian, Assistant Professor, Faculty of World Studies of Tehran
University
Mohammad Ali Basiri, Assistant Professor of Politics and International Relations at
Isfahan University
Shahram Bahman Tajani, Assistant Professor, Department of Law, Payame-Noor
University, Rasht, Iran
Hossein Daheshiar, Professor of International Relations at Allameh Tabataba’I
University of Tehran
Majid Roohi, Assistant Professor of Political Science and International Relations at
Islamic Azad University of Rasht
Farzad Rostami, Assistant Professor of Political Science and International Relations at
University of Razi, Kermanshah
Hadi Sadeghi, Assistant Professor of Politics and Regional Studies, University of
Shiraz
Hossein Seifzadeh, Professor of Politics and International Relations at Montgomery
College, Rockville United States of America
Mahin Sobhani, Assistant Professor, Department of Law at Guilan University
Mohammad Golafroz, Lecturer at Political Geography, University of Guilan
Seyed Amir Niakooee Associate Professor of Political Science and International

Relations at University of Guilan

World Politics
A Quarterly Journal
Vol. 5, No. 1, Spring 2016
Contents
Explanation of Strategic Relations between China and Pakistan…...........…....3
Mahmoud Ketabi, Yadollah Dehghan,Sara Dehghan Nasiri

Yemen Crisis and Geopolitical Struggle between the Conservative and
Resistance Islamic Axis ……………………………………………………….4
Shamsuddin Sadeghi,Kamran Lotfi

Genealogical Illumination of the Concept of Anarchy from the Perspective of
Three Tradition Realism, Revolutionary and Rationalism………………….....5
Shahrooz Ebrahimi, Reza Asghari Varzaneh

Globalization and U.S Economic Diplomacy(1991-2013)………..…………….6
Mohammad Javad Ranjkesh,Javad Noormohammadi,Mansoureh Eskandari

The Effective of Mass Media on Political and Social Development in Iran in
Ghajar and Pahlavi's Period of Time……………………………………….….7
Seyed Amir Masoud Shahramnia,Farzaneh Seifuri

Identity Violence and Evolution of Jihadi-Takfiri Thoughts in the Middle
East(1980-2015)…….............................................................................……… 8
Alireza Miryousefi,Hossein Gharibi.

Tourism Policy in Islamic Countries: A Review of Iran, Turkey and
Malaysia……………………………………………………………..…………9
Mojtaba Maghsoudi,Monireh Arab

Geopolitical Factors and Regional Stability: A Case Study of the South
Caucasus……………………………………………………………………...10
Mehrdad Bordbar

Sustainable Development and Right to a Healthy Environment: Contradiction
or Companionship…………………………………………………………….11
Muhammad Hussein Ramezani Ghavam Abadi, Hasan Shafighfard

