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سخن سردبیر
هب انم آن هک بنــدگان را هب خطــاب رکامــت بــا زهاران لطــف مینــوازد و هب ســوی خــود مینمایــد و

میخوانــد؛ و ســپاس و ثنــای ب یحــد رب آســتان صفــات بیهمتــای احدیــت هک رد امکل رأفــت و
ســخ
رد نهایــت عطوفــت رخصــت ن گفتــن رب بنــدگان خــود عطــا رفمــوده اســت.

خــدای را شــاکریم کــه فرصتــی داد تــا بتوانیــم بــار دگــر گامــی در جهــت انتشــار ایــن نشــریه
برداریــم .در مطلــع کالم برخویشــتن وظیفــه میدانــم از تمامــی اســاتید علــوم سیاســی دانشــکدۀ

انســانی محقــق اردبیلــی قدردانــی کنــم ،چونکــه اســاتید گرانقــدر از زمــان ورود رشــتۀ وزیــن
علــوم سیاســی بــه دانشــگاه از ســال  96تــا کنــون ،بــه معنــای واقعــی کلمــه ســنگ تمام گذاشــته

و در راه اعتــای دانــش و تربیــت دانشــجو مجاهدتهــا کردهانــد و همــواره توصیههــا و
رهنمودهــای ایشــان بســان چراغــی ،روشــنگر راه علــم و اخــاق و زندگــی بــوده اســت .اســاتیدی
چــون :آقــای دکتــر امیــن نواختــی مقــدم ،آقــای دکتــر مرتضــی ابراهیمــی و آقــای دکتــر رضــا
محموداوغلــی ،محبتشــان همیشــه بــه خانــوادۀ علــوم سیاســی دانشــگاه ســاری و جــاری بــوده
اســت؛ لــذا اگــر بگویــم ایــن بزرگــواران بــر گــردن تکتــک مــا دانشــجویان حــق دارنــد گزافــه

مؤیــد عــرض بنــده اســت کــه فرمودهانــد«:
نگفتــهام چــرا کــه کالم امیرالمؤمنیــن علــی (ع)ِّ ،

هــر کــس مــرا حرفــی [کلمــه یــا عبارتــی] بیامــوزد ،مــرا بنــدۀ خویــش ســاخته اســت» حــال

درگنجینــۀ علمشــان بــه روی مــا گشــوده بــوده و مــن بــاب تعلیــم
آنکــه ایــن عزیــزان همــواره ِ
و تربیــت هیــچ دریــغ نکردهانــد .بــاری ،از خداونــد ســبحان کمــال درجــات و ســامتی را
بــرای ایــن عزیــزان مســئلت دارم .نشــریۀ پیــش رو ادامــۀ نشــریۀ «تبیــان السیاســه» اســت

کــه تقریبــاً بعــد از دو ســال بــه «گفتمــان سیاســت» تغییــر نــام داده شــد .امیــد اســت ایــن
پارهدفتــر و شکســتهقلم مــا زمیــن نمانــد و بــه دســت دوســتان بعــد از مــا برســد تــا کارهــای
درخشــانتری را در عرصــۀ علــم و قلــم رقــم بزننــد.

رگهچ منزل بس خطرانک است و مقصد بس بعید

چیه راهی نیست کان را نیست اپیان غم مخور

پوریا جعفرپور
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی علل و عوامل سیاسی و نظامی ایران برای ادامۀ جنگ پس
از آزادسازی خرمشهر
علی صحرانورد کلشانی (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی)t

چکیده
جنــگ تحمیلــی زمانــی شــروع شــد کــه ایــران اســامی بــه دلیــل وقــوع انقــاب ،حــوادث و مشــکالت داخلــی و
بینالمللــی ،بــه هیــچ وجــه آمــادۀ درگیــر شــدن در یــک جنــگ گســترده نبــود .در ایــن صــورت تنهــا راه منطقــی،
دفــاع بــا قــدرت علیــه متجــاوز و بیــرون رانــدن و تنبیــه آنــان و حصــول اطمینــان از عــدم تجــاوز دیگــر بــود.

ایــن مبنــای اســتراتژی ایــران در طــول جنــگ تحمیلــی بــود و بــا وجــود هزینههــای زیــاد جنــگ ،تــا آخریــن
روز تعقیــب میشــد .پــس از گذشــت بیــش از ســه دهــه از پایــان جنــگ تحمیلــی عــراق بــر جمهــوری اســامی

ایــران ،هنــوز پاســخ بــه «چرایــی طوالنــی شــدن جنــگ پــس از فتــح خرمشــهر» بیــن مــردم و بخصــوص نســل
جــوان در دایــرهای از ابهــام قــرار دارد .اگــر چــه تاکنــون دربــارۀ ایــن پرســش اساســی کتابهــای گوناگونــی تألیــف

ـدون پیرامــون
گردیــده و مصاحبههــای متعــدد و مختلفــی انجــام گرفتــه اســت ،لکــن جــای یــک پژوهــش مـ ّ
ایــن مســئله بشــدت احســاس میشــد تــا ایــن عقــدۀ فکــری را از ذهنهــا بگشــاید؛ چراکــه اگــر در مقابــل چنیــن

شــبهاتی ســکوت اختیــار شــود ،دشــمنان و بدخواهــان ایــن شــبهات را دســتمایۀ تخریــب دفــاع مقــدس خواهنــد
ســاخت و ارزشــهای عالــی متأثــر از آن را بــه حاشــیه خواهنــد بــرد .از ایــن رو فرضیــۀ مقالــۀ حاضــر ایــن اســت

کــه عوامــل متعــددی از جملــه :شــرایط ایــران بــرای قبــول صلــح ،وجــود تهدیــد از ســوی دشــمن بــرای شــهرهای
کمــی و کیفــی ارتــش عــراق ،بــاال بــودن روحیــۀ
آزاد شــده ،وجــود ناامنــی در مرزهــای ایــران ،ترمیــم توانایــی ّ
نیروهــای خــودی بــه دلیــل پیــروزی ،روحیــۀ عهدشــکن صــدام و برگــزاری اجــاس ســران جنبــش غیــر متعهــد در

آن برهــۀ حســاس ،دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا مســئوالن ارشــد نظامــی و سیاســی وقــت و بالخــره امــام
راحــل حکــم ادامــۀ جنــگ را تــا زمــان احیــای حقــوق ایــران و دســتیابی بــه صلحــی منصفانــه صــادر نماینــد.

مقدمه
چــرا بعــد از فتــح خرمشــهر کــه بــه ایــران پیشــنهاد اتمــام جنــگ شــد ،جنــگ همــان طــور ادامــه یافــت و
چــرا شــعار رزمنــدگان مــا ایــن بــود کــه جنــگ جنــگ تــا کربــا و آیــا ایــن تجــاوز بــه کشــوری دیگــر محســوب
نمیشــود؟ دربــارۀ بــه طــول انجامیــدن جنــگ ،دو ســؤال مطــرح میشــود .1 :آیــا امــکان نداشــت جنــگ

تحمیلــی ،در مــدت زمــان کوتاهتــری خاتمــه یابــد؟ بــه عبــارت دیگــر در بعضــی از زمانهــا کــه موازنــۀ نظامــی

و سیاســی بــه نفــع ایــران بــود ،چــرا دولــت ایــران اقــدام بــه پایــان دادن جنــگ نکــرد؟  .2چــه مؤلفههــای

جدیــدی در پایــان هشــتمین ســال جنــگ وارد معــادالت سیاســی و نظامــی شــد کــه منجــر بــه آتشبــس رســمی
شــد؟ گفتنــی اســت کــه از دیــدگاه کارشناســان و صاحــب نظــران ،تنهــا مقطعــی کــه میتوانســت جنــگ بــه

پایــان برســد ،بعــد از فتــح خرمشــهر بــود؛ امــا بــه دالیلــی ایــن امــر محقــق نشــد و جنــگ تــا ســال ( 1367زمــان
پذیــرش قطعنامــۀ  598شــورای امنیــت) ادامــه یافــت .اگــر صلــح را مجموعــهای از آتشبــس ،عقبنشــینی،
تعییــن متجــاوز ،تأمیــن خســارتهای وارده و  ...بدانیــم ،بایــد بگوییــم کــه در آن زمــان ،هیچگونــه پیشــنهاد

گفتمان سیاست
سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
صلحــی ارائــه نشــد و شــورای امنیــت و دیگــران ،تنهــا آتشبــس و در واقــع حالــت نــه جنــگ نــه صلــح را

متضمــن صلــح واقعــی باشــد و شناســایی متجــاوز و پرداخــت
توصیــه میکردنــد .در آن زمــان طرحــی کــه
ّ

ـدد داشــته باشــد ،وجــود نداشــت و پیشــنهادهای
غرامــت را نیــز شــامل شــود و تضمیــن بــرای عــدم تعــرض مجـ ّ
ارائــه شــده ،تنهــا در حــد آتشبــس و مذاکــرۀ طرفیــن بــود .ایــن امــر بــا توجــه بــه پشــتیبانی یــک طرفــه

و آشــکار دولتهــای بــزرگ و نهادهــای بینالمللــی از عــراق ،هیچــگاه نمیتوانســت شــرایط ایــران را بــرای

یــک صلــح واقعــی و شــرافتمندانه محقــق ســازد .بــه ایــن ترتیــب ایــران ،دالیــل منطقــی و عقالنــی بــرای ادامــه
جنــگ داشــت .دالیلــی ماننــد :شــرایط ایــران بــرای صلــح (شناســایی و تنبیــه متجــاوز و پرداخــت غرامــت از
ســوی عــراق)؛ روحیــۀ عهدشــکن صــدام حســین و بــی اعتمــادی بــه او؛ اســتفاده عــراق از برگــزاری اجــاس ســران

جنبــش غیرمتعهــد در راســتای اهــداف نامشــروع خــود و عــدم تأمیــن مرزهــای ایــران .توقــف جنــگ و چانــه
زنــی در پشــت میــز مذاکــره ،بــرای آزادی نقــاط مــرزی آزاد شــده ،صحیــح نبــود؛ شــهرهای آزاد شــده همچــون

کمــی ارتــش عــراق ترمیــم
خرمشــهر ،بــه علــت حضــور دشــمن در شــلمچه ،همچنــان مــورد تهدیــد بــود؛ توانایــی ّ
شــده و بــا کمکهــای همــه جانبــه دولتهــای بــزرگ افزایــش هــم یافتــه بــود؛ اگــر آن روز جنــگ متوقــف
میشــد و تجرب ـهای چــون مذاکــرات ســوریه و اســرائیل ،بــر ســر ارتفاعــات جــوالن ،فــراروی مــا قــرار میگرفــت
و مــا ناچــار میشــدیم بــر ســر ســایر مناطــق تحــت اشــغال ،پشــت میــز مذاکــره بــا عــراق چانــه زنــی بــی
حاصــل کنیــم ،امــروز جامعــه ،مســئوالن وقــت را شــماتت میکــرد .از همــان آغــاز کــه جنــگ تحمیلــی بــر علیــه

ایــران شــروع شــد ،تنهــا راه منطقــی دفــاع بــا قــدرت علیــه متجــاوز و بیــرون رانــدن و تنبیــه متجــاوز و حصــول
اطمینــان از عــدم تجــاوز مجــدد او بــود .بــا فتــح خرمشــهر مــا توانســتیم قســمتهای عمــدهای از خــاک کشــور

عزیزمــان را از دســت عــراق پــس بگیریــم؛ امــا شــرایط بینالمللــی و منطقـهای و کشــور عــراق حاکــی از ایــن بــود

کــه تمــام عواملــی کــه در شــروع جنــگ توســط عــراق نقــش داشــتند ،هنــوز باقــی بودنــد و مطــرح نمــودن صلــح
توســط عــراق و فشــار علیــه ایــران بــرای پذیــرش آن ،تنهــا یــک نــوع تاکتیــک بــرای خــروج عــراق از وضعیــت

پیــش آمــده بــود .بدیــن ترتیــب بــا بررســی چرایــی طوالنــی شــدن جنــگ ،عــاوه بــر رفــع ابهامــات وشــبهات از
اذهــان عمومــی بویــژه جوانــان ،تجــارب بســیار آموزنــدهای در اختیــار مــا قــرار میگیــرد کــه میتوانــد مــا را در

اوضــاع بحرانــی و مشــابه یــاری رســاند.

شناسایی متجاوز و آغازگر جنگ
گاهــاً مغرضانــه یــا از ســر ناآگاهــی ،جنــگ ایــران و عــراق طــوری مــورد داوری قــرار میگیــرد کــه گویــی مســبب

و متهــم اصلــی جنــگ ،ایــران بــوده و ایــن کشــور اســت کــه همــة ایــن خســارات جبــران ناپذیــر را بــه بــار آورده
داوری اشــتباه در مــورد ادامــه جنــگ نیــز صــادق اســت و بــه آن تعمیــم داده میشــود .لــذا پیــش
اســت! ایــن
ِ
از بررســی دالیــل ادامــه جنــگ ،در ابتــدا ســعی در بازشــناختن ســره از نــا ســره خواهیــم نمــود .حــدود ســه ســال

و نیــم پــس از پایــان جنــگ عــراق علیــه ایــران و یــازده ســال پــس از آغــاز جنــگ تحمیلــی ،در تاریــخ ۱۸آذر مــاه
ســال ۱۳۷۰آقــای «خاویــر پــرز دکوئیــار» دبیــر کل ســازمان ملــل رســماً عــراق را بــه عنــوان کشــور آغازگــر جنــگ

بــا ایــران معرفــی کــرد .از روزی کــه جنــگ شــروع شــد یکــی از خواســتههای ایــران از جامعــۀ بینالملــل ،اعــام

رســمی عــراق بــه عنــوان دولــت متجــاوز و تــن دادن ایــن کشــور بــه آثــار حقوقــی ناشــی از شــروع جنــگ بــوده
«ضیاءالحــق» رئیــس جمهــور پاکســتان بــه همــراه «حبیــب شــطی»
اســت .حتــی در همــان هفتــۀ ّاول جنــگ کــه
ُ

دبیــرکل ســازمان کنفرانــس اســامی بــرای تــاش جهــت آتشبــس بــه تهــران آمدنــد و بــا امــام خمینــی دیــدار
کردنــد ،خواســتۀ ایــران آن بــود کــه آنهــا در رســانههای جمعــی اعــام کننــد کــه عــراق ،جنــگ را شــروع کــرده

اســت تــا راهــی بــرای آتشبــس بــاز شــود ،ولــی آنهــا امتنــاع کردنــد .بــه هــر حــال نــه دولــت عــراق (کــه
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جنــگ را شــروع کــرده بــود) خــود را عامــل و آغازکننــدۀ جنــگ معرفــی میکــرد و نــه دولتهــای بــزرگ حاضــر

بودنــد رســما اعــام کننــد کــه جنــگ را صــدام حســین بــر ایــران تحمیــل کــرده اســت و نــه شــورای امنیــت
ســازمان ملــل در طــول دورۀ جنــگ ،حاضــر شــد موضــع

بیطرفانــه و درســتی در مســائل جنــگ اتخــاذ کنــد .همیــن امــر باعــث شــد تــا جنــگ بــه مــدت  ۸ســال ادامــه
یابــد و تلفــات و خســارات

زیــادی بــرای دو کشــور ببــار آورد .در آن زمــان در تبلیغــات دولــت بعثــی عــراق و کشــورهای مخالــف ایــران
ســعی میشــد کــه شــعارهای انقــاب اســامی کــه خواهــان الگوگیــری ملتهــای تحــت ســتم از شــیوه مــردم
ایــران در مبــارزه بــا اســتبداد بــرای رهایــی و آزادی خــود از حاکمیــت دیکتاتورهــا بــوده اســت ،علــت شــروع

جنــگ بیــان شــود .بــه هــر حــال ایــن وضعیــت ادامــه یافــت تــا آن کــه امــام خمینــی بــا پذیــرش قطعنامــۀ
 ۵۹۸شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ۲۷تیــر مــاه ســال ۱۳۶۷راه را بــرای خاتمــۀ جنــگ بــاز کردنــد .از آن زمــان

بــه بعــد ایــران پیگیــر اجــرای بندهــای ایــن قطعنامــه از جملــه بنــد مربــوط بــه مشــخص شــدن کشــور آغازکننــدۀ
جنــگ بــود.

زمــان گذشــت تــا آن کــه صــدام حســین در ۱۱مــرداد مــاه ســال ۱۳۶۹بــه کشــورهای کویــت و عربســتان حملــه
کــرد و ســرزمین کویــت را بــه طــور کامــل اشــغال کــرد و آن را اســتان نوزدهــم عــراق خوانــد .از ایــن زمــان بــود

کــه ورق برگشــت و قدرتهــای حامــی صــدام از عــراق روی برگرداندنــد و جمهــوری اســامی توانســت مســائل

مربــوط بــه جنــگ از جملــه موضــوع تعییــن متجــاوز را دنبــال کنــد .دو ســال پــس از حملــۀ عــراق بــه کویــت،
دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور اجــرای بندهــای  ۶و  ۷قطعنامــۀ  ،598درروز ۲۳مــرداد مــاه ۱۳۷۰برابربــا
۱۴اوت  ۱۹۹۱نامــهای بــه کشــورهای ایــران و عــراق نوشــت و از آنهــا خواســت کــه ادلــۀ خــود را بــرای معرفــی

کشــور آغازکننــدۀ جنــگ اعــام نماینــد .ایــن درخواســت بــا تمســخر دولــت عــراق مواجــه شــد و ایــن کشــور

یــک پاســخ شــکلی و غیــر محتوایــی در ۴شــهریور ۱۳۷۰برابــر بــا ۲۶اوت ۱۹۹۱بــه همــراه مــدارک خــود بــه دبیــرکل
ســازمان ملــل ارائــه داد .امــا جمهــوری اســامی ایــران مــدارک مســتند و مســتدلی در حــد یــک کتــاب را در
۲۴شــهریور مــاه ۱۳۷۰برابــر بــا ۱۵ســپتامبر ۱۹۹۱بــه دبیــر کل ســازمان ملــل ارائــه کــرد .مســتندات ایــران تکیــه بــر

مــادۀ  ۵۱منشــور ملــل متحــد مبنــی بــر دفــاع مشــروع داشــت .دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد پــس از مشــاوره بــا

گروهــی از کارشناســان خبــرهای کــه خــود آنهــا را انتخــاب کــرده بــود و نیــز مطالعــۀ ســندهای ایــران و عــراق ،ایــن

ســندها را در اختیــار یــک گــروه بیطــرف قــرار داد .پــس از اظهــار نظــر گــروه کارشناســان مســتقل ،در نهایــت
در تاریــخ ۱۸آذرمــاه ســال  ۱۳۷۰برابــر بــا ۹دســامبر ۱۹۹۱دبیــرکل ســازمان ملــل نظــر خــود را مبنــی بــر ایــن کــه

عــراق ،آغازگــر جنــگ بــوده اســت ،طــی یــک گــزارش رســمی در ۹بنــد بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل اعــام
نمــود .دربنــد ۶گــزارش دبیــر کل ســازمان ملــل آمــده اســت « :رویــداد برجســتهای کــه تحــت عنــوان مــوارد

نقــض حقــوق و مقــررات در بنــد  ۵ایــن گــزارش بــدان اشــاره کــردم ،همانــا حملــۀ ۲۲ســپتامبر ۱۹۸۰علیــه ایــران
اســت کــه بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل متحــد ،اصــول  ۲قوانیــن شــناخته شــده بینالمللــی یــا اصــول
اخالقــی بینالمللــی قابــل توجیــه نیســت و موجــب مســئولیت مخاصمــه اســت ».وی در بنــد  ۷گــزارش آورده

اســت«:حتی اگــر قبــل از شــروع مخاصمــه ،برخــی تعرضــات از جانــب ایــران بــه خــاک عــراق صــورت گرفتــه
باشــد ،چنیــن تعارضاتــی نمیتوانــد توجیهکننــدۀ تجــاوز عــراق بــه ایــران کــه اشــغال مســتمر خــاک ایــران را
در طــول مخاصمــه در پــی داشــت باشــد .تجــاوزی کــه ناقــض ممنوعیــت کاربــرد زور اســت کــه یکــی از اصــول
آمــره حقــوق بینالملــل اســت ».البتــه دبیــرکل ســازمان ملــل در پایــان گــزارش خــود در بنــد ۹بــه ایــن نکتــه

هــم کــه خواســت عــراق بــود ،اشــاره کــرده اســت کــه «:از دیــد مــن بــه نظــر نمیرســد تعقیــب بنــد  ۶قطعنامــۀ

گفتمان سیاست
سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
 ۵۹۸هــدف مفیــدی را بــرای صلــح در بــر داشــته باشــد ».بــه هــر حــال شــورای امنیــت ســازمان ملــل میبایســتی
گــزارش دبیــرکل را تصویــب کــرده و بــه صــورت رســمی عــراق را بــه عنــوان متجــاوز اعــام میکــرد کــه چنیــن

اقدامــی صــورت نگرفــت .در مجمــوع میتــوان گفــت کــه اظهــار نظــر و گــزارش دبیــرکل ســازمان ملــل بــه

صــورت رســمی تجــاوز نظامــی عــراق بــه ایــران را در اســناد رســمی و در افــکار عمومــی ثبــت کــرد ،ولــی باعــث

نشــد کــه ایــران بتوانــد خســارات خــود را از عــراق مطالبــه و دریافــت نمایــد( ».تابنــاک ،ســردار حســین عالیــی)

نحوۀ آزادسازی شهر خرمشهر
آزادســازی خرمشــهر از اهــداف اصلــی عملیــات بیتالمقــدس در خــال جنــگ ایــران و عــراق بــود ،کــه توســط
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران (بــه فرماندهــی علــی صیــاد شــیرازی) و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی (بــه

فرماندهــی محســن رضایــی) انجــام گرفــت .بعــد از ایــن نبــرد ،شــهر خرمشــهر پــس از  ۵۷۶روز اشــغال توســط
نیروهــای ارتــش عــراق ،در روز ســوم خــرداد ســال 1361توســط نیروهــای مســلح ایــران بازپــس گرفتــه شــد .فتــح

خرمشــهر بازتــاب جهانــی داشــت و عــراق بــا از دســت دادن خرمشــهر ،از نظــر سیاســی تکیهگاهــش را بــرای
مذاکــره از دســت داد .در پــی آغــاز عملیــات بیتالمقــدس در نیمــه شــب دهــم اردیبهشــت ســال ۱۳۶۱چنــد

هــدف عمــدۀ اســتراتژیک و تاکتیکــی از جانــب نیروهــای ایرانــی دنبــال میشــد:
_ بیرون راندن نیروهای ارتش عراق ،به پشت مرزهای بینالمللی؛
_انهدام نیروهای باقیماندۀ از ارتش عراق ،در منطقۀ بین غرب کارون تا خط مرزی؛

_آزادســازی شــهر خرمشــهر؛ آزادســازی خرمشــهر در حقیقــت از اهــداف مرحلــۀ چهــارم عملیــات بیتالمقــدس

بــود.

در ســاعت  ۲۲:۳۰شــامگاه شــنبه1 ،خردادمــاه۱۳۶۱ ،مرحلــۀ چهــارم ایــن عملیــات بــا اعــام رمــز توســط فرماندهــی

قــرارگاه مرکــزی کربــا بــه واحدهــای عملکننــده ،بــا هــدف آزادســازی خرمشــهر ،آغــاز شــد .در پایــان ایــن نبــرد

حســاسترین مناطــق خوزســتان و آزادســازی خرمشــهر،
عــاوه بــر پایــان بخشــیدن بــه ۱۹مــاه اشــغال بخشــی از ّ
ضربـهای ســنگین بــه تــوان رزمــی و روحیــۀ نیروهــای عراقــی وارد آمــد .در جریــان

آزادســازی خرمشــهر حــدود ۱۶هــزار نیــروی عراقــی کشــته و زخمــی شــدند ،همچنیــن ۱۹هــزار نفــر نیــروی عراقــی
بــه اســارت نیروهــای ایرانــی درآمدنــد .در خــال ۲۶روز نبــرد خونیــن در عملیــات بیتالمقــدس  ۳۰۰۰نفــر از

نیروهــای ایرانــی شــهید و 1هــزار نفــر نیــز مجــروح شــدند( .روایــت فتــح خرمشــهر ،ســردار جعفــری)

پیامدهای فتح خرمشهر
آزادســازی خرمشــهر ،روحیــۀ ملّ ــی در ایــران را بــاال بــرد و مــردم را نســبت بــه پیــروزی در جنــگ ،امیــدوار ســاخت.

جایــگاه و اعتبــار بینالمللــی ایــران را افزایــش داد و شــرایط را بــرای عــراق دشــوار كــرد .بــا فتــح خرمشــهر،

احتمــال پیــروزی صــدام در جنــگ تحمیلــی ،منتفــی شــد و ایــران دســت بــاال را در مســائل مربــوط بــه جنــگ
بدســت آورد و در موضــع قــدرت قــرار گرفــت .در محافــل بینالمللــی ایــن مســئله مطــرح بــود كــه پیــروزی ایــران

در جنــگ بــا عــراق بــه نفــع آمریــكا و متحدیــن وی از جملــه عربســتان نخواهــد بــود .تصــور قدرتهــای حامــی
رژیــم بعثــی عــراق ،ایــن بــود كــه ادامــه جنــگ میتوانــد:
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
الــف -اكثریــت مــردم عــراق كــه شــیعیان و كردهــا هســتند و ارتبــاط فرهنگــی گســتردهای بــا ایــران دارنــد را بــه
قــدرت برســاند.

ب -ایــران را بــر محیــط خلیــج فــارس مســلط ســاخته و امــكان كنتــرل خطــوط انتقــال انــرژی از ســوی جمهــوری
اســامی ایــران را فراهــم آورد.

ج -موجب اخذ میلیاردها دالر خسارت از كشورهای عربی تأمین كنندۀ هزینههای جنگ ،گردد.
تــا قبــل از آزادســازی خرمشــهر نــگاه ســایر كشــورها بــه ایــران ،بــه گونـهای بــود كــه گویــا ایــران قدرتــی بــرای

عرضــه كــردن دربرابــر عــراق نداشــته و راهــی جــز پذیــرش شــرایط دشــمن را نــدارد .ایــن كشــورها ایــران را در
ـوال نماینــدگان
جایگاهــی كــه بتوانــد شــرایطی را بــرای خاتمــه دادن بــه جنــگ ،تعییــن نمایــد نمیدانســتند .معمـ ً
كمیتــه صلــح ســازمان كنفرانــس اســامی در دیــدار بــا دیپلماتهــای ایرانــی ،زبــان بــه نصیحــت میگشــودند

و از ایــران میخواســتند كــه بــه دنبــال احقــاق حــق خــود نباشــد .امــا پــس ازبازپســگیری خرمشــهر ،كل صحنــۀ

سیاســی جهــان تغییــر كــرد .بســیاری از كشــورها بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ایــران توانســت ه در آزمایــش جنــگ
توجــه مــی كردنــد.
پیــروز شــود .از ایــن بــه بعــد بــود كــه آنهــا بــه ســخنان و خواســتههای ایــران،
ّ

پیشنهادات آتشبس و مذاکره طرفین جنگ از سوی نهادهای بینالمللی
از نخســتین روز آغــاز جنــگ« ،کــورت والدهایــم» دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد از طرفیــن خواســت کــه تــاش

خــود را بــرای حــل اختالفــات بــه کار بگیرنــد .نخســتین بیانیــۀ شــورای امنیــت در زمینــۀ ایــن جنــگ ،فقــط از دو
حتــی از عــراق خواســته نشــده
طــرف خواســته بــود کــه از هرگونــه اقــدام نظامــی خــودداری کننــد .در ایــن بیانیــه ّ
بــود کــه بــه پشــت مرزهــای دو کشــور بازگــردد .شــش روز بعــد و در ۶مهرمــاه ۱۳۵۹قطعنامــۀ ۴۷۹شــورای امنیــت

در خصــوص جنــگ ایــران و عــراق صــادر شــد و بــاز هــم بــدون اشــاره بــه تجــاوز عــراق بــه خــاک ایــران و فقــط
توســل بــه زور خــودداری کننــد.
بــا ذکــر عبــارت
«وضعیــت میــان ایــران و عــراق» از دو کشــور خواســته شــد کــه از ّ
ّ
عــراق بالفاصلــه ایــن قطعنامــه را پذیرفــت ولــی ایــران اعــام کــرد تــا پیــش از خــروج نیروهــای عــراق از خــاک

ایــران ،ایــن قطعنامــه را نمیپذیــرد .پــس از آن نیــز تــا پیــش از صــدور قطعنامــۀ  598شــورای امنیــت بیانیههــا
و قطعنامههــای متعــددی دربــارۀ جنــگ ایــران و عــراق صــادر کــرد .نخســتین قطعنامـهای کــه در آن از دو کشــور
خواســته شــده بــود بــه پشــت مرزهــای خــود بازگردنــد ،قطعنامــۀ  514بــود کــه در ۲۱تیرمــاه ۱۳۶۱و اندکــی پــس از

بازپســگیری خرمشــهر از عــراق صــادر شــد .در قطعنامــۀ  ۵۴۰بــه جــای واژۀ خلیــج فــارس از واژه «خلیــج» اســتفاده
شــد کــه موجــب اعتــراض ایــران شــد .در زمســتان ۱۳۶۴و ۱۵روز پــس از حملــۀ ایــران و تصــرف شــبه جزیــرۀ فــاو

شــورای امنیــت قطعنامــۀ  ۵۸۲را صــادر کــرد .در قطعنامــۀ  ۵۸۸کــه در مهــر ۱۳۶۵صادرشــد و بــر اجــرای قطعنامــۀ
 ۵۸۲تأکیــد داشــت ،همچنــان از عبــارت «وضعیــت میــان ایــران و عــراق» اســتفاده شــده بــود.

فصــل مشــترک همــه قطعنامههــای شــورای امنیــت تــا پیــش از قطعنامــۀ  598ایــن بــود کــه در هیچیــک از آنهــا
بــه ســه عنصــر «آغازگــر جنــگ»« ،کشــور متجــاوز» و « «چگونگــی تنبیــه متجــاوز» اشــارهای نشــده بــود .عــراق

همــه قطعنامههــای ســازمان ملــل را پذیرفــت یــا آمادگــی خــود را بــرای پذیــرش آن اعــام کــرد؛ ولــی ایــران

تنهــا قطعنامــه  598را پــس از یــک ســال از صــدور پذیرفــت.

گفتمان سیاست
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سایر فعالیتها برای برقراری صلح
عــاوه بــر شــورای امنیــت و ســازمان ملــل متحــد ،مجامــع ،کشــورها و افــراد دیگــری نیــز در مقاطعــی از جنــگ
هشــت ســاله ،تــاش کردنــد تــا نقــش میانجــی صلــح را داشــته باشــند؛ ولــی هیچیــک از ایــن تالشــها بــه نتیجــه

نیــت مرکــب از نماینــدگان دولتهــای کوبــا،
نرســید .یکــی از مهمتریــن ایــن تالشهــا تشــکیل کمیتــۀ حســن ّ
یوگســاوی ،الجزایــر ،زامبیــا ،هنــد ،پاکســتان و ســازمان آزادی بخــش فلســطین توســط جنبــش عــدم غیــر متعهد
بــود .ســازمان کنفرانــس اســامی ،شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،اتحادیــۀ عــرب و اتحادیــۀ اقتصــادی اروپــا
نیــز از دیگــر مجامعــی بودنــد کــه در مقاطعــی تالشــهایی بــرای برقــراری آتشبــس و عقبنشــینی نیروهــای

دو کشــور بــه پشــت مرزهــا انجــام داد .اگــر جمهــوری اســامی ایــران طر حهــای مبتنــی بــر آتشبــس و صلــح
را نمیپذیرفــت بــه ایــن دلیــل بــود کــه یــا اساســاً در آنهــا موضــوع صلــح و عقبنشــینی وجــود نداشــت و یــا
اینکــه ســایر خواســتههای جمهــوری اســامی ایــران از قبیــل تعییــن متجــاوز بــه منظــور احقــاق حقــوق ملــت

ـا و منطقــاً درســت نبــود.
ایــران مطــرح نشــده بــود و طبیعتــاً در چنیــن شــرایطی پذیــرش ایــن قطعنامههــا عقـ ً
ایــن موضــوع ،موضعــی بــود کــه همــواره در جریــان
صــدور قطعنامههــای متعــدد شــورای امنیــت ســازمان ملــل از جانــب مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی مطــرح

میشــد و هیــچ مســئلۀ دیگــری همچــون ســقوط صــدام بــه عنــوان شــرط صلــح و آتشبــس در گفتههــای
مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی وجــود نداشــت .البتــه ســقوط صــدام قطعــاً یکــی از خواســتهای همــۀ
حتــی ملّ ــت عــراق بــود امــا ایــن موضــوع بــه گون ـهای نبــود کــه بــه عنــوان یــک
مــردم زخــم خــوردۀ ایــران و ّ

خواســته در میــان شــرایط مســئوالن نظــام قــرار داشــته باشــد و طــرح ایــن موضــوع عمدتــاً برداشـتهایی بــود

کــه غربیهــا از سیاسـتهای جمهــوری اســامی ایــران داشــتند و در واقــع توهمــی بــود کــه آن را بــه مســئوالن
جمهــوری اســامی نســبت میدادنــد و چنــان در ایــن توهــم گرفتــار بودنــد کــه حتــی زمانــی کــه جمهــوری

اســامی حاضــر بــه مذاکــره بــرای پذیــرش آتشبــس شــد ،اعــام کردنــد کــه «ضربــات ناشــی از بازپسگیــری

فــاو بــه دســت عــراق ســبب شــده اســت کــه رهبــران ایــران در اســتراتژی کهنــه خــود در مــورد ایــن کــه طوالنــی

شــدن جنــگ فرسایشــی بــا عــراق منجــر بــه از پــای در آمــدن حکومــت بغــداد خواهــد شــد تجدیــد نظــر کننــد».
(درودیــان ،1382 ،ص)80

بــه طــور کلــی پــس از تجــاوز صــدام بــه خــاک کشــورمان تــا زمــان برقــراری صلــح و آتشبــس میــان جمهــوری
اســامی ایــران و عــراق ،حــدود ده قطعنامــه صــادر شــده اســت کــه نخســتین آنهــا قطعنامــۀ  479بــود و آخریــن
آنهــا قطعنامــۀ  ۶۳۱در ســال  ۶۸بــود کــه البتــه در راســتای قطعنامــۀ اصلــی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران آن

را پذیرفتــه بــود .یعنــی قطعنامــۀ  598از طرفــی در واکنشــی کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن قطعنامههــا

نشــان م ـیداد صرفــاً بــر چنــد موضــوع تأکیــد میشــد :خــروج متجــاوزان از خــاک کشــور ،تعییــن متجــاوز و
آتشبــس واقعــی و علــت عــدم پذیــرش ایــن قطعنامههــا را نیــز بایــد در عــدم توجــه بــه ایــن خواسـتها کــه

منطبــق بــر حقــوق قانونــی و مشــروع ملــت ایــران بــود ،جســتجو کــرد .بــه عنــوان مثــال پــس از صــدور قطعنامــۀ
۴۷۹در ســال  ۵۹جمهــوری اســامی انتقــادات خــود را بــه ایــن قطعنامــه در چنــد محــور بیــان کــرد:
 _1در این قطعنامه اسمی از کشور متجاوز و تنبیه این کشور نام برده نشده است؛
 _¬2جمهــوری اســامی اعــام کــرد تــا زمانــی کــه عــراق بــه تجــاوز خــود در خــاک ایــران ادامــه میدهــد و

نیروهــای عراقــی هنــوز در ایــران بــه اقدامــات خرابکارانــه و تخریبکارانــه دســت میزننــد ایــران هیــچ گونــه
قطعنامــهای را نخواهــد پذیرفــت ( .همــان)
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
در جریــان صــدور قطعنامــه پــس از فتــح خرمشــهر نیــز بــار دیگــر تــاش شــده بــود تــا بــه نوعــی وضعیــت

رژیــم صــدام مــورد مالحظــه قــرار گیــرد بــدون اینکــه تــاش بــرای ایفــای حقــوق از دســت رفتــۀ ملــت صــورت

بگیــرد .محســن رضایــی فرمانــده وقــت ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در مــورد علــل عــدم پذیــرش قطعنامــۀ
شــورای امنیــت در ایــن مقطــع چنیــن مــی گویــدّ «:اول ایــن کــه بعــد از فتــح خرمشــهر ،هیــچ پیشـــنهاد صلحــی
س نتیجــهای جــز ایــن نداشــت کــه
بــه ایــران داده نشــد .فقــط میگفتنــد آتشبــس .در حالــی کــه آتشبــ 

صــدام فرصتــی داشــته باشــد بــرای آمــاده شــدن جهــت ادامــه جنــگ .در همــۀ دنیــا آتشبــس و صلــح مفهــوم

مجــزا از هــم دارد و هــر کــدام هــم پیامدهایــی دارنــد .مــا نمیتوانســتیم پیشــنهاد آتشبــس را قبــول کنیــم.
رد کــرده
چــون همانطــور کــه گفتــم فرصتــی بــود بــرای صــدام .امــا هیــچ صلحــی پیشــنهاد نشــده بــود کــه ایــران ّ
باشــد .مســئلۀ دیگــر آن اســت کــه آتشبــس بایــد در شــرایط متــوازن انجــام شــود تــا قابــل قبــول شــود نــه
ایــن کــه طــرف شــما روی قلّ ــه باشــد و شــما در دامنــه .آتشبــس در ایــن جــا بــه نفــع کســی اســت کــه روی

قلّ ــه اســت و آن زمــان عــراق در قلّ ــه بــود .امــا اگــر هــر دو طــرف در قلّ ــه باشــند ،حالــت تــوازن برقــرار اســت
و حتــی اگــر نیــت سیاســی باشــد ،در عرصــۀ نظامــی قابــل قبــول اســت .امــا ایــن آتشبــس از نظــر نظامــی
هــم قابــل قبــول نبــود .ایــن در حالــی بــود کــه عــراق در چنــد متــری خرمشــهر بــود و میتوانســت بــا اســلحۀ
انفــرادی و خمپــاره شــصت ،بچههــا را در شــهر بزنــد امــا مــا بــرای هــدف قــراردادن نزدیکتریــن شــهر یعنــی

بصــره کــه حــدود ۲۰کیلومتــر فاصلــه داشــت ،بایــد موشــک بــا بــرد ۲۵کیلومتــر شــلیک میکردیــم و ایــن عــدم
تــوازن بــه نفــع عــراق بــود( .محســن رضایــی ،خبرگــزاری فــارس)1391/7/5 ،

قطعنامۀ  ۵۱۴و مفاد آن
قطعنامــۀ  ۵۱۴شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در تاریــخ ۱۲جــوالی 21( ۱۹۸۲تیــر  )1361طــی نشســت ۲۳۸۳ام

بــا 15موافــق۰ ،مخالــف و ۰ممتنــع تصویــب شــد .در قطعنامــه چنیــن خواســته شــده اســت:

_خواهــان آتشبــس و خاتمــۀ فــوری عملیاتهــای نظامــی میباشــد؛ بــه عــاوه خواهــان عقبنشــینی کلیــۀ

نیروهــا بــه مرزهــای شناختهشــده بینالمللــی میباشــد؛

_تصمیــم میگیــرد گروهــی از ناظــران ســازمان ملــل را بــرای تأییــد ،تحکیــم و نظــارت بــر آتشبــس و
عقبنشــینی[نیروها] اعــزام دارد و از دبیــرکل درخواســت میکنــد گزارشــی دربــارۀ ترتیبــات الزم بــرای [اجــرای]

ایــن مقصــود را بــه شــورای امنیــت تســلیم نمایــد؛

_مصـ ً
ـرا میخواهــد کــه کوش ـشهای میانجیگــری بــه گون ـهای هماهنــگ از طریــق دبیــرکل جهــت دســتیابی بــه

یــک راه حــل جامــع ،عادالنــه ،شــرافتمندانه کــه قابــل قبــول از هــر دو طــرف باشــد در مــورد کلیــۀ مســائل مهــم
بــر اســاس اصــول منشــور ملــل متحــد از جملــه احتــرام بــه حاکمیــت ،اســتقالل ،تمامیــت ارضــی و عــدم مداخلــه

در امــور داخلــی کشــورها ادامــه یابــد؛

_از کلیــۀ کشــورهای دیگــر درخواســت میکنــد از هــر گونــه اقدامــی کــه ممکــن اســت بــه ادامــۀ منازعــۀ کمــک

نمایــد خــودداری کننــد و اجــرای قطعنامــۀ حاضــر را تســهیل نماینــد؛

_از دبیــرکل درخواســت میکنــد کــه اجــرای قطعنامــۀ حاضــر را ظــرف ســه مــاه بــه شــورا گــزارش دهد( .وبســایت

شــورای امنیــت ســازمان ملل)
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موافقان و مخالفان ادامۀ جنگ
بعــد از فتــح خرمشــهر زمزمههــای متفاوتــی بــه گــوش میرســید .گروههایــی از جملــه نهضــت آزادی ،خواهــان

پایــان جنــگ و برخــی نیــز خواهــان ادامــۀ آن تــا ســقوط صــدام بودنــد .افــزون بــر ایــن فصلنامــۀ مطالعــات
تاریخــی در دومیــن شــمارۀ خــود در بهــار ســال  83نتایــج یــک نظرســنجی را منتشــر کــرد کــه نشــان میدهــد
حدود70درصــد از مــردم آن موقــع بــا ادامــۀ جنــگ موافــق بودنــد «:مرکــز پژوهشهــای اجتماعــی نخسـتوزیری
ـال1361،طی یــک نظــر ســنجی از عــدهای بــا شــرایط ســنی ،تحصیلــی و جنســیت متفــاوت « ،نظــرات
در خــرداد سـ
ّ

مــردم در مــورد ادامــۀ جنــگ و ورود بــه خــاک عــراق» را مــورد بررســی قــرار داده اســت .در ایــن نظرســنجی،

نظــر مــردم در مــورد ادامــۀ جنــگ ،وارد شــدن بــه خــاک عــراق در صورتــی کــه عــراق شــرایط مــا را نپذیــرد و
دالیــل عــدم ورود بــه خــاک عــراق ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه جنــگ را تــا

کجــا ادامــه بایــد داد ،خــروج عــراق از خــاک ایــران بــا 30.7درصــد و ســقوط صــدام بــا 28.5درصــد ،بیشــترین
آراء را کســب کــرده اســت .دیگــر گزینههــا همچــون گرفتــن خســارت 12.4درصــد و صلــح تنهــا 2درصــد را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .در حالــی کــه پاســخ نمیدانــم4 ،درصــد بــوده اســت .در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه

اگــر عــراق شــرایط مــا را نپذیــرد ،آیــا صــاح میدانیــد وارد خــاک عــراق شــویم ،بــر حســب جنســیت پاســخ

مثبــت70.1 ،درصــد ،پاســخ منفــی 15.1درصــد و نمیدانــم 9.2درصــد و بــر حســب ســن ،پاســخ مثبــت76.9 ،

پاســخ منفــی  7.7و نمیدانــم 15.4درصــد اســت .درصــد پاسـخها بــه تناســب مناطــق بیســتگانه تهــران متفــاوت

اســت .چنانکــه پاســخ کســانی کــه یکــی از بســتگان آنهــا در جبهــه بــودهاســت ،در مــورد ورود بــه خــاک
عــراق3/58 ،درصــد مثبــت و 20درصــد منفــی و 20درصــد نمیدانــم میباشــد ».ایــن نظرســنجی ،فــارغ از اینکــه

تــا چــه میــزان میتوانــد از نظــر علمــی اعتبــار داشــته باشــد ،بیانگــر بخشــی از واقعیــت اجتماعــی و افــکار
عمومــی نســبت بــه مســئلۀ جنــگ و تصمیمگیــری در مــورد پایــان یــا ادامــۀ آن و در میــان اقشــار مختلــف بــا
موقعیتهــا و شــرایط متفــاوت اســت کــه بــا میانگیــن 70درصــد بــا آنچــه پــس از فتــح خرمشــهر واقــع شــد،
موافقــت خــود را بــر ادامــه جنــگ اعــام کردهانــد( .خبرآنالیــن)1394/3/3 ،

عدم پذیرش قرارداد  ۱۹۷۵و ادامۀ حضور ارتش عراق در بخشی از سرزمینهای ایران
گرچــه بــا پایــان یافتــن عملیــات بیتالمقــدس ،تصــور بــر آن بــود كــه ایــران توانســته تجــاوز ارتــش عــراق را
دفــع نمایــد وســرزمینهای خــود را آزاد ســازد و قــوای دشــمن را تــا مــرز عقــب برانــد ولــی هنــوز بخشــهایی

از كشــور از جملــه مناطــق مــرزی غــرب ماننــد ارتفاعــات مســلط بــر شــهرهای ســومار غــرب ،ســر پــل ذهــاب،

گیالنغــرب و مهــران و بخشــی از مــرز شــلمچه تــا ارونــد رود بــه وســعت حــدود ۱۰۰۰كیلومتــر مربــع ،ارتفاعــات

میمــک و نفــت شــهر همچنــان در دســت ارتــش عــراق باقــی مانــده بــود .ادامــه حضــور بخشــی از قــوای عــراق
در اراضــی ایــران بــه مفهــوم آن بــود كــه دولــت عــراق در برابــر خواســتههای ایــران ،تســلیم نشــده و ميخواهــد
بــا گــروگان گرفتــن آنهــا ،معاهــده ۱۹۷۵الجزایــر را در

مذاكــره بــا ایــران تغییــر دهــد .ایــران معتقــد بــود كــه صــدام بایــد بــه معاهــدهای كــه خــود آن را امضــاء كــرده
اســت پایبنــد باشــد و دســت از ادعاهــای مــرزی علیــه ایــران بــردارد.

تصور مقامات ایران از باالرفتن قدرت ایران نسبت به عراق بعد از آزادسازی خرمشهر
پیروز یهــای نظامــی مســتمر ایــران در جبهههــای جنــگ و انجــام چهــار عملیــات پیدرپــی و موفــق ،موجــب

شــد تــا جمهــوری اســامی احســاس نمایــد كــه دارای توانایــی نظامــی الزم بــرای غلبــه نهایــی بــر ارتــش عــراق
و شكســت صــدام حســین میباشــد .بنابرایــن ميتوانــد بــا ادامــۀ عملیــات نظامــی بــه اهــداف بلندتــری در
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
جنــگ دســت یابــد و عامــل شــروع جنــگ ،رئیــس جمهورعــراق را بركنــار نمایــد .از ســوی دیگــر ایــران نگــران بــود
كــه بــا شــعار صلــح ،شــور و شــوق مــردم بــرای حضــور در جبهــه از بیــن بــرود و قــدرت جنگــی ایــران تحلیــل
یابــد .زیــرا بــا آتشبــس دیگــر مــردم احســاس نیــاز بــه حضــور خــود در جبهــه نمیكردنــد و بدنبــال زندگــي

خــود ميرفتنــد .ایــران احســاس میكــرد جنــگ بــه جایــي رســیده اســت كــه میتوانــد از موضــع بــاال و برتــر

حــرف بزنــد ،بنابرایــن بایــد شــور جهــاد را حفــظ كنــد( .مصاحبههــای هاشــمی رفســنجانی ،1380 ،ص)245 242

عدم وجود هیچگونه پیشنهاد صلح از سوي رژیم بعثی عراق و یا مراجع بینالمللی
گرچــه تالشهایــی بــرای انجــام صلــح از ســوی برخــی از ســازمانهای بینالمللــی و بعضــی از دولتهــا صــورت
گرفــت ولــی هیچیــک از ایــن اقدامــات نتوانســت ایــران را قانــع كنــد كــه بــدون نگرانــی از آغــاز دوبــارۀ جنــگ،

تنهــا بــا آتشبــس میتوانــد بــه صلحــی پایــدار دســت یابــد .تجربــۀ باقیمانــدن تپههــای جــوالن ســوریه
بــه دســت اســرائیل پــس از گذشــت دههــا ســال از پایــان جنــگ و برقــراری آتشبــس بــا رژیــم صهیونیســتی،

تجربــۀ ناخوشــایندی را بــه ملتهــا عرضــه كــرده بــود .در آن زمــان ،رژیــم عــراق تنهــا درخواســت آتشبــس

داشــت و بــه دنبــال خاتمــه دادن بــه اختالفــات و مناقشــات بیــن دو كشــور بــر مبنــاي معاهــدۀ ۱۹۷۵نبــود .ایــن
امــر ،موجــب نگرانــي ایــران از نرســیدن بــه صلــح بــا پذیــرش آتشبــس و ایجــاد شــرایط « نــه جنــگ و نــه
صلــح» بــراي مدتــی نامعلــوم میگشــت .مذاكــره میتوانســت ســالها بــه طــول انجامــد زیــرا طوالنــی شــدن

مذاكــره بــه نفــع عــراق و بــه ضــرر ایــران بــود .از ســوی دیگــر ،ایــران مطمئــن نبــود كــه اگــر در شــرایط داشــتن
قــدرت نظامــی ،آتشبــس بــا رژیــم عــراق را بپذیــرد ،آیــا دوبــاره پــس از بازســازی ارتــش بعثــی ،مــورد هجــوم

مجــدد قــرار نخواهــد گرفــت .تحلیــل ایــران از پیشــنهاد آتشبــس از ســوی رژیــم

بعثــی پــس از فتــح خرمشــهر ،انجــام یــک عملیــات سیاســی و روانــی و اســتفاده از ابــزار آتشبــس بــرای

جلوگیــری از انهــدام قــدرت نظامــی ارتــش عــراق و پیــروزی قاطــع ایــران ،ارزیابــي میشــد .حملــۀ صــدام بــه
كویــت پــس از پایــان جنــگ بــا ایــران ،بــر اعتبــار و قــوت ایــن تحلیــل ميافزایــد.

عدم اعتماد به رفتار صدام
بایــد توجــه داشــت كــه بــه فــرض توقــف جنــگ ،چنانچــه ایــران در مذاكــرات بــا عــراق بــه نتیجــه نمیرســید،
بــا توجــه بــه روحیــات صــدام و وجــود یــک ارتــش ســازمانیافته در عــراق ،ممكــن بــود دوبــاره ارتــش عــراق
حمــات خــود را آغــاز كــرده و ایــن بــار فضاهــای بیشــتری از كشــور را بــه اشــغال خــود درآورد .بایــد توجــه

داشــت كــه عمــدۀ نیروهــای ایرانــی ،بســیجی بــوده و طبیعتــاً بــا توقــف جنــگ بــه ســر كار و زندگــی خــود بــاز
میگشــتند و ایــران قــادر نبــود تــا حجــم گســتردهای از نیروهــای ثابــت را در جبهههــای جنــگ در برابــر ارتــش

عــراق بــرای مــدت طوالنــی حفــظ نمایــد .از ســوی دیگــر صــدام بــه نقــض قــول ،شــهرت داشــت و نمیشــد
روی او حســاب بــاز كــرد .بنابرایــن كســی نمیتوانســت تضمیــن بدهــد كــه صــدام پــس از آتشبــس ،دوبــاره

جنــگ را آغــاز نكنــد .در ایــن رابطــه امــام خمینــی در ســخنانی خطــاب بــه وزیــر امــور خارجــه و ســفرا و كارداران

كشــورهاي خارجــي مقیــم ایــران بــه مناســبت دهــه فجــر در ۱۳۶۲/۱۱/۱۸میفرماینــد « :میگوینــد كــه صلــح
بكنیــد .مــا از اول بــا هیچكــس جنــگ نداشــتیم ،لكــن بــا صــدام نميتوانیــم صلــح بكنیــم .صــدام یــک جانــی
اســت كــه بــه هیــچ یــک از تعهداتــی كــه میكنــد اعتبــار نیســت.

او بــا دولــت ســابق (رژیــم شــاه) بــا اینكــه غیــر قانونــی بــود ،تعهــد كــرده بــود (انعقــاد قــرارداد  )1975و آن را
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بهــم زد .او هــر روز افــكارش را عــوض میكنــد .یــک انســانی نیســت كــه بشــود بــا او صلــح كــرد .شــما گمــان

میكنیــد كــه اگــر مــا بــا صــدام صلــح كنیــم بــه ایــن صلــح ادامــه ميدهــد؟ یــا خیــر میخواهــد خــودش را

تجهیــز كنــد و تقویــت كنــد و دوبــاره حملــه كنــد .ایــن آدمــی اســت كــه از اول تــا حــاال بــه شــهرهای بیچــارۀ
عربنشــین ،كردنشــین ،فارسنشــین بــا موشــکها حملــه كــرده و معاألســف موشــک از شــوروی اســت ،از

آمریــكا اســت و از آن اســفناکتر اینكــه دولتهــای منطقــه بــه او كمــك میكننــد( ».صحیفــۀ امــام ،ج ،18ص
)322

شرایط نامساعد دفاعی در مرزهای جنوبی كشور
مــرز كشــور در جنــوب اســتان خوزســتان در یــک منطقــۀ دشــت وســیع قــرار داشــت كــه از نظــر نظامــی عبــور

از آنهــا بــرای واحدهــای زرهــی ارتــش عــراق بــه ســادگی میســر بــود .از آنجــا كــه عمــدۀ قــدرت نظامــی ایــران

متكــی بــر نیروهــای پیــاده بــود ،بنابرایــن نیــاز بــه رســیدن بــه یــک مانــع طبیعــی مثــل ارونــد رود جهــت پدافنــد
مطمئــن ضــروری مینمــود .ایــران در تــاش بــود تــا بــه یــک عارضــۀ قابــل دفــاع در جغرافیــای منطقــۀ جنگــی

دسترســی پیــدا كنــد بــه گونــهای كــه از تهاجــم دوبــاره ارتــش عــراق ایمــن گــردد .شــاید بتــوان مهــم تریــن
نكتــه در مســئلۀ عبــور از مــرز را در ایــن موضــوع دانســت كــه وقتــی جنگــی بیــن دو كشــور آغــاز میگــردد،

همــۀ ســرزمین و فضــای دو كشــور درگیــر جنــگ و منازعــه میگــردد .بنابرایــن نميتــوان ،یــک طــرف را مقیــد
بــه جنگیــدن در ســرزمین خــود نمــود ،در حالــی كــه طــرف مقابــل خــود را مجــاز بــه جنگیــدن در هــر نقط ـهای

از خــاک حریــف میدانــد .اگــر ایــران در زمانیكــه شــهرهایش در اشــغال ارتــش متجــاوز بعثــی بــود ،بــه جــای
تــاش بــرای آزادی ســرزمینهای خــود ،بخشــی از خــاک عــراق و شــهرهای كشــور متخاصــم را تصــرف میكــرد،

هیــچ كــس نمیتوانســت بــه آن ایــراد بگیــرد.

بنابرایــن مســئلۀ مهــم ،چگونگــی خاتمــه دادن بــه جنــگ اســت ،نــه اینكــه جنگیــدن بــا دشــمن در خــاک وی

اشــكالی داشــته باشــد و یــا عبــور از مــرز بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده بــه منظــور غلبــه و جلوگیــری از
دسترســی دشــمن بــه اهــداف خــود ،منعــی حقوقــی و یــا ایــرادی نظامــی داشــته باشــد.

انتظار خانوادههای شهدای جنگ برای سركوبی كامل دشمن
در آن زمــان در بیــن خانوادههــای آســیب دیــدگان از جنــگ ایــن احســاس بوجــود آمــده بــود كــه نــه تنهــا

بایســتی قــوای متجــاوز را از خــاک ایــران بیــرون نمــود بلكــه بایســتی دولتــی را كــه بــه خــود اجــازۀ آغــاز جنــگ
را داده اســت مجــازات نمــود و شــرایطی را فراهــم آورد كــه حكومــت عــراق هیچــگاه بــه فكــر حملــه بــه ایــران
نیفتــد .اظهــارات بســیاری از خانوادههــای شــهدا و رزمنــدگان ،بــر چنیــن درخواســتی تأكیــد میورزیــد .حتــی

بســیاری از رزمنــدگان نگــران برقــراری آتشبــس بودنــد( .عالئــی ،1394 ،ص)268

نــگاه امــام خمینــی نســبت بــه نظــرات مــردم را از پیــام ایشــان بــه مناســبت روز پاســدار در ۱۳۶۱/۳/۶میتــوان
فهمیــد آنجــا كــه ميفرماینــد «:در ایــران اســامی ،مــردم تصمیــم گیردنــدگان نهایــی تمامــی مســائلند»( .صحیفــۀ

امــام ،ج  ،16ص  )266بنابرایــن بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق ،شــورای عالــی دفــاع ایــران بــا حضــور امــام
خمینــی ،بــه منظــور آزادســازی باقــی مانــدۀ ســرزمینهای خــود و نیــز پایــان دادن بــه جنــگ تحمیلــی از موضــع

ـزت و قــدرت و نیــز تأمیــن منافــع ملّ ــی كشــور ،تصمیــم گرفــت تــا محدودیــت و ممنوعیــت عبــور از مــرز را
عـ ّ
برداشــته و جنــگ را تــا حصــول نتیجــۀ مطلــوب ،ادامــه دهــد.
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

تشکیل کنفرانس غیر متعهدها
نشســت ســران كشــورهای عضــو كنفرانــس غیــر متعهدهــا قــرار بــود در شــهریور مــاه در بغــداد پایتخــت عــراق
تشــكیل شــود .ایــران تشــكیل چنیــن اجالســی در بغــداد را خــروج از بیطرفــی كشــورهای عضــو پیمــان عــدم
تعهــد میدانســت و بــا برگــزاری ایــن اجــاس در عــراق مخالفــت كــرد .بــا عــدم توجــه مســئولین برگــزار كننــدۀ
اجــاس ،جمهــوری اســامی بــه دلیــل وجــود جنــگ بیــن دو كشــور ،بغــداد را محیــط ناامنــی بــرای برگــزاری

ـا عــراق اعــام نمــود كــه ســامت ســران و شــركت كننــدگان در ایــن كنفرانــس
ایــن نشســت اعــام كــرد .متقابـ ً
را تضمیــن نمــوده و هیــچ جنگنــدۀ ایرانــی قــادر بــه عبــور از رینــگ پدافنــد هوایــی عــراق نیســت و ایــن كشــور
امنیــت هوایــی بغــداد را برقــرار خواهــد كــرد .امــام خمینــی در ســخنان خــود در ۱۳۶۱/۳/۱۱نســبت بــه برگــزاری

كنفرانــس غیــر متعهدهــا در بغــداد هشــدار دادنــد و فرمودنــد « :ایــن دســتهجاتی كــه میخواهنــد صــدام را
زنــده كننــد یــا تطهیــر كننــد چــه در بغــداد برونــد غیــر متعهدیــن بــه اصطــاح مجتمــع بشــوند و چــه نرونــد،

مطلــب از اینهــا گذشــته اســت .ایــن مــرده زنــده نخواهــد شــد .اگــر هــم بغــداد برویــد ،یــک مــرده را رئیــس
خودتــان قــرار دهیــد ،یــک جنایتــكار مــرده را انتخــاب كردهایــد

و ایــن عــار بــرای شــما غیــر متعهدهــا تــا قیامــت بــر پیشــانیتان منقّ ــش اســت و اگــر گمــان كنیــد كــه بــا رفتــن
بغــداد و تعییــن صــدام بــه ریاســت ....بخواهیــد تطهیــر كنیــد ،او بــا دریاهــای عالَ ــم هــم تطهیــر نخواهــد شــد

و اگــر بخواهیــد َعلَ ــم كنیــد او را و زنــده كنیــد ،ایــن َعلَ ــم خوابیــد و ایــن نعشــش اآلن موجــود اســت .اآلن یــک
نعشــی اســت كــه دارد حركــت آخــر عمــرش میكنــد .شــماها نمیتوانیــد ایــن كار را انجــام بدهیــد .بیخــود
ـرض خــود را نبریــد و بــرای ماهــا هــم زحمــت درســت نكنیــد ....مــن خــوف ایــن
خودتــان را زحمــت ندهیــد و ِعـ ِ

را دارم كــه اگــر اینهــا مجتمــع بشــوند در بغــداد ،یــا در بیــن راه چنــد نفــر از اینهــا را بزننــد و بكشــند و گــردن
ایرانیهــا بگذارنــد و یــا در مجلــس كــه مجتمــع میشــوند ،یــک وقــت خــود صــدام بــرای اینكــه بــرود دســتش

را بشــوید ،بیــرون بــرود و مجلــس را منهــدم كنــد .درســت توجــه كنیــد كــه مبــادا بــه دام بیفتیــد .بــه دام ایــن
صــدام كــه ایــن مــرد خطرناكــي اســت( ».صحیفــۀ امــام ،ج 16ص )280

بــا بــه نتیجــه نرســیدن اقدامــات سیاســی ایــران ،در مــرداد مــاه ۱۳۶۱دو فرونــد هواپیمــای  4-Fنیــروی هوایــی وارد
آســمان بغــداد شــده و از ارتفــاع پاییــن اقــدام بــه بمبــاران پاالیشــگاه الــدوره نمودنــد .ایــن عملیــات در روزی كــه
اجــاس وزرای خارجــه كشــورهای غیــر متعهــد در هتــل الرشــید بغــداد تشــكیل شــده بــود تــا دســتور كار جلســه

ســران غیــر متعهدهــا را تهیــه كننــد ،انجــام شــد .متأســفانه هــر دو هواپیمــا مــورد هــدف قــرار گرفــت .هواپیمــای

اول در نزدیــك هتــل الرشــید ســقوط كــرد و بــر اثــر آن خلبــان عبــاس دوران بــه شــهادت رســید .امــا خلبــان دوم
هواپیمــا بیــرون پریــده و بــه اســارت در آمــد .هواپیمــای دوم در حالیكــه آســیب دیــده بــود ،توانســت خــود را

بــه ایــران برســاند .ایــن اقــدام باعــث شــد تــا فضــای بغــداد بــرای برگــزاری اجــاس ســران غیــر متعهــد

ناامــن جلــوه كنــد .بــا مخالفتهــا و اقدامــات ایــران ،در اوایــل شــهریور مــاه ۱۳۶۱عــراق رســماً اعــام كــرد

كــه از میزبانــی كنفرانــس غیــر متعهدهــا انصــراف داده اســت .امــام خمینــی در ایــن بــاره در ســخنرانی خــود
در ۱۳۶۱/۶/۹میفرماینــد « :صــدام بــا تمــام قــوا كوشــش كــرد بــه اینكــه ســران كشــورهای غیــر متعهــد را در

بغــداد جمــع كنــد و ایــن جمهــوری اســامی و ایــن قــدرت اســام در ایــن گوشــه دنیــا باعــث شــد كــه ســران
كشــورها توجــه كننــد و دســت رد بــه ســینۀ صــدام بزننــد .بعــد هــم بــا كمــال وقاحــت میگویــد :مــن بــرای

اینكــه وحــدت اســامی محفــوظ باشــد از او گذشــتم ،پــس خــوب اســت وزرای خارجــه بیاینــد اینجــا .آن هــم

هرچــه توانســت ایــن َور آن َور زد و بــه دریوزگــی فرســتاد افــراد را بــه همــه جــا ،منتهــی بــه ایــن شــد كــه حــاال

گفتمان سیاست
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
بــاز اعــام كــرده اســت كــه نــه ،مــا بــرای وحــدت مســلمین از ایــن مطلــب هــم گذشــتیم و بــه هــر حــال مــن
عقیــدهام ایــن اســت كــه ایشــان بــرای وحــدت مســلمین بــه جهنــم بــرود( ».صحیفــۀ امــام ،ج ،16ص)261

تصمیم به عبور از مرز
از روز آغــاز جنــگ تــا فتــح خرمشــهر ،جبهههــای جنــگ زمینــي در داخــل خــاک ایــران ،شــكل گرفتــه بــود .هیــچ
رزمنــدهای از ایــران در داخــل خــاک عــراق بــه جنــگ بــا ارتــش متجــاوز بعثــی نمیپرداخــت .گرچــه وقتــی

جنگــی آغــاز میشــود نمیتــوان هیــچ نیــروی مســلحی را از ورود بــه خــاک طــرف مقابــل و جایــی كــه نظامیــان
كشــور خصــم در آنجــا تجهیــز شــده و آرایــش نظامــی میگیرنــد بازداشــت ،ولــی ایــران در تــاش بــود تــا بــا

فشــار نظامــی بــه نیروهــای عراقــی آنهــا را از ســرزمین خــود دور كنــد ولــی بــا پایــان نیافتــن جنــگ پــس از فتــح

خرمشــهر ،ایــران سیاســت منــع عبــور از مرزهــای دو كشــور را كنــار گذاشــت و تصمیــم گرفــت در هــر فضایــی كــه
نیــاز جنــگ باشــد وارد گــردد.

بــر همیــن اســاس یكــی از بحثهــای مهــم ســران كشــور در تیرمــاه ۱۳۶۱موضــوع چگونگــی ورود نیروهــای ایرانــی
بــه خــاک عــراق جهــت بــه دس ـتگیری ابتــكار عمــل و قرارگرفتــن در موضــع برتــر بــه منظــور خاتمــه دادن بــه
جنــگ بــود .در آن شــرایط تعــدادی از عراقیهــای پناهنــده بــه ایــران نیــز در مقابــل مجلــس شــورای اســامی

تظاهــرات میكردنــد و خواهــان ورود بــه خــاک عــراق بودنــد .آنهــا انتظــار داشــتند تــا ایــران ،علمیــات خــود را
پــس از

فتــح خرمشــهر متوقــف نكــرده و نیروهــای ارتــش عــراق را تــا عمــق خــاک آن كشــور تعقیــب نمایــد( .هاشــمی،
فاطمــه ،1381 ،ص)۱۲1/۱۲۳

اجــرای هــر عملیاتــی ،مســتلزم فراهــم آوردن امكانــات پشــتیبانی جنــگ ،تأمیــن نیروهــای جدیــد و تــازه نفــس
و همچنیــن داشــتن فرصــت زمانــی الزم بــرای كســب اطالعــات جدیــد از وضعیــت دشــمن و طــرح ریــزی مانــور
مناســب بــود .پــس از حملــۀ ارتــش اســرائیل بــه لبنــان و بــا توجــه بــه پیــروزی ایــران در عملیــات بیتالمقــدس،

تــا حــدی فضــای اســتقبال از جبهههــا كاهــش یافــت .امــام خمینــی در ســخنان خــود در روز  ۶۱/۳/۳۱بــه ایــن
موضــوع اشــاره كــرده و میفرماینــد « :مــردم گمــان نكننــد كــه مــا دیگــر پیــروز شــدهایم و احتیــاج بــه وجــود

آنهــا نیســت .احتیــاج بــه وجــود آنهــا هســت و همیشــه هســت .دولــت بــه تنهایــی نمیتوانــد همــۀ امــور را

اداره كنــد ،ملــت را بایــد همــراه داشــته باشــد .مــا هــم جنگمــان تمــام نشــده ،اآلن در حــال جنــگ هســتیم و تــا
در حــال جنــگ هســتیم ،جوانهــای مــا بایــد بــه جبهههــا كمــک كننــد ،همانطوریكــه تــا حــاال جوانهــای عزیــز
مــا در جبهههــا رفتنــد و بســیاری از آنهــا بــه لقــاء اهلل و فیــض شــهادت رســیدند ،امــروز هــم مــا احتیــاج بــه آنهــا
داریــم ،توطئههــا رو بــه رشــد اســت( ».صحیفــۀ امــام ،ج ،16ص)351

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در خطبههــای نمــاز جمعــه مــورخ ۱۳۶۱/۵/۸دالیــل تصمیــم ایــران بــرای ورود

بــه خــاک عــراق را اینگونــه بیــان ميكنــد « :از نظــر بنــده بــه عنــوان یكــي از تصمیمگیرهــا ،ســه دلیــل اساســی

بــرای ورود بــه خــاک عــراق مطــرح اســت كــه ادلــۀ فرعــی زیــادی هــم پشــت ایــن ادلــۀ اصلــی وجــود دارد.

اولیــن دلیــل مــا ،پایــان دادن بــه جنــگ اســت .مــا جنــگ را تشــدید كردیــم بــرای اینكــه آن را تمــام كنیــم .ایــن
بزرگتریــن هــدف اســت .دشــمنان جمهــوری اســامی بــر خــاف ادعاهایشــان بــا همــۀ وجــود ،تمایــل دارنــد

كــه جنــگ ایــران و عــراق ســالها بمانــد چــرا كــه بهتریــن مائــده آســمانی بــرای دشــمنان اســامی و جمهــوری
و انقــاب بخصــوص امپریالیســتها و ابرقــدرت هاســت .نقشــۀ آنهــا ابتــدا ایــن بــود كــه اگــر بشــود ایــران
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
را بــا جنــگ ســاقط كننــد از یــک ســال پیــش فهمیدنــد كــه نمیشــود .از آن زمــان ،برنامهشــان ایــن اســت

كــه جنــگ ادامــه یابــد و دو كشــور در برابــر هــم باشــند ،امــا آن طــور كــه آنهــا میخواهنــد نــه آنجــور كــه
دلخــواه ماســت....آنها میخواهنــد ایــن جنــگ بمانــد .مــا ایــن طــرف مــرز بایســتیم ،عــراق هــم آن طــرف مــرز

بایســتد....بخاطر جنــگ ،از آبــادان تــا قصــر شــیرین و حتــی منطقــۀ كردســتان و غــرب آذربایجــان غربــی از قلمــرو
عمــران جمهــوری اســامی خــارج میشــود .یــک ضــررش ایــن اســت كــه دههــا شــهر را نتوانیــم بســازیم ،صدهــا

روســتا خــراب میمانــد و میلیونهــا آدم همچنــان آوارهانــد .ازطــرف دیگــر در جنــگ و حالــت درگیــری مــا بــه

اســلحه نیــاز داریــم....و بایــد همیــن مقــدار نفتــی كــه میفروشــیم و یــک مقــدار پــول میگیریــم را دائمــا گلولــه

و قطعــه یدکــی بخریــم .همیشــه بایــد ۲۰۰هــزار ســرباز و ســپاهی و بســیجی را پشــت جبهــه نگــه داریــم بــه
همــه هــم فوقالعــاده بدهیــم .آیــا ملتــی كــه ایــن جــور بخواهــد زندگــی كنــد میتوانــد كشــورش را بســازد؟
ازطرفــی در صحنــه بینالمللــی بــه یــک چیزهایــی نیــاز داریم....بایــد بــه همــۀ كشــورهای دنیــا بــاج بدهیــم .بــه

متعهدهــا ،غیــر متعهدهــا ،همســایهها و ابــر قدرتهــا .ایــن حالــت دنیــای اســتكباری بســیار شــیرین اســت
كــه یــک انقــاب را بــه ایــن نحــو گرفتــار كنند....اســلحه فروشهــای دنیــا هــم ایــن را میخواهنــد .اینجــا
آزمایشــگاه اســلحه شــده كــه ســاحها را بیاورنــد آزمایــش كنند....آمریــكا ،فرانســه و دیگــران میخواهنــد ســالها

ایــن جنــگ بــه شــكل نــه جنــگ نــه صلــح باشــد و ایــن عالیتریــن و مطلوبتریــن وضعــی اســت كــه در منطقــه
میخواهنــد .بنابرایــن اگــر در مرزهایمــان میماندیــم نــه بــه مــا خســارت میدادنــد و نــه حاضــر بودنــد یــک قــدم
از برنامههایــی كــه دارنــد عقبنشــینی كننــد .مــا دو راه بیشــتر برایمــان نمانــده اســت ،یــا ذلیالنــه خواســت آنهــا

را بپذیریــم و جنــگ را خاتمــه دهیــم و بگوییــم بــه خانههایمــان بــاز میگردیــم ،عــراق هــم دوبــاره برگــردد.

چــون هیــچ بعیــد نیســت كــه اگــر مــا برگشــتیم او دوبــاره بــه خرمشــهر و آبــادان نیایــد.

ایــن یــک فــرض اســت و فــرض دیگــر اینكــه مــا هــم بزنیــم بــه دریــا و جنــگ را تمــام كنیــم .تمــام كــردن
جنــگ هــم ایــن طــور اســت كــه اآلن شــروع كردهایــم و آنهــا را دچــار گیجــی كردهایــم ....پــس هــدف مــا ایــن

اســت كــه جنــگ تمــام شــود و خســارتهایمان را بگیریم....هــدف ســوم مــا ایــن اســت كــه منطقــه و مــردم

عــراق آزاد و راحــت باشــند .مــا هیــچ نظــر سیاســی ،حكومتــی ،ارضــی و اقتصــادی در عــراق نداریــم ...بــه یــک

وجــب از خاكــی كــه قانــون بینالملــل بــرای مــا شــناخته ،تجــاوز نمیكنیــم و بعــدا بــر میگردیــم اینجــا....در كنــار

تــوده مــردم عــراق ،مــردم مســلمان عــراق ،میایســتیم و شــرایطی درســت میكنیــم كــه رأی بدهنــد و حكومــت
دلخــواه خــود را انتخــاب كننــد و ملــت مســلمان عــراق بــه راهــی كــه تشــخیص ميدهــد بــرود .پــس ســه

هــدف عمــدۀ مــا بــه ترتیــب :پایــان جنگ،گرفتــن حقــوق و آزادي مــردم عــراق اســت( ».هاشــمی رفســنجانی،
خطبههــای جمعــه)400 408 ،1380 ،1361

نتیجهگیری
از همــان آغــاز کــه جنــگ تحمیلــی بــر علیــه ایــران شــروع شــد ،تنهــا راه منطقــی دفــاع بــا قــدرت علیــه متجــاوز و

بیــرون رانــدن و تنبیــه متجــاوز و حصــول اطمینــان از عــدم تجــاوز مجــدد او بــود .بــا فتــح خرمشــهر ما توانســتیم
قســمتهای عمــدهای از خــاک کشــور عزیزمــان را از دســت عــراق پــس بگیریــم؛ امــا شــرایط بینالمللــی و

منطقـهای و کشــور عــراق حاکــی از ایــن بــود کــه تمــام علــل و عواملــی کــه در شــروع جنــگ توســط عــراق نقــش

داشــتند ،هنــوز باقــی بودنــد و مطــرح نمــودن صلــح توســط عــراق و فشــار علیــه ایــران بــرای پذیــرش آن ،تنهــا
یــک نــوع تاکتیــک بــرای خــروج عــراق از وضعیــت پیــش آمــده بــود .در زمــان فتــح خرمشــهر نــه تنهــا ایــن

عوامــل از بیــن نرفتــه بــود ،بلکــه بــه خاطــر پیروز یهــای چشــمگیر ایــران در جبهههــا شــدت یافــت.
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
قدرتهــای بــزرگ و عــراق در مقابــل خــود انقــاب اســامی را شــاهد بودنــد کــه توانســته بــود در بدتریــن

شــرایط بحــران داخلــی در جبهههــا نیــز بــه پیــروزی برســد .بعــد از فتــح خرمشــهر تالشهــای زیــادی بیــن
مجامــع بینالمللــی و برخــی کشــورهای همســایه بــرای متوقــف نمــودن پیشــروی ایــران بــه داخــل خــاک عــراق

و جلوگیــری از شکســت کامــل ارتــش متالشــی شــدۀ رژیــم بعــث صــورت گرفــت؛ ولــی همچنــان کــه گفتــه شــد
ایــن تالشهــا صرفــاً بــرای خــروج از بنبســت پیــش آمــده بــود ،زیــرا هیــچ گونــه مکانیــزم حقوقــی مطمئنــی

را بــرای دســت یابــی بــه صلحــی همــه جانبــه ارائــه ندادنــد .قطعنامــۀ  ۵۱۴شــورای امنیــت بــه گونـهای طراحــی
شــده بــود کــه خواســتههای مشــروع ایــران را در بــر نداشــت و بــه عبــارت دیگــر شــورای امنیــت نشــان داد کــه

درصــدد مدیریــت بحــران میباشــد و نــه حــل آن ،ولــی در پایــان جنــگ مجامــع بینالمللــی بــا مشــاهدۀ قــدرت
اعجازآمیــز رزمنــدگان اســام در گرفتــن دژ تســخیرناپذیر «فــاو» عــزم راســخ بــر اتمــام جنــگ نمــوده بــه ناچــار
قطعنامــۀ  ۵۹۸را بــه نحــوی تدویــن کردنــد کــه در برگیرنــدۀ برخــی از خواســتههای مشــروع ایــران بــود.

بنابرایــن مجاهدتهــای رزمنــدگان پــس از فتــح خرمشــهر تــا ورود بــه «فــاو» ،تنهــا عامــل بــه رســمیت شــناختن

حقــوق ایــران و صــدور قطعنامــۀ  ۵۹۸بــود .از آنجــا کــه بعــد از فتــح خرمشــهر هنــوز بخشهایــی از خــاک ایــران

در دســت عــراق بــود ،الزم بــود مــا نیــز بخشهایــی از عــراق را در دســت داشــته باشــیم تــا در موقــع مذاکــره
بــا دســت پــر حاضــر باشــیم .از دالیــل دیگــر داخــل شــدن نیروهــای ایــران بــه خــاک عــراق ،خــارج ســاختن

شــهرهای آبــادان و خرمشــهر از بــرد توپخانــۀ عــراق و فراهــم کــردن زمینــۀ بازگشــت مــردم بــه ایــن شــهرها بــود.
گرچــه نیــروی زمینــی عــراق در زمیــن متوقــف و بــه عقــب رانــده شــده بــود ،ولــی حمــات عــراق در دریــا و هــوا

ادامــه داشــت بنابرایــن تــرک مخاصمــه دســت دشــمن را بازتــر میگذاشــت .قــوت ایــن احتمــال کــه بــا فشــار

بــه صــدام ،زمینــۀ ســرنگونی او و نجــات مــردم عــراق و ایــران از ایــن حکومــت تبهــکار فراهــم گــردد باعــث گردید
تــا مســئوالن و رزمنــدگان ایرانــی بــا شــوق بیشــتری حاضــر بــه ادامــه نبــرد باشــند .دیگــر عامــل ادامــۀ جنــگ
عــدم اطمینــان بــه حکومــت بعــث عــراق و شــخص صــدام بــود ،همچنــان کــه ایــن موضــوع در آخــر جنــگ هــم
ثابــت شــد؛ زمانــی کــه ایــران آتشبــس و قطعنامــۀ  ۵۹۸را پذیرفــت ،عــراق بــه دلیــل قــدرت گرفتــن نیروهــای
نظامـیاش دوبــاره بخشــهایی از ســرزمین ایــران را بــه اشــغال خــود درآورد.

مهیــا نبــود و بعــد از
در پایــان میتــوان گفــت کــه پــس از فتــح خرمشــهر شــرایط بــرای اتمــام جنــگ ّ
بازپسگیــری خرمشــهر ،منطقــه بــا حملــۀ اســرائیل بــه جنــوب لبنــان روبــرو شــد و وقفــهای در ادامــۀ جنــگ

پیــش آمــد و نیــروی ایــران متوجــه جنــوب لبنــان بــود ،امــا زمانــی کــه احســاس شــد فتــح خرمشــهر بــه تنهایــی
بــرای ریشـهکن کــردن تجــاوز و بــه دســت آوردن حقــوق ایــران کافــی نیســت ،شــعار ادامــۀ «عملیــات و دفــاع «
تــا تنبیــه متجــاوز و ریشـهکن کــردن تجــاوز مطــرح شــد .همانطــور کــه در ابتــدای مقالــه آمــد هرگونــه ســکوت

ـدس ،کــه غالبــاً از ســوی دشــمنان مطــرح و پرداختــه میشــود
و بیتوجهــی بــه شــبهات پیرامــون دفــاع مقـ ّ

ـدس میشــود.
موجــب بدبینــی و ایجــاد گرههــای ذهنــی در نســل جــوان نســبت بــه ارزشــهای واالی دفــاع مقـ ّ
ّ
متأثــر از آن ماننــد جهــاد ،شــهادت و
ـدس و ارزشــهای
از آنجایــی کــه در طــول ایــن چهــل دهــه ،دفــاع مقـ ّ
هویــت اســامی-ایرانی مــا را بازتعریــف و کامــل کــرده اســت ،هرگونــه ایـ ِ
ـراد خدشــه بــر بدنــۀ آن
ایثارگــری،
ّ

میتوانــد جوانــان مــا را دچــار بحــران هویــت کنــد.
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نقش حکمرانی خوب در سیاستگذاری و توسعۀ اقتصادی
(مطالعۀ موردی :استان اردبیل)
سمیرا اسدبنیاد (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)
فاطمه عالشی (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)

چکیده:
نظریــۀ حاکمیــتخــوب کــه محصــول مشــارکت ســه نهــاد دولــت ،بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدنــی اســت ،در

اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت و یکــم معرفــی و مــورد اســتقبال چشــمگیر پژوهشــگران حــوزۀ علــوم

انســانی قــرار گرفــت .براســاس دیــدگاه اقتصاددانــان نهادگــرا ،ضعــف نهادهــا یکــیاز دالیــل توســعهنیافتگی
کشــورها اســت .حکمران ـی خــوب بهعنــوان فرصتــی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی ،امنیــت اقتصــادی و بهبــود
ن بــه اهــداف توســعه پایــدار ایفــا کنــد .شــفافیت،
فضــای کســبوکار میتوانــد نقــش بســزایی در رســید 

پاســخگویی ،حاکمیــت قانــون ،مســئولیت ،مشــارکت و انعطافپذیــری دولــت از ارکان مهــم حکمرانــی خــوب
هســتند .در تعریــف بانکجهانــی« ،حکمرانیخــوب هــم بهمعنــی مدیریــت منطقــی توســعه» و هــم « ابــزار

ِاعمــال قــدرت در مدیریــت منابــع اجتماعــی و اقتصــادی کشــور بــرای توســعه» بیــان شــده اســت .نحــوۀ عملکــرد
دولتهــا تاثیــر مســتقیمی بــر ســطح رشــد ،توســعه و شــاخصهای اصلــی پیشــرفت جوامــع دارد و آنگونــه کــه
تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان میدهــد اگــر دولــت ،بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدنــی بــه وظایــف
ص و تولیــد ثــروت و بســیج عمومــی بــرای مشــارکت
ذاتــی خــود یعنــی اقــدام در چهارچــوب سیاســی مشــخ 

در ابعــاد مختلــف بپــردازد ،شــکوفایی اقتصــادی رخ خواهــد داد .ایننظریــه در سیاســتگذاری مســایلداخلــی
کشــور و بــرای ادارۀ غیرمتمرکــز کشــور بهصــورت گســتردهای بــهکار گرفتــه نشــده اســت؛ لــذا ایــنپژوهــش

ســعی در بررســی ارتبــاط حکمرانــیخــوب بــا نحــوۀ رشــد اقتصــادی اســتان اردبیــل دارد .مطالعــۀمــوردی

توســعه ،در اســتان اردبیــل انجــام پذیرفتــه کــه بــا در نظرگرفتــن صنعــت گردشــگری بهعنــوان صنعــت پربــازده،
نویــن و کمخــرج بهعنــوان مهمتریــن عامــل ایجــاد توســعۀ اقتصــادی در اســتان ،ذکــر شــده و نتایــج ممکــن
بــرآورده شــده اســت .بنابــهاهمیــت موضــوع ،درمطالعــه حاضــر تــاش گردیــده مکانیســم ارتبــاط و اثرگــذاری

حاصــل از تحقیــق نشــان میدهــد کــه

حکمرانیخــوب در بهبــود توســعۀ اقتصــادی تبییــن شــود .نتایــج
حکمرانــی دارای تأثیرگــذاری مثبــت و معنــاداری بــر توســعۀ اقتصــادی اســت.

مقدمه:
رشــد و توســعۀ اقتصــادی از اهــداف مهــم و کالن اقتصــادی هــر کشــور اســت ،زیــرا بــرای افزایــش ســطح
زندگــی جوامــع بایــد شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی بهبــود یابــد وایــن جــز در ســایۀ توجــه بــه اســتلزامات
حکمرانــی خــوب میســر نیســت .در دنیــای امــروز کــه شــکاف بیــن کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه

ـا قابــل درک اســت ،جنبــش عظیمــی در بیــن کشــورهای جهــان بــرای از بیــن بــردن ایــن شــکاف بوجــود
کامـ ً
آمــده اســت .رشــد و توســعۀ اقتصــادی امــروزه اصلیتریــن پارادایــم سیاســتگذاری دولتهــای جهــان
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ن بــ ه رشــد و توســعه عوامــل بســیاری را میتــوان مؤثــر دانســت .بــرای برنامهریــزی
میباشــد .بــرای رســید 
کامــل و منســجم درحــوزۀ رشــد هــر کشــوری الزم اســت کــه ب ـه تمامــی عوامــل مذکــور توجــه شــود تــا بتــوان
ن بــه
حرکــت در مســیر توســعۀ بلنــد مــدت و متعــادل را تضمیــنکــرد .راهکارهــای متفاوتــی بــرای رســید 

رشــد اقتصــادی وجــود دارد کــه بــرای انتخــاب یک ـیاز آنهــا بهعنــوان اســتراتژی توســعه بایــد بــرای هرکــدام از
آنهــا ،تواناییهــا ،ضعفهــا و زمینههــای موردنیــاز و همچنیــن تواناییهــای اقتصــادی هــر کشــور در اجــرای
آن سیاســت انتخــاب شــود و یکــیاز آنهــا بهعنــوان اســتراتژی توســعه اتخــاذ شــود .همچنیــن تواناییهــای

اقتصــادی هــر کشــور در اجــرای آن سیاســت بایســتی ب ـه خوبــی بررســی شــود تــا سیاســتی اتخــاذ شــود کــه
ی بــه توســعۀ پایــدار و بـ ه ویــژه دوران
بیشــترین هماهنگــی را بــا شــرایط جامعــه داشــته باشــد .در مســیر دســتیاب 
گــذر ازجوامــع توســعهنیافته بهتوســعهیافته ،وظایــف گســتردهای برعهــدۀ دولتهــا محــول شــده اســت ،کــه

موظــف هســتند تــا مؤلفههــای توســعۀپایدار را در تمامــی ســطوح برنامههــا و سیاســتگذار یها رعایــت کننــد.
بــدون عاملیــت و حمایــت دولتهــا بــه عنــوان مهمتریــن عامــل توســعۀپایدار نمیتــوان توســعۀ ملّ ــی متــوازن

و پایــدار در اقتصادهــای درحــال توســعه تضمیــن کــرد .در عصــر جدیــد الزامــات و ضرورتهــای سیاســی،

فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی تغییــر کــرده و شــکل تــازهای از روابــط بیــندولــت و ملــت بوجــود آمــده اســت.
در روابــط جدیــد دولــت بایــد سیاســتگذار و تعیینکننــدۀ خــط مش ـیهای کلــی باشــد و بــر اســاس چهارچــوب
حقوقــی ،محــدودۀ عمــل سیاســی را تعییــن کنــد ،بخــش خصوصــی تولیــد ثــروت را ســرلوحه خــود قــرار دهــد

و جامعــۀ مدنــی ازطریــق بســیج عمومــی بــرای مشــارکت در ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی ارتبــاط
متقابــل میــان جامعــه و دولــت را تســهیل کنــد .بــا توجـ ه بــه ضــرورت بررســی مســائل مربــوطبــه حکومتهــا

و نحــوۀ عمــل و تصمیمگیــری سیاســتگذاران و تأثیــر اینگونــه عوامــل بــر رشــد و توســعۀ کشــورها ،ســنجش
حکومتهــا و تعییــن معیــار و شــاخص بــرای ایــن ســنجش ،براســاس الگوهــای مطــرح در علــومانســانی ضروری

بــهنظــر میرســد .یک ـیاز بهتریــن الگوهایــی کــه باتوجــهبــه شــاخصههای آن میتــوان بــرای حکمرانــی معیــار

سنجشــی فراهــم ســاخت الگــوی حکمرانــی خــوب اســت .ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش بررســی نقــش حکمرانــی
خــوب در توســعۀ اســتان اردبیــل بــهخصــوص در زمینــۀ اقتصــادی اســت .بنابــهاهمیــت موضــوع ،در مطالعــۀ

حاضــر تــاش گردیــده مکانیســم ارتبــاط و اثرگــذاری حکمرانـی خــوب در بهبــود توســعۀ اقتصــادی تبییــن شــود.
ل از تحقیــق نشــان میدهــد کــه حکمرانــی دارای تأثیرگــذاری مثبــت و معنــاداری بــر توســعۀ
نتایــج حاصــ 
اقتصــادی اســت.

عوامل پیدایش نظریۀ حکمرانی خوب
از هنــگام ظهــور علــم اقتصــاد توســعه در ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم ،سیاســتگذاری توســعۀ اقتصــادی

دوم شــروع میشــود و تــا
بــه ســه دورۀ متمایــز قابــل تفکیــک اســت .دورۀ نخســت از پایــان جنــگ جهانــی ّ
اواخــر دهــۀ 1970ادامــه مییابــد .نظریــات اقتصــاد کینــزی دولــت را عامــل تصحیحکننــدۀ شکســت بخــش
خصوصــی میدانســتند کــه بــا طر حهــای عمرانــی دولتــی و صرفههــای مقیــاس حاصــل شــده از آن ،فراینــد
توســعه را تســریع میبخشــید .امــا شــرکتهای دولتــی در عمــل نشــان دادنــد کــه کارایــی و انعطــاف پذیــری

ـورم نیــروی کار قــرار دارنــد و اکثریــت آنهــا زیاندهانــد .در
الزم را نداشــته ،در معــرض فشــارهای سیاســی و تـ ّ
دورۀ دوم و رویکــرد مکتــب شــیکاگو کــه بــه اجمــاع واشــنگتنی معــروف شــد ،بــاور بــه قــدرت بخــش خصوصــی
و انتخــاب مــردم بــود و کارآمــدی رقابــت و قیمتهــا جــای تخصیــص دولتــی منابــع را میگرفــت .طبــق ایــن

گفتمان سیاست
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
دیــدگاه ،بخــش خصوصــی بهتریــن نتایــج را بــه بــار میآورنــد و قیمتهــا بهتریــن تخصیصدهنــدۀ منابــع
هســتند .هرگونــه دخالــت دولتــی بــرای تغییــر در آنچــه بخــش خصوصــی بــه وجــود مــیآورد ،ضــد تولیــدی
جدیتریــن مانــع توســعه تغییــر یافــت .فــرض میشــد کــه نهــاد
اســت .نــگاه بــه دولــت از عامــل توســعه بــه ّ

دولــت تحــت فشــار گروههــای همســود ،بــه دســتگاه تولیــد و توزیــع افزونــه تبدیــل میشــود؛ پــس هــر انــدازه
دولــت کوچکتــر شــود بهتــر اســت .از آن پــس موجــی تــازه از نظریــات و رویکردهــا آغــاز شــد .سیاســتهای

تعدیــل در اواســط دهــۀ  1990مــورد انتقــاد گســتردۀ اقتصاددانــان نهادگــرا و در رأس آنهــا جــوزف اســتیگلیتز
قــرار گرفــت .وی نظــرات انتقــادی خــود را در قالــب سیاســتهای «اجمــاع پســا واشــنگتنی» در ســال  1998مطــرح

ســاخت وی معتقــد اســت کــه تعامــل ســازندۀ دولــت و بــازار میتوانــد راهگشــای موفقیــت فراینــد اصالحــات
اقتصــادی در کشــورهای در حــال توســعه باشــد .در ایــن مســیر آنچــه از اهمیــت اساســی برخــوردار میباشــد،

عــاوه بــر توانمندســازی بخــش خصوصــی اعمــال اصالحــات گســترده در حــوزۀ دولــت اســت( .میــرزا ابراهیمــی،

 ،1385ص)54

در اجمــاع پســا واشــنگتنی ،دولــت و بــازار دو نهــاد مکمــل هســتند نــه دو نهــاد رقیــب؛ بنابرایــن بــه جــای بحــث
از مداخلــه یــا عــدم مداخلــه دولــت بایــد از کارایــی و اثربخشــی مداخلــه دولــت ســخن گفــت .در واقــع دولــت
بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی نهادســاز ،بایــد بــا ایجــاد نهادهــای کارآمــد و توانمنــد ،محیــط مناســبی بــرای
تنظیــم روابــط اقتصــادی افــراد جامعــه بــه گونـهای کــم هزینــه ،ســاده و بــه دور از اتــاف وقــت مهیــا ســازد و از
ایــن رهگــذر بــه عنــوان دســت یار یدهنــدۀ بــازار موجبــات رشــد اقتصــادی را فراهــم نمایــد .تــدارک موفقیــت
آمیــز ایــن نهادهــا اغلــب تحــت عنــوان حکمرانــی خــوب مطــرح میشــود .نظریــه پــردازان حکمرانــی خــوب

معتقدنــد کارکــرد نظــام بــازار بــه طــور کلــی مســتلزم ســاماندهی روابــط کارفرمــا کارگــزار در همــه عرصههــا
اســت .ارتبــاط میــان مالــک و مدیــر ،ارتبــاط میــان بنگاههــا و روابــط درون بنــگاه همگــی نیازمنــد ســاماندهی
روابــط کارفرمــا -کارگــزار اســت .هرکجــا پــای قــرارداد و انتقــال اختیــارات در میــان اســت ،بایــد دولــت شــرایط

الزم بــرای انعقــاد و اجــرای صحیــح و کامــل قراردادهــا را تضمیــن کنــد( .میــدری)1385 ،

اگــر شــعار دورۀ اول را»دولــت کوچــک» و دورۀ دوم را «دولــت ،موتــور توســعه» بدانیــم ،شــعار دورۀ ســوم

«حکمرانــی خــوب» اســت .در واقــع در دورۀ ســوم ماهیــت مســئله تغییــر یافــت ،در دورههــای پیشــین مســئلۀ
ابعــاد دولــت (بزرگــی و کوچکــی)آن مطــرح بــود ،امــا در ایــن دوره کمیــت دولــت جــای خــود را بــه کیفیــت

مداخلــۀ دولــت داده اســت ( .میــدری ،خیرخواهــان )1383،شــاخص حکمرانــی ،رابطــۀ بیــن عملکــرد حکومــت و

رضایــت از زندگــی را اندازهگیــری میکنــد .ایــن شــاخص نشــان میدهــد کــه چگونــه نــوع حکومــت یــک کشــور،
مســتقیماً بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان تأثیــر میگــذارد .شــاخص مذکــور بــه اندازهگیــری مقــدار آزادی یــا

محدودیتهــای اقتصــادی و سیاســی کــه بــرای شــادی و خشــنودی شــهروندان ضــروری میباشــد ،کمــک
میکنــد.

مؤلفههاي حکمرانی خوب
امــروزه تمایــات زیــادی بــرای درک ماهیــت حکمرانــی بــه عنــوان ابــزار ارتقــاء فراینــد توســعهیافتگی وجــود
دارد .نهادهــای مالــی بینالمللــی نظیــر بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول همگــی بــر ایــن عقیدهانــد

کــه حکمرانــی خــوب یــک ضــرورت حیاتــی بــرای کمــک بــه تحقــق برنامههــای توســعه اســت .در دهههــای

گاهنامه علمی و سیاسی
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
اخیــر و مخصوصــاً در دهــۀ  90میــادی تحقیقــات زیــادی توســط محققــان در مــورد مدیریــت دولتــی و انتخــاب
بهتریــن چارچــوب حاکمیتــی دولــت صــورت گرفتــه اســت کــه در ایــن میــان تحقیقــات بانــک جهانــی جایــگاه

خاصــی برخــوردار اســت .حکمرانــی مفهــوم گســتردهای دارد کــه بــا حوزههایــی چــون محیــط اقتصــادی و یــا

بــه عبارتــی امنیــت اقتصــادی ،سیاســت ،اجتمــاع و حقــوق ارتبــاط مســتقیم دارد .بانــک جهانــی در گــزارش
ســال  1997کــه تحــت عنــوان «نقــش دولــت در جهــان درحــال تحــول» منتشــر شــد ،نــه تنهــا بــر نقــش تعییــن

کننــده دولــت در تغییــر و تحــوالت اقتصــادی اشــاره کــرده اســت ،بلکــه دامنــۀ بحثهــای نظــری و تجربــی در

مــورد کارکــرد دولــت را در ســطح جهانــی گســترش داد کــه در نهایــت سلســله مباحــث مذکــور بــه تعییــن مفهــوم

حکمرانــی منتهــی گردیــد ،بانــک جهانــی ،حکمرانــی را شــیوۀ اســتفاده از قــدرت در مدیریــت منابــع اقتصــادی و
اجتماعــی بــرای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار تعریــف میکنــد .مطابــق بــا ایــن تعریــف ،کشــورهای عضــو بایــد

بــه بهبــود ســازوکارهای تخصیــص منابــع ،فرآیندهــای تدویــن ،انتخــاب و اجــرای خــط مش ـیها و روابــط بیــن

شــهروندان و حکومــت بپردازنــد .بنابــر آنچــه بیــان شــد ،حکمرانــی یــا حکومتــداري خــوب روشــی اســت کــه
از طریــق آن ارزشهــا و اهدافــی کــه مهمتریــن آن در ادبیــات ســازمان ملــل ،حقــوق بشــر میباشــد ،محقــق

میشــوند و از ایــن لحــاظ تضمیــن حقــوق بشــر را میتــوان مهمتریــن ســنجه و معیــار حکمرانــی خــوب بــه

شــمار آورد .مطابــق حقــوق بشــر معاصــر ،هــر رژیــم سیاســی کــه بــه طــور مؤثرتــري از حقــوق بشــر و شــهروندان
خــود در مقابــل تجــاوز و تعــدي دفــاع نمایــد و مکانیزمهــاي مؤثــر حقوقــی ،سیاســی و اجرایــی در اختیــار

شــهروندان قــرار دهــد و خــود را نســبت بــه آنــان مســئول و پاســخگو بدانــد بــه همــان میــزان بــه حکمرانــی

خــوب ،شایســته یــا مطلــوب نزدیکتــر خواهــد بــود .برعکــس ،چنانچــه نقــض حقــوق بشــر و شــهروندي بــه

وســیلۀ ســازمانها و نهادهــاي حکومتــی بــه طــور نظاممنــد و یــا بــه وســیلۀ گروههــاي اجتماعــی و سیاســی

علیــه افــراد و گروههــاي دیگــر اجتماعــی و یــا اقلیتهــا بــه طــور وســیعتري اتفــاق افتــد و شــهروندان از

مکانیزمهــا و تضمینــات کافــی و مؤثــر قضایــی و اجرایــی محــروم باشــند ،بــه همــان میــزان حکومــت از مفهــوم
حکمرانــی خــوب فاصلــه میگیــرد و بــه عنــوان حکومــت ناالیــق ،ناکارآمــد و یــا حکومــت خودســر ،خودکامــه یــا

غیــر پاســخگو شــناخته میشــود.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامۀ دیگري ویژگیهاي اساسی حکمرانی خوب را در موارد زیر
خالصه نموده است:
 )1شــفافیت؛ بــه معنــی جریــان آزاد اطالعــات و قابلیــت دسترســی ســهل و آســان بــه آن ،بــرای همــه اســت.

همچنیــن شــفافیت را میتــوان آگاهــی افــراد جامعــه از چگونگــی اتخــاذ و اجــرای تصمیمــات نیــز دانســت.
(کرمانــی و باســخا ،1387 ،ص)5

 )2مســئولیت پذیــری؛ تصمیمگیــری درســطح دولــت ،بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدنــی تــوأم بــا احســاس

مســئولیت نســبت بــه شــهروندان صــورت میگیــرد و مســئولیت یکــی از ملزومــات اصلــی حکمرانــی اســت .نــه

تنهــا نهادهــای حکومتــی بلکــه بخــش خصوصــی و ســازمانهای جامعــۀ مدنــی نیــز بایــد نســبت بــه عمــوم

مــردم و نســبت بــه ذینفعــان بنیادیشــان مســئول باشــند( .حیــدری ســاربان و همــکاران ،1394 ،ص)183

 )3پاســخگویی؛ اهرمــی اســت کــه بــرای افزایــش کنتــرل مســئوالن و تصمیمگیرنــدگان بــه کار مــیرود .بــه

عبــارت دیگــر ،پاســخ گویــی فراینــدی را شــرح میدهــد کــه توســط آن نــه فقــط بخــش دولتــی ،بلکــه حتــی
بخشهــای خصوصــی و جامعــۀ مدنــی ،مســئول نتایــج تصمیمهــا و فعالیتهایشــان هســتند.
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 )4مشــارکت؛ همــه مــردان و زنــان بایــد صدایــی در تصمیمگیــری داشــته باشــند ،مشــارکت هــم مــردان و هــم

زنــان ســنگ بهــای حکمرانــی خــوب اســت .مشــارکت میتوانــد بــه شــکل مســتقیم یــا از راه نهادهــای میانجــی
قانونــی یــا کننــدگان باشــد( .حیــدری ســاربان و همــکاران ،1394 ،ص )181

 )5حاکمیــت قانــون؛ حکمرانــی خــوب مســتلزم ،چهارچوبهــای قانونــی درســت و منصفانــهای اســت کــه بــه

صــورت بیطرفانــه اجــرا شــود .از ســوی دیگــر ،قوانیــن کارآمــد ،مراعــات چارچوبهــای قانونــی در تصمیمگیــری
و دور بــودن افــراد غیــر مســئول از تصمیمگیر یهــا ،مســئلۀ قانــون محــوری و قانونمنــدی را در حکمرانــی
خــوب شــهری بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار میدهــد ،پایبنــدی بــه قوانیــن ،نیازمنــد آگاهــی شــهروندان و

همچنیــن احتــرام مســئوالن بــه قانــون اســت( .عظیمــی آملــی و افتخــاری ،1393 ،ص)34
 )6انعطاف پذیري

توسعۀ اقتصادی:
مباحــث توســعۀ اقتصــادی از قــرن هفدهــم و هجدهــم میــادی در كشــورهای اروپایــی مطــرح گردیــد .فشــار
فنــاوری در ایــن كشــورها تــوأم بــا تصاحــب بــازار كشــورهای ضعیــف مســتعمراتی باعــث
صنعتــیشــدن و رشــد ّ
شــد تــا در زمانــی كوتــاه ،شــكاف بیــن دو قطــب پیشــرفته و عقبمانــده عمیــق شــده و دو طیــف از كشــورها
در جهــان شــکل گیــرد :كشــورهای پیشــرفته (یــا توســعهیافته) و كشــورهای عقبمانــده (یــا توســعهنیافته) .بــا
ش شــدن آتــش جنــگ جهانــی دوم و شــكلگیری نظمــی عمومــی در جهــان (در كنــار بــه اســتقالل رســیدن
خامــو 

بســیاری از كشــورهای مســتعمرهای) ،ایــن شــكاف بـ ه خوبــی نمایــان شــد و ملــل مختلــف جهــان را بــا این ســؤال

اساســی مواجــه ســاخت كــه چــرا بعضــی از مــردم جهــان در فقــر وگرســنگی مطلــق بــه ســرمیبرند و بعضــی در
رفــاه كامــل؟ از همیــن دوران اندیش ـهها و نظریههــای توســعه در جهــان شــكل گرفــت .پــس در واقــع نظریــات

«توســعه» بعــد از نظریــات « توســعۀ اقتصــادی » متولــد گردیــد .در ایــن دوران ،بســیاری از مــردم و اندیشــمندان،

چــه دركشــورهای پیشــرفته و چــه دركشــورهای جهــان ســوم ،تقصیــر را به گــردن كشــورهای قدرتمند و اســتعمارگر
ن نشــدن (حاكــم نشــدن تفكــر مدرنیتــه بــر تمامــی اركان زندگــی جوامــع ســنتی) را
انداختنــد .بعضــی نیــز مــدر 

ن شــدن بــه ســبك غــرب » را تنهــا راهــكار میدانســتند .بعضــی دیگــر نیــز
علــت اصلــی میدانســتند و « مــدر 
وجــود حكومتهــای فاســد و دیكتاتــوری در كشــورهای توســعهنیافته و ضعفهــای فرهنگــی و اجتماعــی ایــن

ملــل را مســبب اصلــی معرفــی مینمودنــد .عــدهای هــم «دیــن» یــا حتــی « ثروتهــای ملــی» را علــت رخــوت
م حركــت مثبــت ایــن ملــل تلقــی مینمودنــد .پرداختــن بــه ابعادگســتردۀ توســعه و علتهــای متعــدد
و عــد 
دســتیابی بــه توســعۀ اقتصــادی از حوصلــۀ بحــث مــا خــارج بــوده وآنچــه در اینجــا بــرای مــا اهمیــت دارد درك
مفهــوم توســعه ،شــاخصهای توســعه ،شــناخت مكاتــب و اندیشــههای مختلــف و مراحــل توســعۀ اقتصــادی

اســت( .آدریــان لفــت ویــچ ،ص)80

مفهوم توسعۀ اقتصادی و اهداف آن:
بایــد بیــن دو مفهــوم «رشــد اقتصــادی» و «توســعۀ اقتصــادی» تمایــز قائــل شــد .رشــد اقتصــادی ،مفهــوم كمــی
اســت در حالیكــه توســعۀ اقتصــادی مفهومــی كیفــی اســت« .رشــد اقتصــادی» بــه تعبیــر ســاده عبــارت اســت از
افزایــش تولیــد (كشــور) در یــك ســال خــاص در مقایســه بــا مقــدار آن در ســال پایــه .در ســطح كالن ،افزایــش
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
تولیــد ناخالــص ملــی  »Gross National Production » GNPیــا تولیــد ناخالــص داخلــی GDPدرســال مــورد نیــاز

بــه نســبت مقــدار آن دریــك ســال پایــه ،رشــد اقتصــادی محســوب میشــود كــه بایــد بــرای دســتیابی بــه عــدد
رشــد واقعــی ،تغییــر قیمتهــا (بخاطــر تــورم) و اســتهالك تجهیــزات و كاالهــای ســرمایهای را نیــز از آن كســر

نمــود .منابــع مختلــف رشــد اقتصــادی عبارتنــد ازافزایــش بكارگیــری نهادههــا (افزایــش ســرمایه یــا نیــروی
كار ) ،افزایــش كارآیــی اقتصــاد (افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد) و بــه كارگیــری ظرفیتهــای احتمالــی خالــی
دراقتصــاد.

«توســعۀ اقتصــادی» عبــارت اســت از رشــد همــراه بــا افزایــش ظرفیتهــای تولیــدی اعــم از ظرفیتهــای

كمــی تولیــد حاصــل خواهــد شــد امــا دركنــار آن،
فیزیكــی ،انســانی و اجتماعــی .درتوســعۀ اقتصــادی ،رشــد ّ
نهادهــای اجتماعــی نیــز متحــول خواهنــد شــد ،نگرشهــا تغییــر خواهــد كــرد ،تــوان بهرهبــرداری از منابــع
موجــود بــه صــورت مســتمر و پویــا افزایــش یافتــه و هــر روز نــوآوری جدیــدی انجــام خواهــد شــد .بــه عــاوه

میتــوان گفــت تركیــب تولیــد و ســهم نســبی نهادههــا نیــز در فرآینــد تولیــد تغییــر میكنــد .توســعه امــری
فراگیــر در جامعــه اســت و نمیتوانــد تنهــا در یــك بخــش از آن اتفــاق بیفتــد .توســعه ،حــد و مــرز و ســقف

مشــخصی نــدارد بلكــه بدلیــل وابســتگی آن بــه انســان ،پدیــدهای كیفــی اســت (برخــاف رشــد اقتصــادی كــه
كمــی اســت) كــه هیــچ محدودیتــی نــدارد .یکــی دیگــر از جنبههــای توســعه ،میــزان برابــری درآمدهــا
كامـ ً
ـا ّ
درجامعــه اســت کــه دربســیاری ازتحلیلهــا بــه دموکراســی ارتبــاط داده میشــود .نابرابریهــای کــم یــا متوســط

بــا ســطوح بــاالی توســعه همــراه هســتند ،ولــی نابرابریهــای شــدید نمایانگــر ســطوح پاییــن توســعه اســت.

توسعۀ اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشهكن کردن فقر)
دوم ایجاد اشتغال ،كه هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.
نــگاه بــه توســعۀ اقتصــادی دركشــورهای پیشــرفته وكشــورهای توســعهنیافته متفــاوت اســت .در كشــورهای

توســعهیافته ،هــدف اصلــی افزایــش رفــاه و امكانــات مــردم اســت در حالیكــه در كشــورهای عقبمانــده،

بیشــتر ریشــهكنی فقــر و افزایــش عدالــت اجتماعــی مدنظــر اســت.

شاخصهای توسعۀ اقتصادی:
از جمله شاخصهای توسعۀ اقتصادی یا سطح توسعهیافتگی میتوان این موارد را برشمرد:
الــف .شــاخص درآمــد ســرانه :از تقســیم درآمــد ملــی یــك كشــور (تولیــد ناخالــص داخلــی)بــه جمعیــت

ـوال بــا
آن ،درآمــد ســرانه بدســت میآیــد .ایــن شــاخص ســاده و قابــلارزیابــی دركشــورهای مختلــف ،معمـ ً
ســطح درآمــد ســرانۀ كشــورهای پیشــرفته مقایســه میشــود .زمانــی درآمــد ســرانه  5000دالر درســال نشــانگر
توســعهیافتگی بــوده اســت و زمانــی دیگــر حداقــل درآمــد ســرانه  10000دالر.

ب .شــاخص برابــری قــدرت خریــد Purchasing Power Parity (PPP( :از آنجــا كــه شــاخص درآمــد ســرانه از
ـوال ســطح قیمــت محصــوالت و خدمــات دركشــورهای
قیمتهــای محلــی كشــورها محاســبه میگــردد و معمـ ً
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مختلــف جهــان یكســان نیســت ،از شــاخص برابــری قــدرت خریــد اســتفاده میگــردد .در ایــن روش ،مقــدار
تولیــد كاالهــای مختلــف در هــر كشــور ،در قیمتهــای جهانــی آن كاالهــا ضــرب شــده و پــس از انجــام تعدیــات

الزم ،تولیــد ناخالــص ملــی و درآمــد ســرانۀ آنــان محاســبه میگــردد.

ج .شــاخص درآمــد پایــدار  :GNA, SSIكوشــش بــرای غلبــه برنارســاییهای شــاخص درآمــد ســرانه و توجــه بــه

«توســعۀ پایــدار» بــه جــای «توســعۀ اقتصــادی» ،منجــر بــه محاســبۀ شــاخص درآمــد پایدارگردیــد .درایــن روش،
هزینههــای زیس ـتمحیطی كــه در جریــان تولیــد و رشــد اقتصــادی ایجــاد میگــردد نیــز در حســابهای ملــی

منظورگردیــده (چــه بــه عنــوان خســارت و چــه بــه عنــوان بهبــود منابــع و محیــط زیســت) و ســپس میــزان رشــد

و توســعه بدســت میآیــد.

د .شــاخصهای تركیبــی توســعه :از اوایــل دهــۀ  ،1980برخــی از اقتصاددانــان بــه جــای تكیــه بــر یــك شــاخص

انفــرادی بــرای اندازهگیــری و مقایســۀ توســعۀ اقتصــادی بیــن كشــورها ،اســتفاده از شــاخصهای تركیبــی را
پیشــنهاد نمودنــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه شــاخص تركیبــی موزنــی كــه مكگراناهــان ( )1973برمبنــای
 18شــاخص اصلــی (زیرشــاخص) 73محاســبه مینمــود ،اشــاره كــرد (بعــد ،شــاخص توســعۀ انســانی معرفــی

گردیــد).

ه .شــاخص توســعۀ انســانی  HDIایــن شــاخص در ســال  1991توســط ســازمان ملــل متحــد معرفــی گردیــد كــه
براســاس ایــن شــاخصها محاســبه میگــردد :درآمــد ســرانۀ واقعــی (براســاس روش شــاخص برابــری خریــد)،

امیــد بــه زندگــی (در بــدو تولــد) و دسترســی بــه آمــوزش (كــه تابعــی از نــرخ باســوادی بزرگســاالن و میانگیــن
ســالهای بــه مدرســهرفتن افــراد اســت).

رابطۀ بین حکمرانی خوب و توسعۀ اقتصادی و نه رشد اقتصادی:
كمــی (عــددی)
تفــاوت بــارزی بیــن دو اصطــاح رشــد و توســعۀ اقتصــادی وجــود دارد .رشــد اقتصــادی مفهومــی ّ

اســت در حالیكــه توســعۀ اقتصــادی مفهومــی كیفــی اســت « .رشــد اقتصــادی » را بــه تعبیــر ســاده ایــن گونــه
تعریــف میکنیــم  «:افزایــش تولیــد (كشــور) در یــك ســال خــاص در مقایســه بــا مقــدار آن در ســال پایــه .بــه

عبــارت دیگــر بــا نــگاه علمیتــر میتــوان گفــت :افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی ( )GNPیــا تولیــد ناخالــص
داخلــی ( ) GDPدر ســال مــورد نیــاز بــه نســبت مقــدار آن در یــك ســال پایــه رشــد اقتصــادی محســوب میشــود

كــه بایــد بــرای دســتیابی بــه عــدد رشــد واقعــی ,تغییــر قیمتهــا (بخاطــر تــورم) و اســتهالك تجهیــزات و
كاالهــای ســرمایهای را نیــز از آن كســر نمــود .از منابــع مختلــف رشــد اقتصــادی میتوانیــم بــه افزایــش بكارگیــری
نهادههــا (افزایــش ســرمایه یــا نیــروی كار ) ،افزایــش كارآیــی اقتصــاد (افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد) و
بكارگیــری ظرفیتهــای احتمالــی خالــی در اقتصــاد نــام ببریــم «توســعۀ اقتصــادی» عبارتســت از رشــد همــراه

بــا افزایــش ظرفیتهــای تولیــدی اعــم از ظرفیتهــای فیزیكــی ،انســانی و اجتماعــی .در توســعۀ اقتصــادی،

مهمتــر آنکــه در كنــار آن ،نهادهــای اجتماعــی نیــز متحــول خواهنــد
كمــی تولیــد را باعــث خواهــد شــد امــا ّ
رشــد ّ
شــد ،نگــرش افــراد جامعــه تغییــر خواهــد كــرد ،تــوان بهرهبــرداری از منابــع موجــود بــه صــورت مســتمر و پویــا
افزایــش یافتــه ،و هــر روز نــوآوری جدیــدی انجــام خواهــد شــد .امــا آنچــه ضــروری مینمایــد آن اســت کــه

امــر توســعه امــری فراگیــر در جامعــه اســت و نمیتوانــد تنهــا در یــك بخــش از آن اتفــاق بیفتــد .توســعه ،حــد

و مــرز و ســقف مشــخصی نــدارد بلكــه بدلیــل وابســتگی آن بــه انســان ,پدیــدهای كیفــی اســت (برخــاف رشــد
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كمــی اســت) كــه هیــچ محدودیتــی نــدارد.
اقتصــادی كــه كامـ ً
ـا ّ

توسعۀ پایدار:
معروفتريــن و جامعتريــن تعريفــي كــه تاكنــون ازايــن رويكــرد مطــرح شــده اســت ،میتــوان بــه گــزارش

س ايــن تعريــف ،توســعۀ پايــدار عبــارت
برانــت لنــد تحــت عنــوان «آينــده مشــترك مــا» اشــاره كــرد .بــر اســا 
ن اينكــه توانايــي نســلهاي
اســت از توســعهاي كــه نيازهــاي نســلهاي كنونــي جهــان را تأميــن نمايــد ،بــدو 

آينــده را در بــرآوردن نيازهــاي خــود بــه مخاطــره افكنــد وايــن توســعۀ پايــدار رابطــۀ انســان بــا طبيعــت در
سراســر جهــان اســت .توســعۀ پایــدار بــر ســه پایــۀ توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــي و محيط زیســتي اســتوار اســت.

در تعریــف جدیــد ،رابطــۀ فقــر و بــي ســوادی بــا تخریــب محيــط زیســت روشــن ميشــود .بــرای رســيدن بــه

پایــداری محيــط زیســتي بایســتي بــه کرامــت انســاني و گشــودن حــق انتخابهــای اقتصــادی بــرای او توجــه
شــود .در ایــن تعریــف ،تصميــم ســازی بــرای رســيدن بــه توســع پایــدار تنهــا وظيفــه و حــق دولتهــا نيســت،

بلکــه ســازمانهای غيردولتــي ،اقتصــاد بخــش خصوصــي و نهادهــای اجتماعــي و مدنــي همگــي شــرکایي بــا
حقــوق برابــر هســتند.

توسعۀ

اجتماعی
توسعۀ

توسعۀ

اقتصادی

پایدار

توسعۀ

محیط زیست

حوزههــای ســهگانۀ توســعه

توسعه پایدار پیراشهرنشینی
پیراشــهر فضــای در پیرامــون نواحــی شــهری اســت کــه بــا چشــم اندازهــای روســتایی در هــم آمیختــه میشــود.
درکشــورهای صنعتــی قدیمیتــر یــا کشــورهای پســا صنعتــی ،پیراشــهر ناحیــهای بــا تغییــرات اجتماعــی،

اقتصــادی ،و بازســاخت فضایـی ،و بــه کشــورهای بــه تازگــی صنعتــی شــده و بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه
پیراشــهر ناحیـهای بــا شهرنشــینی آشــفته اســت کــه منجــر بــه پراکندهرویــی میشــود .در هــر دو مــورد پیراشــهر

ل گــذار ،درک گونــۀ جدیــدی از قلمــرو
نــه تنهــا بــه حالــۀ بیــن شــهر و پیرامــون آن و بــه منزلــۀ پهنــۀ درحــا 

عملکــردی تلقــی میشــود .ویژگــی مشــترکی در ایــن نواحــی مشــاهده میشــود کــه عبارتانــد از :اجتماعــات
پراکنــده و نبــود حکمرانــی فضایــی.
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توسعه همه جانبه:
اصطــاح (توســعه) در منابــع و گفتوگوهــا بــا دو جهتگیــری مختلــف بــه کار بــرده میشــود .درکاربــرد

نخســت توســعه مفهومــی اســت (توصیفــی) .کاربــران آن را بــه عنــوان تلخیــص ویژگیهــای وضعیتــی کــه در

برخــی از جوامــع تحقــق یافتــه اســت ،دانســته کــه بــا انتــزاع ویژگیهــای مشــترک مــوارد و مصادیــق خــاص
تبدیــل بــه یــک مفهــوم (کلــی) شــده اســت .درایــن حالــت تــاش میشــود ،تصویرســازی دقیقتــر و عامتــری

از واقعیــت بــه دســت داده شــود یــا چرایــی و چگونگــی آن در برخــی از جوامــع توضیــح داده شــود .درکاربــرد

دوم توســعه مفهومــی (تجویــزی) اســت و بــه نوعــی نشــان دهنــدۀ موقعیتــی (آرمانــی) و (مطلــوب) اســت کــه،
(بایــد) بــرای دســتیابی بــه آن کوشــید .درایــن کاربــرد توســعه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا (آرمــان شــهر) مــورد نظــر
کاربــران و ارزشهــا و هنجارهــای مــورد قبــول آنهــا دارد .درکاربــرد امــروزی مــا ایــن دو جهتگیــری کمابیــش بــا

یکدیگــر آمیختهانــد .از یــک ســو ،بــاور داریــم توســعه در برخــی از جوامــع بــه وقــوع پیوســته اســت و میتــوان
بــا گــردآوری دادههــا ،دســته بنــدی و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر و درنهایــت تفســیر و تحلیــل آنهــا بــه شــناختی

واقعبینانــه از ایــن (پدیــده) دســت یافــت و بــا کمــک نظریههــای معتبــر بــه (تببیــن) آن پرداخــت .ازســوی
دیگــر تحقــق ایــن پدیــده را زمینهســاز و مقدمــهای الزم بــرای دســتیابی بــه برخــی از آرمانهــای اجتماعــی

چــون برابــری اجتماعــی ،آزادی فــردی و همبســتگی جمعــی تلقــی کــرده و تدبیــر بــرای تســریع و تســهیل وقــوع
آن را در جوامــع خویــش خواســتاریم .ازایــن رو هــم آن را (توصیــف) و هــم (تجویــز) میکنیــم .بــه لحــاظ

منطقــی بــه نظــر میرســد ،نخســت بایــد دیــدگاه روشــنی در زمینــۀ (توصیــف و تبییــن) توســعه داشــت.

پــس از آن میتــوان ایــن دیــدگاه را بــا (ارزشهــا و هنجارهــای) مــورد قبــول در زمینــۀ روابــط اجتماعــی مقایســه
کــرد و در مــورد مطلــوب یــا نامطلــوب بــودن ایــن (پدیــده) داوری کــرد.

در گام ســوم و بــه عنــوان نتیجــۀ دو گام قبــل ،میتــوان (تجویــز و توســعه) در زمینــۀ توســعه ســخن گفــت .بــه

عنــوان گام نخســت میکوشــیم ،تصــور خویــش را از توســعۀ همــه جانبــه و ابعــاد گوناگــون آن مشــخص ســازیم.
دریــک تعریــف کلــی و بــا پرهیــز از مجــادالت موجــود در ارائــۀ تعری ـف( ،توســعه) عبــارت اســت از( :افزایــش
پایــدار ظرفیتهــا و پویاییهــای یــک نظــام اجتماعــی بــرای بــرآورده ســاختن نیازهــای ادراک شــدۀ مــردم و

تطبیــق بــا شــرایط متحــول محیــط.

 )1توسعۀ اقتصادی :درمنابع مربوط به بحث توسعۀ اقتصادی به فرآیندهای زیر اشاره میشود:
-1-1افزایش ظرفیت تولید کاالها و خدمات بر پایۀ بهرهگیری از فناوری پیشرونده.
-2-1افزایــش دسترســی مــردم بــه کاالهــا و خدمــات تداومبخــش زندگــی (خــوراک ،پوشــاک ،مســکن ،بهداشــت
و )...و توزیــع گســتردهتر ایــن گونــه کاالهــا وخدمــات.

 -3-1گسترش دایرۀ انتخاب مردم.
عــزت نفــس وخــود مختــاری و احتــرام اجتماعــی در نتیجــۀ
 -4-1افزایــش زمینههــای الزم بــرای احســاس
ّ
برخــورداری بیشــتر.

 -5-1تعدیلهای نهادی ،رفتاری و نگرشی الزم برای بهرهگیری از فناوری پیشرفته و نوآوریهای فناورانه.
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 )2توسعۀ سیاسی :فرآیندهای زیر در این وجه از توسعه مورد توجه قرار دارند:
 -1-2گسترش و تمرکز قدرت حکومت و پیشرفت تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف در آن.
 -2-2افزایش مشارکت عمومی در فرآیند انتخاب رهبران و گزینش خطمشیهای عمومی.
-3-2گســترش رقابــت فراگیــر و معنـیدار و مســالمتآمیز میــان افــراد و گروههــای ســازمانیافته بــرای دســتیابی

بــه کلیــۀ مقامهــای حکومتــی در درون ســاختار سیاســی.

 )3توسعۀ فرهنگی :دراین وجه از توسعه به فرآیندهای زیر اشاره میشود:
-1-3افزایش میزان ذخیرۀ اطالعات ،مجاری انتقال آن و شدت و سرعت جریان اطالعات در جامعه.
 -2-3افزایش امکان مشارکت در تولید محصوالت فرهنگی و برخورداری و مصرف محصوالت آن.
 -3-3افزایــش میــزان خالقیــت و نــوآوری فرهنگــی و پذیــرش تنــوع و چندگونگــی و همزیســتی مســالمتآمیز و
رقابــت قاعدهمنــد همزمــان بــا آن.

 -4-3افزایش نقش عقالنیت انتقادی و باز اندیشانه در عرصۀ اندیشه و تدبیر عملی امور.
 )4توسعۀ اجتماعی :اغلب بر فرآیندهایی چون فرآیندهای زیر ،در آن اشاره میشود:
-1-4افزایــش خــرده سیســتمهای جامعــه و تفکیــک نقــش وکارکــرد آنهــا از یکدیگــر ،همــراه بــا افزایــش ارتباطــات
میــان ایــن خــرده سیســتمها و تأمیــن همبســتگی اجتماعــی همــراه بــا چندگانگــی و تنــوع.

-2-4افزایــش برابــری در برخــورداری از فرصتهــای اجتماعــی در دسترســی بــه منابــع و برخــورداری از رفــاه
اجتماعــی.

-3-4افزایش امکان مشارکت فعال مردم درتعیین سرنوشت فردی و جمعی خود.
-4-4افزایش تحرک اجتماعی براساس شایستگی و ویژگیهای اکتسابی افراد.
بــرای اندازهگیــری میــزان تحقــق توســعه در ابعــاد گوناگــون آن دریــک کشــور مشــخص (شــاخصهای)

مختلفــی پیشــنهاد شــده اســت .برخــی از صاحــب نظــران بــا هــدف سادهســازی و امــکان ارائــۀ الگــو (نمایــش
ســاده شــدهای از واقعیــت) ایــن شــاخصها را بــه حداقــل ممکــن تقلیــل دادهانــد .ایــن کار از ایــن نظــر دارای

اهمیــت اســت کــه ،میتــوان بــا بهرهگیــری از آن بــه نوعــی سادهســازی راهبردهــای دســتیابی بــه توســعه نیــز
اقــدام کــرد .بــه طــور مثــال گفتــه شــده اســت ســطح توســعۀ اقتصــادی یــک کشــور را میتــوان بــا توجــه بــه

دو شــاخص اندازهگیــری کــرد .یکــی (میــزان تولیــد ســرانۀ ملــی) و دیگــری (میــزان برابــری در توزیــع درآمــد).
دروضعیــت توســعهنیافتگی ســطح هــردو شــاخص پاییــن اســت و بــه هــر میــزان توســعۀ کشــور فزونــی یابــد

میــزان ایــن دو نیــز افزایــش خواهــد یافــت .بــا توجــه بــه ایــن دو شــاخص میتــوان بــه طــور سادهســازی
شــده ســه راهبــرد مختلــف را بــرای توســعۀ اقتصــادی تصــور کــرد.

راهبرد یکم( :اول رشد ،بعد توزیع(
راهبرد دوم( :اول توزیع ،بعد رشد)
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
راهبرد سوم( :رشد توأم با توزیع مجدد)
در راهبــرد اول تأکیــد بــر افزایــش تولیــد ســرانۀ ملــی در مراحــل اولیــه اســت و پــس از آن بــه توزیــع برابرتــر
توجــه و تأکیــد میشــود .میتــوان بــا همیــن قیــاس ،دو راهبــرد دیگــر را نیــز درک کــرد :اگــر همیــن کار را در
مــورد توســعۀ سیاســی هــم انجــام دهیــم و بــرای اندازهگیــری آن دو شــاخص (میــزان مشــارکت سیاســی) و

(گســتردگی رقابــت سیاســی) را پیشــنهاد کنیــم ،آنــگاه میتــوان از راهبردهــای مختلــف توســعۀ سیاســی بســته

ـا در زمینــۀ توســعۀ
بــه ایــن کــه اولویــت تقــدم را بــه کــدام یــک از شــاخصها بدهی ـم ،ســخن گفــت .یــا مثـ ً
تنــوع و خالقیــت و تولیــد محصــوالت فرهنگــی) از یــک ســو و
فرهنگــی میتــوان از شــاخصهای (میــزان
ّ
(میــزان همپذیــری و همزیســتی در قالــب یــک واحــد بــزرگ فرهنگــی) از ســوی دیگــر ســخن گفــت .شــاخص

دوم در واقــع میــزان یکپارچگــی و همبســتگی فرهنگــی را انــدازه میگیــرد .برایــن اســاس میتــوان از ســه
راهبــرد مختلــف در عرصــۀ فرهنــگ و توســعۀ آن نیــز ســخن گفــت .در زمینــۀ توســعۀ اجتماعــی نیــز میتــوان
از شــاخصهایی چــون (میــزان تقســیم کار و تخصصــی شــدن) و (میــزان احســاس مشــارکت و همبســتگی

جمعــی) ســخن گفــت و براســاس آن از راهبردهــای مختلــف ســخن گفــت .بــه طــور ســاده میتــوان الگوهــای
زیــر را بــرای هریــک از ابعــاد توســعه نمایــش داد:

شکل  )1راهبردهای توسعۀ اقتصادی
شکل  )2راهبردهای توسعۀ سیاسی
شکل )3راهبردهای توسعۀ فرهنگی
شکل )4راهبردهای توسعۀ اجتماعی
گرایــش انســانها بــه انتخــاب (همــه چیــز باهــم ) ممکــن اســت ،همــه را بــه راههــای میانــه و ترکیبــی دعــوت
کنــد .امــا درجهــان واقعــی همیشــه میــان دســتاوردهای مطلــوب و جــذاب نوعــی بــده بســتان وجــود دارد .ایــن

بحــث سادهســازی شــده را تنهــا بایــد تالشــی بــرای تصــور راههــای ممکــن تلقــی کــرد و نــه بیشــتر .انتخــاب
راهبــرد هــر جامع ـهای بــرای توســعه بایــد باتوجــه بــه تنگناهــا و امکانهــای آن جامعــه صــورت گیــرد.

مفهوم توسعۀ پایدار شهری:
امــروزه شــهرها بهعنــوان مصرفکننــده و توزیعکننــدۀ اصلــی کاالهــا و خدمــات ،کانــون توجــه بحــث پایــداری
شــدهاند .بنابرایــن بــهمنظــور دســتیابی بــه یــک وضعیــت پایــدار واقعــی در شــهرها ،تدویــن سیاســتهایی

جهــت حصــول بــه شــهرهای پایــدار ضــروری مینمایــد .بــه همیــن منظــور مقولـهای مهــم تحــت عنــوان توســعۀ

شــهری پایــدار در طــول دهــۀ  ۱۹۹۰و تــا بــه امــروز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در بســیاری از شــهرهای
جهــان مســائل و چالشهــای اساســی ماننــد ترافیــک و تراکــم زمیــن ،ســاختمانهای متــروک و خالــی از ســکنه،
تغییــر کاربــری زمیــن ،آلودگــی صوتــی ،آلودگــی آب و بســیاری از موضوعــات زیســتمحیطی دیگــر موضــوع

پایــداری شــهرها را مطــرح میکننــد .لــذا بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالتی کــه کالنشــهرها دارنــد بایــد بــه
ابعــاد و اصــول توســعۀ پایــدار شــهری توجــه کــرد و بــرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار انســانی ،شــهر پایــدار و

پایــداری شــهری ،بایــد برنامهریــزان ،شهرســازان و مدیــران شــهری ،بــا مدیریــت صحیــح و ســالم بتواننــد فضایــی
ســالم و درخــور بــرای مــردم ایجــاد کننــد .از طرفــی بــا مهاجــرت بیرویــه بــه کالنشــهرها ،مباحثــی ماننــد
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اســکان شــهروندان ،حاشیهنشــینی و بیــکاری مطــرح میشــود .بخــش عمــدهای از گســترش افقــی شــهرها
بــه ایندلیــل رخ میدهــد کــه بافــت موجــود پاســخگوی نیازهــا و انتظــارات جمعیــت ســاکن در آن نیســت و

اجتمــاع ســاکن در جســتجوی محیــط پاســخگوتر و مناس ـبتر محیــط انســان ســاخت جدیــدی را در بســتری
جدیــد بنیــان اســت .بافتهــای تاریخــی نواحــی مرکــزی شــهرها ،پاســخگوی نیــاز و انتظــارات شــهروندان آن

نبــوده و از جمعیــت اصلــی تهــی میشــود ،بافتــی کــه از لحــاظ زیسـتمحیطی و اکولوژیکــی پایــدار بــوده ،امــا
پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی را از دســت داده اســت.

دراکاکیــس اســمیت ،در فرآینــد شهرنشــینی پایــدار ،اصــول و رهیافتهــای توســعۀ پایــدار را بــه عنــوان اصلــی
در مطالعــات توســعۀ شــهرها پیشــنهاد میکنــد کــه توجــه بــه برابــری و مســاوات در رشــد اقتصــادی ،عدالــت

اجتماعــی و حقــوق شــهروندی ،دسترســی مناســب بــه خدمــات و نیازهــای اساســی و ارتقــاء آگاهــی نســبت
بــه محیطزیســت ،حرکتــی مناســب بــه ســوی کارآیــی بیشــتر در اســتفاده از منابــع ،محیطزیســت و عدالــت
اجتماعــی خواهــد بــود ،کــه بــه نوبــۀ خــود شــهرها را بــه ســوی پایــداری ســوق خواهــد داد.

طراحــی پایــدار در ســاختار شــهری بــر مینــای ســه اصــل اساســی شــکل میگیــرد :اصــل اول را میتــوان صرفــه

جویــی در مصــرف منابــع دانســت کــه درصــدد اســت تــا بــا مصــرف بهینــۀ منابــع ،میــزان کاربــرد ذخایــر تجدیــد
ناپذیــر را در ســخت و کارکــرد بناهــای شــهری پاییــن آورد.

اصــل دوم بــر طراحــی بــر اســاس چرخــۀ حیــات مبتنــی اســت کــه نتایــج و تبعــات زیس ـتمحیطی کل چرخــۀ
حیــات ،منابــع ســاخت و ســاز شــهری را از مرحلــۀ تــدارک تــا بازگشــت بــه طبیعــت در بــر میگیــرد.

اصــل ســوم را طراحــی انســانی میداننــد کــه ریشــه در نیــاز بــه حفــظ عناصــر زنجیــرهای نظامهــای زیســتی دارد

و تــداوم حیــات و بقــای انســان را در پــی دارد .بــر ایــن اســاس طراحــی شــهری و معمــاری پایــدار میبایســتی

کیفیــت محیطهــای کار و زیســتی را بهبــود بخشــد کــه موجــب افزایــش بهــرهوری و کاهــش فشــارهای روانــی

انســانی و بهبــود شــرایط زیســتی میگــردد کــه همــان مفهــوم رفــاه اجتماعــی و شــهروندی را بــه ذهــن متبــادر
میکنــد.

گردشگری و حکمرانی خوب:
مدیریــت و توســعۀ گردشــگری :توســعۀ گردشــگری فرآینــد پیچیــدهای اســت کــه عوامــل توســعۀ بینالمللــی و

ملــی و گروههــای درگیــر بــا سیاســت دولــت ،برنامهریــزی و قانونگــذاری را در بــر میگیــرد.

توســعۀ گردشــگری ،بــه منزلــۀ مجموعــۀ فعالیتهــای اقتصــادی تأثیــر بســزایی در تقویــت بنیانهــای اقتصــادی
جوامــع دارد .نقــش گردشــگری بــه منزلــۀ منبــع جدیــدی بــرای ایجــاد اشــتغال ،کســب درآمــد ،دریافتهــای

مالیاتــی بیشــتر ،جــذب ارز و تقویــت زیرســاختهای اجتماعــی ،کــه موجــب رشــد و توســعۀ ســایر صنایــع
میشــود ،در معــادالت متعــدد مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت( .کاظمــی ،1387 ،ص)13

رویکــرد مدیریــت یکپارچــه در مقاصــد توریســتی شــهری ،ســاحلی و روســتایی ،ابتــکار کمیســیون اروپــا در
برانگیختــن توســعه و تحقــق یــک رویکــرد پایــدار نســبت بــه گردشــگری در ایــن مقاصــد اســت .شــش معیــار

آی.کیــو.ام بــرای ایجــاد و ترقــی رویکــردی مشــارکتی بیــن مــردم ،گردشــگران ،محیــط و مدیــران عبــارت انــد از:
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 وجود مدیریتی قوی و نهادینه شده که منابع مالی و انسانی الزم را دارد؛ همــکاری بیــن همــۀ ســازمانهای دخیــل در ســطوح محلــی ،منطقــهای ،ملــی ،بینالمللــی براســاس ایجــادرویکــردی مشــارکتی؛

 ایجاد چشمانداز عمومی از توسعۀ گردشگری با همکاری آژانسهای درگیر در گردشگری و مردم محلی؛ توزیــع تأثیــرات مثبــت توســعۀ گردشــگری بیــن بازدیدکننــدگان ،شــاغالن بخــش تجــاری ،کارمنــدان اداری ومــردم محلــی؛

 تنظیم سیاستی استوار و یکپارچه در زمینه فعالیتهای خدماتی گردشگری؛ -معرفــی و ترویــج مشــوقهای بــرای بســط و توســعۀ ابتــکارات (ابداعــات ،پروژههــای جدیــد) بخــش خصوصــی

در جهــت بهبود کیفیــت گردشــگری)2000,European commission( .

تجارب موجود در زمینۀ توسعۀ گردشگری و حکمرانی خوب:
شــریفی رنانــی و همــکاران ( )1392در تحقیقــی تحــت عنــوان «نقــش حکمرانــی خــوب در جــذب گردشــگری
(مطالعــۀ مــوردی :کشــورهای منتخــب)  OPECبــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه برخــی شــاخصها نظیــر تولیــد

ناخالــص داخلــی ،نــرخ ارز ،حاکمیــت قانــون ،ثبــات سیاســی ،کارآیــی و اثــر بخشــی دولــت و کنتــرل فســاد بــر

تعــداد گردشــگران وارد شــده بــه ایــن کشــورها تأثیــر مثبــت و معنـیدار دارد و ســبب رونــق گردشــگری بــه ویــژه
در مناطــق روســتایی ایــن کشــورها گردیــده اســت.

از جملــه تجــارب عملــی و نظــری در خصــوص نقــش حکمرانــی خــوب در توســعۀ پایــدار و توســعۀ گردشــگری

مقالــهای اســت باعنــوان؛ «حکمرانــی خــوب در توســعۀ صنعــت گردشــگری در مناطــق حفاظــت شــده» کــه

هابنــر و همــکاران ( ،)2013در آن بــهبررســی عوامــل حکمرانــی خــوب کــه زمینهســاز توســعۀصنعــت گردشــگری
میباشــد پرداختهانــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه گردشــگری و توســعۀ آن نیازمنــد وجــود بــازار محــور،
سیاس ـتگذاری متمرکــز و فرآینــد تصمیمگیــری پاییــن بــه بــاال و مشــارکت ســهامداران (عمومــی و خصوصــی)

بــرای توســعۀ منطقــه میباشــد.

شــهر اردبیــل بـ ه عنــوان یکــی از شــهرهای ایــران جــزء شــهرهای دارای جاذبههــای گردشــگری فــراوان میباشــد.

در کنــار فعالیتهــای اقتصــادی ســنتی ،شــهر اردبیــل از دیربــاز همــه ســاله پذیــرای تعــداد زیــادیاز مســافران

بومــی و غیــر بومــی بــوده و فعالیتهــای گردشــگری در ایــن شــهر عمدتــاً بــا اقامتهــای ییالقــی آبدرمانــی

در فصــل تابســتان شــکل میگیــرد .در ســالهای اخیــر ،اســتان اردبیــل بــهدلیــل دارا بــودن توانمنــدی بالقــوه
فــراوان ،توجــه دولتمــردان و حتــی خــود مــردم را جلــب کــرده اســت.

ن همــه جاذبههــای اکوتوریســمی ،یادمانهــای تاریخــی ،فرهنگــی وجــود دارد ،نبایــد
در شــهری کــه ایــ 

ل از توســعۀ گردشــگری را نادیــده گرفــت و آن را بـ ه حــال خــود
ارزشهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی حاصـ 

رهــا کــرد .بــا درک ایــن واقعیــت میتــوان جایــگاه بســیار محکمــی بــرای توســعۀ شــهری تعریــف کــرد.
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

راهکارها و چالشهای توسعۀ استان اردبیل
سطح توسعۀ استان و آمارهای مربوط به توسعۀ اقتصادی (رقم و عدد و جدول)
ر
نرخ

استان

مشارکت

اردبیل

44/3

اقتصادی

نرخ بیکاری

12/4

سهم اشتغال در بخش

نسبت

اشتغال

38/7

سهم اشتغال

کشاورزی

صنعت

خدمات

34/4

24/7

40/9

ناقص زمانی

9/5

اســتان اردبیــل محــل تالقــی منطقــۀ حســاس و اســتراتژیک قفقــاز جنوبــی بــا ســایر بخشهــای ایــران محســوب

میشــود .توســعۀ اقتصــادی اســتان جزئــیاز رونــد کلــی توســعه در کشــور اســت و کنــد بــودن رونــد توســعه
عمدتــاً از مشــکالت ســاختاری موجــود در کشــور متأثــر میشــود .چالشهــای موجــود درعرصههــای سیاســی،

اقتصــادی و مدیریتــی در داخــل کشــور و مشــکالت ناشــی از سیاســت خارجــی از اهــم موانــع پیــش روی توســعۀ
همهجانبــه مــن جملــه توســعۀ اقتصــادی در ایــران محســوب میشــوند .عــدم وجــود فضــای اســتاندارد بــرای

فعالیــت احــزاب سیاســی و نهادهــای غیردولتــی ،فعــال نبــودن حداکثری نهادهــای مدنی در شــرایط موجــود ،عدم
وجــود رســانۀ تصویــری مســتقل و آزاد ،دولتــی و خصوصــی بــودن بخــش عمــدهای از اقتصــاد کشــور ،کمبودهــا و
نواقــص موجــود در قوانیــن مربــوط بــه فعالیتهــای بخــش خصوصــی ،نبــود بخــش خصوصــی قــوی ،رانتــی بــودن

اقتصــاد ،تــوان انــدک بخــش خصوصــی در رقابتهــای خارجــی ،عــدم اســتفاده از پتانســیل مدیــران شایســته
در ســطوح مختلــف مدیریتــی ،ارجحيتهــاي رفاقتــی ،بانــدی ،فامیلــی در انتصــاب مدیــران کــه نتیجــۀ منطقــی

محــدود بــودن فضــای سیاســی کشــور اســت از مصادیــق بــارز چالشهــای پیــش روی توســعۀ همــه جانبــه
ـدت عوامــل مذکــور در میــان اســتانهای بیشــتر و کمتــر توســعهیافته متفــاوت
ـدت و ِحـ ّ
درکشــور اســت .البتــه شـ ّ

اســت و بديهــي اســت کــه نمــود ایــن چالشهــا در اســتانهای کمتــر توســعهیافته بیشــتر از اســتانهای
توســعهیافته اســت .بــه مــوازات ایــن مســايل تبعیضهــای موجــود در تخصیــص بودجههــا بــه اســتانهای

توســعهنیافته یــا انــدک توســعهیافته و اختیــارات کمتــر اســتانها در ادارۀ خــود نیــز مزيــد بــر علــت اســت.

پرواضــح اســت کــه هرچــه از مشــکالت و موانــع ســاختاری برشــمرده شــده کاســته شــود بــه همــان میــزان کشــور
و اســتان اردبیــل میتوانــد در مســیر توســعۀ اقتصــادی قرارگیــرد .البتــه اســتان اردبیــل مزیــد بــر چالشهــای
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فــوق مشــکل دیگــری هــم دارد کــه شــاید ریشــۀ فرهنگــی داشــته باشــد و آن عــدم پذیــرش مدیــران شایســته و
توانمنــد مســتقل از ســوی افــراد و گروههایــی اســت کــه بــا هــدف منافــع شــخصی و بانــدی در فضــای سیاســی
اســتان ایفــای نقــش میکننــد .برنامهریزیهــای توســعهای و اجــرای دقیــق آنهــا نیازمنــد فضــای امــن ،آزاد
و حضــور شایســتهترینها در تمامــی عرصههــای زیســت اجتماعــی اســت .اســتان اردبیــل در زمينههــای

مختلفــی دارای پتانســيل اســت؛ توریســم ،گردشــگری ،کشــاورزی ،صنعــت و معــدن و ســایر مــوارد .مهــم ایــن
اســت کــه در هــر بخــش اقدامــات شایســته و بايســته بــه مقتضــای شــرایط صــورت پذیــرد .در غيبــت بخــش

خصوصــی توانمنــد و نبــود مدیریــت شایســته سیاســی قــوی و فراگیــر مبتنــی بــر توانمندیهــای همــۀ منابــع
انســانی پویــا براســاس رقابــت ،توســعۀ پایــدار ،همهجانبــه و متــوازن محقــق نخواهــد شــد .اولویــت اصلــی

در نيــل بــه توســعۀ پایــدار اســتفاده از منابــع انســانی شایســته ،بخــش خصوصــی مقتــدر و رویکــرد فرهنگــی و

سیاســی مبتنــی بــر مــردم ســاالری اســت .هنــر و فــن ادارۀ کشــور هــم در همیــن مســائل نهفتــه اســت تــا بتــوان
از نعمتهــای خــدادادی در مســیر رفــاه ملــت و توســعۀ اســتان و کشــور بهرهبــرداری نمــود و حقــوق نســلهای
بعــدی را نیــز محفــوظ داشــت .از ســوی دیگــر اســتان اردبیــل محــل تالقــی منطقــۀ حســاس و اســتراتژيک

قفقــاز جنوبــی بــا ســایر بخشهــای ایــران محســوب میشــود .ایــن اســتان بــا بهرهگیــری از همیــن موقعیــت

میتوانــد محــور چســبندگی اقتصــادی براســاس پیوســتگی ژئوپوليتکــی ایــران بــا قفقــاز جنوبــی و قفقــاز شــمالی
در فدراســيون روســیه و همینطــور از طریــق گرجســتان بــا دریــای ســیاه و اروپــای شــرقی باشــد .بــرای نیــل بــه

ایــن مقصــود اجــرای برخــی پروژههــای مهــم ضــروری اســت از جملــه اتصــال خطــوط بــرق روســیه و آذربایجــان
بــه خطــوط بــرق ایــران و همســایۀ ایــران جهــت انتقــال و تبــادل الکتریکــی ،اتصــال خــط آهــن آذربایجــان

بــه خطــوط آهــن سراســری ایــران کــه میتوانــد بــه شــاخهای فرعــی از کریــدور بینالمللــی شــمال -جنــوب
تبدیــل گــردد ،ایجــاد منطقــۀ آزاد تجــاری و صنعتــی مشــترک مغــان کــه در دســتور کار مجلــس شــورای اســامی
قــراردارد بــا جمهــوری آذربایجــان ،اجــرای پروژههــای صنعتــی مشــترک بــا آذربایجــان و گرجســتان ،گســترش

صنعــت توریســم اعــم از جــذب گردشــگران و بیمــاران کشــورهای هــدف کــه تحــت عنــوان توریســم درمانــی ازآن
یــاد میشــود ،احــداث بیمارســتان مجهــز در نزدیکــی مــرز دو کشــور بــا ســرمایهگذاری مشــترک بخشهــای
خصوصــی دو کشــور ،همــکاری مشــترک در زمینــۀ تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دیگــر طر حهــای ســودآور کــه

بــا هــدف رفــاه اهالــی اســتان و ملتهــای همســایه میتوانــد بــه ثمــر برســد ضروریســت .واضــح اســت کــه

اينگونــه همکار یهــا ســبب اشــتغال زایــی ،تولیــد بیشــتر و بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم و ارتقــاء ســطح
امنیــت درمنطقــه میگــردد .زمینــۀ دیگــری کــه اســتان اردبیــل میتوانــد مدنظــر داشــته باشــد ســواپ مــواد

ســوختی بــا آذربايجــان اســت کــه شــاید بتــوان در ســطح محدودتــری نســبت بــه آن مبــادرت نمــود .ســخن آخر
اينکــه ایــران و اســتان اردبیــل از طریــق ایــن محــور اســتراتژيک میتواننــد حداقــل بــا دو کشــور قفقــاز جنوبــی
و ارمنســتان پــس از آزادی اراضــی اشــغالی آذربایجــان توســط ارمنســتان و مناطــق قفقــاز شــمالی در فدراســیون

روســیه همکاریهــای حمــل ونقلــي ،تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی و فرهنگــی مناســبی داشــته باشــند و درایــن

راســتا بایــد زمینههــای الزم را بــرای جــذب طرفهــای خارجــی و داخلــی ایجــاد کننــد .بخشهــای خصوصــی

داخلــی و خارجــی بایــد بــا ارائــۀ تســهیالت الزم جــذب شــوند و نهادهــای دولتــی نقش نظارتــی وتســهيالتي خود
را ایفــا کننــد .از آنجــا کــه منطقــۀ آزاد تجــاری عمدتــاً بــا هــدف افزایــش تولیــد و صــادرات کاالهــای غیرنفتــی کــه
گام مهمــی در کاهــش نــرخ بیــکاری و افزایــش اشــتغال نیــز محســوب میشــود دایــر میگــردد .درصورتیکــه

ایــن اهــداف محقــق شــود يقينــاً درفراینــد توســعۀ اســتان میتوانــد تأثیــر قابــل توجهــی برجــای بگــذارد .البتــه
واردات کاال نیــز از طريــق مناطــق تجــاری انجــام میشــود امــا اولویــت بــا تولیــد و صــادرات اســت .بــا جــذب
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
ســرمایهگذران داخلــی و خارجــی و تولیــد کاالهــا بــا هــدف صــادرات کــه البتــه نیازمنــد بررســیهایی اولیــه
بــه منظــور هدفگــذاری صحیــح اســت و ســاخت هتلهــا و اماکــن تفریحــی و تجــاری در پیرامــون و متــن

منطقــۀ آزاد تجــاری و صنعتــی میتــوان شــاهد افزایــش نــرخ رشــد اقتصــادی گردیــد .بدیهــی اســت وجــود

مــرز مشــترک بیــن ایــران و آذربایجــان از طریــق شــهرهای مــرزی اســتان اردبیــل و اشــتراکات تاریخــی مــردم دو
کشــور مزيتــي اســت کــه بــا برنامهریــزی میتــوان از آن در مســیر توســعۀ اســتان ،رفــاه مــردم ،ارتقــاء امنیــت
منطقــهای و توســعه روابــط دو کشــور اســتفاده بهینــه از آن نمــود .البتــه همــه فعالیتهــا بایــد معطــوف بــه
تقویــت اعتمــاد متقابــل صــورت گیــرد تــا بتوانــد هــر چــه بیشــتر موجبــات تقویــت همکاریهــای متقابــل

فیمابیــن را فراهــم آورد .ایــن فراینــد میتوانــد زمینــۀ بازگشــایی مرزهــای دیگــری را مزیــد بــر مــرز فعــال
بیلهســوار را فراهــم کنــد .البتــه نظــارت متقابــل فراگیــر بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع اقدامــات ضــد امنیتــی و

قاچــاق کاال بویــژه کاالهــای ممنوعــه ضــروری اســت .تأمیــن درآمدهــای مشــروع ازطریــق فعالیتهــای تجــاری

عمــده و چمدانــی در مناطــق مــرزی بــرای مرزنشــینان بــه ســهم خــود موجــب کاهــش قاچــاق کاال و همینطــور
همــکاری مــردم منطقــه بــا مســؤالن مــرزی و گمرگــي در کنتــرل قاچــاق و امنیــت منطقــه خواهــد شــد.

نتیجه گیری :
رشــد اقتصــادی یکــیاز شــاخصهای مهــم توســعه محســوب میشــود و بــا توجــ ه بــه هدفگــذاری اکثــر
کشــورها بــهســمت بهبــود و ارتقــای ســطح رفــاه جامعــه ،مقولــۀ رشــد اقتصــادی همــواره بــا متــون اقتصــادی
عجیــن بــوده اســت .مطالعــات متعــددی در خصــوص مدلهــای رشــد اقتصــادی طــی دهههــای گذشــته و

اخیــر انجــام شــده اســت ،بهطور یکــه در خصــوص تبییــن علــل رشــد اقتصــادی از نقــش ســرمایه و نیــروی
کار بــهعنــوان مهمتریــن عوامــل رشــد ،ب ـه تدریــج طــی مطالعاتــی بــا ورود عوامــل دیگــر همچــون تغییــرات

جمعیتــی ،ســرمایۀ انســانی ،ســرمایۀ اجتماعــی ،بهداشــت ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،رانــت و غیــره کاملتــر
شــده اســت.

بــا ایــن وجــود تفاوتهــای چشــمگیر در عرصــۀ رشــد اقتصــادی کشــورها لــزوم بازنگــری و تکمیــل نظریههــای
موجــود را ضــروری دانســته و مطالعــات متعــددی در خصــوص معرفــی الگوهــای جدیــد رشــد در حــال انجــام

اســت .آنچــه در دهههــای اخیــر مطــرح شــده ،نقــش مؤثــر حکمرانیخــوب بــا رویکــردینویــن مبتنــیبــر

شــفافیت عملکردهــا ،پاســخگویی دولتهــا ،حاکمیــت قانــون و کیفیــت قوانیــن ،کنتــرل و مقابلــه بــا فســاد و
رانــت و ارتقــای کارآمــدی دولتهــا در الگوهــای رشــد اقتصــادی میباشــد .بهطــوری کــه شــواهد تجربــی

نشــان از ایــن دارنــد کــه خصوصیســازی و ایجــاد دولــت حداقــل بــه تنهایــی نمیتوانــد الزامــات رشــد و

توســعۀ اقتصــادی را بههمــراه داشــته باشــد و ضــروری اســت کــه در کنــار کوچکســازی حجــم فعالیتهــای

دولــت و گــذر از اقتصــاد دولتــی بــه خصوصــی ،برخــی از الزامــات و سیاســتها از قبیــل؛ شفافســازی و

پاســخگویی دولــت ،ارتقــای کارآمــدی ،کنتــرل فســاد و رانــت ،ثبــات سیاســی و اقتصــادی ،مقرراتزدایــی و
حاکمیــت قانــون مصــوب در کنــار سیاســت کوچکســازی دولــت اتخــاذ گــردد.

بــا توجــه بــه تجربیــات کشــورهای توســعهیافته و دســتاوردهای علمــی در حــوزۀ توســعه و عــدم توســعهیافتگی

جوامــع میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قواعــد و مؤلفههــای حکمرانــی خــوب ماننــد ( شــفافیت،

مســئولیتپذیری ،پاســخگویی بــه مــردم ،مشــارکت ،حاکمیــت قانــون ،انعطــاف پذیــری) تأثیــر مســتقیم در
بهبــود عملکــرد اقتصــادی و توســعهای جوامــع و دولتهــا دارد .اقتصاددانــان در حــوزۀ اســتان بــا توجــه بــه

گفتمان سیاست
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عــدم توســعهیافتگی و محرومیــت و عــدم توســعۀ تاریخــی کــه وجــود داشــته و بــا توجــه بــه پتانســیلها و
ظرفیتهــای اساســی کــه ایــن شــهر دارد توانســتهاند بــه آن ســطح از توســعۀ پایــدار کــه مطلــوب شهرســتان

اســت برســند و بتواننــد عقــب ماندگــی تاریخــی را جبــران کننــد و اگــر نتواننــد ایــن عقــب ماندگــی را جبــران
کننــد بــه دلیــل ضعــف عملکــرد آنهاســت چــون عملکردهــا مبتنــی بــر مؤلفــه و محورهــای حکمرانــی خــوب نبــوده

اســت .اقتصاددانــان بــرای اینکــه بــه ســطح توســعۀ پایــدار و خــوب برســند بایــد محورهــای اساســی را در اســتان

پیــاده کننــد .اگــر محورهــا را در اســتان بتواننــد بــه خوبــی اجــرا کننــد جامعــه بــه ســطح مطلــوب و پایــداری
میرســد.
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نقش سازمانهای بینالمللی در صلح قرهباغ
علی پرنیا (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)

چکیده
پایــان جنــگ ســرد یــا نظــام دو قطبــی ،ایــن تصــور را بــه وجــود آورد کــه پایــان ایــن جنــگ منجــر بــه پایــان
بســیاری از منازعــات منطق ـهای میگــردد .امــا ایــن امــر نــه تنهــا تحقــق نیافتــه بلکــه باعــث افزایــش چنیــن

تعارضــات نیــز شــده اســت .یکــی از بحرانهــای قدیمــی در منطقــه ،بحــران قرهبــاغ اســت کــه دارای ابعــاد
منطق ـهای و بینالمللــی اســت و بــه عنــوان یــک چالــش اساســی میــان دو جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان

مــی باشــد و ایــن دو کشــور را در مســیر جنــگ و نبردهــای خونیــن قــرار داده اســت .بــا شــدت گرفتــن بحــران
قرهبــاغ ،تالشــهای جــدی توســط کشــورهای منطقــه ،ســازمانهای بینالمللــی بــه منظــور رفــع مناقشــه و اســتقرار
صلــح در ایــن منطقــه صــورت پذیرفتــه اســت .پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا ابعــاد گوناگــون ایــن بحــران

منطقـهای و رونــد صلــح بیــن ایــن دو کشــور را مــورد بررســی قــرار دهــد .و ســؤال اصلــی کــه مطــرح میشــود

ایــن اســت کــه چــرا ســازمانهای بینالمللــی در پایــان بخشــیدن بــه بحــران قرهبــاغ و ایجــاد صلــح پایــدار در

منطقــه مؤثــر نبودهانــد؟ فرضی ـهای کــه بــرای ایــن ســؤال مطــرح میشــود ایــن اســت کــه عــدم تحقــق صلــح
در بحــران قرهبــاغ متأثــر منافــع بازیگــران منطقــهای و فرامنطقــهای در تحــوالت ایــن منطقــه میباشــد.

مقدمه
در طــول تاریــخ ،عــاوه بــر ایــن کــه صلــح طلبــی و صلــح خواهــی از آرمانهــای اکثــر جوامــع بــوده اســت،

جنــگ گریــزی هــم جــزء جدایــی ناپذیــر زندگــی بشــر بــوده اســت .در واقــع ،جنــگ بــه نــوع زندگــی سیاســی
بشــر مربــوط اســت و بــه مــوازات آن در هــر دوره تالشــهایی بــرای حــل مســالمتآمیز ایــن اختالفــات صــورت
گرفتــه اســت .همانطــوری کــه فروپاشــی شــوروی پیامدهــای مهمــی را در جهــان بــه دنبــال داشــت ،اســتقالل
جمهور یهــا در آســیای مرکــزی و قفقــاز نیــز شــرایط جدیــدی را در منطقــه بــه وجــود آورد .موقعیــت ژئوپلیتیــک و
ژئواکونومیــک منطقــۀ قرهبــاغ باعــث شــد تــا قدرتهایــی ماننــد آمریــکا ،اتحادیــۀ اروپــا ،ناتــو ،اســرائیل ،ترکیــه

و ایــران بــرای حضــور و نفــوذ در کشــورهای منطقــه فعــال شــوند ،و روســیه نیــز بــر اســتمرار حضــور سیاســی،

اقتصــادی و نظامــی خــود تأکیــد ميورزیــد .عــدم وجــود نهادهــای مدنــی و زیرســاختهای اقتصــادی از یــک
ســو و رقابــت قدرتهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای از ســوی دیگــر ،مانــع از ایجــاد صلــح در ایــن منطقــه شــده

اســت ،بــه طــوری کــه زمینــه بــرای ایجــاد بحرانهــا فراهــم گردیــده اســت و در برگیرنــدۀ حــوادث داخلــی و
خارجــی ملتهــا بــا آثــار متفاوتــی شــده اســت .از نظــر سیاســت بینالملــل بحــران بــه طــور معمــول مربــوط

بــه حوادثــی اســت کــه دولتهــا مســتقیماً در آن ذی نفــع و درگیــر میباشــند .البتــه ترســیم مــرز مشــخص

میــان بحرانهــای داخلــی و بینالمللــی در شــرایط کنونــی جهــان تــا حــدودی غیرممکــن بــه نظــر میرســد؛
چــرا کــه یــک بحــران داخلــی کــه در یــک کشــور اتفــاق میافتــد ،میتوانــد عواقــب و آثــار بســیاری در خــارج
از مرزهــای آن کشــور داشــته باشــد .از طــرف دیگــر نمیتــوان مــرز مشــخصی را میــان بحرانهــای سیاســی،
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اقتصــادی ،اجتماعــی ،امنیتــی ،هویتــی و قومــی در یــک کشــور ترســیم نمــود ،چــرا کــه هــر کــدام از ایــن
بحرانهــا اگــر موجــب بحــران دیگــری نباشــد ،حداقــل تأثیرگــذار میباشــد و میتوانــد تبعاتــی در خــارج از

مرزهــای آن

کشــور داشــته باشــد .از جملــه بحرانهــای موجــود در منطقــۀ قفقــاز جنوبــی میتــوان بــه بحــران قرهبــاغ
میــان جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اشــاره نمــود .منطقــۀ خودمختــار قرهبــاغ کوهســتانی در جنــوب

شــرقی کوههــای قفقــاز واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه بــا مســاحتی حــدود 4400کیلومتــر ۵/۱درصــد از کل

مســاحت آذربایجــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .منطقــۀ قرهبــاغ بــه صــورت یــک منطقــۀ بســته در عمــق
غربــی خــاک آذربایجــان قــراردارد و در نتیجــه کوچکتریــن مــرز آبــی یــا خاکــی مشــترک بــا ارمنســتان نــدارد.

نزدیکتریــن خــاک ایــن منطقــه بــه ارمنســتان هفــت کیلومتــر از طریــق داالن الچیــن اســت .بحــران قرهبــاغ
یکــی از بحرانهــای قدیمــی در ســرزمینهای اتحــاد جماهیــر شــوروی بــوده کــه دارای ابعــاد منطقــهای و
بینالمللــی شــده و دورنمــای آن نامشــخص میباشــد .ایــن بحــران در ســال ۱۹۹۱و پــس از فروپاشــی شــوروی

ســابق بــه عنــوان یــک چالــش اساســی میــان دو جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان مطــرح شــد و ایــن دو کشــور
را در مســیر جنــگ و نبردهــای خونیــن قــرار داده اســت .بــه گون ـهای کــه بــر اســاس آمارهــای موجــود بیــش
از پنجاههــزار نفــر جــان خــود را بــر اثــر ایــن بحــران از دســت دادهانــد .بیــن ســال هــای ۱۹۹۴_۱۹۹۱بیــش از
 ۷۰۰000آذری و  ۴۰۰000ارمنــی مجبــور بــه فــرار از خانههــای خــود شــدند .یکــی از دالیــل بیشــتر بــودن مهاجــرت

آذر یهــا کنتــرل و تســلط ارمنیــان بــر قرهبــاغ کوهســتانی و هفــت منطقــۀ مجــاور بــوده اســت .امــروزه ارامنــه

و تــا حــدودی کردهــا اکثریــت مطلــق قرهبــاغ را تشــکیل مــی دهنــد اگرچــه درگیر یهــا پــس از آتشبــس

آوریــل  ۲۰۱۶بــا تــاش کشــورهای منطقــه و ســازمان ملــل تــا حــدودی پایــان یافــت .تــا پیــش از جنــگ قرهبــاغ

در ۲۷ســپتامبر ۲۰۲۰ ،حــوادث خشــونتآمیز در ســطح منطقــه و خطــوط مــرزی دو کشــور افزایــش محسوســی

یافتــه بــود ،بــه طــوری کــه شــاهد نقــض چندبــارۀ آتشبــس از ســوی دو طــرف بودیــم .نتیجــۀ ایــن امــر نیــز

بــروز جنــگ میــان دو کشــور در ســپتامبر  ۲۰۲۰میباشــد .ناگفتــه نمانــد کــه ایــن تقابــل نظامــی ،بدتریــن نــوع
آن از زمــان آتشبــس در مــاه آوریــل ۲۰۱۶میــادی بــوده اســت .خشــونت میــان دو کشــور در منطقــه قرهبــاغ

در ســال ۲۰۲۰مشــابه جنــگ چهــار روزه ۲۰۱۶اســت ،چــرا کــه هیــچ نیــروی حافــظ صلحــی در منطقــۀ مــورد

منازعــه حضــور نداشــته و آتشبــس تاکنــون بــه خاطــر تــوازن قــوا میــان دو طــرف حفــظ شــده اســت کــه
البتــه ایــن موازنــۀ قــدرت بــه خاطــر درگیــری ســپتامبر ۲۰۲۰تغییــر یافــت .ایــروان و باکــو همچنــان بــه دنبــال

تحقــق حداکثــری درخواسـتهای خــود بــه منظــور حــل و فصــل ایــن منازعــه هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه

فرانســه ،روســیه و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــه عنــوان ســه عضــو گــروه مینســک در ســازمان همــکاری و امنیــت

اروپــا کــه مســئولیت میانجیگــری در حــل و فصــل ایــن بحــران را داشــته ،فاقــد وحــدت رویــه و اتحــاد الزم
بــرای فشــار بــه طرفهــای درگیــر ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان (بــه منظــور مصالحــه) هســتند.

الف) نقش سازمان ملل متحد
از مهمتریــن اهــداف ســازمان ملــل متحــد از زمــان تأســیس آن ،حفــظ صلــح و امنیــت بینالمللــی و انجــام
اقدامــات جمعــی مؤثــر جهــت جلوگیــری و از بیــن بــردن تهدیــدات علیــه صلــح و متوقــف ســاختن هرگونــه عمــل
تجــاوز یــا ســایر اقدامــات ناقــض صلــح بــوده اســت .هیــچ مناقشــهای را در طــول تاریــخ نمیتــوان یافــت
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
کــه مــورد توجــه خــاص ســازمان ملــل نبــوده باشــد .مناقشــۀ میــان دو کشــور جمهــوری آذربایجــان و جمهــوری

ارمنســتان بــر ســر قرهبــاغ نیــز کــه طــی عملیــات نظامــی در اوایــل ســال ۱۹۹۲رخ داد ،در همــان زمــان در دســتور
کار ســازمان ملــل قــرار گرفــت.

طبــق مــادۀ  ۲۴منشــور ســازمان ملــل متحــد شــورای امنیــت کــه یکــی از ارکان اصلــی ســازمان ملــل متحــد
محســوب میشــود و مســئولیت حفــظ صلــح و امنیــت بینالمللــی را بــر عهــده دارد و اعضــای ســازمان توافــق
کردهانــد کــه شــورای امنیــت در اجــرای وظایفــی کــه بــه موجــب ایــن مســئولیت بــر عهــده دارد ،از ســوی آنهــا
عمــل نمایــد .شــورای امنیــت در اجــرای وظیفــۀ خــود از دو طریــق :مداخلــۀ مســالمتآمیز در حــل اختالفهایــی

کــه احتمــال دارد صلــح و امنیــت بینالمللــی را بــه خطــر بینــدازد ،شــرایط حــل اختالفــات و مداخلــه قهرآمیــز
یــا اتخــاذ روشهــای اجبــار کننــده عمــل مینمایــد ( .موســی زاده ،1399 ،ص)125

شــورای امنیــت در نخســتین تــاش بــرای مدیریــت بحــران قرهبــاغ در  ۳۰آوریــل  ۱۹۹۳قطعنامــۀ  ۸۲۲را صــادر

کــرد کــه ایــن قطعنامــه عــاوه بــر اظهــار نگرانــی شــدید از وخیــم شــدن روابــط میــان آذربایجــان و ارمنســتان

جــر جمهــوری آذربایجــان
و ادامــۀ کشــمکش میــان آنهــا و تهاجــم گســتردۀ نیروهــای ارمنــی بــه منطقــۀ کَ َلب َ
نگرانــی شــدید از آواره شــدن جمــع کثیــری از غیرنظامیــان مناطــق اشــغالی جمهــوری آذربایجــان ضمــن تأکیــد بــر
حــق حاکمیــت و تمامیــت ارضــی جمهــوری آذربایجــان و ســایر کشــورهای منطقــه تأکیــد بــر اصــل غیــر قابــل

تغییــر بــودن مرزهــای بینالمللــی بــه حــق اســتفاده از نیــروی نظامــی بــرای تصــرف ســرزمین دیگــران و تأکیــد
بــر لــزوم رعایــت اصــول و روشهــای بشــر دوســتانه و لــزوم ارســال کمکهــای بشردوســتانه بــه غیرنظامیــان،

توقــف فــوری همــۀ فعالیتهــای خصمانــه و تــاش بــرای برقــراری آتشبــس پایــدار و خــروج فــوری نیروهــای

اشــغالگر کلبجــر و ســایر مناطــق و تــداوم مذاکــرات صلــح را خواســتار شــد,1993 ,security council resolution( .
)822

بــا ایــن حــال ارمنســتان بــا عــدم توجــه بــه واکنــش شــورای امنیــت در مقابــل اشــغال شــهرهای آذربایجــان

بــه اعمــال خــود ادامــه داد .بنابرایــن شــورای امنیــت بــا دیــدن ادامــۀ اشــغالگری و بــا وصــول گــزارش گــروه

مینســک کــه حاکــی از نداشــتن نتیجــۀ تالشهــای صلحآمیــز بــرای متوقــف کــردن اشــغال ســرزمینهای

آذربایجــان قطعنامــۀ  ۸۵۳را صادرکــرد .ایــن قطعنامــه بــا تأکیــد مجــدد بــر مــوارد مذکــور در قطعنامــۀ ۸۲۲

بــا محکــوم کــردن حملــه بــه مــردم غیــر نظامــی و بمبــاران شــهرها در نهایــت خواســتار بررســی فعــال پرونــدۀ
مناطــق اشــغالی در شــورای امنیــت شــد شــورای امنیــت همچنیــن در  14اکتبــر  ۱۹۹۳بــا وصــول نامــۀ رئیــس گــروه
مینســک ،قطعنامــۀ  ۸۷۴و متعاقــب آن بــا لحــاظ عــدم توجــه ارمنســتان در عمــل بــه قطعنامههــای گذشــته و
اصــرار در اشــغال مناطــق بیشــتر قطعنامــۀ  ۸۸۴را صــادر کــرد)884 ,1993 ,security council resolution(.

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ،در اکتبــر  ۲۰۰۴موضــوع وضعیــت اراضــی اشــغالی آذربایجــان را در دســتور

کار خــود قــرار داد .بازدیــد هیــأت اعزامــی ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا از اراضــی اشــغالی آذربایجــان در

سـیام ژانویــه و بیســتم فوریــۀ  ،۲۰۰۵پیــش قدمــی جمهــوری آذربایجــان در بررســی موضــوع وضعیــت اراضــی

اشــغالی خــود در مجمــع عمومــی را بــه دنبــال داشــت .مهمتریــن پیامــد حاصــل از ایــن بازدیــد گزارشــی بــود
کــه بــر اســاس حقایــق ارائــه شــده از ســوی آذربایجــان و نیــز بــر مبنــای مطالعــات و تحقیقــات صــورت گرفتــه در

مــورد وضعیــت منطقــه تهیــه شــده بــود .مجمــع عمومــی در هفتــم ســپتامبر  ۲۰۰۶بــا اتفــاق آرا خــود قطعنامــۀ
 285/60نظــر بــه پیشــنهاد جمهــوری آذربایجــان در خصــوص انفجارهــا و بمبارانهــای گســتردهای کــه روی داده
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
بــه تصویــب رســاند .ایــن قطعنامــه بــر ضــرورت هدایــت و رهبــری یــک عملیــات زیسـتمحیطی تأکیــد داشــت

کــه تخمیــن و ارزیابــی تاثیــرات بلنــد ملــت و کوتــاه مــدت انفجارهــای صــورت گرفتــه بــر محیــط منطقــۀ درگیــری
و ترمیــم آن را ایجــاب مینمــود .اگــر چــه جمهــوری ارمنســتان در ابتــدا ایــن قطعنامــه را بــه طــور مشــروط
پذیرفتــه بــود ولــی در جریــان اجــرای قطعنامــه از آن کنارهگیــری نمــود .در چهاردهــم مــارس  2008بــار دیگــر
مجمــع عمومــی قطعنامــۀ  243/60صــادر نمــود و بــه طــور جــدی اظهــار نگرانــی نمــود کــه مخاصمــۀ مســلحانه در

منطقــۀ قرهبــاغ صلــح و امنیــت بینالمللــی را بــه مخاطــره افکنــده اســت .مجمــع همچنیــن در ایــن قطعنامــه

بــر حــق مســلم آوارگان و پناهنــدگان جهــت بازگشــت بــه ســرزمین مــادری خویــش تأکیــد داشــت بــه عــاوه
کــه هیــچ دولتــی نبایــد اراضــی اشــغال شــده توســط نیروهــای ارمنســتان را قانونــی شــناخته و بــه رســمیت

بشناســد ( .باقــری ،1389 ،ص )8 6در مجمــوع ســازمان ملــل متحــد بــدون کســب توفیقــی بــرای میانجیگــری
در ایــن بحــران و تنهــا بــا تصویــب قطعنامــۀ توصیــهای و غیرالــزام آور ،ادامــۀ حــل و فصــل بحــران را بــه

گــروه مینســک ســپرده و خــود را درگیــر نمیکنــد( .ویســینژاد ،1391 ،ص )15البتــه بعــد از بــروز دوبــارۀ جنــگ
قرهبــاغ در ســپتامبر ۲۰۲۰ ،ســازمان ملــل ضمــن بیانی ـهای خواســتار کاهــش تنــش میــان کشــورهای آذربایجــان

و ارمنســتان در منطقــۀ قرهبــاغ کوهســتانی شــده اســت.

ب) نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ گروه مینسک
بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ۱۹۹۱جمهور یهــای آســیای مرکــزی و قفقــاز در کانــون

توجــه کشــورهای اروپایــی قــرار گرفتنــد .اروپاییــان بــه خوبــی بــه ایــن امــر واقــف بودنــد کــه همجــواری بــا
جمهور یهــای تــازه تولدیافتــه یــک واقعییــت ژئوپلیتیــک محســوب شــده و قابــل اغماض نیســت .ایــن واقعییت

ژئوپلیتیــک میتوانســت هــم بــه عنــوان یــک چالــش و هــم یــک فرصــت بــرای اروپــا مطــرح گــردد .اگــر غــرب
رویکــردی تــوأم بــا درهــای بســته و انــکار را بــا جمهور یهــای آســیای مرکــزی و قفقــاز انتخــاب میکــرد شــاید

در کوتــاه مــدت هزینــۀ کمتــری را بــرای آن دربرداشــت .بــا ایــن وجــود ایــن رویکــرد بــدون تردیــد در دراز مــدت
مخاطــرات و تهدیــدات بســیاری را بــرای اروپــا بــه دنبــال م ـیآورد .انتخــاب دیگــر پیــش روی اروپــا انتخابــی
دوراندیشــانه ،پرهزینهتــر و البتــه مســتلزم آمادگــی بیشــتر بــرای درگیــر شــدن فعــال در مســائل و مشــکالت
منطقــه بــود کــه اروپاییــان نهایتــاً ایــن گزینــه را انتخــاب نمودنــد .حــل مســئلۀ عمــده بــرای اروپــا انتخــاب

ســاختار و ابــزاری بــود کــه بتوانــد توســط آن در منطقــه حضــور داشــته باشــد .بــه خدمــت گرفتــن کنفرانــس
همــکاری و امنیــت اروپــا بــه دالیــل متعــددی میتوانســت بــه بهتریــن و مناســبترین ابــزار بــرای حضــور و

رســیدن بــه اهــداف در منطقــۀ فققــاز بــه شــمار آیــد .مهمتریــن ایــن دالیــل عبــارت بــود از:

•کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ساختار و نهادهای مورد نیاز برای مأموریت فوق را در اختیار داشت.
•کنفرانــس میتوانســت بــه نمایندگــی کشــورهای اروپایــی بــه عنــوان «یــک کل و یــک مجموعــه» اقــدام نمــوده
و ایــن امــر مداخلــۀ یــک کشــور خارجــی در امــور داخلــی کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز را بــه همــراه

نداشــت( .خانــی ،1384 ،ص)32

در ســال  ۱۹۹۲ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا نیــز ماننــد ناتــو عضویــت همــۀ جمهور یهــای قفقــاز جنوبــی
را پذیرفــت و بــه ایــن ترتیــب ،کوشــید بــا توســعۀ فضــای امنیتــی خــود نفــوذش را در ایــن منطقــۀ اســتراتژیک

گســترش دهــد .در واقــع ایــن ســازمان ،اولیــن ســازمان غربــی بــود کــه هــر ســه کشــور قفقــاز جنوبــی را بــه
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عضویــت خــود در آورد .مهمتریــن اقــدام امنیتــی ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا در قفقــاز را میتــوان

تأســیس گــروه مینســک بــه منظــور حــل و فصــل مناقشــۀ قرهبــاغ عنــوان کــرد( .کاظمــی ،1380 ،ص .)37ایــن

گــروه دارای ســه عضــو اصلــی ،شــامل نماینــدگان روســیه ،فرانســه و آمریــکا اســت .شــورای امنیــت ملــل متحــد
پــس از صــدور چهــار قطعنامــه در ســالهای نخســتین مناقشــه بــا شناســایی گــروه مینســک ،بــه عنــوان میانجــی

ادامــۀ کار حــل مناقشــه را بــه ایــن گــروه ســپرد( .تویســرکانی ،1389 ،ص  )49بــا تــاش گــروه مینســک در نهایــت
در تاریــخ ۹مــی  ۱۹۹۴طرفیــن درگیــر در بحــران قرهبــاغ قــرارداد آتشبــس را میــان خــود امضــا نمودنــد و از
۱۲مــی آتشبــس در منطقــه برقــرار گردیــد .ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا در چارچــوب گــروه مینســک در

رابطــه بــا حــل و فصــل بحــران قرهبــاغ پــس از انجــام ســفرهای متعــدد ،طر حهــای صلحــی را بــه طرفهــای

درگیــر پیشــنهاد داده اســت کــه بــه شــرح زیــر میباشــد:

.1طرح صلح برای حل کلی مناقشه
در ژوئــن ســال  ۱۹۹۷ایــن طــرح ارائــه شــد .بــر اســاس ایــن طــرح ،باید کلیــۀ موضوعــات و مســائل مــورد اهمیت
در ایــن مناقشــه بــا نظــر طرفیــن جمــع آوری و در قالــب یــک طــرح جامــع ،تمامــی مــوارد آن مــورد بحــث و

توافــق قــرار گیــرد و در نهایــت بــرای اجــرای آن برنامــۀ زمانبنــدی تنظیــم گــردد همچنیــن بــر اســاس آن رژیــم
حقوقــی قرهبــاغ و تخلیــۀ مناطــق اشــغالی همزمــان انجــام میشــد( .واعظــی ،1389 ،ص )165امــا ایــن پیشــنهاد
توســط جمهــوری آذربایجــان رد شــد)3 ,2011,smailzade( .بــه دلیــل اینکــه مقامــات جمهــوری آذربایجــان معتقــد

بودنــد کــه بــدون بازگشــت جمعیــت آذربایجانــی ســاکن در مناطــق قرهبــاغ بــرای گفتوگوهــا آمادگــی ندارنــد.

از طرفــی معتــرض بودنــد کــه در ایــن طــرح بــه خــروج شــبه نظامیــان ارمنــی از داالن اســتراتژیک الچیــن
اشــارهای نشــده اســت( .کاظمــی ،1384 ،ص)432

.2طرح صلح مرحلهای
گــروه مینســک در رابطــه بــا حــل و فصــل مناقشــۀ قرهبــاغ در ســپتامبر۱۹۹۷ ،دومیــن طــرح خــود موســوم بــه

دو مرحل ـهای را بــه جــای طــرح قبلــی خــود ارائــه کــرد .بــر اســاس ایــن طــرح شــبه نظامیــان ارمنــی بایســتی

در مرحلــه اول تمــام مناطــق اشــغالی پیرامــون قرهبــاغ ،بــه جــز مناطــق اســتراتژیک شوشــا و الچیــن را تخلیــه

نمــوده و در مرحلــه دوم مناطــق اســتراتژیک مذکــور را همزمــان بــا تعییــن سرنوشــت حقــوق قرهبــاغ و تأمیــن
امنیــت اهالــی ارمنــی قرهبــاغ اســترداد نماینــد .ایــن طــرح بــا پذیرفتــه شــدن از ســوی آذربایجــان در ابتــدا

بــه نظــر میرســید کــه جامعتریــن و موفقتریــن طــرح گــروه مینســک بــرای حــل و فصــل مناقشــۀ قرهبــاغ

اســت .لئــون ترپتروســیان ،رئیــس جمهــور وقــت ارمنســتان نیــز در 25ســپتامبر ۱۹۹۷بــا صــدور بیانی ـهای اعــام

کــرد کــه حاضــر اســت بــه طــرح دو مرحلـهای جامــۀ عمــل بپوشــاند .امــا تحــت تأثیــر اقدامــات ملیگرایــان کــه
در ارمنســتان داشــتند ،ترپتروســیان یــک مــاه پــس از صــدور بیانیــۀ  ۲۵ســپتامبر مجبــور بــه اســتعفا شــد و بدیــن

ترتیــب طــرح دو مرحل ـهای بــا دگرگونــی قــدرت در ارمنســتان بــه شکســت انجامیــد( .کاظمــی ،1384 ،ص)433
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
.3طرح دولت عمومی
در هفتــم نوامبــر۱۹۹۸ ،گــروه مینســک ســومین و جنجــال برانگیزتریــن طــرح خــود را بــرای حــل و فصــل مناقشــۀ
قرهبــاغ ارائــه نمــود .بــر اســاس ایــن طــرح کــه بــه طــرح دولــت عمومــی معــروف شــده اســت ،قرهبــاغ دارای

اختیــارات کمتــر از اســتقالل و بیشــتر از خودمختــاری میشــود در واقــع قرهبــاغ بــر اســاس ایــن طــرح ارتــش،

پرچــم و ســرود ملــی مســتقل خــود را خواهــد داشــت( .کاظمــی ،1384 ،ص )433در ایــن طــرح ایجــاد جمهــوری
خودمختــار قرهبــاغ ،پذیرفتــه شــدن زبــان ارمنــی بــه عنــوان زبــان رســمی و تعییــن وضعیــت ارتباطــی شــهر

الچیــن پیشبینــی شــده بــود ( )2013:36,Yilmazامــا جمهــوری آذربایجــان ایــن پیشــنهاد را بــه دلیــل ایــن کــه
مانــع عمــدۀ تمامیــت ارضــی جمهــوری آذربایجــان بــود و بــه حالــت فعلــی قرهبــاغ مشــروعیت میبخشــید ،رد

کــرد ( .زنگنــه ،1385 ،ص )96هــم زمــان بــا اوج درگیر یهــا در قرهبــاغ در ســپتامبر  ۲۰۲۰رهبــران آمریــکا ،روســیه

و فرانســه کــه مســئولیت رهبــری گــروه مینســک را نیــز برعهــده دارنــد ،خواســتار آتشبــس فــوری و همــه جانبــه
در منطقــۀ قرهبــاغ کوهســتانی شــده بودنــد .آذربایجــان و ارمنســتان تاکنــون دوبــار بــر ســر آتشبــس بــه
منظــور جم ـعآوری اجســاد و مبادلــۀ اســرای جنگــی توافــق کردنــد ولــی ایــن آتشبــس رعایــت نشــده اســت.

رهبــران گــروه مینســک بــر تالشــهای خــود بــر ســر یافتــن یــک راه حــل سیاســی افزودهانــد .گــروه مینســک
بــا گذشــت حــدود ســه دهــه موفــق نشــده اســت در منطقــۀ قرهبــاغ کوهســتانی صلحــی پایــدار برقــرار کننــد
و آتــش جنــگ بــار دیگــر در اواخــر ســپتامبر شــعلهور شــده اســت .منازعــۀ قرهبــاغ ،منازع ـهای مرکــب اســت از
خــاک و نــژاد و دیــن گرفتــه تــا مطالبــات قدرتهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای را میتــوان بــه عنــوان عوامــل

مؤثــر در بــروز و طوالنــی شــدن ایــن بحــران مؤثــر دانســت و بــه واکاوی میــزان و چگونگــی نقــش هــر کــدام در
ایــن مســئله پرداخــت( .معیــن آبــادی و صــدری ،1393،ص )17لــذا بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع میتــوان

عوامــل و متغیرهــای تــداوم بحــران را بــه دو بخــش درونزا و بــرونزا تقســیم نمــود.

ج) عوامل مؤثر درونزا در بحران قرهباغ
.1تضادهــای قومــی ،دینــی و فرهنگــی  :قومیــت بــه منزلــۀ یکــی از شــاخصهای اساســی ملّ ــت ،نقشــی

تعیینکننــده در سرنوشــت کشــورها دارد .مبنــای اصلــی تجزیــۀ شــوروی و بالــکان و تشــکیل دولتهــای جدیــد،

هویتهــای قومــی بــود کــه ایــن فرآینــد هنــوز بــه مرحلــۀ تکامــل و ثبــات نرســیده اســت .کشــورهای تــازه

تشــکیل شــده هنــوز مســتعد تجزیــه و تقســیم بــه واحدهــای دیگــر مبتنــی بــر هویتهــای قومــی هســتند .نتایج
ایــن تجزیههــا و الحاقــات فقــط بــه مســایل داخلــی کشــورها و تغییــر مرزهــای سیاســی محــدود نمیگــردد

بلکــه در انــدازۀ گســترده ســبب بــر هــم خــوردن ترتیبــات منطقـهای و برقــراری ترتیبــات نویــن و ایجــاد معــادالت
جدیــد میشــود و روابــط بیــن کشــورها را بــا تحــول اساســی روبـهرو میســازد( .واحــدی ،1386 ،ص )8تضادهــای

قومــی ،فرهنگــی و مذهبــی میــان آذر یهــا و ارامنــه یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر مناقشــه قرهبــاغ اســت .بایــد
اذعــان داشــت کــه منازعــات در بیــن جوامعــی کــه بــا هــم تضــاد فرهنگــی داشــته باشــند ،نســبت بــه جوامعــی

کــه از یــک همگونــی و یکپارچگــی فرهنگــی برخوردارنــد عمیقتــر و شــدیدتر هســتند .بنابرایــن حــل و فصــل
آنهــا نیــز دشــوار خواهــد بــود( .کاظمــی ،1384 ،ص )427از ایــن رو مناقشــۀ قرهبــاغ نیــز هرچنــد در ابتــدای امــر

موضوعــی سیاســی و شورشــی قومــی بــر ضــد نظــام سیاســی تلقــی میشــد ،رفتــه رفتــه در بــاور گروهــی مــردم
آذربایجــان و بــه ویــژه آذر یهــا مناقشــۀ قومــی و حتــی دینــی قلمــداد گردیــد( .واحــدی ،1386 ،ص)21
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.2موقعیــت ژئوپلیتیــک قرهبــاغ :بــه دنبــال اشــغال قســمتی از اراضــی جمهــوری آذربایجــان از جملــه قرهبــاغ و

اطــراف آن توســط جمهــوری ارمنســتان ،منطقــۀ بــا اهمیــت گنجــه و بخــش مهمــی از مــرز مشــترک آذربایجــان
بــا گرجســتان در خطــر محاصــره قــرار گرفتــه بــود (قســمتی از ایــن مناطــق در درگیر یهــای ســپتامبر  ۲۰۲۰از
ارمنســتان بازپسگرفتــه شــد) وضعیــت توپوگرافــی منطقــۀ قفقــاز بــه گونهایســت کــه جمهــوری آذربایجــان

در مناطــق پســت و کــم ارتفــاع و ارمنســتان و قرهبــاغ در مناطــق کوهســتانی قــرار دارد و ایــن مســئله باعــث
شــده تــا منطقــۀ قرهبــاغ اشــراف کاملــی بــه جلگــۀ گرجســتان داشــته باشــد .ایــن مســئله پتانســیل دفاعــی

جمهــوری آذربایجــان را تضعیــف کــرده و ایــن کشــور را در مقابــل حملههــای دشــمن کــه در مناطــق کوهســتانی و
صعبالعبــور قــرار دارد آســیب پذیــر میکنــد .بــه همیــن دلیــل در جریــان جنــگ ،نیروهــای ارمنــی قرهبــاغ بــا

بــه دســت گرفتــن بلندیهــای مشــرف بــه دشــت شــیروان بــر نواحــی همــوار و همجــوار شــرق قرهبــاغ و پیــش
کوههــای دشــتهای غربــی آذربایجــان اشــراف کامــل دارنــد و تمــام مناطــق غربــی جمهــوری آذربایجــان و
راههــای تدارکاتــی جنوب_شــمال و شــرق_غرب در تیــررس توپخانــه آنــان قــرار دارد و همیــن مســئله نگرانیهــای

امنیتــی را بــرای جمهــوری آذربایجــان بــه دلیــل مجــاورت ژئوپلتیــک بــه ارمغــان آوردهاســت( .امیراحمدیــان،
 ،1389ص)127

.3ســندرم مافیایــی شــدن؛ دولتهــای دچــار چالــش :بــا فروپاشــی شــوروی رونــدی از مافیایــی شــدن و

افزایــش فعالیتهــای مجرمانــه در آســیای مرکــزی و قفقــاز جنوبــی پدیــد آمــد کــه قاچــاق مــواد مخــدر،

جنایــات ســازمانیافته ،اقتصادهــای در ســایۀ فســاد و رانتخــواری و رانتجویــی را دربــر میگیــرد ایــن
فعالیتهــا کــه در زمــان حکومــت نظامهــای کمونیســتی در حاشــیه یــا بــه زبــان دقیقتــر در ســایۀ ایــن نظــام

هــا قــرار داشــتند بــا فروپاشــی شــوروی بــه مرکــز زندگــی سیاســی و اقتصــادی راه یافــت و رژیمهــای منطقــه

بــه دنبــال پایــدار کــردن منافعــی هســتند کــه از ایــن طریــق بــه دســت میآیــد( .گلشــنپژوه و همــکاران،
 ،1382ص )121بــا وجــود بحــران قرهبــاغ و وضعیــت نــه صلــح و نــه جنــگ ،شــرایط جامعــه امنیتــی تعریــف

و اقتصــاد ،سیاســی میشــود و امــکان پوشــش قانونــی بــرای پنهــان کــردن حیــف و میــل درآمــد ملــی و
کمکهــای ســازمانهای بیناللملــی فراهــم میشــود کــه مراکــز متعــدد قــدرت از آن بهرهمنــد میشــوند.
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بیشــترین ســوء اســتفادهها از تحریــم نفتــی عــراق ،در برنامــۀ فــروش نفــت در

برابــر غــذا رخ داد کــه فســاد آن دامنگیــر برخــی صاحــب منصبــان عالــی رتبــۀ ســازمان ملــل نیــز شــد و اتهامــات
زیــادی متوجــه ایــن مقامــات شــد .چنیــن شــرایطی بــه دولتهــا امــکان میدهــد درآمدهــای ملــی جامعــه

را صــرف تشــکیل نیروهــای امنیتــی کننــد تــا هیــأت حاکمــه را بیشــتر محافظــت کــرده و طــول دورۀ قــدرت

آنــان را طوالنیتــر و بقــای مشــروعیت آنــان را تضمیــن و تأمیــن کننــد .همچنیــن عــدم پاســخگویی آنــان بــه
ســازمانهای حسابرســی بــه دلیــل محرمانــه قلمــداد کــردن ترتیبــات امنیتــی و نظامــی ،از شــگردهایی اســت

کــه میتوانــد توجیــه ایــن نــوع ســوء اســتفادههای صاحبــان قــدرت باشــد .آنچــه مــردم جمهــوری آذربایجــان

و ارمنســتان از آن رنــج میبرنــد ،تصــرف و کنتــرل اســتان قرهبــاغ کوهســتانی و نواحــی پیرامونــی نیســت ،بلکــه

دســتاویز قــراردادن وجــود ایــن بحــران بــه عنــوان مستمســکی بــرای ادامــۀ حکومتهــای هیأتهــای حاکمـهای
اســت کــه توانایــی حــل مشــکالت اقتصــادی مــردم از جملــه رفــع بیــکاری ،مبــارزه بــا مافیــای اقتصــادی ،رشــوه
و فســاد اداری را نــدارد .اکنــون بحــران قرهبــاغ بــرای هــر دو هیــأت حاکمــه و طــرف ســوم یعنــی قرهباغیهــا
بــه مســئلۀ حیثیتــی تبدیــل شــده اســت .اگــر نهادهــای بیناللملــی آن را بــه نفــع آذربایجــان تمــام کننــد ،هیــأت

حاکمــۀ ارمنســتان بــه مــردم خــود کــه ســالها از بحــران اقتصــادی بــه بهانــۀ وجــود جنــگ رنــج بردهانــد چــه

پاســخی میتوانــد بدهــد و دههــا ســؤال دیگــر( .کالجــی ،1389 ،ص)65
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د) عوامل مؤثر برونزا در بحران قرهباغ
آســیای مرکــزی و قفقــاز در قــرن ۱۹عرصــۀ رقابتهــای گســتردهای بــود ،کــه از نیمــۀ ایــن قــرن روس و انگلیــس

را بــه عنــوان دو بازیگــر اصلــی آن رودرروی یکدیگــر قــرار داد« .رودیــارد کیپلینــگ» ایــن رویارویــی را کــه دو
بازیگــر بــزرگ اروپایــی درگیــر آن بودنــد بــازی بــزرگ نامیــد .بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد شــوروی و در پــی ایجــاد
ژئوپلتیکــی بــار دیگــر باعــث ایجــاد تحرکهــای جــدی از ســوی کشــورهای مختلــف در منطقــه و جهــان شــد تــا

در جهــت اهــداف و منافــع خــود اعمــال نفــوذ کننــد( .کوالیــی ،1398 ،ص )5و هــر کــدام از ایــن بازیگــران در پــی

بــه حدأکثــر رســاندن منافــع و دســتاوردهای خــود و بــه دنبــال محــروم ســازی بازیگــران دیگــر از ایــن فرصتهــا
هســتند .در ادامــۀ سیاس ـتها و اهــداف بازیگــران مؤثــر در بحــران قرهبــاغ را بررســی خواهیــم کــرد.

.1روســیه :در ســال ۱۹۹۱کــه جمهوریهــای چهاردهگانــه از روســیه ،جــدا شــدند ابتــدا ایــن تصویــر وجــود داشــت
کــه بــاری از دوش مســکو برداشــته شــده اســت و روسهــا دیگــر کاری بــا ایــن مناطــق ندارنــد .امــا بــا بــروز

مشــکالت امنیتــی در ایــن جمهور یهــا و خطراتــی کــه بــرای منافــع مســکو و روسهــای ســاکن منطقــه داشــت و

همچنیــن ،احتمــال ســرایت بحــران بــه درون مرزهــای فدراســیون روســیه ،معلــوم شــد کــه روســیه نمــی توانــد به
مســائل ایــن منطقــه بیتفــاوت باشــد .از ایــن رو ،توجــه بــه خــارج در ابعــاد سیاســی _ امنیتــی و اقتصــادی بــه

عنــوان یــک اولویــت اساســی بــرای مســکو درآمــد .در ســال۱۹۹۳،ملّ یگرایان افراطــی و کمونیسـتها بــر ویژگــی
امپراطــوری دولــت روســیه تأکیــد کــرده و از محــدودۀ شــوروی ســابق بــه عنــوان خــارج نزدیــک و حــوزۀ منافــع

حیاتــی یــاد میکردنــد کــه بایــد دکتریــن مونــرو روســی را در مــوارد آن اعمــال نمــود .در بیــن کشــورهای منطقــۀ
قفقــاز ،ارمنســتان دارای موقعیــت ویــژه و روابطــی خــاص بــا مســکو میباشــد .روســیه بــه شــدت از همجــوار

شــدن جمهور یهــای تــرک زبــان خــود شــامل؛ چچــن ،تاتارســتان و داغســتان بــا ترکیــه نگران اســت و خــود را در
مقابــل سیاســتهای پانترکیســم ،نفــوذ غــرب و گســترش بنیادگرایــی آســیبپذیر میدانــد لــذا واقــع شــدن

ارمنســتان در شــرق ترکیــه ،ایــن کشــور را بــه یــک مانــع جغرافیایــی در مقابــل توســعۀ نفــوذ بــه مناطــق جنوبــی
روســیه تبدیــل کــرده اســت .از طرفــی مقامــات ارمنســتان در چارچــوب ســازمان کشــورهای مشــترکالمنافع بــه

روســیه اجــازه دادهانــد کــه نیروهــای خــود را در دو پایــگاه ۱۰۲گیومــری و پایــگاه هوایــی ایــروان مســتقر کنــد.

در بحــران قرهبــاغ نیــز روســیه حمایتهــای آشــکاری از ایــن کشــور انجــام داد و تســلیحات و کارشناســان

نظامــی زیــادی بــه ارمنســتان گســیل داشــت( .قنبــری ،1389 ،ص )54بــا وجــود چنیــن حمایتهایــی روســیه بــه

منظــور جلوگیــری از برتــری نظامــی ارمنســتان در مقابــل آذربایجــان و بــه هــم خــوردن تعــادل قــدرت در منطقــه،

ـران
همــواره در اعطــای کمــک بــه ارمنســتان جانــب احتیــاط را رعایــت کــرده اســت .بــه نظــر برخــی از تحلیلگـ ِ
ـایل منطقــه روســیه عــزم جــدی بــرای تحقــق صلــح کامــل نــدارد و شــرایط نــه جنــگ و نــه صلــح بــا حفــظ
مسـ ِ
آتشبــس بــرای رســیدن بــه اهــداف منطقــهای خــود مناســبترین گزینــه ارزیابــی میشــود در جمعبنــدی
کلــی از رویکــرد روســیه در بحــران قرهبــاغ بایــد بیــان نمــود کــه بــا توجــه بــه ضعــف نظامــی و سیاســی و نیــز
تغییــر در اولویتهــای سیاســت خارجــی در خــارج نزدیــک دیگــر قــادر بــه حفــظ انحصــار بــر روی حــوزۀ دریــای

خــزر و منابــع آن نیســت بنابرایــن مســکو تصمیــم گرفــت کــه از نوعــی ثبــات نامطمئــن در منطقــه حمایــت کنــد
تــا هــم از منافــع پروژههــای بیناللملــی در خصــوص نفــت و حمــل و نقــل برخــوردار شــود و هــم بــا اســتفاده
از اهــرم مناقشــات حــل نشــده ،در صــورت ضــرورت ،فضایــی بــرای اعمــال نفــوذ در منطقــه بــرای خــود باقــی

بگــذارد( .واعظــی ،1389 ،ص )180در درگیــری بیــن دو کشــور آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر  ۲۰۲0قرهبــاغ،

وزارت خارجــۀ روســیه در مســکو اعــام کرد«:روســیه بــه ایــروان همــۀ حمایتهــای مــورد ضــرورت را انجــام
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
خواهــد داد ،در صورتــی کــه بــر خــاک ارمنســتان مســتقیماً درگیر یهــا پیشآیــد.
.2آمریــکا :در زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی سیاســت آمریــکا در قفقــاز معطــوف بــه کشــور خاصــی

نبــود .عمدهتریــن سیاســت آمریــکا در ۱۹۹۰مدیریــت صلحآمیــز گــذار از دوران شــوروی بــود .سیاســت آمریــکا

در ایــن دوره کمــک بــه بازســازی بازارهــای منطقــه ،تقویــت دموکراســی بــود .بعــد از اقــدام تروریســتی ۱۱ســپتامبر
 ۲۰۰۱در جنــگ علیــه تروریســم بــه رهبــری آمریــکا ،قفقــاز جنوبــی پایــگاه مطمئــن و راهبــردی بــرای نیروهــای

آمریکایــی بــرای اعــزام بــه خاورمیانــه و افغانســتان محســوب میشــد( .پورابراهیــم و گــودرزی ،1390 ،ص)85
آمریــکا بــر اســاس تعریــف جهانــی از منافــع راهبــردی خــود ،وارد فعالیــت میانجیگــری در بحــران قرهبــاغ
شــده اســت .هــدف اصلــی آمریــکا ایــن اســت کــه در رقابــت بــا ســایر بازیگــران بینالمللــی بحــران قرهبــاغ
بــه ویــژه روســیه ،بتوانــد نفــوذ دائمــی خــود در حــوزۀ قفقــاز جنوبــی را تثبیــت نمایــد( .عیس ـینژاد)152 ،1391 ،

ایــن مســئله در دو سیاســت ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ریشــه دارد؛ اول ،سیاســت نفــوذ در مناطــق کلیــدی و مهــم
جهــان کــه قرهبــاغ بــه دلیــل منابــع انــرژی کــه کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان بــه عنــوان طرفیــن اصلــی

درگیــر در بحــران قرهبــاغ بــه جهــت تولیــد و ترانزیــت انــرژی اهمیــت فراوانــی دارنــد( .زهرانــی فرجــی)1392 ،
آمریــکا بــرای کاهــش انحصــار روســیه در بــازار انــرژی و گرفتــن ایــن اهــرم فشــار از مســکو ،احــداث خطــوط
لولــۀ جدیــدی را از منطقــۀ قفقــاز برنامهریــزی نمــود و حاصــل ایــن تالشهــا احــداث خــط انتقــال نفــت و خــط

انتقــال گاز از باکو_تفلیــس_ ارزروم مــی باشــد .از دیــدگاه طــرف آمریکایــی عبــور ایــن خطــوط انــرژی از خــاک
جمهــوری آذربایجــان ،گرجســتان و ترکیــه ضمــن تحکیــم روابــط سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــورها ،نفــوذ

روســیه و ایــران از دیگــر اهــداف آمریــکا در بحــران قرهبــاغ نیــز ایــن اســت کــه از نفــوذ ایــران در منطقــۀ قفقــاز

جلوگیــری کنــد و بــه نوعــی ایــران را از دایــرۀ مذاکــرات صلــح و رونــد میانجیگــری دور کنــد( .کاظمــی،1391،
ص )21آمریــکا سیاســت همــه چیــز منهــای ایــران را در دســتور کار قــرار داده اســت .در درگیــری بیــن دو کشــور

آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر ۲۰۲۰قرهبــاغ ،مایــک پمپئــو ،وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا در  ۲۴اکتبــر  ۲۰۲0در
جلســات جداگانــه بــا «جیحــون بایرامــف» وزیــر خارجــۀ آذربایجــان و «زهــراب منــات ســاکانیان» وزیــر خارجــۀ
ارمنســتان خواســتار پایــان جنــگ در منطقــۀ قرهبــاغ کوهســتانی شــد .و از هــر دو طــرف خواســت ضمــن پایــان
خشــونتها از مــردم غیرنظامــی خــود محافظــت کننــد .او تصریــح کــرد کــه در صــورت پایــان یافتــن اشــغال

قرهبــاغ آذربایجــان آمــادۀ یافتــن راه حــل سیاســی بــرای درگیــری و از ســرگیری ســریع گفتوگوهــای اساســی

اســت.

.3ترکیــه :یکــی از بازیگــران منطقــهای مهــم در تحــوالت مربــوط بــه بحــران قرهبــاغ ،ترکیــه میباشــد .ترکیــه
پــس از اســتقالل جمهور یهــای آســیای مرکــزی و قفقــاز ،از یــک ســو بــا تبلیــغ پانترکیســم و یــک حکومــت

ســکوالر و از ســوی دیگــر بــه عنــوان نماینــدۀ کشــورهای غربــی و پــل ارتباطــی آنهــا در منطقــه ،بــه ســرعت روابــط
خــود را در مناطقــی کــه نفــوذ دیرینــۀ روســیه را شــاهد بودیــم توســعه داده اســت (واعظــی ،1389 ،ص .)188در

واقــع عملکــرد ترکیــه در قفقــاز پــس از فروپاشــی شــوروی همــواره در رقابــت بــا ایــران و روســیه در ایــن منطقــه
بــوده اســت .آمریــکا نیــز درکنــار راهکارهــای سیاســی بــرای مقابلــه بــا نفــوذ ایــران و روســیه در منطقــه ،تــاش

نمــود تــا بــا حمایــت از ترکیــه بــه عنــوان الگــوی پیشــرفت بــرای کشــورهای منطقــه مانــع از نزدیکــی کشــورهای

آســیای مرکــزی و قفقــاز بــه ایــران و روســیه گــردد .از اهــداف اصلــی سیاســت خارجــی ترکیــه در دوران حــزب
عدالــت و توســعه ،چنــد جانبهگرایــی در روابــط بینالملــل و توجــه بــه مناطــق پیرامونــی میباشــد .یکــی از

مناطقــی کــه در ایــن دوره بــرای مقامــات ترکیــه اهمیــت دارد منطقــۀ آســیای مرکــزی و قفقــاز اســت .از ایــن
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
رو ترکیــه تــاش مینمایــد تــا نفــوذ خــود را در ایــن مناطــق افزایــش دهــد .بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف

آذربایجــان بــه عنــوان کلیــد دســت یافتــن ترکیــه بــه ایــن منطقــه و منافــع آن بــوده اســت .زمینههــای مشــترک
فرهنگــی و زبانــی میــان دو کشــور ترکیــه و آذربایجــان عامــل تســریعکننده و مهمــی بــرای ترکیــه در جهــت

توســعۀ نفــوذ در منطقــه محســوب میشــود .در درگیر یهــای آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر قرهبــاغ در
ســپتامبر ،۲۰۲۰ترکیــه کــه یکــی از حامیــان تروریســتهای تکفیــری اســت نیروهــای تکفیــری وهابــی از ســوریه و
لیبــی را بــه ایــن منطقــه گســیل کــرده اســت.

.4ایــران :رویکــرد حکومــت جمهــوری اســامی ایــران در قبــال بحــران قرهبــاغ اشــغالی طــی جنــگ بیــن دو
کشــور جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر  ۲۰۲۰ناشــی از فاکتورهایــی ماننــد اعتراضــات شــهروندان

تُ ــرک ایــن کشــور ،انتقــاد برخــی شــخصیتهای دینــی و سیاســی ،حمایــت قــوی ترکیــه از آذربایجــان و پیشــروی

و موفقیتهــای چشــمگیر ارتــش ایــن کشــور در مقابــل نظامیــان اشــغالگر ارمنســتان ،افشــای حضــور گــروه

تروریســتی پ.ک.ک در ایــن منطقــه و غیــره ،الأقــل در ظاهــر شــاهد تغییــر نســبی بــوده اســت .حضــور تکفیر یها
در منطقــۀ قرهبــاغ در جنــگ میــان جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان ،یــک تهدیــد اســت شــواهد نشــان میدهــد

کــه گروههایــی از نیروهــای تکفیــری در قالــب چنــد گــروه کــه جمــع آنهــا بــه بیــش از ۳هــزار نفــر میرســد،
در کنــار نیروهــای جمهــوری آذربایجــان در حــال جنــگ بــا ارمنســتان هســتند .نیروهــای تکفیــری وهابــی از

ســوریه و لیبــی بــه ایــن منطقــه گســیل شــدهاند کــه عامــل آن ترکیــه اســت .ایــران و روســیه در جنــگ ســوریه

مانــع قــدرت گرفتــن تکفیر یهــا در ایــن کشــور شــدند امــا ترکیــه یکــی از حامیــان تروریســتهای تکفیــری
بــود .اینکــه جمهــوری آذربایجــان چگونــه اجــازه داده تکفیر یهــای تروریســت در کنــار آنهــا قــرار بگیرنــد خــود

مســئلهای اســت مبهــم ،چــرا کــه تکفیر یهــا دشــمنان شــیعیان هســتند .همــواره ایــن نگرانــی وجــود داشــته

اســت کــه تروریســتهای تکفیــری وهابــی وارد کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز شــوند ،چــرا کــه ایــن کشــورها
تحــت آمــوزش تفکــر وهابیــت ســعودی قــرار دارنــد .آتشبســی کــه روســیه بــا میانجیگــری خــود بیــن

ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان ایجــاد کــرده بــود ،نقــض شــد و هــر دو کشــور یکدیگــر را متهــم بــه نقــض
آتشبــس میکننــد .امــا گزارشــهای موثقــی وجــود دارد کــه تروریســتهای تکفیــری وهابــی آتشبــس را نقــض

کردهانــد .حضــور تکفیر یهــا در قفقــاز بــا عاملیــت ترکیــه میتوانــد شــرایط را بــرای ایــن کشــور وخیــم کنــد.
منافــع آنــکارا در منطقــۀ قفقــاز هــر انــدازه هــم کــه ارزشــمند باشــد بــه ارزش روابــط ترکیــه بــا ایــران و روســیه

نیســت .اردوغــان بــا اقدامــات چالــش برانگیــز خــود در منطقــه باعــث خواهــد شــد تــا روســیه و ایــران واکنــش

نشــان دهنــد عــاوه بــر اینهــا در ایــن مناقشــه ،نقــش رژیــم صهیونیســتی بســیار پررنــگ اســت و ایــن رژیــم قصد
دارد بــر آتــش جنــگ بدمــد تــا بتوانــد مرزهــای شــمالی ایــران را بیثبــات کنــد.

نتیجه گیری:
بحــران فقــط یــک بحــران میــان ارمنیهــای ســاکن منطقــۀ قرهبــاغ و آذر یهــای محلــی نیســت ،بلکــه بحــران
قرهبــاغ یکــی از بحرانهــای بیناللملــی و فرامنطقــهای دوران بعــد جنــگ ســرد میباشــد .ایــن بحــران بــه
خاطــر ماهیــت بازیگــران منطقــهای و فرامنطقــهای موجــود در آن و بــه لحــاظ نــوع مســائلی کــه بــه وجــود

آمــده ،بحرانــی اســت کــه هــر روز ابعــاد آن زیادتــر شــده و ایــن بــه نوبــۀ خــود حــل آن را ســختتر و پیچیدهتــر
میکند.کشــورهای بــزرگ و دخیــل در جریــان میانجیگــری در بحــران قرهبــاغ ،دنبــال منافــع جداگانــۀ خــود
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هســتند و بیشــتر بــه صــورت رقابــت
مخــرب در منطقــه فعالیــت میکننــد .ســازمانهای بینالمللــی در ایفــای نقــش مثبــت امنیتــی در منطقــه،
میانجیگــری بــرای حــل اختــاف و یــا توســعۀ اقدامهــای اعتمــادزا ناموفــق عمــل کردهانــد زیــرا کشــورهای

درگیــر در ایــن بحــران هــر کــدام بــه گونــهای خــارج از میــز مذاکــرات و تالشهــای ســازمانهای بینالمللــی
جهــت صلــح ،حمایتهــای نظامــی و سیاســی فراوانــی از دو کشــور جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه عمــل

آوردهانــد .بنابرایــن اگرچــه ســازمانهای بینالمللــی ،شــرایط مذاکــره و گفتوگــو بیــن طرفیــن درگیــر در

قرهبــاغ را فراهــم کردهانــد ،امــا تــا کنــون در حــل و فصــل ایــن بحــران توفیقــی کســب نکردهانــد .هــر چــه
چالــش سیاســی بــر ایــن بحــران افزونتــر میشــود ،بازیگــران درگیــر

هــم خــود ســعی در بهرهبــرداری از آن بــه نفــع خــود میکننــد .ایــن امــر بــه حــدی پیشــرفت کــرده کــه صحنــۀ
رویارویــی ارامنــه و آذر یهــا ،جــای خــود را بــه چالــش سیاســی بیــن قدرتهــای خواهــان شــکل دهــی بــه
ســیمای منطقــه داده اســت .قدرتهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای هــم بــه صــورت آگاهانــه از ایــن شــرایط بــه

دنبــال اهــداف خــود در منطقــه میباشــند و حتــی ایــن امــر امنیــت کشــور همســایه ،ایــران را تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت بــه طــور مثــال بــا گســیل کــردن تروریس ـتها بــه منطقــه در درگیــری ســپتامبر  ۲۰۲۰امنیــت ملــی
کشــور همســایه ،ایــران را مــورد تهدیــد قــرار دادهانــد کــه ایــن اقــدام میتوانــد بــا واکنــش جمهــوری اســامی

ایــران مواجــه شــود.

منابع
 .1واعظــی محمــود ،1389 ،میانجیگــری در آســیای مرکــزی و قفقــاز تجربــۀ جمهــوری اســامی ایــران ،چــاپ دوم،

مرکــز چــاپ انتشــارات وزارت امــور خارجــه.

 .2واعظی محمود ،1386 ،میانجیگری در نظریه و عمل ،چاپ اول ،مرکز تحقیقات استراتژیک.
 .3کاظمــی احمــد ،1384 ،امنیــت در قفقــاز جنوبــی ،چــاپ اول ،مؤسســۀ فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات
بینالمللــی ابــرار معاصــر ،تهــران.

 .4موسی زاده رضا ،1399 ،سازمانهای بینالمللی ،چاپ بیست و هشتم ،بنیاد حقوقی میزان.
 .5کوالیــی الهــه ،1398 ،سیاســت و حکومــت در آســیای مرکــزی ،چــاپ هشــتم ،پژوهشــکده تحقیــق و توســعه
علــوم انســانی.

 .6افشــردی محمدحســین ،1381 ،ژئوپلتیــک قفقــاز و سیاســت جمهــوری اســامی ایــران ،دانشــکده فرماندهــی و
ســتاد.
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اربعین تجلی حکمرانی علوی در جهت توسعه
محمد قویپنجه (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)

مقدمه
یکــی از مباحــث مهــم و در عیــن حــال جدیــد کــه از دهــۀ  ١٩٨٠بــه بعــد در ادبیــات توســعه مطــرح گردیــد
موضــوع (حکمرانــی خــوب) میباشــد .حکمرانــی واژه قدیمــی اســت کــه بــا احیــاء آن امــروزه بــه عنــوان یکــی
از مفاهیــم جــذاب و مــورد توجــه در علــوم اجتماعــی بــه ویــژه در علــم مدیریــت شــده اســت .حکمرانــی در

لغــت بــه معنــای اداره و تنظیــم امــور و بــه رابطــۀ میــان شــهروندان و حاکمــان اطــاق میشــود .موضــوع

محــوری حکمرانیخــوب ،چگونگــی دســت یافتــن بــه حکومتــی اســت کــه بتوانــد زمینهســاز توســعهای عادالنــه

و مردمســاالر در جامعــه باشــد.

ماهیــت حکمرانــی بــا تســلط و اعمــال قــدرت تفــاوت دارد و در واقــع از نوعــی تنظیمگــری یــا همــان ممانعــت
از بــروز تخلفــات ،بسترســازی بــرای اجــرای صحیــح سیاســتهای کلــی و ...نشــأت میگیــرد .علــت پیدایــش
حکمرانــی خــوب ،فقــدان وجــود ســاز و کار درســت و مناســب بــرای توســعهیافتگی برخــی از کشــورهایی بــوده

اســت کــه مســیر توســعه و پیشــرفت جامعــۀ خــود را نمیشــناختند و فقــدان شــناخت و ســازوکار مناســب،

ع بینالمللــی الگویــی بــرای رشــد و توســعۀ کشــورهای توســعهنیافته ارائــه کننــد .بــا
عاملــی شــد تــا مجامــ 

ایــن حــال بــا بررســی متــون اندیشــۀ اســامی و شــناخت دیدگاههــای امامعلــی(ع) بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه شــاخصهای دولــت خــوب و حکومــت توســعهگرا در ســخنان آن حضــرت بــه دقــت بیــان شــده اســت از
ایــن رو شــناخت ایــن دیدگاههــا و شــاخصهای ارائــه شــده یکــی از اهــداف ایــن پژوهــش میباشــد .منبــع

ّ
موثــق و قابــل اســتناد بــرای شــناخت ایــن مؤلفههــا بــدون شــک نهجالبالغــه میباشــد در حالــی کــه تمامــی
شــاخصهای حکمرانــی خــوب در آن گویاســت .ایــن کتــاب جامــع و ارزشــمند در عیــن آنکــه بخشــی از ســخنان

و گفتارهــای امامعلــی(ع) را دربــر میگیــرد ،در عیــن حــال حــاوی معارفــی اســت کــه آن را در جایگاهــی برتــر
پــس از قــرآن کریــم قــرار داده اســت .از آنجــا کــه خطبههــا ،نامههــا و ســخنان حضــرت از ســیرۀ ایشــان در

دگرگونــی اوضــاع ّام ـت اســامی و تحقــق ســعادت مطلــوب بــرای آنــان جــدا نیســت؛ لــذا نهجالبالغــه شــکل
اســناد سیاســی بــه خــود گرفتــه کــه جهتگیر یهــای حکومــت اســامی ،روشهــای ســازمان و ادارۀ کشــور و
نحــوۀ برخــورد بــا دشــوار یها را تبییــن میکنــد و در برگیرنــدۀ خــط مشــیهای سیاســی اســت کــه بایــد در

حکومــت اســامی از آنهــا پیــروی نمــود.

بــه بیانــی دیگــر نهجالبالغــه گنجینــۀ نفیســی از دســتورات و معــارف ارزشــمند و نیکویــی اســت کــه در آن بــه

ویژگیهــای حکمرانــی خــوب پرداختــه شــده اســت .امامعلــی(ع) بــا تــاش فکــری و عملــی بــه بررســی و
تحلیــل مشــکالت و مســائل حکومــت میپرداخــت و شــیوههای حکمرانــیخــوب را از حیــث عمــل در جامعــه

پیــاده میکــرد .نظــام اقتصــادی ســرمایهداری پــس از تضعیــف و زوال نظــام فئودالیســم در کشــورهای غربــی بــه

وجــود آمــد و از قــرن  16میــادی بــه بعــد و بــه دنبــال توســعهی صنعــت پارچهبافــی انگلســتان در قــرن 18،17،16
بــه عنــوان یــک نظــام اقتصــادی شــکل گرفــت .نظــام ســرمایهداری بــا ابزارهایــی از جملــه :تصــرف مســتعمرههای
جدیــد ،توســعۀ مســتعمرههای کهــن ،گســترش بــردهداری ،دزدی و راهزنــی آشــکارا تجــارت جهانــی را بــه دســت

گاهنامه علمی و سیاسی

49

انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
گرفــت .تولیــد بیــش از مصــرف بــه جــای کاربــرد دربنــای ســاختمانهای عظیــم موجــب افزایــش تولیــد و تراکــم

ثــروت شــد و منجــر بــه پیدایــش نظــام ســرمایهداری گردیــد .نظــام ســرمایهداری از حامیــان و منتقــدان بســیاری
برخــوردار اســت .سیاســتمداران و نظریهپــردازان معتقدنــد کــه قوانیــن ســرمایهداری از طریــق شــاخصهایی

از جملــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،ســطح رفــاه زندگــی و درجــۀ بــه کارگیــری ظرفیتهــا ،تأثیــر بــه ســزایی در
رشــد اقتصــادی دارد .در عیــن حــال عــدهای هــم منتقــدان ایــن نظامســرمایهداری هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه

تجــارت آزاد و دارایهایــی خصوصــی ســرمایهداران ذاتــاً منجــر بــه ســاختارهای انحصارطلــب میشــود

نظریۀ حکمرانی خوب
یکــیاز مباحــث مهــم و در عیــنحــال جدیــد کــه از دهــۀ  1980بــه بعــد در ادبیــات توســعه مطــرح گردیــد،
موضــوع (حکمرانیخــوب) اســت .بانــکجهانــی بــهعنــوان یکــیاز نهادهــای بینالمللــی معتبــر در گزارشــی

کــه در ســال 1989منتشــر نمــوده اســت بــرای اولیــن بــار حکمرانــی خــوب را بــا عنــوان ارائــۀ خدمــات عمومــی
کارآمــد ،نظــام قضایــی قابــل اعتمــاد و نظــام اداری پاســخگو تعریــف نمــوده اســت .مــاری رابیســون کمیســر

ارشــد حقــوق بشــر ،حکمرانــی را فراینــدی میدانــد کــه از طریــق آن نهادهــای دولتــی بــه مســائل عمومــی
ن میکننــد.
میپردازنــد ،منافــع خــود را مدیریــت میکننــد و تحقــق حقــوق بشــر را تضمیــ 

( UNDPبرنامــۀ پیشــرفت و توســعۀ ملــل متحــد) نیــز خصوصیــات و شــاخصهایی بــرای حکمرانــی خــوب

معرفــی میکنــد کــه در آن بــه پاســخگویی ،اجمــاع محــوری ،مشــارکت ،قانــون محــوری ،کارایــی و اثــر بخشــی،
عدالــت و برابــری ،مســئولیتپذیری و شــفافیت تأکیــد شــده اســت( .شــریف زاده و قلــی پــور ،1382 ،ص)96

در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﮐﺴﻔﻮرد (حکمرانــی) ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺍﺑﺰﺍر ﺍﻋﻤﺎل ﻗﺪرت .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

ِوبستِ ر واژۀ  Governanceﻣﺘﺮﺍدﻑ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﺍﯾﯽ ،ﺍﻣﺎرت ،زﻣﺎﻣﺪﺍري ،ﻧﻈﺎرت ،ﺍدﺍره ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺍﻣﻮر ﻣﻌﻨﺎ
ﺷﺪه ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺍز وﺍژۀ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ و مدیریــت آگاهانــه و ﺧﺮدﻣﻨﺪﺍنــۀ ﺍﻣﻮر ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ گــردد .ﺑﺮﻧﺎمــۀ ﺗﻮســعۀ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ســال  1997ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ رﺍ ﺍﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺍﻗﺘﺼﺎدي و
ﺍدﺍري ﺑﺮﺍي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در همۀ ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍز ﻃﺮﯾـﻖ آن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪﺍن و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد رﺍ ﺍﺑﺮﺍز ﮐﺮده ،ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد رﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده،

ﺗﻌﻬﺪﺍت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد رﺍ ﺍﯾﻔﺎ و اختالفــات را بــا میانجیگــری حــل مینماینــد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍن ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍر ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﺽ میﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍن ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻌﻨﻮﺍن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهﺍﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺌﻮری ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮیــن آنهاســت( .علیــزاده
ثانــی و الوانــی،1386،ص)2

در اوج جنــگ ســرد و تنــش و کشــاکش بیــن دو بلــوک شــرق و غــرب دو نظــام اقتصــادی کمونیســتی و

نظــام ســرمایهداری بــه دنبــال شکســت یکدیگــر بودنــد بعــد از فــراز و نشــیبهای فــراوان در پایــان نظــام

اقتصــادی کمونیســتی بــه دلیــل عــدم پشــتوانۀ علمــی ،سســت و بــا شکســت مواجــه شــد ولــی در مقابــل نظــام

ســرمایهداری از کشــاکش بیــن کمونیســم و امپریالیســم علــوم اجتماعــی را اســتخراج کــرد و همیــن عنــوان در
حــوزۀ توســعه بــه نوســازی یــا همــان مدرنیزاســیون منجــر شــد .نظریــۀ حکمرانــی نیــز خــود ذیــل نظریــۀ علــوم
اجتماعــی قــرار میگیــرد ،درواقــع غربیهــا نظریــۀ حکمرانــی خــوب را ذیــل علــوم اجتماعــی غــرب ،در جهــت
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
غلبــه بــه اســتعمار شــرق بــه وجــود آوردهانــد .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺍز ﻣﺘﻮن ،ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺰ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ نمــیﺗﻮﺍن ﺍﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم رﺍ ﻣﺘﺮﺍدﻑ دﺍﻧﺴﺖ ،زﯾﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﺸﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در روﻧﺪ ﺍدﺍرۀ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍزۀ ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺍز ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍن

ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دﺍرد ﮐﻪ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺧﻮﺏ ،ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮﺍی ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ( .صدرایــی ،1396 ،ص)28

مفهــوم و اهــداف نظــام اقتصــادی اســامی و ویژگیهــا و شــاخصهای حکومــت و حاکــم خــوب براســاس
دیــدگاه امامعلــی(ع)

افزایــش ثــروت جامعــه و بــه تبــع آن ثــروت افــراد جامعــه و رفــاه عمومــی در ســطح کالن هــدف اصلــی و واالی
اقتصــاد اســامی در چهارچــوب تعالیــم دینــی اســت .تردیــدی نیســت کــه هــدف همــۀ نظامهــای اقتصــادی

افزایــش ثــروت و رفــاه اســت امــا بــرای تحقــق ایــن اهــداف ابــزاری بــه نــام علــم و تکنیکهــای اقتصــادی
الزم اســت .تفــاوت نظامهــا درامــور اقتصــادی بــه هــدف غائــی آنهــا مربــوط میشــود .هــدف غائــی هــم
درچارچــوب مکتــب اقتصــادی شــکل میگیــرد .همــۀ مکاتــب هــم عــاوه بــر هــدف اصلــی افزایــش رفــاه ،هــدف

غایــی دارنــد .حتــی مکاتــب مــادی برخــاف آنچــه تصــور میشــود اقتصــاد را وســیلهای بــرای توســعه و ســلطۀ
اندیشــههای خــود درســطح جهــان قــرار میدهنــد.

حضــرت علــی(ع) در آغــاز حکومــت خــود علــت پذیرفتــن آن مســئولیت عظیــم را گرفتــن حــق و حقوق ســتمدیده

از ســتمگر برشــمرده و آن را پیمانــی میدانــد کــه خداونــد از عالمــان گرفتــه اســت« :ســوگند بــه خدایــی کــه
دانــه را شــکافته و جانــداران را آفریــده اســت کــه اگــر انبــوه آن جماعــت نمیبــود ،یــا گــرد آمــدن یــاران
حجــت را بــر مــن تمــام نمیکــرد ،و خــدا از عالمــان پیمــان نگرفتــه بــود کــه در برابــر شــکم بارگــی ســتمکاران و
ّ

گرســنگی ستمکشــان خاموشــی نگزیننــد ،افســار شــتر خالفــت را بــر گردنــش میافکنــدم و رهایــش میکــردم».
(نهجالبالغــه ،دشــتی)30:

بنابرایــن هــدف از تشــکیل حکومــت و حکمرانــی در اســام ،رســیدگی بــه حقــوق محرومــان و دفــاع از مظلومــان
اســت .حضــرت علـی(ع) در جــای دیگــری انگیــزۀ خــود از پذیــرش حکومــت را چنیــن بیــان مـیدارد« :پــروردگارا!

تــو میدانــی آن چــه مــا انجــام دادیــم ،نــه بــرای ایــن بــود کــه ملــک و ســلطنتی بــه دســت آوریــم و نــه بــرای
ایــن کــه از متــاع پســت دنیــا چیــزی تهیــه کنیــم ،بلکــه بــدان ســبب بــود کــه نشــانههای از بیــن رفتــه دینــت

را بازگردانیــم و صلــح و اصــاح را در شــهرهایت آشــکار ســازیم تــا بنــدگان ســتم دیــدهات در ایمنــی قــرار گیرنــد
و قوانیــن و مقرراتــی کــه فرامــوش شــده اســت ،بــار دیگــر عملــی شــود»( .نهــج البالغــه دشــتی)175 :

درواقــع افزایــش معنویــت در جامعــه ،برقــراری امنیــت و افزایــش رفــاه و خدمــات در جامعــه (بــه خصــوص

احقــاق حــق افــراد ســتمدیده) و حاکمیــت قانــون از جملــه اهــداف اصلــی حکومــت امامعلــی(ع) میباشــد.

از دیــدگاه امــام علــی(ع) و حکمــران امیــن و پاســبان حقــوق مــردم و مســئول در برابــر آنهــا اســت و اگــر قــرار

اســت یکــی از ایــن دو (حکمــران و مــردم) بــرای دیگــری باشــد ،ایــن حکمــران اســت کــه بــرای تــودۀ محکــوم
اســت ،نــه تــودۀ محکــوم بــرای حکمــران (شــهید مطهــری ،1368 ،ص.)128

بنابرایــن از دیــدگاه امامعلــی(ع) اســتبداد و دیکتاتــوری مفهــوم یــک حکومــت نیســت بلکــه مفهــوم آن

مهربانــی و شــفقّ ت ،مدیریــت ،امانــتدار بــودن ،خدمترســانی ،رهبــری و حراســت از حقــوق و آزادیهــای
مــردم میباشــد.
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شاخصهای حکمرانی خوب ()2002 UN ESCAP

اجماعســازی :حکمرانــی مطلــوب ضمــن تعدیــل منافــع گوناگــون ،مناســبترین سیاســتها و شــیوهها،

بــرای رســیدن بــه اجمــاع در خصــوص بهتریــن ســود و منفعــت ممکــن بــرای گــروه را ارائــه میکنــد .ســوره
ـن نُ َو ِّلـ ِ
ـن َب ْعـ ِ
ـه َمــا
الر ُسـ َ
ـه الْ ُهـ َ
ـر َسـ ِ
ـن لَ ـ ُ
ـدى َو َی َّت ِبـ ْ
ـب ِ
یل الْ ُم ْؤ ِمنِ یـ َ
ـد َمــا تَ َب َّیـ َ
ـول ِمـ ْ
نســاء مىفرمایــدَ :و َمـ ْ
ـع َغ ْیـ َ
ـن ُی َشــاقِ ِق َّ
ت َم ِصیـ ً
تَ َولَّ ــى َونُ ْصلِ ـ ِ
ـرا ( کســى کــه بعــد از آشــکار شــدن حــق بــا پیامبــر مخالفــت کنــد و از راهــى
ـاء ْ
ـه َ
ج َه َّنـ َ
ـم َو َسـ َ
جــز راه مؤمنــان پیــروى نمایــد مــا او را بــه همــان راه کــه مــى رود مــى بریــم و بــه دوزخ داخــل مــى کنیــم و
جایــگاه بــدى دارد)

پاســخگویی :تصمیــم گیــران بخــش دولتــی ،مدنــی و خصوصــی بایســتی نســبت بــه مســائل عمومــی هماننــد

منفــع ســازمانی و ســهامداران خــود پاســخگو باشــند .بنایرایــن نــه تنهــا بخــش دولتی بلکــه بخشهــای خصوصی
و مدنــی نیــز بایســتی بــه مســائل عمومــی و ســازمان خویــش پاســخگو باشــند .حضــرت امیرمؤمنــان علــی (ع)

ـج ِ
اهلل َو َال ِبـ ِ
ـوم ِبـ ِ
الطيـ َ
ـه
ـإن ّ
در ماجرایــی یــک جملــه طالیــی فرمودنــد کــه َ
ج ُلـ ُ
(د ُعـ ُ
جـ ُ
ح َ
ـوه َو َال تَ ْع َ
ـه ُ
ـش َال يقُ ـ ُ
ـوه َفـ َّ
ـن ِ
حجتهــای الهــی اقامــه نمیشــود.
اهلل) بــا کــم خــردی و خفــه کــردن دیگــران
ّ
ـر َبراهيـ ُ
تَ ْظ َهـ ُ
شــفافیت :شــفافیت بــه معنــی جریــان آزاد اطالعــات و قابلیــت آســان و ســهل بــه آن بــرای تمامــی افــراد

جامعــه اســت .اطالعــات بایــد بــه صــورت قابــل فهــم و بــه انــدازه در دســترس باشــد عــاوه بــر آن اتخــاذ

تصمیمــات و اجــرای آنهــا از قوانیــن و مقــررات مشــخصی پیــروی کنــد.

مســئولیتپذیری :حکومــت خــوب نیازمنــد آن اســت کــه نهادهــا و فرایندهــا بــه همــۀ ذینفعــان در یــک

فرصــت مقتضــی خدمــات ارائــه نمایــد ایــن امــر زمانــی ممکــن میشــودکه نهادهــای مذکــور نســبت بــه نیازهــا،
َ
آمنُ ــوا ُقــوا َأنْ فُ َســکُ ْم َو
ـن َ
خواس ـتها ،انتظــارات و نیازهــای افــراد و گروههــای و مســئول باشــند« .یــا أ ُّی َهــا الَّ ذیـ َ
َ
ـم نـ ً
ـاس َو الْ ِ
ـاره» ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد خــود و خانــواده خویــش را از آتشــی
ود َهــا َّ
ـارا َو ُق ُ
النـ ُ
أ ْهلیکُ ـ ْ
حجـ َ
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
کــه هیــزم آن انســانها و سنگهاســت نگهداریــد.
انصــاف و عدالــت :در حکمرانــی خــوب همــۀ افــراد جامعــه بایســتی از فرصتهــا بهرمنــد بــوده و بــرای تحقــق

ایــن امــر همــۀ گروههــا بویــژه قشــر ضعیــف و آســیبپذیر بایســتی از فرصــت رشــد و توســعه برخــوردار باشــند.
اقامـ ِ
ـدل» پایــداری دولتهــا بــا برپایــی ســنتهای
امــام علــی (ع) میفرمایــدُ «:ثبـ ُ
ـات الـ ُّ
ـة ُســنَ ِن َ
العـ ِ
ـد َو ِل ِب َ
عادالنــه اســت.

مشــارکت :نظــرات افــراد (زن و مــرد) بایــد در تصمیمگیر یهــا اعمــال شــود .بــه عبــارت دیگــر همــۀ افــراد بــه
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بایســتی در تصمیمگیر یهــا مشــارکت نماینــد .البتــه بــرای دســتیابی بــه چنیــن

هدفــی ،ابتــدا شــهروندان بایــد مشــارکت را تمریــن کــرده و بــه تدریــج یــک جامعــۀ مدنــی ســازماندهی شــده،
شــکل گرفتــه و در کنــار آن آزادیهــای اساســی نظیــر آزادی بیــان و اجتماعــات تضمیــن میشــود.

کارایــی و اثــر بخشــی :حکمرانــی خــوب مســتلزم وجــود فرایندهــا و نهادهایــی اســت کــه حاصــل آن تأمیــن
نیازهــای جامعــه همــراه بــا بهتریــن اســتفاده از منابــع در دســترس میباشــد .معنــا و مفهــوم کارایــی و اثربخشــی

در چهارچــوب حکمرانــی خــوب دربرگیرنــده اســتفادۀ پایــدار از منابــع طبیعــی و حفــظ محیطزیســت اســت.

حاکمیــت قانــون و پیــروی از قانــون :یــک حکومــت خــوب نیازمنــد چهارچــوب قانونــی محکــم و قــوی اســت
ـا محافظــت بــه عمــل آیــد .و
تــا بتوانــد کارآمــد و درســت عمــل کنــد .همچنیــن بایســتی از حقــوق افــراد کامـ ً

نیــز بایســتی از دســتگاه قضایــی و امنیتــی قــوی و بیطــرف برخــوردار باشــد ،تــا بتوانــد قوانیــن را اعمــال نمایــد.
ـه َشـ ِ
و َمــا َی ِ
یدالقُ وی و همینطــور حکومتهایــی کــه حکومــت
نطـ ُ
ـد ُ
ـی ُیوحــیَ .علَّ َمـ ُ
ـق َعـ ِ
ـو ِإ َّال َو ْ
ـن الْ َهــویِ .إ ْن ُهـ َ
حـ ٌ
اســامی هســتند آنهــا تابــع قانوننــد ،رأی آنهــا قانــون اســت .حکومــت ،حکومــت اهّلل اســت ،حکومــت قانــون

اســت.

انطباق شاخصهای حکمرانی خوب با دیدگاه امامعلی(ع)
 _1پاسخگویی و حق اظهار نظر
م سیاســی
مقصــود از ایــن شــاخص میــزان مشــارکتی اســت کــه شــهروندان میتواننــد در انتخــاب دولــت و نظــا 

داشــته باشــند .ســه عامــل مهــم بــرای دس ـتیابی بــه ایــن مهــم عبارتنــداز :آزادی احــزاب و اجتماعــات ،آزادی
بیــان ،آزادی مطبوعــات .ایــن ســه مؤلفــه نــه تنهــا در انتخــاب دولــت شایســته کمــک میکنــد بلکــه میتوانــد

پــس از شــکلگیری دولــت بــه بررســی و نقــد عملکــرد او بپــردازد.

امام علی (ع) در این باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
امیرالمومنیــن حــق ســؤال از تمامــی ارکان حکومــت را بــرای مــردم بــه رســمیت شــناخته و پاســخگویی در قبــال

ســؤاالت مــردم را بــر حکومــت الزامــی دانســته و در ایــن زمینــه خطــاب بــه مالــک اشــتر فرمــوده اســت« :و اگــر
رعیــت بــر تــو گمــان ســتم بــرد ،آشــکارا بــه مــردم توضیــح ده و عــذر خــود را نــزد آنــان بیــان کــن و بــا ایــن کار

آنهــا را از بدگمانــی بیــرون بیــاور ،کــه اگــر چنیــن کنــی ،ایــن کار تــو بــرای تــو ریاضــت (و تمریــن اجــرای عدالــت)
اســت و بــرای مــردم رفتــاری بــه مــدارا و محبــت ،و صراحــت گویــی در بیــان عــذر ،و در نتیجــه ،اســتوار داشــتن
تودههــا در راه حق»(نهجالبالغــه ،دشــتی.)٤١٧:
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
_2ثبات سیاسی و نبود خشونت
ایــن شــاخص نشــانگر ایــن اســت کــه یــک حکومــت و نظــام سیاســی از راههــای غیــر قانونــی و یــا ابزارهــای
خشــونتآمیز تــا چــه میزانــی احتمــال دارد در خطــر فروپاشــی و بیثباتــی و همچنیــن برانــدازی باشــد .براســاس

همیــن مشــخصه هرچــه ثبــات سیاســی در یــک حکومــت و کشــور ضعیــف باشــد نشــانگر عــدم حکمرانــی خــوب
اســت و بــر عکــس اگــر کشــوری ثبــات سیاســی قدرتمنــدی داشــته باشــد نشــان از حکمرانــی قــوی وکارآمــد آن
کشــور اســت.ولــی بــا ایــن اوصــاف در دوران پیامبــر(ص) وحضــرت علــی(ع) شــورش ،جنـگ ،تــرور ،متعــددی از
ســوی مخالفیــن بــرای مقابلــه و پیــاده ســازی اهــداف خــود شــکل گرفــت .از ایـنرو خطــر جنــگ ،تــرور ،شــورش

بــه حــدی بــود کــه بــه غیــر از ابوبکــر ،دیگــر خلفــا بــا تــرور یــا شــورش کشــته شــده بودنــد .بــا نگاهــی کلــی بــه

ایــن شــاخص متوجــه میشــویم در دوران اســامی ایــن شــاخص غالبــاً در حــد پایینــی قــرار داشــته و هیچــگاه
خطــر تــرور و تهدیــد از ســر جامعــۀ مســلمان دور نبــوده اســت .حضــرت علــی(ع) چــه در دوران برکنــاری از قــدرت
در زمــان خلفــای س ـهگانه و چــه در دوران حکومــت پنــج ســالۀ خویــش ،بــه هیــچ وجــه دســت بــه خشــونت
نــزد و همــواره تــاش میکــرد کــه اختالفــات و مشــکالت را از طریــق گفتوگــو و روشهــای مســالمتآمیز

حــل کنــد .چنــان کــه در نامــۀ خــود بــه مالــک اشــتر چنیــن نوشــت« :دلــت را بــرای رعیــت پــر از لطــف و مهــر و
محبــت کــن و بــر آنهــا درنــدۀ آزار دهنــدهای مبــاش کــه خــوردن آنــان را غنیمــت شــماری» (نهــج البالغه ،دشــتی:

 .)٤١٥از نظــر امامعلــی(ع) رفتــار خــوب تــوأم بــا مهربانــی و خوشــرویی عــاوه بــر ایــن کــه باعــث انعطــاف مــردم

و جلــب اعتمــاد آنهــا و اداره کــردن انســانها بــه نحــو احســن میشــود بلکــه بــه نوعــی حکومــت بــر قلــب

و دل مــردم میشــود .ایــن اصــل یکــی از شــاخصههای مهــم و سرنوشتســاز اســت کــه امــام سرســختانه بــه
آن متعهــد بــود و آن را یکــی از ســتونهای مهــم در حکمرانــی قلمــداد میکــرد.

_3اثر بخشی دولت
ایــن شــاخصه بــه کیفیــت خدمــات عمومــی و شــهروندی و نیــز میــزان اســتقالل دولتهــا از فشــار سیاســی
و کیفیــت تدویــن و اجــرای سیاســتهای عمومــی دولــت و بــه میــزان تعهــدی کــه دولــت در برابــر ایــن

سیاس ـتها دارد اشــاره میکنــد .فقــدان ثبــات سیاســی و شــورشهای متعــدد ،موجــب میشــد امــکان توجــه

م علــی(ع) وجــود نداشــته باشــد .امــا امــامعلــی(ع) برخــاف
بــه خدمــات عمومــی و شــهروندی در دوران امــا 

مشــکالت موجــود رفاهــی حداقلــی از جملــه آب ،نــان و ســرپناهی بــرای همــگان فراهــم آورده بــود .حضــرت

علــی(ع) در صــدر منشــور خــود خطــاب بــه مالــک اشــتر میفرمایند«:ایــن فرمانــی اســت از علــی امیرالمؤمنیــن
بــه مالــک اشــتر فرزنــد حــارث در پیمانــی کــه بــا او میبنــدد ،هنگامــی کــه او را بــه حکومــت مصــر میگمــارد

تــا خــراج آن دیــار را جمــع آورد ،و بــا دشــمنانش نبــرد کنــد ،کار مــردم را اصــاح ،و شــهرهای مصــر را آبــاد ســازد»
(نهــج البالغــه دشــتی .)٤٠٣ :از نظــر امــامعلــی(ع) ،حکومتــی کــه از طریــق دریافــت مالیــات ،از نظــر هزینــه و
بودجــه تأمیــن اســت ،از لحــاظ دفــع دشــمن نیــز تــوان جهــادی و قــدرت دفاعــی قــوی را دارد و در همیــن

راســتا هــم کار مــردم اصــاح میشــود و هــم شــهرها آبــاد میگــردد .بــا ادعــا قــرار دادن ایــن فرمــان میتــوان
بخشــی از آرمانهــای اساســی حکومــت را نظــم اقتصــادی جامعــه ،تأمیــن امنیــت ،توجــه بــه رشــد و اصــاح و
تربیــت و بالندگــی افــراد ،آبادانــی مملکــت و تأمیــن رفــاه عمومــی دانســت.

 _4قوانین کاربردی و مردمی
مفهــوم و منظــور ایــن شــاخص حاکــی از قــدرت و توانایــی دولــت بــرای تدویــن و اجــرا کــردن سیاس ـتهایی
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بــرای توســعه و گســترش نفــوذ و دامنــه فعالیتهــای بخــش خصوصــی میباشــد .در همیــن زمینــه دولتهــا

هــر چــه قــدر بتواننــد بــرای توســعۀ فعالیتهــای بخــش خصوصــی سیاسـتهای تأثیرگــذار و مفیــد جمـعآوری

و لحــاظ کننــد و باعــث تأثیــرات زیــاد آن بــر جامعــه را فراهــم آورنــد بــه طــور حتــم شــاهد حکمرانــی در
ســطح باالتــری خواهیــم بــود .در همیــن راســتا مــا شــاهد مــواردی در نهجالبالغــه هســتیم کــه نشــان از توجــه
امــام بــه ایــن امــر را دارد .مــواردی همچــون سفارشــات امــام در مــورد جمــعآوری خــراج و نیــز توصیههــا و

ســفارشهایی کــه در نامــۀ  53نهجالبالغــه در مــورد بازرگانــان و صاحبــان صنعــت کــه نشــانگر تأکیــد ایشــان

بــر ایــن موضــع خــود را دارنــد.

 _5قانونمداری
بــرای ایجــاد یــک نظــام حکمرانــی خــوب بایســتی قوانیــن و مقــررات عادالنــه و منصفان ـهای و وضــع گــردد .از
آغــاز اســام تــاش بســیاری در راســتای قانونمنــد ســازی جامعــه اســامی صــورت پذیرفــت و در زمــان خالفــت
امیرالمومنیــن(ع) بــه اوج شــکوفایی خــود رســید .بــر ایــن اســاس بایــد از حقــوق کلیــۀ افــراد خصوصــاً حقــوق

طبقــۀ محرومــان محافظــت بــه عمــل آیــد .اجــرای اینگونــه قوانیــن در یــک فضــای بیطرفانــه و مبتنــی بــر
انعطــاف ،نیازمنــد دســتگاه قضایــی مســتقل و نیــروی پلیــس بیطــرف و عــاری از فســاد اســت .واقعــی بــودن
قانــون و مقــررات در یــک جامعــه بــا ایــن مؤلفــه مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .در ایــن مشــخصه بــه کیفیــت و

چگونگــی اجــرا شــدن قراردادهــا و اینکــه محاکــم قضایــی چگونــه عمــل میکننــد مدنظــر میباشــد .قانونمــداری
و اجــرای قوانیــن الهــی بــه معنــای واقعــی کلمــه یکــی از کارهایــی بــود کــه حضــرت علــی(ع) توجــه زیــاد و البتــه

جــدی بــه ایــن موضــوع داشــتند .و در اجــرای قوانیــن و عدالــت الهــی بــه هیــچ وجــه مقــام کســی را مــاک بــر
اجــرای قوانیــن بــر آن شــخص نمیدانســت و قانــون را بــدون هیــچ واســطهای اجــرا میکــرد .ایــن خصوصیــت
امیرالمومنیــن را میتــوان در جریــان بــرادرش عقیــل کــه خواســتار ســهم بیشــتری از بیتالمــال بــود را بــه

ـا بــه قوانیــن و حرمــت
وضــوح مشــاهده کــرد .کــه ایــن حرکــت و عمــل حضــرت نشــانگر ایــن بــود کــه کامـ ً
الهــی پایبنــد اســت.

_6کنترل فساد
شــاخصۀ کنتــرل فســاد شــامل فســادهایی کوچــک و جزئــی و هــم فســادهای بــزرگ و کالن میشــود .براســاس
شــاخصۀ کنتــرل فســاد هــر چــه نظــام و حکومــت در تســلط و تســخیر قشــر غنــی و ثروتمنــد و منافــع خصوصــی
باشــد ،ضعــف و ناتوانــی حکمرانــی اســت و عکــس ایــن قضیــه نشــانگر رتبــۀ باالتــری از یــک حکومــت و
حکمرانــی اســت .یــک حکومــت خــوب و کارآمــد بــا وضــع قوانیــن ضــد فســاد و افزایــش آگاهــی دقیــق و
مطمئــن ،فســاد را کاهــش میدهــد .زیــرا بــا وجــود فســاد تواناییهــای یــک دولــت و حکومــت روبــه انــزوا
رفتــه و زمینــۀ اشــتباهات و انحرافــات در تصمیمگیر یهــا و همچنیــن اجــرای سیاســتها میشــود .امــا در
خصــوص مبــارزه بــا فســاد ،امــام علــی(ع) در میــان حاکمــان تاریــخ بیهمتــا اســت .امامعلــی(ع) در خصــوص

نقــش حاکمــان در جلوگیــری از فســاد فرمودهانــد (همانــا زمامــدار ،امیــن خــدا در زمیــن ،برپادارنــده عدالــت

در جامعــه و عامــل جلوگیــری از فســاد و گنــاه در میــان مــردم اســت) .مهمتریــن دغدغــۀ امــام علــی(ع) کنتــرل

فســاد و بازگردانــدن منافــع و حقــوق عمومــی از دســت صاحبیــن نفــوذ بــود .در بررســی تاریخــی بــه خوبــی ایــن
امــر قابــل مشــاهده میباشــد.
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مفهوم و اهداف نظام سرمایهداری
ســرمایهداری یعنــی اقتصــاد مبتنــی بــر تراکــم و بــه کارانــدازی ســرمایه بــه وســیلۀ افــراد خصوصــی کــه مالــک

مالکیــت خصوصــی وســایل
وســایل تولیــد ،توزیــع کاال و خدمــات نیــز هســتند .اســاس نظــام ســرمایهداری،
ّ
تولیــد اســت و در ایــن چارچــوب ،بــه افــراد آزادی در انعقــاد قــرارداد و اشــتغال در فعالیتهــای اقتصــادی بــدون
دخالــت دولــت داده میشــود .مشــخصههای ایــن نظــام اقتصــادی عبــارت اســت« :ســود شــخصی ،رقابــت،

ســلطهی نظــام بــازار در تعییــن قیمتهــا و دســتمزدها» ،بدیــن نحــوه کــه عمدتــاً قیمتهــا بــه وســیلۀ
ســازوکار عرضــه و تقاضــا تعییــن میشــود( .اســتفاده از اعتبــارات گســترده ،آزادی قراردادهــا و بــازار آزاد کار).

نظــام ســرمایهداری پــس از زوال نظــام فئودالــی در کشــورهای غربــی بــه وجــود آمــد و از قــرن  16میــادی بــه

بعــد و بــه دنبــال توســعۀ صنعــت پارچهبافــی انگلســتان در قــرون  17 ،16و  18بــه عنــوان یــک نظــام اقتصــادی
شــکل گرفــت .تولیــد بیــش از مصــرف ،بــه جــای کاربــرد در بنــای ســاختمانهای عظیــم ماننــد اهــرام مصــر

و کلیســاهای بــزرگ ،موجــب افزایــش تولیــد و تراکــم ســرمایه شــد و منجــر بــه پیدایــش نظــام ســرمایهداری
گردیــد .ایــن خصوصیــت ،ســرمایهداری را از نظــام پیشــین متمایــز ســاخت.

حفظ و
مدیریت منابع
طبیعی
رفاه عمومی

عدالت

رشد اقتصادی
آموزش و
سالمتی مردم

اشتغال کامل
ثبات قیمت

ف نظامهای اقتصادی
اهدا 
در اقتصــاد ســرمایهداری ،افزایــش ســود و انباشــت ســرمایه ،هــدف اصلــی اســت ،در واقــع کســب حداکثــر ســود،
تنهــا انگیــزۀ معقــول فعالیتهــای انســانی محســوب میشــود .هــر گونــه تحــول در نظــام ســرمایهداری اتفاقــی
از حالــت ســرمایهگذاری آزاد ،رقابــت آزاد و اقتصــادی کــه دولــت در آن نقــش اندکــی داشــته باشــد ،غیرطبیعــی

و مخالــف اصــول ســرمایهداری اســت و ســرانجام بــه جهتــی برخواهــد گشــت کــه طبیعــی و متناســب بــا اصــول
ـا بــه افزایــش قیمــت کاالهــا و
ســرمایهداری اســت .امــا همیــن افزایــش حداکثــر ســود و ثــروت کــه متقابـ ً
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رســیدن بــه باالتریــن ظرفیــت ارزش افــزوده منجــر گردیــد؛ باالخــره در قــرن  20نظــام ســرمایهداری خــود را در
قالــب اســتثمار نشــان داد .در واقــع همــان امــری کــه از بــدو تولــد نظــام ســرمایهداری مســیر را بــرای ایــن نظــام

اقتصــادی همــوار میســاخت .امــا در پشــت صحنــۀ ایــن شــکوه و عظمــت ،نــزاع و جنــگ خونریــزی ،نژادپرســتی

بــرای برتــری جویــی بــا نیــت اســتثمار و اســتعمار یکدیگــر بــه خاطــر کســب قــدرت و ثــروت مــوج میزنــد.

مــی تــوان اذعــان کــرد کــه ایــن شــکوفایی کــه غــرب در آن قــرار دارد حاصــل جنــگ و خونریــزی و کشــتار مــردم
بیگنــاه و بیپنــاه و تــاراج امــوال ســایر کشــورها و چشمپوشــی نســبت بــه حــق و حقــوق بســیاری از افــراد
دیگــر شــکل گرفتــه اســت و از ایــن جهــت نســبت بــه بشــریت ،انســانیت و حقیقــت هســتی بدهــکار اســت.

طراحی الگوی اقتصاد اسالمی:

توجه به عزت و هویت اسالم
ملی و بینالمللی:
 سبک زندگی جهادی عدالت محوری -اخالق مداری

نظام سیاسی پویا:

نظام اسالمی (الهی)

اقتصاد اسالمی (اقتصاد ملّ ی)

 نظام اجتماعی علم اقتصاد -نهادهای اقتصادی
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نتیجه گیری:
در نظــام اقتصــاد اســامی ،عدالــت و خیرخواهــی ســتون رفتــار و کنش انســانی اســت و مقصود تنها کســب ســود
و منفعــت نیســت بلکــه عــدل و انفــاق اســامی نیــز از اهــداف ایــن نظــام میباشــد امــا در اقتصــاد ســرمایهداری،
کســب حداکثــر ســود ،تنهــا هــدف و انگیــزه فعالیتهــای انســانی اســت .غلبــه بــه نظــام ســرمایهداری عملــی
غیــر ممکــن نیســت بلکــه بــا اســتفاده از دیدگاههــای امامعلــی(ع) کــه  1400ســال پیــش بــه بخشهایــی
ازشــاخصهای حکمرانــی خــوب اشــاره نمــوده اســت ،و غربیهــا همیــن عناویــن را ذیــل عنــوان حکمرانــی
خــوب آوردهانــد ،میتــوان بــه معیارهــای حکمرانــی خــوب در حــوزۀ اقتصــاد و عــاوه بــرآن بــه یــک نظــام

اقتصــادی اســامی و بــه جامع ـهای مطلــوب و عــاری از هرگونــه فســاد دســت یافــت .نظریــۀ حکمرانــی خــوب

بخشــی از قــدرت نــرم غربیهــا بــه شــمار مــیرود کــه اگــر در جامعــۀ اســامی پیــاده شــود میتوانــد نتایــج

زیــان بــاری بــه بــار آورد .اگــر نظریــۀ حکمرانــی پاالیــش شــود و از مجــرای نقــادی علــم اســام عبــور کنــد نــگاه
اســام بــه حکومــت ،دنیامدارانــه و قــدرت محورانــه نیســت بــه عبــارت دیگــر حکومــت اســامی کســب قــدرت و

ســلطه را هــدف خــود قــرار نــداده ،بلکــه در مقصــود و هــدف خــود بــه دنبــال احیــای عدالــت اســت .ایــن امــور و
تدابیــر زمانــی بــه مرحلــۀ عمــل میرســد کــه در جامعــه عدالــت وجــود داشــته باشــد در واقــع آنچــه کــه جامعــۀ
اســامی را برقــرار میســازد اجــرای عدالــت اســت.

منابع:
 _1ســید صــارم صدرایــی (« )1396درآمــدی برمبنــای نظــری حکمرانــی خــوب ،برســی مقایســهای وضعیــت
حکمرانــی در امــارات و بحریــن»

 _2فتاح شریفزاده ،رحمت اهلل قلیپور(« )1382حکمرانی خوب و نقش دولت»
 _3معمارزاده وهمکاران (« )1389حکمرانی خوب:اکولوژی متعادل»
 _4علیزاده ثانی ،الوانی (« )1386تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران»
 _5مرتضی مطهری (« )1368سیری در نهج البالغه»
 _6علی اسدی (« )1393نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی»
 _7ابوالفضل شاهآبادی ،آمنه جامهبزرگی(« )1392نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البالغه»
وبسایت:
ی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
 _1شورا 

/https://fa.wikipedia.org/wiki

 _2شاخصهایحکمرانی مطلوب ازنگاه امام علی(ع)/1797834/www.iribnews.ir/fa/news
 _3نقدی براهداف نظام سرمایه داری از دیدگاه اسالم farsi.khamenei.ir
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400

بررسی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران و رابطۀ
دیپلماسی فرهنگی ایران با کشورهای حوزۀ خلیج فارس
فاطمه منافی (دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)
سیاســتگذاری فرهنگــی عبــارت اســت از تعییــن خطمشــیها و راهبردهــای کالن فرهنگــی بــرای رســیدن بــه

اهــداف همکار یهــای فرهنگــی ،مشــارکت فرهنگــی ،میــراث فرهنگــی و هویــت فرهنگــی اســت .همچنیــن

سیاســتگذاری فرهنگــی بــه ارادۀ دولــت در ایجــاد و تحکیــم و یــا تغییــر مقــررات و تنظیمــات در عرصــۀ فرهنــگ
معطــوف اســت کــه چنیــن ارادهای میتوانــد ســلبی یــا ایجابــی باشــد .از دیــدگاه علــم سیاســتگذاری ،سیاســت
فرهنگــی مقول ـهای اســت کــه دارای اهمیــت راهبــردی کــه بــر توســعۀ پایــدار اثــر میگــذارد و در واقــع بخــش

اساســی آن اســت.

سیاســتگذاری فرهنگــی دولــت در دو ســطح قابــل توجــه اســت :ســطح اول بــه طــور عــام بــر ارزشهــا و اصولــی

اطــاق میشــود کــه انســانها را در مســائل فرهنگــی هدایــت و راهنمایــی میکنــد در حقیقــت ایــن سیاسـتها

اصــول کلــی دربــارۀ اهــداف اصلــی و غایــی در حــوزۀ فرهنــگ را ارائــه میدهنــد .ســطح دوم خطمشــیهای
فرهنگــی اســت .ایــن خطمشــیها عینیتــر بــوده ،تدابیــر و راهکارهــای اجرایــی را در اختیــار دســتاندرکاران
قــرار میدهــد کــه تصمیمــات و اقدامــات آنــان بــر زندگــی مــردم تاثیرگــذار اســت .اولیــن اصــول سیاســت

فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ســال  ۱۳۷۱میباشــد .نــگاه تدوینکننــدگان ایــن اصــول سیاســت
فرهنگــی از بــاال بــه پاییــن و نــگاه دولتــی بــه تمامــی عرصههــای فرهنگــی کشــور اســت .حتــی آن بخشهایــی

کــه مربــوط بــه بخشهــای خصوصــی نیــز میباشــد بــه شــدت وابســته بــه دولــت اســت .بــا پیــروزی انقــاب
اســامی و ظهــور و بازتعریــف ارزشهــا و مفاهیــم دینــی و شــدت تأثیــر آن بــر جنبههــای فرهنگــی و تحــوالت

ارزشــی مفهــوم سیاس ـتگذاری بیــش از پیــش تحــت تأثیــر جنبههــای ارزشــی و ایدئولوژیکــی قــرار گرفــت .از

یــک ســو برخــی از دانشــمندان ســعی در ارائــه راهحلهایــی میکردنــد کــه آن را منبعــث از آموزههــای دینــی

دانســته و بــر اســاس آن حفــظ حرمــت مالکیــت خصوصــی و آزادی ســازی اقتصــادی و رشــد بخــش خصوصــی

ـا برنامهریــزی اقتصــادی را بــر خــاف تعالیــم اســامی
مشــروع اعــام میشــد تــا آنجــا کــه یــک جریــان اصـ ً
دانســته و هــر نــوع سیاســتگذاری از جانــب دولــت را حکــم محــدود کــردن انســان آزاد و مضــر بــرای جامعــه
میدانســت از ســوی دیگــر انقالبیــون عدالتخــواه تأکیــد بــر اقتصــادی دولتــی و گســترش مالکیــت عمومــی و...

را داشــتند کــه مطالبــات مردمــی و جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران و سیاســتهای انقباضــی مخصــوص
دوران جنــگ بــر نهادینــه شــدن تفکــر اخیــر مزیــد بــر علــت شــد.

بنابرایــن بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،نظامــی حاکــم شــد کــه بنابــر سرشــت و ریشــههای تولــد و

پیدایــش خــود ،فرهنــگ را بــه عنــوان چهارچوبــی قاعدهمنــد و موتــور محــرک سیاســی_اجتماعی حیاتــی

میبینــد .ایــن شــکل از دولتهــا در تعریــف ،دولــت ایدئولوژیــک نامیــده میشــود کــه بنــا بــه ماهیــت

برخاســته از انقالبهــای ایدئولوژیــک بــوده و دســتورالعملهای غیــر قابــل اغماضــی در حــوزۀ فرهنــگ دارنــد.

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب
از دیــدگاه محققیــن بــرای داشــتن سیاســتگذار یهای فرهنگــی مطلــوب بایســتی ایــن نــکات ذیــل مــورد

توجــه قــرار گیــرد .۱ :نهادینــه کــردن نهادهــای جامعــۀ مدنــی از جملــه احــزاب سیاســی و اعتمــاد نمــودن بــه
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انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
بخشهــای خصوصــی جامعــه .۲ .بایســتی نــگاه تصدیگرایانــۀ دولــت بــه ســمت نظــارت تغییــر پیــدا کنــد،

چــرا کــه در بســیاری از عرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی کــه دولــت بــه طــور مســتقیم ورود پیــدا
نمــوده نــه تنهــا اوضــاع بهبــود پیــدا نکــرده بلکــه بــه ســمت وخامــت نیــز ســوق یافتــه اســت.۳ .عصــر حاضــر
ارتباطــات بینالمللــی و منطقــهای اســت و کشــورهای اســامی و بــه ویــژه مســلمان منطقــه از پتانســیلهای
خوبــی برخــوردار هســتند .همانطــور کــه در سیاس ـتگذار یهای اقتصــادی و سیاســی واقعیتهــا و همکاریهــای

بینالمللــی مدنظــر قــرار میگیرنــد بایســتی در سیاســتگذار یهای فرهنگــی نیــز واقعیتهــای بینالمللــی

کــه از جملــه آنهــا همکار یهــای بینالمللــی و منطقــهای اســت نیــز مدنظــر قــرار گیــرد .لــذا از آنجایــی کــه

فرهنــگ مــا بــا فرهنــگ بســیاری از کشــورهای منطقــه دارای نقــاط اشــتراک زیــادی اســت ،میتــوان در ســایۀ
همکار یهــای منطقــهای و بینالمللــی بــا عضویــت فعــال کشــورهای اســامی همچــون نهادهــای بینالمللــی
دیگــر بــا اهــداف همــکاری در زمینــۀ تدویــن سیاســتگذاری مشــترک فرهنگــی اقــدام نمــود ،ایــن مســئله ضمــن

ایجــاد یــک جبهــۀ فرهنگــی قــوی و واحــد در برابــر برخــی از آثــار فرهنگــی ،پدیــدۀ جهانــی شــدن میتوانــد
در آینــده کشــورهای عضــو را بــه قطــب فرهنگــی تبدیــل نمایــد .لــذا جمهــوری اســامی میتوانــد بــا حفــظ

اصــول و آرمانهــای انقــاب اســامی و بــا اســتفاده از تجربیــات کشــورهای اســامی موفــق مثــل برخــی از

کشــورهای شــرق آســیا تعامــل و همــکاری ســازندهای در راســتای مرتفــع نمــودن برخــی از مشــکالت خــود در
حــوزۀ سیاســتگذاری فرهنگــی داشــته باشــد.

دیپلماسی عمومی
بــه دیپلماســی عمومــی و برنامههــای تحــت حمایــت دولــت اشــاره دارد کــه هــدف از آن اطــاع رســانی یــا

تحــت تأثیــر قــرار دادن افــکار عمومــی دیگــر کشــورها اســت .ابــزار اصلــی آن نیــز انتشــار متــن ،تصاویــر ،داد و

ســتد فرهنگــی ،رســانههای همگانــی و اینترنــت اســت .حــوزۀ دیپلماســی عمومــی در سیاســت خارجــی کشــورها
نقــش تعیینکننــده در تأمیــن منافــع و اهــداف آنــان در کشــورهای هــدف دارد .در جمهــوری اســامی ایــران

مفهــوم و کاربــرد دیپلماســی عمومــی ســابقۀ طوالنــی نــدارد .دیپلماســی عمومــی از جملــه عرصههــای جدیــد
فعالیتهــای دیپلماتیــک میباشــد کــه در وزارت خارجــه در چنــد ســال اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
امــا اســتفاده مؤثــر از آن صــورت نگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه نقــش دولتهــا در سیاســت و روابــط خارجــی،

امــروزه مشــخص شــده اســت کــه اســتفاده از بازیگــران غیــر دولتــی و ســازمانهای مــردم نهــاد در حوزۀ دیپلماســی

عمومــی بــه تأمیــن اهــداف و منافــع ملــی کمــک قابــل توجهــی میکنــد .چــرا کــه کارکــرد دیپلماســی عمومــی بــا

شــفافیت و عــدم مخفــی کاری همــراه بــوده و گســتردگی آن افشــار مختلــف جامعــه را دربــر میگیــرد.

جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران:
سیاســت خارجــی ،راهبــرد یــا یــک رشــته اقدامــات برنامهریــزی شــده اســت کــه تصمیمگیرنــدگان یــک کشــور

در راســتای رســیدن بــه اهــداف خــاص کــه بــر پایــۀ منافــع ملــی تعریــف شــدهاند ،در ارتبــاط بــا ســایر کشــورها
یــا موجودیتهــای بینالمللــی بــه مرحلــه اجــرا میگذارنــد .سیاســت خارجــی مبتنــی بــر دو عنصــر بنیادیــن

و کلیــدی اســت .۱ :اهــداف و منافــع ملــی  .۲ابــزار نیــل بــه اهــداف و منابــع مزبــور .دیپلماســی ،مهمتریــن ابــزار

و راه رســیدن بــه ایــن اهــداف و منافــع محســوب میشــود .از وظایــف دیپلماســی دربرگیرنــده مدیریــت روابــط
خارجــی در حوزههــای سیاســی ،امنیتــی ،مالــی ،اقتصــادی و حتــی فرهنگــی بــرای حــل مشــکالت کشــور و

کســب منافــع ملــی در عرصــۀ خارجــی اســت کــه عــاوه بــر مســائل دوجانبــه ،دیپلماســی چنــد جانبــه نیــز بــر
اســاس همــان شــیوهها و فرایندهــای دیپلماتیــک در خدمــت منافــع ملــی و تأمیــن و صیانــت آن بــه کار گرفتــه

میشــود و بدیــن ترتیــب مفهــوم دیپلماســی نوعــی ظاهــر میشــود .جمهــوری اســامی ایــران ســعی کــرده
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سال دوم _ شماره دوم _ بهار 1400
اســت در روابــط بینالمللــی و سیاســت خارجــی خــود همــواره ُبعــد مردمــی و عمومــی روابــط را وجهــۀ همــت
خــود قــرار داده و از ابتــدای شــکلگیری در کنــار روابــط رســمی بــا دولتهــای دیگــر در جهــت تبییــن اهــداف
و دســتاوردهای خــود و مقابلــه بــا تبلیغــات رســانهای و رفــع اتهامــات علیــه کشــور و ارائــۀ تصویــری صحیــح

از خــود در جهــان از یــک ســو و پیشــبرد منافــع ملــی و تحقــق سیاســت خارجــی از ســوی دیگــر بــه ارتبــاط بــا
افــکار عمومــی کشــورهای دیگــر توجــه ویــژه داشــته اســت .در تبییــن جایــگاه دیپلماســی عمومــی در سیاســت

خارجــی ایــران بــا کشــورهای مختلــف ،میتــوان گفــت کــه ایــن پدیــده بــه لحــاظ مفهومــی و کاربــردی از عمــق
چندانــی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران برخــوردار نیســت .اگرچــه در قانــون اساســی و همیــن

طــور ســند چشــم انــداز  ۲۰ســاله اشــاره بــه دیپلماســی عمومــی در مــواردی مشــاهده میشــود ،ولــی ایــن نکتــه

ـد نظــر قــرار داد کــه ایــن اشــاره و تأکیــد بــه لحــاظ مفهومــی کلــی و از لحــاظ لفظــی واژۀ دیپلماســی
را بایــد مـ ّ
عمومــی مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه اســت .از جملــه دالیــل نهادینــه نشــدن دیپلماســی عمومــی در مناســبات
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران میتــوان گفــت کــه اوال :سیاســت و روابــط خارجــی ایــران در طــی چهــار دهــۀ

اخیــر بــه طــور اساســی دولــت محــور بــوده و بــا محوریــت دولــت در بســتر دیپلماســی رســمی بــا دنیــای بیــرون
عمــل کــرده اســت .دیپلماســی عمومــی عــاوه بــر بازیگــری دولــت ،بازیگــران غیردولتــی از قبیــل نهادهــای مدنــی

و گروههــای صنفــی را شــامل میشــود کــه ایــن نهادهــا در ایــران از قدمــت چندانــی برخــوردار نیســتند .ثانیــاً :
نبــود فضــای تحقیــق و پژوهــش در عرصههــای مختلــف مناســبات خارجــی ،زمینــۀ نیــاز بــه ارتباطــات مردمــی

در قالــب دیپلماســی عمومــی را فراهــم نکــرده اســت ،بدیــن ترتیــب الزم اســت زمینــۀ کارکــرد نهــادی و هنجــاری
بــرای دیپلماســی عمومــی فراهــم شــود.

دیپلماســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه کشــورهای حاشــیۀ خلیــج
فــارس:
بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،روابــط ایــران بــا کشــورهای حــوزۀ خلیــج فــارس در مقایســه بــا قبــل از

انقــاب دچــار دگرگونــی شــد .آثــار و بازتــاب انقــاب اســامی در کشــورهای همســایۀ جنوبــی از اولیــن پیامدهــای
حرکــت انقــاب اســامی بــود .کویــت از جملــه کشــورهایی بــود کــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران را بــه
رســمیت شــناخت .شــیخ صبــاح ،وزیــر خارجــۀ وقــت ایــن کشــور بــه ایــران ســفر کــرد و بــا رهبــر انقــاب
ـا ایــن حســن اســتقبال کویتیهــا را مغتنــم شــمرد.
اســامی مالقــات نمــود .جمهــوری اســامی ایــران هــم متقابـ ً

حــکام بحریــن ابتــدا از پیــروزی انقــاب اســامی حمایــت کــرده و اقــدام بــه انتقــاد از سیاســت توســعه طلبانــه
رژیــم ســابق نمودنــد ،ولــی در عیــن حــال بــا احتیــاط برخــورد میکردنــد .نــگاه اولیــۀ کشــور عمــان بــه انقــاب

اســامی ایــران مثبــت بــود .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران آخریــن نیروهــای ارتــش ایــران کــه بعــد
از ســرکوب جنبــش ظفــار همچنــان در عمــان باقــی مانــده بودنــد ،اندکــی پــس از انقــاب بــه کشــور بازگشــتند.
در تیــر مــاه  ۱۳۵۸هیئتــی بــه ریاســت یوســف علــوی ،معــاون وقــت وزارت امــور خارجــه عمــان بــرای تبریــک

و مذاکــره وارد تهــران گردیــد و مذاکراتــی بــا مقامــات دولتــی انجــام داد و خواســتار روابــط اتاقهایــی بــا
جمهــوری اســامی ایــران شــد .آنچــه مســلم اســت پیــروزی انقــاب اســامی بــا تکیــه بــر عوامــل فرهنگــی و

بــا کمتریــن خشــونت و در بســتر قــدرت نــرم بــه پیــروزی رســید .اســتمرار روابــط ایــران بــا کشــورهای حاشــیۀ
خلیــج فــارس در طــول چهــار دهــه در قالــب فعالیتهــای رســمی دیپلماتیــک همــواره تحــت تأثیــر مســائل و

حــوادث داخلــی ،منطقــهای و بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت .جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران در دهــۀ اول
انقــاب ،حملــۀ عــراق بــه کویــت در بعــد منطقـهای و واقعــۀ  ۱۱ســپتامبر و حملــه بــه بر جهــای دوقلــو در آمریــکا

و دامــن زدن بــه مســائل ایــران هراســی و اســام هراســی در غــرب در ســطح بینالمللــی ،از جملــه حــوادث
مهمــی اســت کــه تأثیــرات نــه چنــدان مثبــت بــر روابــط ایــران و کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس داشــته اســت.
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تجربــۀ ملتهــا و دولتهــای بــزرگ و مطــرح دنیــای امــروزه در زمینــۀ دیپلماســی عمومــی ،بیانگــر ایــن اســت
کــه دیپلماســی عمومــی نویــن دارای دو شــاخصۀ مهــم دیپلماســی فرهنگــی و دیپلماســی اقتصــادی میباشــد و
زمینهســاز فعالیتهــای اقتصــادی و فرهنگــی در بیــرون از مرزهــا بــا ابزارهــای رســانهای اســت کــه کارآمــدی
دیپلماســی عمومــی را در دو حــوزه محــک میزنــد.

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نسبت به کشورهای حوزۀ خلیج فارس:
در دیپلماســی فرهنگــی میتــوان از مبادلــۀ افــکار ،تبــادل ایدههــا ،نگارههــا ،اندیشـهها ،اطالعــات ،هنــر و ســایر

عناصــر فرهنگــی میــان ایــران و دیگــر کشــورها و ملتهــا بــرای ایجــاد و تقویــت درک و فهــم متقابــل اســتفاده

کــرد .دیپلماســی فرهنگــی فراینــدی هدفــدار بــوده و بــرای تحقــق و دســتیابی بــه اهــداف تعریــف شــده تدویــن
و اجــرا میشــود .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بایســتی دیپلماســی فرهنگــی را از روابــط و تبلیغــات فرهنگــی تمایــز
کــرد ،ایــن هــدف دیپلماســی فرهنگــی ،تعامــل و در آمیختــن بــا مخاطبیــن اســت ،نــه القــاء پیامهــای غیــر

واقعــی و تحریــف شــده .گفتنــی اســت کــه دیپلماســی فرهنگــی منــوط بــه هنــر و فرهنــگ ِصــرف نمیشــود و
دربرگیرنــده انتقــال و ارتبــاط فکــری ،رســانهای ،علمــی و بــه ویــژه در ســطح غیــر دولتــی ،اعتمادســازی بــرای فراهم
ســاختن زمینــه و بســتر الزم بــرای تأمیــن اهــداف و منافــع ملــی سیاســی مشــخص اســت.

یکــی از تحلیلگــران سیاســت خارجــی معتقــد اســت :دیپلماســی فرهنگــی در قالــب دو رویکــرد ابــزاری و تکوینــی

و روابــط سیاســی باثبــات و صلــح و امنیــت منطقــهای کمــک میکنــد .از جهــت ابــزاری ،فرهنــگ روابــط
بینالمللــی ســازوکار بــرای دســتیابی بــه صلــح از طریــق کاهــش منازعــه و تنــش زدایــی میــان کشورهاســت .از

منظــر تکوینــی ،فرهنــگ و تمــدن زیربنــای روابــط بینالملــل و سیاســت خارجــی اســت .مهمتریــن عامــل تنــازع
و جنــگ ناشــی از عــدم درک درســت فرهنــگ و نیــات متقابــل کشــورها و اعمــال سیاســت قــدرت اســت و در

نتیجــه دیپلماســی فرهنگــی میتوانــد بــا ایــن رویکــرد ،تقابــل و پیــش داور یهــای قــوم مدارانــه را تبدیــل بــه
تفاهــم و همزیســتی مســالمتآمیز کنــد( .دهقانــی فیروزآبــادی ،1389 ،ص )107برنامههــا و اقدامــات در قالــب

دیپلماســی فرهنگــی ایــران بــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس شــامل همکار یهــای علمــی ،فرهنگــی ،توریســم

و گردشــگری مســافرت هــای زیارتــی و مذهبــی و ســرمایهگذاری در بخشهــای فرهنگــی مــی باشــد .بــا توجــه
بــه ظرفیتهــای بالقــوه اقتصــادی ایــران در روابــط تجــاری بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،مــی تــوان
گفــت کــه توســعه و گســترش تجــارت و روابــط اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها یکــی از اهــداف دیپلماســی

فرهنگــی اســت.

چگونگــی اســتفاده از ظرفیتهــای دیپلماســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران در مناطــق مختلــف جهــان

منــوط بــه شــناخت فرصتهــا و چالشهــا میباشــد فرصتهــای دیپلماســی عمومــی ایــران در حــوزۀ خلیــج

فــارس شــامل اشــتراکات فرهنگــی ،تاریخــی و دینــی ،قرابــت و نزدیکــی جغرافیایــی و ژئوپلتیــک ،حضــور ایرانیــان
و شــیعیان ،ظرفیتهــا و قابلیتهــای فرهنگــی ایــران ،توســعۀ تجــارت فرهنگــی ،اولویــت یافتــن توســعۀ
فرهنگــی در ایــن کشــورها میباشــد .همچنیــن فقــدان یــک دکتریــن سیاســی در جامعــه موجــب چالشهایــی
در حــوزۀ دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی در ایــن حــوزه شــده اســت کــه شــامل :بیاعتمــادی اعــراب بــه ایــران،
وهابیــت و فعالیتهــای مخالفــان جمهــوری اســامی ایــران میباشــد.

نتیجه گیری:
هــدف سیاســتگذاری فرهنگــی بایســتی معطــوف بــه فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی انســانها
و اشــاعۀ خالقیــت و نــوآوری باشــد .دولــت میتوانــد بــا فراهــم آوردن چارچــوب حقوقــی ،سیســتم نظارتــی و

گفتمان سیاست
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ارزیابــی بســتر مناســبی را بــرای فعالیتهــای فرهنگــی فراهــم و از نهادهــای غیــر مردمــی حمایــت نمایــد .همچنیــن
مهمتریــن ابزارهــا و ســازوکارهای اجرایــی بــرای اســتمرار تثبیــت هویــت و کاهــش تعارضــات هویتی_فرهنگــی
ایــران و کشــورهای خلیــج فــارس در راســتای اســتفاده از دیپلماســی عمومــی اهتمــام بــه مــوارد زیــر میباشــد.۱ :
تأســیس مراکــز اســامی و ایــران شناســی در کشــورهای جنوبــی و اعطــای بورسهــای تحصیلــی بــه دانشــجویان
و دعــوت از اســاتید کشــورهای خلیــج فــارس بــرای تدریــس در برنامههــای کوتــاه مــدت .۲ .بــه کارگیــری
ابزارهــای نویــن ارتباطــی و فضــای مجــازی و شــبکههای ماهــوارهای ،اینترنــت آموزشهــای مجــازی کــه از

ضروریــات دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی میباشــد .۳ .توســعۀ صنعــت گردشــگری کــه یکــی از اولویتهــای

ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری میباشــد .ضــرورت برنامهریــزی و سیاســتگذاری جــذب گردشــگر از
کشــورهای همســایۀ جنوبــی.

منابع
 .دهقانــی فیــروز آبــادی ،ســید جــال ،۱۳۸۹ ،دیپلماســی فرهنگــی جمهــوری اســامی در منطقــۀ خلیــج فــارس،
فصلنامــۀ سیاســت ،دانشــگاه تهــران
 .علی بابایی ،غالمرضا ، ۱۳۷۵ ،تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
 .جــوادی ارجمنــد ،محمــد جــواد ،دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی ایــران در ارتبــاط بــا کشــور هــای حــوزۀ خلیــج
فــارس ،فصلنامــۀ علمــی ،پژوهشــی مطالعــات انقــاب اســامی
 .مقتدائی ،مرتضی ،ازغندی ،علیرضا ،مقاالت سیاستگذاری

