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سخن سردبیر

هب انم آن   هک بنــدگان   را  هب   خطــاب   رکامــت   بــا   زهاران لطــف   می نــوازد   و   هب  ســوی   خــود   می نمایــد   و   

می خوانــد؛ و   ســپاس   و  ثنــای   بی حــد   رب   آســتان    صفــات    بی همتــای    احدیــت    هک   رد    امکل   رأفــت   و  

رد    نهایــت عطوفــت    رخصــت ســخن گفتــن     رب   بنــدگان   خــود    عطــا    رفمــوده اســت. 

   رگهچ منزل بس خطرانک است و مقصد بس بعید                     چیه راهی نیست کان را نیست اپیان غم مخور

خــدای را شــاکریم کــه فرصتــی داد تــا بتوانیــم بــار دگــر گامــی در جهــت انتشــار ایــن نشــریه 

برداریــم. در مطلــع کام برخویشــتن وظیفــه میدانــم از تمامــی اســاتید علــوم سیاســی دانشــکدۀ 

ــن  ــم، چونکــه اســاتید گرانقــدر از زمــان ورود رشــتۀ وزی ــی کن ــی قدردان انســانی محقــق اردبیل

علــوم سیاســی بــه دانشــگاه از ســال 96 تــا کنــون، بــه معنــای واقعــی کلمــه ســنگ تمام گذاشــته 

و در راه اعتــای دانــش و تربیــت دانشــجو مجاهدت هــا کرده انــد و همــواره توصیه هــا 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 تک تــک مــا دانشــجویان حــق دارنــد گزافــه 

ــد:»  ــه فرموده ان ــده اســت ک ــرض بن ــد ع ــی )ع(، مؤیِّ ــن عل ــه کام امیرالمؤمنی ــه ام چــرا ک نگفت

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

آنکــه ایــن عزیــزان همــواره دِرگنجینــۀ علمشــان بــه روی مــا گشــوده بــوده و مــن بــاب تعلیــم 

ــامتی را  ــات و س ــال درج ــبحان کم ــد س ــاری، از خداون ــد. ب ــغ نکرده ان ــچ دری ــت هی و تربی

ــان السیاســه« اســت  ــزان مســئلت دارم. نشــریۀ پیــش رو ادامــۀ نشــریۀ »تبی ــن عزی ــرای ای ب

ــًا بعــد از دو ســال بــه »گفتمــان سیاســت« تغییــر نــام داده شــد. امیــد اســت ایــن  کــه تقریب

پاره دفتــر و شکســته قلم مــا زمیــن نمانــد و بــه دســت دوســتان بعــد از مــا برســد تــا کارهــای 

ــد. ــم بزنن ــم رق ــم و قل درخشــان تری را در عرصــۀ عل

پوریا جعفرپور

سردبیر نشریه   
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گاهنامه علمی و سیاسی

انمجن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی علل و عوامل سیاسی و نظامی ایران برای ادامۀ جنگ پس 
از آزادسازی خرمشهر

t)علی صحرانورد کلشانی  )دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

جنــگ تحمیلــی زمانــی شــروع شــد کــه ایــران اســامی بــه دلیــل وقــوع انقــاب، حــوادث و مشــکات داخلــی و 
بین المللــی، 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. 
ــا وجــود هزینه هــای زیــاد جنــگ، تــا آخریــن  ایــن مبنــای اســتراتژی ایــران در طــول جنــگ تحمیلــی بــود و ب
روز تعقیــب می شــد. 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 دایــره ای از ابهــام قــرار دارد. اگــر چــه تاکنــون دربــارۀ ایــن پرســش اساســی کتابهــای گوناگونــی تألیــف 
گردیــده و مصاحبه هــای متعــدد و مختلفــی انجــام گرفتــه اســت، لکــن جــای یــک پژوهــش مــدّون پیرامــون 
ایــن مســئله بشــدت احســاس می شــد 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 
آزاد شــده، وجــود ناامنــی در مرزهــای ایــران، ترمیــم توانایــی کّمــی و کیفــی ارتــش عــراق، بــاال بــودن روحیــۀ 
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 باخــره امــام 

راحــل حکــم ادامــۀ جنــگ را تــا زمــان احیــای حقــوق ایــران و دســتیابی بــه صلحــی منصفانــه صــادر نماینــد.

مقدمه

ــت و  ــه یاف ــان طــور ادام ــگ هم ــگ شــد، جن ــام جن ــران پیشــنهاد اتم ــه ای ــه ب ــح خرمشــهر ک ــد از فت ــرا بع چ
چــرا شــعار رزمنــدگان مــا ایــن بــود کــه جنــگ جنــگ تــا کربــا و آیــا ایــن تجــاوز بــه کشــوری دیگــر محســوب 
ــگ  ــت جن ــکان نداش ــا ام ــود: 1. آی ــرح می ش ــؤال مط ــگ، دو س ــدن جن ــول انجامی ــه ط ــارۀ ب ــود؟ درب نمی ش
تحمیلــی، در مــدت زمــان کوتاه تــری خاتمــه یابــد؟ بــه عبــارت دیگــر در بعضــی از زمان هــا کــه موازنــۀ نظامــی 
ــرد؟ 2. چــه مؤلفه هــای  ــگ نک ــان دادن جن ــه پای ــدام ب ــران اق ــت ای ــود، چــرا دول ــران ب ــع ای ــه نف و سیاســی ب
جدیــدی در پایــان هشــتمین ســال جنــگ وارد معــادالت سیاســی و نظامــی شــد کــه منجــر بــه آتش بــس رســمی 
ــه  ــی اســت کــه از دیــدگاه کارشناســان و صاحــب نظــران، تنهــا مقطعــی کــه می توانســت جنــگ ب شــد؟ گفتن
پایــان برســد، بعــد از فتــح خرمشــهر بــود؛ امــا بــه دالیلــی ایــن امــر محقــق نشــد و جنــگ تــا ســال 1367 )زمــان 
ــینی،  ــس، عقب نش ــه ای از آتش ب ــح را مجموع ــر صل ــت. اگ ــه یاف ــت( ادام ــورای امنی ــۀ 598 ش ــرش قطعنام پذی
ــه پیشــنهاد  ــان، هیچگون ــه در آن زم ــد بگوییــم ک ــم، بای ــن خســارت های وارده و ... بدانی تعییــن متجــاوز، تأمی
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ــح را  ــه صل ــگ ن ــه جن ــت ن ــع حال ــس و در واق ــا آتش ب ــران، تنه ــت و دیگ ــه نشــد و شــورای امنی صلحــی ارائ
ــت  ــاوز و پرداخ ــایی متج ــد و شناس ــی باش ــح واقع ــن صل ــه متضّم ــی ک ــان طرح ــد. در آن زم ــه می کردن توصی
غرامــت را نیــز شــامل شــود و تضمیــن بــرای عــدم تعــرض مجــّدد داشــته باشــد، وجــود نداشــت و پیشــنهادهای 
ــه  ــک طرف ــه پشــتیبانی ی ــا توجــه ب ــر ب ــن ام ــود. ای ــن ب ــرۀ طرفی ــس و مذاک ــا در حــد آتش ب ــه شــده، تنه ارائ
ــرای  ــران را ب ــرایط ای ــت ش ــگاه نمی توانس ــراق، هیچ ــی از ع ــای بین الملل ــزرگ و نهاده ــای ب ــکار دولت ه و آش
یــک صلــح واقعــی و شــرافتمندانه محقــق ســازد. بــه ایــن ترتیــب ایــران، دالیــل منطقــی و عقانــی بــرای ادامــه 
ــه متجــاوز و پرداخــت غرامــت از  ــح )شناســایی و تنبی ــرای صل ــران ب ــد: شــرایط ای ــی مانن جنــگ داشــت. دالیل
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 
خرمشــهر، بــه علــت حضــور دشــمن در شــلمچه، همچنــان مــورد تهدیــد بــود؛ توانایــی کّمــی ارتــش عــراق ترمیــم 
ــف  ــگ متوق ــر آن روز جن ــود؛ اگ ــه ب ــم یافت ــش ه ــزرگ افزای ــای ب ــه دولت ه ــه جانب ــای هم ــا کمک ه ــده و ب ش
می شــد و تجربــه ای چــون مذاکــرات ســوریه و اســرائیل، بــر ســر ارتفاعــات جــوالن، فــراروی مــا قــرار می گرفــت 
ــی  ــی ب ــه زن ــراق چان ــا ع ــره ب ــز مذاک ــر ســر ســایر مناطــق تحــت اشــغال، پشــت می ــا ناچــار می شــدیم ب و م
حاصــل کنیــم، امــروز جامعــه، مســئوالن وقــت را شــماتت می کــرد. 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 قســمت های عمــده ای از خــاک کشــور 
عزیزمــان را از دســت عــراق پــس بگیریــم؛ امــا شــرایط بین المللــی و منطقــه ای 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 آموزنــده ای در اختیــار مــا قــرار می گیــرد کــه میتوانــد مــا را در 

اوضــاع بحرانــی و مشــابه یــاری رســاند.

شناسایی متجاوز و آغازگر جنگ

گاهــًا مغرضانــه یــا از ســر ناآگاهــی، جنــگ ایــران و عــراق طــوری مــورد داوری قــرار می گیــرد کــه گویــی مســبب 
و متهــم اصلــی جنــگ، ایــران بــوده و ایــن کشــور اســت کــه همــة ایــن خســارات جبــران ناپذیــر را بــه بــار آورده 
اســت! ایــن داورِی اشــتباه در مــورد ادامــه جنــگ نیــز صــادق اســت و بــه آن تعمیــم داده می شــود. لــذا پیــش 
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 رســمًا عــراق را بــه عنــوان کشــور آغازگــر جنــگ 
بــا ایــران معرفــی کــرد. از روزی کــه جنــگ شــروع شــد یکــی از خواســته های ایــران از جامعــۀ بین الملــل، اعــام 
رســمی عــراق بــه عنــوان دولــت متجــاوز و تــن دادن ایــن کشــور بــه آثــار حقوقــی ناشــی از شــروع جنــگ بــوده 
اســت. حتــی در همــان هفتــۀ اّول جنــگ کــه »ضیاُءالحــق« رئیــس جمهــور پاکســتان بــه همــراه »حبیــب شــطی« 
دبیــرکل ســازمان کنفرانــس اســامی بــرای تــاش جهــت آتش بــس بــه تهــران آمدنــد و بــا امــام خمینــی دیــدار 
کردنــد، خواســتۀ ایــران آن بــود کــه آنهــا در رســانه های جمعــی اعــام کننــد کــه عــراق، جنــگ را شــروع کــرده 
ــت عــراق )کــه  ــه دول ــه هــر حــال ن ــد. ب ــاع کردن ــا امتن ــی آنه ــاز شــود، ول ــرای آتش بــس ب ــا راهــی ب اســت ت
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جنــگ را شــروع کــرده بــود( خــود را عامــل و آغازکننــدۀ جنــگ معرفــی می کــرد و نــه دولت هــای بــزرگ حاضــر 
ــه شــورای امنیــت  ــران تحمیــل کــرده اســت و ن ــر ای ــد کــه جنــگ را صــدام حســین ب ــد رســما اعــام کنن بودن

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 ۸ ســال ادامــه 
یابــد و تلفــات و خســارات

ــران  ــف ای ــورهای مخال ــراق و کش ــی ع ــت بعث ــات دول ــان در تبلیغ ــار آورد. در آن زم ــور بب ــرای دو کش ــادی ب زی
ســعی می شــد کــه شــعارهای انقــاب اســامی کــه خواهــان الگوگیــری ملت هــای تحــت ســتم از شــیوه مــردم 
ــوده اســت، علــت شــروع  ــرای رهایــی و آزادی خــود از حاکمیــت دیکتاتورهــا ب ــا اســتبداد ب ــارزه ب ــران در مب ای
جنــگ بیــان شــود. بــه هــر حــال ایــن وضعیــت ادامــه یافــت تــا آن کــه امــام خمینــی بــا پذیــرش قطعنامــۀ 
۵۹۸ شــورای 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 قدرت هــای 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 ۶ و ۷ قطعنامــۀ 598، درروز ۲۳مــرداد مــاه ۱۳۷۰برابربــا 
ــرای معرفــی  ــۀ خــود را ب ــران و عــراق نوشــت و از آنهــا خواســت کــه ادل ــه کشــورهای ای ۱۴اوت ۱۹۹۱ نامــه ای ب
ــا تمســخر دولــت عــراق مواجــه شــد و ایــن کشــور  ــد. ایــن درخواســت ب کشــور آغازکننــدۀ جنــگ اعــام نماین
یــک پاســخ شــکلی و غیــر محتوایــی در ۴شــهریور ۱۳۷۰برابــر بــا ۲۶اوت ۱۹۹۱بــه همــراه مــدارک خــود بــه دبیــرکل 
ــاب را در  ــک کت ــدارک مســتند و مســتدلی در حــد ی ــران م ــوری اســامی ای ــا جمه ــه داد. ام ــل ارائ ســازمان مل
۲۴شــهریور مــاه ۱۳۷۰برابــر بــا ۱۵ســپتامبر ۱۹۹۱بــه دبیــر کل ســازمان ملــل ارائــه کــرد. مســتندات ایــران تکیــه بــر 
مــادۀ ۵۱ منشــور ملــل متحــد مبنــی بــر دفــاع مشــروع داشــت. دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد پــس از مشــاوره بــا 
گروهــی از کارشناســان خبــره ای کــه خــود آنهــا را انتخــاب کــرده بــود و نیــز مطالعــۀ ســندهای ایــران و عــراق، ایــن 
ســندها را در اختیــار یــک گــروه بی طــرف قــرار داد. پــس از اظهــار نظــر گــروه کارشناســان مســتقل، در نهایــت 
در تاریــخ ۱۸آذرمــاه ســال ۱۳۷۰ برابــر 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 
ــوان مــوارد  ــه تحــت عن ــداد برجســته ای ک ــل آمــده اســت: » روی ــر کل ســازمان مل ــزارش دبی ــد ۶گ نمــود. دربن
نقــض حقــوق و مقــررات  در بنــد ۵ ایــن گــزارش بــدان اشــاره کــردم، همانــا حملــۀ ۲۲ســپتامبر ۱۹۸۰علیــه ایــران 
ــا اصــول  ــی ی ــن شــناخته شــده بین الملل ــل متحــد، اصــول ۲ قوانی ــر اســاس منشــور ســازمان مل ــه ب اســت ک
اخاقــی بین  المللــی قابــل توجیــه نیســت و موجــب مســئولیت مخاصمــه اســت.« وی در بنــد ۷ گــزارش آورده 
ــه  ــه خــاک عــراق صــورت گرفت ــران ب ــل از شــروع مخاصمــه، برخــی تعرضــات از جانــب ای اســت:»حتی اگــر قب
ــران را  ــران کــه اشــغال مســتمر خــاک ای ــه ای ــدۀ تجــاوز عــراق ب ــد توجیه کنن باشــد، چنیــن تعارضاتــی نمی توان
در طــول مخاصمــه در پــی داشــت باشــد. تجــاوزی کــه ناقــض ممنوعیــت کاربــرد زور اســت کــه یکــی از اصــول 
ــه ایــن نکتــه  ــد ۹ب آمــره حقــوق بین الملــل اســت.« البتــه دبیــرکل ســازمان ملــل در پایــان گــزارش خــود در بن
هــم کــه خواســت عــراق بــود، اشــاره کــرده اســت کــه:» از دیــد مــن بــه نظــر نمی رســد تعقیــب بنــد ۶ قطعنامــۀ 
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۵۹۸ هــدف 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 می کــرد کــه چنیــن 
ــه  ــل ب ــازمان مل ــرکل س ــزارش دبی ــر و گ ــار نظ ــه اظه ــت ک ــوان گف ــوع می ت ــت. در مجم ــورت نگرف ــی ص اقدام
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 عایــی(

نحوۀ آزادسازی شهر خرمشهر

آزادســازی خرمشــهر از اهــداف اصلــی عملیــات بیت المقــدس 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 ۵۷۶ روز اشــغال توســط 
نیروهــای ارتــش عــراق، در روز ســوم خــرداد ســال 1361توســط نیروهــای مســلح ایــران بازپــس گرفتــه شــد. فتــح 
ــرای  ــا از دســت دادن خرمشــهر، از نظــر سیاســی تکیه گاهــش را ب ــراق ب ــی داشــت و ع ــاب جهان خرمشــهر بازت
ــد  ــال ۱۳۶۱چن ــت س ــم اردیبهش ــب ده ــه ش ــدس در نیم ــات بیت المق ــاز عملی ــی آغ ــت داد. در پ ــره از دس مذاک

ــال می شــد: هــدف عمــدۀ اســتراتژیک و تاکتیکــی از جانــب نیروهــای ایرانــی دنب

_ بیرون راندن نیروهای ارتش عراق، به پشت مرزهای بین المللی؛

_انهدام نیروهای باقیماندۀ از ارتش عراق، در منطقۀ بین غرب کارون تا خط مرزی؛

ــات بیت المقــدس  ــارم عملی ــۀ چه _آزادســازی شــهر خرمشــهر؛ آزادســازی خرمشــهر در حقیقــت از اهــداف مرحل
بــود. 

در ســاعت ۲۲:۳۰ شــامگاه شــنبه، 1خردادمــاه، ۱۳۶۱مرحلــۀ چهــارم ایــن عملیــات بــا اعــام رمــز توســط فرماندهــی 
قــرارگاه مرکــزی کربــا بــه واحدهــای عمل کننــده، بــا هــدف آزادســازی خرمشــهر، آغــاز شــد. در پایــان ایــن نبــرد 
عــاوه بــر پایــان بخشــیدن بــه ۱۹مــاه اشــغال بخشــی از حّســاس ترین مناطــق خوزســتان و آزادســازی خرمشــهر، 

ضربــه ای 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 
ــر از  ــدس ۳۰۰۰ نف ــات بیت المق ــن در عملی ــرد خونی ــال ۲۶روز نب ــد. در خ ــی درآمدن ــای ایران ــارت نیروه ــه اس ب

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

پیامدهای فتح خرمشهر

آزادســازی خرمشــهر، روحیــۀ مّلــی در ایــران را بــاال بــرد و مــردم را نســبت بــه پیــروزی در جنــگ، امیــدوار ســاخت. 
ــهر،  ــح خرمش ــا فت ــرد. ب ــوار ك ــراق دش ــرای ع ــرایط را ب ــش داد و ش ــران را افزای ــی ای ــار بین الملل ــگاه و اعتب جای
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 بین المللــی ایــن مســئله مطــرح بــود كــه پیــروزی ایــران 
در جنــگ بــا عــراق بــه نفــع آمریــكا و متحدیــن وی از جملــه عربســتان نخواهــد بــود. تصــور قدرت هــای حامــی 

رژیــم بعثــی عــراق، ایــن بــود كــه ادامــه جنــگ می توانــد:
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الــف- اكثریــت مــردم عــراق كــه شــیعیان و كردهــا هســتند و ارتبــاط فرهنگــی گســترده ای 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 هزینه های جنگ، گردد.

تــا قبــل از آزادســازی خرمشــهر نــگاه ســایر كشــورها بــه ایــران، بــه گونــه ای بــود كــه گویــا ایــران قدرتــی بــرای 
عرضــه كــردن دربرابــر عــراق نداشــته و راهــی جــز پذیــرش شــرایط دشــمن را نــدارد. ایــن كشــورها ایــران را در 
جایگاهــی كــه بتوانــد شــرایطی را بــرای خاتمــه دادن بــه جنــگ، تعییــن نمایــد نمی دانســتند. معمــواًل نماینــدگان 
كمیتــه صلــح ســازمان كنفرانــس اســامی در دیــدار بــا دیپلمات هــای ایرانــی، زبــان بــه نصیحــت می گشــودند 
و از ایــران می خواســتند 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 توانســته  در آزمایــش جنــگ 

پیــروز شــود. از ایــن بــه بعــد بــود كــه آنهــا بــه ســخنان و خواســته های ایــران، توّجــه مــی كردنــد.

پیشنهادات آتش بس و مذاکره طرفین جنگ از سوی نهادهای بین المللی

از نخســتین روز آغــاز جنــگ، »کــورت والدهایــم« دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد از طرفیــن خواســت کــه تــاش 
خــود را بــرای حــل اختافــات بــه کار بگیرنــد. نخســتین بیانیــۀ شــورای امنیــت در زمینــۀ ایــن جنــگ، فقــط از دو 
طــرف خواســته بــود کــه از هرگونــه اقــدام نظامــی خــودداری کننــد. در ایــن بیانیــه حّتــی از عــراق خواســته نشــده 
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 
بــا ذکــر عبــارت »وضعّیــت میــان ایــران و عــراق« از دو کشــور خواســته شــد کــه از توّســل بــه زور خــودداری کننــد. 
عــراق بافاصلــه ایــن قطعنامــه را پذیرفــت ولــی ایــران اعــام کــرد تــا پیــش از خــروج نیروهــای عــراق از خــاک 
ایــران، ایــن قطعنامــه را نمی پذیــرد. پــس از آن نیــز تــا پیــش از صــدور قطعنامــۀ 598 شــورای امنیــت بیانیه هــا 
و قطعنامه هــای متعــددی دربــارۀ جنــگ ایــران و عــراق صــادر کــرد. نخســتین قطعنامــه ای کــه در آن از دو کشــور 
خواســته شــده بــود بــه پشــت مرزهــای خــود بازگردنــد، قطعنامــۀ 514 بــود کــه در ۲۱تیرمــاه ۱۳۶۱و اندکــی پــس از 
بازپســگیری خرمشــهر از عــراق صــادر شــد. در قطعنامــۀ ۵۴۰ بــه 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 ۵۸۲ را صــادر کــرد. در قطعنامــۀ ۵۸۸ کــه در مهــر ۱۳۶۵صادرشــد و بــر اجــرای قطعنامــۀ 

۵۸۲ تأکیــد داشــت، همچنــان از عبــارت »وضعیــت میــان ایــران و عــراق« اســتفاده شــده بــود. 

فصــل مشــترک همــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت تــا پیــش از قطعنامــۀ 598 ایــن بــود کــه در هیچیــک از آنهــا 
بــه ســه عنصــر »آغازگــر جنــگ«، »کشــور متجــاوز« و » »چگونگــی تنبیــه متجــاوز« اشــاره ای نشــده بــود. عــراق 
همــه قطعنامه هــای ســازمان ملــل را پذیرفــت یــا آمادگــی خــود را بــرای پذیــرش آن اعــام کــرد؛ ولــی ایــران 

تنهــا قطعنامــه 598 را پــس از یــک ســال از صــدور پذیرفــت.
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سایر فعالیت ها 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 تاشــها بــه نتیجــه 
نرســید. یکــی از مهمتریــن ایــن تاش هــا تشــکیل کمیتــۀ حســن نّیــت مرکــب از نماینــدگان دولت هــای کوبــا، 
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 
ــس و عقب نشــینی نیروهــای  ــراری آتش ب ــرای برق ــی تاشــهایی ب ــه در مقاطع ــد ک ــی بودن ــر مجامع ــز از دیگ نی
دو کشــور بــه پشــت مرزهــا انجــام داد. اگــر جمهــوری اســامی ایــران طرح هــای مبتنــی بــر آتش بــس و صلــح 
را نمی پذیرفــت بــه ایــن دلیــل بــود کــه یــا اساســًا در آنهــا موضــوع صلــح و عقب نشــینی وجــود نداشــت و یــا 
اینکــه ســایر خواســته های جمهــوری اســامی ایــران از قبیــل تعییــن متجــاوز بــه منظــور احقــاق حقــوق ملــت 
ایــران مطــرح نشــده بــود و طبیعتــًا در چنیــن شــرایطی پذیــرش ایــن قطعنامه هــا عقــًا و منطقــًا درســت نبــود. 

ایــن موضــوع، موضعــی بــود کــه همــواره در جریــان

صــدور قطعنامه هــای متعــدد شــورای امنیــت ســازمان ملــل از جانــب مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی مطــرح 
ــس در گفته هــای  ــح و آتش ب ــوان شــرط صل ــه عن ــری همچــون ســقوط صــدام ب ــچ مســئلۀ دیگ می شــد و هی
ــًا یکــی از خواســت های همــۀ  ــه ســقوط صــدام قطع ــوری اســامی وجــود نداشــت. البت مســئوالن نظــام جمه
مــردم زخــم خــوردۀ ایــران و حّتــی مّلــت عــراق بــود امــا ایــن موضــوع بــه گونــه ای نبــود کــه بــه عنــوان یــک 
خواســته در میــان شــرایط مســئوالن نظــام قــرار داشــته باشــد و طــرح ایــن موضــوع عمدتــًا برداشــت هایی بــود 
کــه غربی هــا از سیاســت های جمهــوری اســامی ایــران داشــتند و در واقــع توهمــی بــود کــه آن را بــه مســئوالن 
ــوری  ــه جمه ــی ک ــی زمان ــه حت ــد ک ــار بودن ــن توهــم گرفت ــان در ای ــد و چن ــوری اســامی نســبت می دادن جمه
اســامی حاضــر بــه مذاکــره بــرای پذیــرش آتش بــس شــد، اعــام کردنــد کــه »ضربــات ناشــی از بازپس گیــری 
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، ص80(

بــه طــور کلــی پــس از تجــاوز صــدام بــه خــاک کشــورمان تــا زمــان برقــراری صلــح و آتش بــس میــان جمهــوری 
اســامی ایــران و عــراق، حــدود ده قطعنامــه صــادر شــده اســت کــه نخســتین آنهــا قطعنامــۀ 479 بــود و آخریــن 
آنهــا قطعنامــۀ ۶۳۱ در ســال ۶۸ بــود کــه البتــه در راســتای قطعنامــۀ اصلــی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران آن 
را پذیرفتــه بــود. یعنــی قطعنامــۀ 598 از طرفــی در واکنشــی کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن قطعنامه هــا 
ــر چنــد موضــوع تأکیــد می شــد: خــروج متجــاوزان از خــاک کشــور، تعییــن متجــاوز و  نشــان مــی داد صرفــًا ب
آتش بــس واقعــی و علــت عــدم پذیــرش ایــن قطعنامه هــا را نیــز بایــد در عــدم توجــه بــه ایــن خواســت ها کــه 
منطبــق بــر حقــوق قانونــی و مشــروع ملــت ایــران بــود، جســتجو کــرد. بــه عنــوان مثــال پــس از صــدور قطعنامــۀ 

۴۷۹در ســال ۵۹ جمهــوری اســامی انتقــادات خــود را بــه ایــن قطعنامــه در چنــد محــور بیــان کــرد:

 1_ در این قطعنامه اسمی از کشور متجاوز و تنبیه این کشور نام برده نشده است؛

ــران ادامــه می دهــد و  ــه تجــاوز خــود در خــاک ای ــه عــراق ب ــی ک ــا زمان ــرد ت  2¬_ جمهــوری اســامی اعــام ک
ــه  ــچ گون ــران هی ــد ای ــه دســت می زنن ــه و تخریبکاران ــات خرابکاران ــه اقدام ــران ب ــوز در ای ــی هن ــای عراق نیروه

ــان(  ــت. ) هم ــه ای را نخواهــد پذیرف قطعنام
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ــه نوعــی وضعیــت  ــا ب ــود ت ــار دیگــر تــاش شــده ب ــز ب در جریــان صــدور قطعنامــه پــس از فتــح خرمشــهر نی
رژیــم صــدام مــورد ماحظــه 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 گویــد:» اّول ایــن کــه بعــد از فتــح خرمشــهر، هیــچ پیشـــنهاد صلحــی 
ــه  ــن نداشــت ک ــز ای ــس  نتیجــه ای ج ــه آتش ب ــی ک ــس. در حال ــد آتش ب ــط می گفتن ــران داده نشــد. فق ــه ای ب
صــدام فرصتــی داشــته باشــد بــرای آمــاده شــدن جهــت ادامــه جنــگ. در همــۀ دنیــا آتش بــس و صلــح مفهــوم 
ــول کنیــم.  ــد. مــا نمی توانســتیم پیشــنهاد آتش بــس را قب مجــزا از هــم دارد و هــر کــدام هــم پیامدهایــی دارن
چــون همانطــور کــه گفتــم فرصتــی بــود بــرای صــدام. امــا هیــچ صلحــی پیشــنهاد نشــده بــود کــه ایــران رّد کــرده 
باشــد. مســئلۀ دیگــر آن اســت کــه آتش بــس بایــد در شــرایط متــوازن انجــام شــود تــا قابــل قبــول شــود نــه 
ایــن کــه طــرف شــما روی قّلــه باشــد و شــما در دامنــه. آتش بــس در ایــن جــا بــه نفــع کســی اســت کــه روی 
ــه باشــند، حالــت تــوازن برقــرار اســت  ــه بــود. امــا اگــر هــر دو طــرف در قّل ــه اســت و آن زمــان عــراق در قّل قّل
و حتــی اگــر نیــت سیاســی باشــد، در عرصــۀ نظامــی قابــل قبــول اســت. امــا ایــن آتش بــس از نظــر نظامــی 
هــم قابــل قبــول نبــود. ایــن در حالــی بــود کــه عــراق در چنــد متــری خرمشــهر بــود و می توانســت بــا اســلحۀ 
انفــرادی و خمپــاره شــصت، بچه هــا را در شــهر بزنــد امــا مــا بــرای هــدف قــراردادن نزدیک تریــن شــهر یعنــی 
بصــره کــه حــدود ۲۰کیلومتــر فاصلــه داشــت، بایــد موشــک بــا بــرد ۲۵کیلومتــر شــلیک می کردیــم و ایــن عــدم 

تــوازن بــه نفــع عــراق بــود. )محســن رضایــی، خبرگــزاری فــارس، 1391/7/5(

قطعنامۀ 514  و مفاد آن

قطعنامــۀ ۵۱۴ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در تاریــخ ۱۲جــوالی ۱۹۸۲ )21تیــر 1361( طــی نشســت ۲۳۸۳ام 
بــا 15موافــق، ۰مخالــف و ۰ممتنــع تصویــب شــد. در قطعنامــه چنیــن خواســته شــده اســت:

ــۀ  ــینی کلی ــان عقب نش ــاوه خواه ــه ع ــد؛ ب ــی می باش ــای نظام ــوری عملیاته ــۀ ف ــس و خاتم ــان آتش ب _خواه
ــد؛ ــی میباش ــده بین الملل ــای شناخته ش ــه مرزه ــا ب نیروه

ــس و  ــر آتش ب ــارت ب ــم و نظ ــد، تحکی ــرای تأیی ــل را ب ــازمان مل ــران س ــی از ناظ ــرد گروه ــم می گی _تصمی
ــرای ]اجــرای[  ــات الزم ب ــارۀ ترتیب ــد گزارشــی درب ــرکل درخواســت می کن ــزام دارد و از دبی عقب نشــینی]نیروها[ اع

ــد؛ ــت تســلیم نمای ــه شــورای امنی ــن مقصــود را ب ای

_مصــرًا میخواهــد کــه کوشــش های میانجی گــری بــه گونــه ای 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، اســتقال، تمامیــت ارضــی و عــدم مداخلــه 

در امــور داخلــی کشــورها ادامــه یابــد؛

_از کلیــۀ کشــورهای دیگــر درخواســت می کنــد از هــر گونــه اقدامــی کــه ممکــن اســت بــه ادامــۀ منازعــۀ کمــک 
نمایــد خــودداری کننــد و اجــرای قطعنامــۀ حاضــر را تســهیل نماینــد؛

_از دبیــرکل درخواســت می کنــد کــه اجــرای قطعنامــۀ حاضــر را ظــرف ســه مــاه بــه شــورا گــزارش دهد. )وبســایت 
شــورای امنیــت ســازمان ملل(
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بعــد از فتــح خرمشــهر زمزمه هــای متفاوتــی بــه گــوش می رســید. گروه هایــی 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 83 نتایــج یــک نظرســنجی را منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد 
حدود70درصــد از مــردم آن موقــع بــا ادامــۀ جنــگ موافــق بودنــد:» مرکــز پژوهش هــای اجتماعــی نخســت وزیری 
در خــرداد ســال،1361طّی یــک نظــر ســنجی از عــده ای بــا شــرایط ســنی، تحصیلــی و جنســیت متفــاوت، » نظــرات 
ــرار داده اســت. در ایــن نظرســنجی،  ــه خــاک عــراق« را مــورد بررســی ق مــردم در مــورد ادامــۀ جنــگ و ورود ب
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 
ــه  آراء را کســب کــرده اســت. دیگــر گزینه هــا همچــون گرفتــن خســارت 12.4درصــد و صلــح تنهــا 2درصــد را ب
خــود اختصــاص داده انــد. در حالــی کــه پاســخ نمیدانــم، 4درصــد بــوده اســت. در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــر حســب جنســیت پاســخ  ــد وارد خــاک عــراق شــویم، ب ــا صــاح میدانی ــرد، آی ــا را نپذی ــر عــراق شــرایط م اگ
ــت، 76.9  ــخ مثب ــن، پاس ــب س ــر حس ــد و ب ــم 9.2درص ــد و نمیدان ــی 15.1درص ــخ منف ــد، پاس ــت، 70.1درص مثب
پاســخ منفــی 7.7 و نمیدانــم 15.4درصــد اســت. درصــد پاســخ ها بــه تناســب مناطــق بیســتگانه تهــران متفــاوت 
ــاک  ــه خ ــورد ورود ب ــت، در م ــوده  اس ــه ب ــا در جبه ــتگان آنه ــی از بس ــه یک ــانی ک ــخ کس ــه پاس ــت. چنانک اس
عــراق، 3/58درصــد مثبــت و 20درصــد منفــی و 20درصــد نمیدانــم میباشــد.« ایــن نظرســنجی، فــارغ از اینکــه 
ــکار  ــی و اف ــت اجتماع ــی از واقعی ــر بخش ــد، بیانگ ــته باش ــار داش ــی اعتب ــر علم ــد از نظ ــزان می توان ــه می ــا چ ت
عمومــی نســبت بــه مســئلۀ جنــگ و تصمیم گیــری در مــورد پایــان یــا ادامــۀ آن و در میــان اقشــار مختلــف بــا 
موقعیت هــا و شــرایط متفــاوت اســت کــه بــا میانگیــن 70درصــد بــا آنچــه پــس از فتــح خرمشــهر واقــع شــد، 

ــد. )خبرآنایــن، 1394/3/3( ــگ اعــام کرده ان ــر ادامــه جن موافقــت خــود را ب

عدم پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ و ادامۀ حضور ارتش عراق در بخشی از سرزمین های ایران

گرچــه بــا پایــان یافتــن عملیــات بیت المقــدس، تصــور بــر آن بــود كــه ایــران توانســته تجــاوز ارتــش عــراق را 
ــوز بخشــهایی  ــی هن ــد ول ــا مــرز عقــب بران دفــع نمایــد وســرزمین های خــود را آزاد ســازد و قــوای دشــمن را ت
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 خواســته های ایــران، تســلیم نشــده و مي خواهــد 

بــا گــروگان گرفتــن آنهــا، معاهــده ۱۹۷۵الجزایــر را در

مذاكــره بــا ایــران تغییــر دهــد. ایــران معتقــد بــود كــه صــدام بایــد بــه معاهــده ای 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

ــق، موجــب  ــی و موف ــات پی درپ ــار عملی ــگ و انجــام چه ــران در جبهه هــای جن پیروزی هــای نظامــی مســتمر ای
شــد تــا جمهــوری اســامی احســاس نمایــد كــه دارای توانایــی نظامــی الزم بــرای غلبــه نهایــی بــر ارتــش عــراق 
ــری در  ــه اهــداف بلندت ــی ب ــات نظام ــۀ عملی ــا ادام ــد ب ــن مي توان و شكســت صــدام حســین می باشــد. بنابرای
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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 
ــال زندگــي  ــاز بــه حضــور خــود در جبهــه نمی كردنــد و بدنب ــا آتش بــس دیگــر مــردم احســاس نی ــرا ب ــد. زی یاب
خــود مي رفتنــد. ایــران احســاس می كــرد جنــگ بــه جایــي رســیده اســت كــه می توانــد از موضــع بــاال و برتــر 
حــرف بزنــد، بنابرایــن بایــد شــور جهــاد را حفــظ كنــد. )مصاحبه هــای هاشــمی رفســنجانی، 1380، ص242 245( 

عدم وجود هیچگونه پیشنهاد صلح از سوي رژیم بعثی عراق و یا مراجع بین المللی

گرچــه تاش هایــی بــرای انجــام صلــح از ســوی برخــی از ســازمانهای بین المللــی و بعضــی از دولت هــا صــورت 
گرفــت ولــی هیچیــک از ایــن اقدامــات نتوانســت ایــران را قانــع كنــد كــه بــدون نگرانــی از آغــاز دوبــارۀ جنــگ، 
ــوریه  ــوالن س ــای ج ــدن تپه ه ــۀ باقی مان ــد. تجرب ــت یاب ــدار دس ــی پای ــه صلح ــد ب ــس می توان ــا آتش ب ــا ب تنه
بــه دســت اســرائیل پــس از گذشــت ده هــا ســال از پایــان جنــگ و برقــراری آتش بــس بــا رژیــم صهیونیســتی، 
ــس  ــا درخواســت آتش ب ــراق تنه ــم ع ــان، رژی ــود. در آن زم ــرده ب ــه ملت هــا عرضــه ك ــۀ ناخوشــایندی را ب تجرب
داشــت و بــه دنبــال خاتمــه دادن بــه اختافــات و مناقشــات بیــن دو كشــور بــر مبنــاي معاهــدۀ ۱۹۷۵نبــود. ایــن 
امــر، موجــب نگرانــي ایــران از نرســیدن بــه صلــح بــا پذیــرش آتش بــس و ایجــاد  شــرایط » نــه جنــگ و نــه 
صلــح« بــراي مدتــی نامعلــوم می گشــت. مذاكــره می توانســت ســال ها 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، آتش بــس بــا رژیــم عــراق را بپذیــرد، آیــا دوبــاره پــس از بازســازی ارتــش بعثــی، مــورد هجــوم 

مجــدد قــرار نخواهــد گرفــت. تحلیــل ایــران از پیشــنهاد آتش بــس از ســوی رژیــم

ــرای  ــس ب ــزار آتش ب ــتفاده از اب ــی و اس ــی و روان ــات سیاس ــک عملی ــام ی ــهر، انج ــح خرمش ــس از فت ــی پ بعث
جلوگیــری از انهــدام قــدرت نظامــی ارتــش عــراق و پیــروزی قاطــع ایــران، ارزیابــي می شــد. حملــۀ صــدام بــه 

ــد. ــل مي افزای ــن تحلی ــوت ای ــار و ق ــر اعتب ــران، ب ــا ای ــگ ب ــان جن ــس از پای ــت پ كوی

عدم اعتماد به رفتار صدام

بایــد توجــه داشــت كــه بــه فــرض توقــف جنــگ، چنانچــه ایــران در مذاكــرات بــا عــراق بــه نتیجــه نمی رســید، 
بــا توجــه بــه روحیــات صــدام و وجــود یــک ارتــش ســازمان یافته در عــراق، ممكــن بــود دوبــاره ارتــش عــراق 
ــد توجــه  ــه اشــغال خــود درآورد. بای ــار فضاهــای بیشــتری از كشــور را ب ــن ب ــرده و ای ــاز ك حمــات خــود را آغ
داشــت كــه عمــدۀ نیروهــای ایرانــی، بســیجی بــوده و طبیعتــًا بــا توقــف جنــگ بــه ســر كار و زندگــی خــود بــاز 
می گشــتند و ایــران قــادر نبــود تــا حجــم گســترده ای از نیروهــای ثابــت را در جبهه هــای جنــگ در برابــر ارتــش 
ــه نقــض قــول، شــهرت داشــت و نمی شــد  ــد. از ســوی دیگــر صــدام ب ــی حفــظ نمای ــرای مــدت طوالن عــراق ب
روی او حســاب بــاز كــرد. بنابرایــن كســی نمی توانســت تضمیــن بدهــد كــه صــدام پــس از آتش بــس، دوبــاره 
جنــگ را آغــاز نكنــد. در ایــن رابطــه امــام خمینــی در ســخنانی خطــاب بــه وزیــر امــور خارجــه و ســفرا و كارداران 
ــح  ــه صل ــد ك ــد: » میگوین ــر در ۱۳۶۲/۱۱/۱۸می فرماین ــه فج ــبت ده ــه مناس ــران ب ــم ای ــي مقی ــورهاي خارج كش
بكنیــد. مــا از اول بــا هیچكــس جنــگ نداشــتیم، لكــن بــا صــدام نمي توانیــم صلــح بكنیــم. صــدام یــک جانــی 

اســت كــه بــه هیــچ یــک از تعهداتــی كــه می كنــد اعتبــار نیســت.

او بــا دولــت ســابق )رژیــم شــاه( بــا اینكــه غیــر قانونــی بــود، تعهــد كــرده بــود )انعقــاد قــرارداد 1975( و آن را 
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بهــم زد. او هــر روز افــكارش را عــوض می كنــد. یــک انســانی نیســت كــه بشــود بــا او صلــح كــرد. شــما گمــان 
می كنیــد كــه اگــر مــا بــا صــدام صلــح كنیــم بــه ایــن صلــح ادامــه مي دهــد؟ یــا خیــر می خواهــد خــودش را 
تجهیــز كنــد و تقویــت كنــد و دوبــاره حملــه كنــد. ایــن آدمــی اســت كــه از اول تــا حــاال بــه شــهرهای بیچــارۀ 
ــت، از  ــوروی اس ــک از ش ــف موش ــرده و مع األس ــه ك ــک ها حمل ــا موش ــین ب ــین، فارس نش ــین، كردنش عرب نش
ــام، ج18، ص  ــۀ ام ــد.« )صحیف ــك میكنن ــه او كم ــه ب ــای منطق ــه دولت ه ــكا اســت و از آن اســفناک تر اینك آمری
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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 می نمــود. ایــران در تــاش بــود تــا بــه یــک عارضــۀ قابــل دفــاع در جغرافیــای منطقــۀ جنگــی 
ــوان مهــم تریــن  ــاره ارتــش عــراق ایمــن گــردد. شــاید بت ــه ای كــه از تهاجــم دوب ــه گون ــد ب ــدا كن دسترســی پی
ــردد،  ــاز می گ ــن دو كشــور آغ ــی بی ــی جنگ ــه وقت ــن موضــوع دانســت ك ــرز را در ای ــور از م ــه در مســئلۀ عب نكت
همــۀ ســرزمین و فضــای دو كشــور درگیــر جنــگ و منازعــه می گــردد. بنابرایــن نمي تــوان، یــک طــرف را مقیــد 
بــه جنگیــدن در ســرزمین خــود نمــود، در حالــی كــه طــرف مقابــل خــود را مجــاز بــه جنگیــدن در هــر نقطــه ای 
از خــاک حریــف می دانــد. اگــر ایــران در زمانیكــه شــهرهایش در اشــغال ارتــش متجــاوز بعثــی بــود، بــه جــای 
تــاش بــرای آزادی ســرزمین های خــود، بخشــی از خــاک عــراق و شــهرهای كشــور متخاصــم را تصــرف می كــرد، 

ــرد. ــراد بگی ــه آن ای هیــچ كــس نمی توانســت ب

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 خانواده های شهدای جنگ برای سركوبی كامل دشمن

ــا  ــه تنه ــه ن ــود ك ــده ب ــن احســاس بوجــود آم ــگ ای ــدگان از جن ــن خانواده هــای آســیب دی ــان در بی در آن زم
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 
ــد. حتــی  ــد می ورزی ــر چنیــن درخواســتی تأكی ــدگان، ب ــارات بســیاری از خانواده هــای شــهدا و رزمن ــد. اظه نیفت

ــی، 1394، ص268( ــد. )عائ ــراری آتش بــس بودن ــدگان نگــران برق بســیاری از رزمن

نــگاه امــام خمینــی نســبت بــه نظــرات مــردم را از پیــام ایشــان بــه مناســبت روز پاســدار در ۱۳۶۱/۳/۶می تــوان 
فهمیــد آنجــا كــه مي فرماینــد:» در ایــران اســامی، مــردم تصمیــم گیردنــدگان نهایــی تمامــی مســائلند«. )صحیفــۀ 
ــام  ــا حضــور ام ــران ب ــاع ای ــی دف ــوق، شــورای عال ــه توضیحــات ف ــا توجــه ب ــن ب ــام، ج 16، ص 266( بنابرای ام
خمینــی، بــه منظــور آزادســازی باقــی مانــدۀ ســرزمین های خــود و نیــز پایــان دادن بــه جنــگ تحمیلــی از موضــع 
ــی كشــور، تصمیــم گرفــت تــا محدودیــت و ممنوعیــت عبــور از مــرز را  عــّزت و قــدرت و نیــز تأمیــن منافــع مّل

برداشــته و جنــگ را تــا حصــول نتیجــۀ مطلــوب، ادامــه دهــد.
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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 اجاســی در بغــداد را خــروج از بی طرفــی كشــورهای عضــو پیمــان عــدم 
تعهــد می دانســت و بــا برگــزاری ایــن اجــاس در عــراق مخالفــت كــرد. بــا عــدم توجــه مســئولین برگــزار كننــدۀ 
ــرای برگــزاری  ــی ب ــه دلیــل وجــود جنــگ بیــن دو كشــور، بغــداد را محیــط ناامن اجــاس، جمهــوری اســامی ب
ایــن نشســت اعــام كــرد. متقابــًا عــراق اعــام نمــود كــه ســامت ســران و شــركت كننــدگان در ایــن كنفرانــس 
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 
ــد صــدام را  ــه می خواهن ــن دســته جاتی ك ــد: » ای ــد و فرمودن ــداد هشــدار دادن ــر متعهدهــا در بغ ــس غی كنفران
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 كرده ایــد

و ایــن عــار بــرای شــما غیــر متعهدهــا تــا قیامــت بــر پیشــانیتان منّقــش اســت و اگــر گمــان كنیــد كــه بــا رفتــن 
بغــداد و تعییــن صــدام بــه ریاســت.... بخواهیــد تطهیــر كنیــد، او بــا دریاهــای عاَلــم هــم تطهیــر نخواهــد شــد 
و اگــر بخواهیــد َعَلــم كنیــد او را و زنــده كنیــد، ایــن َعَلــم خوابیــد و ایــن نعشــش اآلن موجــود اســت. اآلن یــک 
ــد. بیخــود  ــن كار را انجــام بدهی ــد ای ــد. شــماها نمی توانی ــرش می كن ــت آخــر عم ــه دارد حرك نعشــی اســت ك
خودتــان را زحمــت ندهیــد و ِعــرِض خــود را نبریــد و بــرای ماهــا هــم زحمــت درســت نكنیــد.... مــن خــوف ایــن 
را دارم كــه اگــر اینهــا مجتمــع بشــوند در بغــداد، یــا در بیــن راه چنــد نفــر از اینهــا را بزننــد و بكشــند و گــردن 
ایرانی هــا بگذارنــد و یــا در مجلــس كــه مجتمــع می شــوند، 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 F-4 نیــروی 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

ــرد  ــام ك ــمًا اع ــراق رس ــاه ۱۳۶۱ع ــهریور م ــل ش ــران، در اوای ــات ای ــا و اقدام ــا مخالفت ه ــد. ب ــوه كن ــن جل ناام
ــاره در ســخنرانی خــود  ــی در ایــن ب ــر متعهدهــا انصــراف داده اســت. امــام خمین ــی كنفرانــس غی كــه از میزبان
ــد را در  ــر متعه ــه ســران كشــورهای غی ــه اینك ــرد ب ــوا كوشــش ك ــام ق ــا تم ــد: » صــدام ب در ۱۳۶۱/۶/۹می فرماین
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 می گویــد: 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 
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بــاز اعــام كــرده اســت كــه نــه، مــا بــرای وحــدت مســلمین از ایــن مطلــب هــم گذشــتیم و بــه هــر حــال مــن 
عقیــده ام ایــن اســت كــه ایشــان بــرای وحــدت مســلمین بــه جهنــم بــرود.« )صحیفــۀ امــام، ج16، ص261(

تصمیم به عبور از مرز

از روز آغــاز جنــگ تــا فتــح خرمشــهر، جبهه هــای جنــگ زمینــي در داخــل خــاک ایــران، شــكل گرفتــه بــود. هیــچ 
ــی  ــه وقت ــت. گرچ ــی نمی پرداخ ــاوز بعث ــش متج ــا ارت ــگ ب ــه جن ــراق ب ــاک ع ــل خ ــران در داخ ــده ای از ای رزمن
جنگــی آغــاز می شــود نمی تــوان هیــچ نیــروی مســلحی را از ورود بــه خــاک طــرف مقابــل و جایــی كــه نظامیــان 
كشــور خصــم در آنجــا تجهیــز شــده و آرایــش نظامــی می گیرنــد 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 بحث هــای مهــم ســران كشــور در تیرمــاه ۱۳۶۱موضــوع چگونگــی ورود نیروهــای ایرانــی 
بــه خــاک عــراق جهــت بــه دســت گیری ابتــكار عمــل و قرارگرفتــن در موضــع برتــر بــه منظــور خاتمــه دادن بــه 
جنــگ بــود. در آن شــرایط تعــدادی از عراقی هــای پناهنــده بــه ایــران نیــز در مقابــل مجلــس شــورای اســامی 
تظاهــرات می كردنــد 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، ص۱۲1/۱۲۳(

اجــرای هــر عملیاتــی، مســتلزم فراهــم آوردن امكانــات پشــتیبانی جنــگ، تأمیــن نیروهــای جدیــد و تــازه نفــس 
و همچنیــن داشــتن فرصــت زمانــی الزم بــرای كســب اطاعــات 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 بیت المقــدس، 
تــا حــدی فضــای اســتقبال از جبهه هــا كاهــش یافــت. امــام خمینــی در ســخنان خــود در روز ۶۱/۳/۳۱ بــه ایــن 
موضــوع اشــاره كــرده و می فرماینــد: » مــردم گمــان نكننــد كــه مــا دیگــر پیــروز شــده ایم و احتیــاج بــه وجــود 
آنهــا نیســت. احتیــاج بــه وجــود آنهــا هســت و همیشــه هســت. دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد 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، جوان هــای مــا بایــد بــه جبهه هــا كمــک كننــد، همانطوریكــه تــا حــاال جوان هــای عزیــز 
مــا در جبهه هــا رفتنــد و بســیاری از آنهــا بــه لقــاء اهلل و فیــض شــهادت رســیدند، امــروز هــم مــا احتیــاج بــه آنهــا 

داریــم، توطئه هــا رو بــه رشــد اســت.« )صحیفــۀ امــام، ج16، ص351( 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در خطبه هــای نمــاز جمعــه مــورخ ۱۳۶۱/۵/۸دالیــل تصمیــم ایــران بــرای ورود 
بــه خــاک عــراق را اینگونــه بیــان مي كنــد: » از نظــر بنــده بــه عنــوان یكــي از تصمیم گیرهــا، ســه دلیــل اساســی 
ــۀ اصلــی وجــود دارد.  ــۀ فرعــی زیــادی هــم پشــت ایــن ادل بــرای ورود بــه خــاک عــراق مطــرح اســت كــه ادل
اولیــن دلیــل مــا، پایــان دادن بــه جنــگ اســت. مــا جنــگ را تشــدید كردیــم بــرای اینكــه آن را تمــام كنیــم. ایــن 
ــد  ــل دارن ــا همــۀ وجــود، تمای ــر خــاف ادعاهایشــان ب ــن هــدف اســت. دشــمنان جمهــوری اســامی ب بزرگتری
كــه جنــگ ایــران و عــراق ســالها بمانــد چــرا كــه بهتریــن مائــده آســمانی بــرای دشــمنان اســامی و جمهــوری 
ــران  ــر بشــود ای ــه اگ ــود ك ــن ب ــدا ای ــا ابت ــدرت هاســت. نقشــۀ آنه و انقــاب بخصــوص امپریالیســت ها و ابرق
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ــت  ــن اس ــان ای ــان، برنامه ش ــود. از آن زم ــه نمی ش ــد ك ــش فهمیدن ــال پی ــک س ــد از ی ــاقط كنن ــگ س ــا جن را ب
ــه  ــه آن جــور ك ــد ن ــا می خواهن ــه آنه ــا آن طــور ك ــر هــم باشــند، ام ــد و دو كشــور در براب ــگ ادامــه یاب ــه جن ك
دلخــواه ماســت....آنها می خواهنــد 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 می شــود. یــک ضــررش ایــن اســت كــه ده هــا شــهر را نتوانیــم بســازیم، صدهــا 
ــه  ــد. ازطــرف دیگــر در جنــگ و حالــت درگیــری مــا ب ــان آواره ان ــد و میلیون هــا آدم همچن روســتا خــراب میمان
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 فوق العــاده بدهیــم. آیــا ملتــی كــه ایــن جــور بخواهــد زندگــی كنــد می توانــد كشــورش را بســازد؟ 
ازطرفــی در صحنــه بینالمللــی بــه یــک چیزهایــی نیــاز داریم....بایــد بــه همــۀ كشــورهای دنیــا بــاج بدهیــم. بــه 
ــای اســتكباری بســیار شــیرین اســت  ــت دنی ــن حال ــر قدرت هــا. ای ــر متعهدهــا، همســایه ها و اب متعهدهــا، غی
ــا  ــد. اینج ــن را می خواهن ــم ای ــا ه ــای دنی ــلحه فروش ه ــار كنند....اس ــو گرفت ــن نح ــه ای ــاب را ب ــک انق ــه ی ك
آزمایشــگاه اســلحه شــده كــه ســاح ها را بیاورنــد آزمایــش كنند....آمریــكا، فرانســه و دیگــران می خواهنــد ســالها 
ایــن جنــگ بــه شــكل نــه جنــگ نــه صلــح باشــد و ایــن عالی تریــن و مطلوب تریــن وضعــی اســت كــه در منطقــه 
می خواهنــد. بنابرایــن اگــر در مرزهایمــان میماندیــم نــه بــه مــا خســارت می دادنــد و نــه حاضــر بودنــد یــک قــدم 
از برنامه هایــی كــه دارنــد عقب نشــینی كننــد. مــا دو راه بیشــتر برایمــان نمانــده اســت، یــا ذلیانــه خواســت آنهــا 
ــردد.  ــاره برگ ــم دوب ــراق ه ــم، ع ــاز می گردی ــان ب ــه خانه هایم ــم ب ــم و بگویی ــه دهی ــگ را خاتم ــم و جن را بپذیری

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

ــردن  ــام ك ــم. تم ــام كنی ــگ را تم ــا و جن ــه دری ــم ب ــا هــم بزنی ــر اینكــه م ــن یــک فــرض اســت و فــرض دیگ ای
جنــگ هــم ایــن طــور اســت كــه اآلن شــروع كرده ایــم و آنهــا را دچــار گیجــی كرده ایــم.... پــس هــدف مــا ایــن 
اســت كــه جنــگ تمــام شــود و خســارت هایمان 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 بین الملــل بــرای مــا شــناخته، تجــاوز نمی كنیــم و بعــدا بــر میگردیــم اینجــا....در كنــار 
تــوده مــردم عــراق، مــردم مســلمان عــراق، می ایســتیم و شــرایطی درســت می كنیــم كــه رأی بدهنــد و حكومــت 
ــرود. پــس ســه  ــه تشــخیص مي دهــد ب ــه راهــی ك ــراق ب ــت مســلمان ع ــد و مل دلخــواه خــود را انتخــاب كنن
هــدف عمــدۀ مــا بــه ترتیــب: پایــان جنگ،گرفتــن حقــوق و آزادي مــردم عــراق اســت.« )هاشــمی رفســنجانی، 

ــه1361، 1380، 408 400( ــای جمع خطبه ه

نتیجه گیری

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 
ــی و  ــرایط بین الملل ــا ش ــم؛ ام ــس بگیری ــراق پ ــت ع ــان را از دس ــور عزیزم ــاک کش ــده ای از خ ــمت های عم قس
منطقــه ای 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 پیروزی هــای چشــمگیر ایــران در جبهه هــا شــدت یافــت. 
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ــن  ــود در بدتری ــته ب ــه توانس ــد ک ــاهد بودن ــامی را ش ــاب اس ــود انق ــل خ ــراق در مقاب ــزرگ و ع ــای ب قدرت ه
ــن  ــادی بی ــح خرمشــهر تاش هــای زی ــد از فت ــروزی برســد. بع ــه پی ــز ب ــا نی ــی در جبهه ه شــرایط بحــران داخل
مجامــع بین المللــی و برخــی کشــورهای همســایه بــرای متوقــف نمــودن پیشــروی ایــران بــه داخــل خــاک عــراق 
و جلوگیــری از شکســت کامــل ارتــش متاشــی شــدۀ رژیــم بعــث صــورت گرفــت؛ ولــی همچنــان کــه گفتــه شــد 
ایــن تاش هــا صرفــًا بــرای خــروج از بن بســت پیــش آمــده بــود، زیــرا هیــچ گونــه مکانیــزم حقوقــی مطمئنــی 
را بــرای دســت یابــی بــه صلحــی همــه جانبــه ارائــه ندادنــد. قطعنامــۀ ۵۱۴ شــورای امنیــت بــه گونــه ای طراحــی 
شــده بــود کــه خواســته های مشــروع ایــران را در بــر نداشــت و بــه عبــارت دیگــر شــورای امنیــت نشــان داد کــه 
درصــدد مدیریــت بحــران می باشــد و نــه حــل آن، ولــی در پایــان جنــگ مجامــع بین المللــی بــا مشــاهدۀ قــدرت 
اعجازآمیــز رزمنــدگان اســام در گرفتــن دژ تســخیرناپذیر »فــاو« عــزم راســخ بــر اتمــام جنــگ نمــوده بــه ناچــار 

قطعنامــۀ ۵۹۸ را بــه نحــوی تدویــن کردنــد کــه در برگیرنــدۀ برخــی از خواســته های مشــروع ایــران بــود.

 بنابرایــن مجاهدت هــای رزمنــدگان پــس از فتــح خرمشــهر تــا ورود بــه »فــاو«، تنهــا عامــل بــه رســمیت شــناختن 
حقــوق ایــران و صــدور قطعنامــۀ ۵۹۸ بــود. از آنجــا کــه بعــد از فتــح خرمشــهر هنــوز بخش هایــی از خــاک ایــران 
در دســت عــراق بــود، الزم بــود مــا نیــز بخش هایــی 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 می گذاشــت. 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 آتش بــس و قطعنامــۀ ۵۹۸ را پذیرفــت، عــراق بــه دلیــل قــدرت گرفتــن نیروهــای 

نظامــی اش دوبــاره بخشــهایی از ســرزمین ایــران را بــه اشــغال خــود درآورد.

ــد از  ــود و بع ــا نب ــگ مهّی ــام جن ــرای اتم ــرایط ب ــهر ش ــح خرمش ــس از فت ــه پ ــت ک ــوان گف ــان می ت در پای
ــگ  ــه ای در ادامــۀ جن ــرو شــد و وقف ــان روب ــوب لبن ــه جن ــۀ اســرائیل ب ــا حمل ــه ب ــری خرمشــهر، منطق بازپس گی
پیــش آمــد و نیــروی ایــران متوجــه جنــوب لبنــان بــود، امــا زمانــی کــه احســاس شــد فتــح خرمشــهر بــه تنهایــی 
بــرای ریشــه کن کــردن تجــاوز و بــه دســت آوردن حقــوق ایــران کافــی نیســت، شــعار ادامــۀ »عملیــات و دفــاع » 
تــا تنبیــه متجــاوز و ریشــه کن کــردن تجــاوز مطــرح شــد. همانطــور کــه در ابتــدای مقالــه آمــد هرگونــه ســکوت 
ــود  ــه می ش ــرح و پرداخت ــمنان مط ــوی دش ــًا از س ــه غالب ــّدس، ک ــاع مق ــون دف ــبهات پیرام ــه ش ــی ب و بی توجه
موجــب بدبینــی و ایجــاد گره هــای ذهنــی در نســل جــوان نســبت بــه ارزشــهای واالی دفــاع مقــّدس می شــود. 
ــهادت و  ــاد، ش ــد جه ــر از آن مانن ــهای متأّث ــّدس و ارزش ــاع مق ــه، دف ــل ده ــن چه ــول ای ــه در ط ــی ک از آنجای
ــۀ آن  ــر بدن ــراِد خدشــه ب ــه ای ــرده اســت، هرگون ــل ک ــف و کام ــا را بازتعری ــت اســامی-ایرانی م ــری، هوّی ایثارگ

ــد. ــت کن ــا را دچــار بحــران هوی ــان م ــد جوان می توان
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نقش حکمرانی خوب در سیاست گذاری 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 حاکمیــت  خــوب 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 

ــل توســعه نیافتگی  ــرا، ضعــف نهادهــا یکــی  از دالی ــان نهادگ ــدگاه اقتصاددان ــرار گرفــت. براســاس دی  انســانی ق

کشــورها اســت. حکمرانــی  خــوب به عنــوان فرصتــی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی، امنیــت اقتصــادی و بهبــود 

ــفافیت،  ــد. ش ــا کن ــدار ایف ــعه پای ــداف توس ــه اه ــیدن  ب ــزایی در رس ــش بس ــد نق ــب وکار می  توان ــای کس فض

ــی خــوب  ــم حکمران ــت از ارکان مه ــری دول ــون، مســئولیت، مشــارکت و انعطاف پذی ــت قان پاســخگویی، حاکمی

ــزار  ــم » اب ــعه« و ه ــی توس ــت منطق ــی مدیری ــم به معن ــوب ه ــی، »حکمرانی خ ــف بانک جهان ــتند. در تعری هس

ِاعمــال قــدرت در مدیریــت منابــع اجتماعــی و اقتصــادی کشــور بــرای توســعه« بیــان شــده اســت. نحــوۀ عملکــرد 

دولت هــا تاثیــر مســتقیمی بــر ســطح رشــد، توســعه و شــاخص  های اصلــی پیشــرفت جوامــع دارد و آنگونــه کــه 

ــه  وظایــف  ــی ب ــت، بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدن ــر دول ــه کشــورهای توســعه یافته نشــان می  دهــد اگ تجرب

ــرای مشــارکت  ذاتــی خــود یعنــی اقــدام در چهارچــوب سیاســی مشــخص  و تولیــد ثــروت و بســیج عمومــی ب

در ابعــاد مختلــف  بپــردازد، شــکوفایی اقتصــادی رخ خواهــد داد. این  نظریــه در سیاســتگذاری مســایل  داخلــی 

ــش  ــن  پژوه ــذا ای ــت؛ ل ــده اس ــه نش ــه کار گرفت ــترده ای ب ــورت گس ــور به  ص ــز کش ــرای ادارۀ غیرمتمرک ــور و ب کش

ــوردی  ــۀ  م ــل دارد. مطالع ــتان اردبی ــادی اس ــد اقتص ــوۀ رش ــا نح ــوب ب ــی  خ ــاط حکمران ــی ارتب ــعی در بررس س

توســعه، در اســتان اردبیــل انجــام پذیرفتــه کــه بــا در نظرگرفتــن صنعــت گردشــگری به عنــوان صنعــت پربــازده، 

ــج ممکــن  ــر شــده و نتای ــن عامــل ایجــاد توســعۀ اقتصــادی در اســتان، ذک ــوان مهمتری ــن و کم خــرج به عن نوی

بــرآورده شــده اســت. بنابــه  اهمیــت موضــوع، درمطالعــه حاضــر تــاش گردیــده مکانیســم ارتبــاط و اثرگــذاری 

ــه  ــد ک ــان می  ده ــق نش ــل   از تحقی ــج حاص ــود. نتای ــن ش ــادی تبیی ــعۀ اقتص ــود توس ــوب در بهب حکمرانی خ

حکمرانــی دارای تأثیرگــذاری مثبــت و معنــاداری بــر توســعۀ اقتصــادی اســت. 

مقدمه:

ــطح  ــش س ــرای افزای ــرا ب ــت، زی ــور اس ــر کش ــادی ه ــم و کان اقتص ــداف مه ــادی از اه ــعۀ اقتص ــد و توس رش

زندگــی جوامــع بایــد شــاخص  های اقتصــادی و اجتماعــی بهبــود یابــد وایــن جــز در ســایۀ توجــه بــه اســتلزامات 

ــن کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه  ــه شــکاف بی ــروز ک ــای ام ــی خــوب میســر نیســت. در دنی حکمران

کامــًا قابــل درک اســت، جنبــش عظیمــی در بیــن کشــورهای جهــان بــرای از بیــن بــردن ایــن شــکاف بوجــود 

آمــده اســت. رشــد و توســعۀ اقتصــادی امــروزه اصلی تریــن پارادایــم سیاســتگذاری دولت هــای جهــان 
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ــزی  ــرای برنامه ری ــر دانســت. ب ــوان مؤث ــل بســیاری را می  ت ــه  رشــد و توســعه عوام ــرای رســیدن  ب می باشــد. ب

کامــل و منســجم درحــوزۀ رشــد هــر کشــوری الزم اســت کــه بــه  تمامــی عوامــل مذکــور توجــه شــود تــا بتــوان 

ــه  ــیدن  ب ــرای رس ــی ب ــای متفاوت ــرد. راهکاره ــن  ک ــادل را تضمی ــدت و متع ــد م ــعۀ بلن ــیر توس ــت در مس حرک

رشــد اقتصــادی وجــود دارد کــه بــرای انتخــاب یکــی از آنهــا به عنــوان اســتراتژی توســعه بایــد بــرای هرکــدام از 

ــرای  ــور در اج ــر کش ــادی ه ــای اقتص ــن توانایی  ه ــاز و همچنی ــای موردنی ــا و زمینه ه ــا، ضعف ه ــا، توانایی ه آنه

ــای  ــن توانایی ه ــود. همچنی ــاذ ش ــعه اتخ ــتراتژی توس ــوان اس ــا به عن ــی از آنه ــود و یک ــاب ش ــت انتخ آن سیاس

اقتصــادی هــر کشــور در اجــرای آن سیاســت بایســتی بــه  خوبــی بررســی شــود تــا سیاســتی اتخــاذ شــود کــه 

بیشــترین هماهنگــی را بــا شــرایط جامعــه داشــته باشــد. در مســیر دســتیابی  بــه توســعۀ پایــدار و بــه  ویــژه دوران 

ــه  ــا محــول شــده اســت، ک ــدۀ دولت ه ــف گســترده ای برعه ــع توســعه نیافته به توســعه یافته، وظای ــذر ازجوام گ

ــد.  ــا مؤلفه  هــای توســعۀ پایدار را در تمامــی ســطوح برنامه هــا و سیاســتگذاری ها رعایــت کنن موظــف هســتند ت

بــدون عاملیــت و حمایــت دولت هــا بــه عنــوان مهمتریــن عامــل توســعۀپایدار نمی  تــوان توســعۀ مّلــی متــوازن 

ــی،  ــای سیاس ــات و ضرورت  ه ــد الزام ــر جدی ــرد. در عص ــن ک ــعه تضمی ــال توس ــای درح ــدار در اقتصاده و پای

فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی تغییــر کــرده و شــکل تــازه ای از روابــط بیــن  دولــت و ملــت بوجــود آمــده اســت. 

در روابــط جدیــد دولــت بایــد سیاســتگذار و تعیین کننــدۀ خــط مشــی های کلــی باشــد و بــر اســاس چهارچــوب 

حقوقــی، محــدودۀ عمــل سیاســی را تعییــن کنــد، بخــش خصوصــی تولیــد ثــروت را ســرلوحه خــود قــرار دهــد 

ــاط  ــی ارتب ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــاد اقتص ــارکت در ابع ــرای مش ــی ب ــیج عموم ــق بس ــی ازطری ــۀ مدن و جامع

متقابــل میــان جامعــه و دولــت را تســهیل کنــد. بــا توجــه  بــه ضــرورت بررســی مســائل مربــوط  بــه حکومت هــا 

ــر رشــد و توســعۀ کشــورها، ســنجش  ــه عوامــل ب ــر این گون ــری سیاســتگذاران و تأثی و نحــوۀ عمــل و تصمیم گی

حکومت هــا و تعییــن معیــار و شــاخص بــرای ایــن ســنجش، براســاس الگوهــای مطــرح در علــوم  انســانی ضروری 

بــه  نظــر می  رســد. یکــی از بهتریــن الگوهایــی کــه باتوجــه  بــه شــاخصه  های آن می  تــوان بــرای حکمرانــی معیــار 

سنجشــی فراهــم ســاخت الگــوی حکمرانــی خــوب اســت. ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش بررســی نقــش حکمرانــی 

خــوب در توســعۀ اســتان اردبیــل بــه  خصــوص در زمینــۀ اقتصــادی اســت. بنابــه  اهمیــت موضــوع، در مطالعــۀ 

حاضــر تــاش گردیــده مکانیســم ارتبــاط و اثرگــذاری حکمرانــی  خــوب در بهبــود توســعۀ اقتصــادی تبییــن شــود. 

ــعۀ  ــر توس ــاداری ب ــت و معن ــذاری مثب ــی دارای تأثیرگ ــه حکمران ــد ک ــان می  ده ــق نش ــل  از تحقی ــج حاص نتای

اقتصــادی اســت.

 
عوامل پیدایش نظریۀ حکمرانی خوب

از هنــگام ظهــور علــم اقتصــاد توســعه در ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم، سیاســتگذاری توســعۀ اقتصــادی 

ــا  ــی دّوم شــروع می شــود و ت ــگ جهان ــان جن ــل تفکیــک اســت. دورۀ نخســت از پای ــز قاب ــه ســه دورۀ متمای ب

ــش  ــت بخ ــدۀ شکس ــل تصحیح کنن ــت را عام ــزی دول ــاد کین ــات اقتص ــد. نظری ــه می  یاب ــۀ1970 ادام ــر ده اواخ

ــد  ــاس حاصــل شــده از آن، فراین ــی و صرفه  هــای مقی ــی دولت ــا طرح هــای عمران ــه ب خصوصــی می  دانســتند ک

توســعه را تســریع می  بخشــید. امــا شــرکت های دولتــی در عمــل نشــان دادنــد کــه کارایــی و انعطــاف پذیــری 

ــد. در  ــا زیانده ان ــت آنه ــد و اکثری ــرار دارن ــروی کار ق ــوّرم نی ــی و ت ــارهای سیاس ــرض فش ــته، در مع الزم را نداش

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 قیمت هــا جــای تخصیــص دولتــی منابــع را می گرفــت. طبــق ایــن 
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ــع  ــدۀ مناب ــن تخصیص دهن ــا بهتری ــد و قیمت ه ــار می  آورن ــه ب ــج را ب ــن نتای ــی بهتری ــش خصوص ــدگاه، بخ دی

هســتند. هرگونــه دخالــت دولتــی بــرای تغییــر در آنچــه بخــش خصوصــی بــه وجــود مــی  آورد، ضــد تولیــدی 

اســت. نــگاه بــه دولــت از عامــل توســعه بــه جّدی تریــن مانــع توســعه تغییــر یافــت. فــرض می شــد کــه نهــاد 

دولــت تحــت فشــار گروه  هــای همســود، بــه دســتگاه تولیــد و توزیــع افزونــه تبدیــل می  شــود؛ پــس هــر انــدازه 

ــازه از نظریــات و رویکردهــا آغــاز شــد. سیاســت  های  ــر اســت. از آن پــس موجــی ت دولــت کوچکتــر شــود بهت

ــتیگلیتز  ــوزف اس ــا ج ــرا و در رأس آنه ــان نهادگ ــتردۀ اقتصاددان ــاد گس ــورد انتق ــۀ 1990 م ــط ده ــل در اواس تعدی

قــرار گرفــت. وی نظــرات انتقــادی خــود را در قالــب سیاســتهای »اجمــاع پســا واشــنگتنی« در ســال 1998 مطــرح 

ســاخت وی معتقــد اســت کــه تعامــل ســازندۀ دولــت و بــازار می توانــد راهگشــای موفقیــت فراینــد اصاحــات 

اقتصــادی در کشــورهای در حــال توســعه باشــد. در ایــن مســیر آنچــه از اهمیــت اساســی برخــوردار می  باشــد، 

عــاوه بــر توانمندســازی بخــش خصوصــی اعمــال اصاحــات گســترده در حــوزۀ دولــت اســت. )میــرزا ابراهیمــی، 

1385، ص54(

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 گونــه ای کــم هزینــه، ســاده و بــه دور از اتــاف وقــت مهیــا ســازد و از 

ایــن رهگــذر بــه عنــوان دســت یاری دهنــدۀ بــازار موجبــات رشــد اقتصــادی را فراهــم نمایــد. تــدارک موفقیــت 

ــردازان حکمرانــی خــوب  ــه پ ــوان حکمرانــی خــوب مطــرح می  شــود. نظری ــز ایــن نهادهــا اغلــب تحــت عن آمی

ــا  ــه عرصه ه ــزار در هم ــا کارگ ــط کارفرم ــی مســتلزم ســاماندهی رواب ــه طــور کل ــازار ب ــام ب ــرد نظ ــد کارک معتقدن

اســت. ارتبــاط میــان مالــک و مدیــر، ارتبــاط میــان بنگاه هــا 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(

ــوم  ــعار دورۀ س ــم، ش ــعه« بدانی ــور توس ــت، موت ــک« و دورۀ دوم را »دول ــت کوچ ــعار دورۀ اول را«دول ــر ش اگ

»حکمرانــی خــوب« اســت. در واقــع در دورۀ ســوم ماهیــت مســئله تغییــر یافــت، در دوره  هــای 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 اندازه گیــری می  کنــد. ایــن شــاخص نشــان میدهــد کــه چگونــه نــوع حکومــت یــک کشــور، 

ــا  ــدار آزادی ی ــری مق ــه اندازه گی ــور ب ــذارد. شــاخص مذک ــر می  گ ــی شــهروندان تأثی ــت زندگ ــر کیفی مســتقیمًا ب

ــک  ــد، کم ــروری می  باش ــهروندان ض ــنودی ش ــادی و خش ــرای ش ــه ب ــی ک ــادی و سیاس ــای اقتص محدودیت  ه

می  کنــد.

مؤلفه هاي حکمرانی خوب

ــد توســعه یافتگی وجــود  ــاء فراین ــزار ارتق ــوان اب ــه عن ــی ب ــرای درک ماهیــت حکمران ــادی ب ــات زی ــروزه تمای ام

ــد  ــن عقیده ان ــر ای ــول همگــی ب ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــر بانــک جهان ــی نظی ــی بین الملل دارد. نهادهــای مال

ــه تحقــق برنامه  هــای توســعه اســت. در دهه  هــای  ــرای کمــک ب ــی ب ــی خــوب یــک ضــرورت حیات کــه حکمران
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اخیــر و مخصوصــًا در دهــۀ 90 میــادی 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 گســترده ای دارد کــه بــا حوزه  هایــی چــون محیــط اقتصــادی و یــا 

ــزارش  ــی در گ ــک جهان ــاط مســتقیم دارد. بان ــوق ارتب ــاع و حق ــت اقتصــادی، سیاســت، اجتم ــی امنی ــه عبارت ب

ســال 1997 کــه 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 بحث  هــای 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 می کنــد. مطابــق بــا ایــن تعریــف، کشــورهای عضــو بایــد 

بــه بهبــود ســازوکارهای تخصیــص منابــع، فرآیندهــای تدویــن، انتخــاب و اجــرای خــط مشــی ها و روابــط بیــن 

شــهروندان و حکومــت بپردازنــد. بنابــر آنچــه بیــان شــد، حکمرانــی یــا حکومتــداري خــوب روشــی اســت کــه 

ــق  ــوق بشــر می  باشــد، محق ــل، حق ــات ســازمان مل ــن آن در ادبی ــه مهمتری ــی ک ــق آن ارزش هــا و اهداف از طری

ــه  ــی خــوب ب ــار حکمران ــن ســنجه و معی ــوان مهمتری ــوق بشــر را می  ت ــن حق ــن لحــاظ تضمی می  شــوند و از ای

شــمار آورد. مطابــق حقــوق بشــر معاصــر، هــر رژیــم سیاســی کــه بــه طــور مؤثرتــري از حقــوق بشــر و شــهروندان 

ــار  ــی در اختی ــی و اجرای ــی، سیاس ــر حقوق ــاي مؤث ــد و مکانیزم ه ــاع نمای ــدي دف ــاوز و تع ــل تج ــود در مقاب خ

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

ــه  ــوق بشــر و شــهروندي ب ــود. برعکــس، چنانچــه نقــض حق ــر خواهــد ب ــوب نزدیکت ــا مطل خــوب، شایســته ی

ــه وســیلۀ گروه هــاي اجتماعــی و سیاســی  ــا ب ــد و ی ــه طــور نظام من ــی ب وســیلۀ ســازمان ها و نهادهــاي حکومت

ــهروندان از  ــد و ش ــاق افت ــیع تري اتف ــور وس ــه ط ــا ب ــا اقلیت ه ــی و ی ــر اجتماع ــاي دیگ ــراد و گروه ه ــه اف علی

مکانیزم هــا و تضمینــات کافــی و مؤثــر قضایــی و اجرایــی محــروم باشــند، بــه همــان میــزان حکومــت از مفهــوم 

حکمرانــی خــوب فاصلــه می  گیــرد و بــه عنــوان حکومــت ناالیــق، ناکارآمــد و یــا حکومــت خودســر، خودکامــه یــا 

ــر پاســخگو شــناخته می  شــود. غی

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامۀ دیگري ویژگی هاي اساسی حکمرانی خوب را در موارد زیر 
خالصه نموده است:

1( شــفافیت؛ بــه معنــی جریــان آزاد اطاعــات و قابلیــت دسترســی ســهل و آســان بــه آن، بــرای همــه اســت. 

ــز دانســت.  ــات نی ــه از چگونگــی اتخــاذ و اجــرای تصمیم ــراد جامع ــوان آگاهــی اف ــن شــفافیت را می  ت همچنی

ــخا، 1387، ص5(  ــی و باس )کرمان

ــا احســاس  ــوأم ب ــی ت ــت، بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدن  2( مســئولیت پذیــری؛ تصمیم گیــری درســطح دول

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

ــه عمــوم  ــز بایــد نســبت ب ــی نی تنهــا نهادهــای حکومتــی بلکــه بخــش خصوصــی و ســازمان  های جامعــۀ مدن

مــردم و نســبت بــه ذینفعــان بنیادیشــان مســئول باشــند. )حیــدری ســاربان و همــکاران، 1394، ص183( 

ــه  ــی  رود. ب ــه کار م ــدگان ب ــئوالن و تصمیم گیرن ــرل مس ــش کنت ــرای افزای ــه ب ــت ک ــی اس ــخگویی؛ اهرم 3( پاس

عبــارت دیگــر، پاســخ گویــی فراینــدی را شــرح می  دهــد کــه توســط آن نــه فقــط بخــش دولتــی، بلکــه حتــی 

ــتند.  ــان هس ــا و فعالیت  هایش ــج تصمیم ه ــئول نتای ــی، مس ــۀ مدن ــی و جامع ــای خصوص بخش  ه
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4( مشــارکت؛ همــه مــردان و زنــان بایــد صدایــی در تصمیم گیــری داشــته باشــند، مشــارکت هــم مــردان و هــم 

زنــان ســنگ بهــای حکمرانــی خــوب اســت. مشــارکت می  توانــد بــه شــکل مســتقیم یــا از راه نهادهــای میانجــی 

قانونــی یــا کننــدگان باشــد. )حیــدری ســاربان و همــکاران، 1394، ص 181( 

ــه  ــه ای اســت کــه ب ــون؛ حکمرانــی خــوب مســتلزم، چهارچوب  هــای قانونــی درســت و منصفان 5( حاکمیــت قان

صــورت بی طرفانــه اجــرا شــود. از ســوی دیگــر، قوانیــن کارآمــد، مراعــات چارچوب  هــای قانونــی در تصمیم گیــری 

ــی  ــدی را در حکمران ــوری و قانونمن ــون مح ــئلۀ قان ــا، مس ــئول از تصمیم گیری ه ــر مس ــراد غی ــودن اف و دور ب

خــوب شــهری بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار می  دهــد، پایبنــدی بــه قوانیــن، نیازمنــد آگاهــی شــهروندان و 

همچنیــن احتــرام مســئوالن بــه قانــون اســت. )عظیمــی آملــی و افتخــاری، 1393، ص34(

 6( انعطاف پذیري

توسعۀ اقتصادی:

مباحــث توســعۀ اقتصــادی از قــرن هفدهــم و هجدهــم میــادی در كشــورهای اروپایــی مطــرح گردیــد. فشــار 

صنعتــی  شــدن و رشــد فّنــاوری در ایــن كشــورها تــوأم بــا تصاحــب بــازار كشــورهای ضعیــف مســتعمراتی باعــث 

شــد تــا در زمانــی كوتــاه، شــكاف بیــن دو قطــب پیشــرفته و عقب مانــده عمیــق شــده و دو طیــف از كشــورها 

در جهــان شــکل گیــرد: كشــورهای پیشــرفته ) یــا توســعه یافته( و كشــورهای عقب مانــده ) یــا توســعه نیافته(. بــا 

خامــوش  شــدن آتــش جنــگ جهانــی دوم و شــكل گیری نظمــی عمومــی در جهــان ) در كنــار بــه اســتقال رســیدن 

بســیاری از كشــورهای مســتعمره ای( ، ایــن شــكاف بــه  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 ســرمی  برند و بعضــی در 

رفــاه كامــل؟ از همیــن دوران اندیشــه ها و نظریه  هــای 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 

انداختنــد. بعضــی نیــز مــدرن  نشــدن ) حاكــم نشــدن تفكــر مدرنیتــه بــر تمامــی اركان زندگــی جوامــع ســنتی( را 

علــت اصلــی می  دانســتند و » مــدرن  شــدن بــه ســبك غــرب « را تنهــا راهــكار می  دانســتند. بعضــی دیگــر نیــز 

وجــود حكومت  هــای فاســد و دیكتاتــوری در كشــورهای توســعه نیافته و ضعف  هــای فرهنگــی و اجتماعــی ایــن 

ملــل را مســبب اصلــی معرفــی می  نمودنــد. عــده ای هــم »دیــن« یــا حتــی » ثروت  هــای ملــی« را علــت رخــوت 

ــه ابعادگســتردۀ توســعه و علت  هــای متعــدد  ــد. پرداختــن ب ــل تلقــی می  نمودن و عــدم  حركــت مثبــت ایــن مل

دســتیابی بــه توســعۀ اقتصــادی از حوصلــۀ بحــث مــا خــارج بــوده وآنچــه در اینجــا بــرای مــا اهمیــت دارد درك 

مفهــوم توســعه ، شــاخص  های توســعه، شــناخت مكاتــب و اندیشــه  های مختلــف و مراحــل توســعۀ اقتصــادی 

اســت. )آدریــان لفــت ویــچ، ص80(

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 كان، افزایــش 
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تولیــد ناخالــص ملــی Gross National Production » GNP« یــا تولیــد ناخالــص داخلــی   GDP درســال مــورد نیــاز 

بــه نســبت مقــدار آن دریــك ســال پایــه، رشــد اقتصــادی محســوب می  شــود كــه بایــد بــرای دســتیابی بــه عــدد 

رشــد واقعــی، تغییــر قیمت هــا ) بخاطــر تــورم( و اســتهاك تجهیــزات و كاالهــای ســرمایه ای را نیــز از آن كســر 

ــروی  ــا نی ــش ســرمایه ی ــا ) افزای ــری نهاده ه ــش بكارگی ــد از  افزای ــف رشــد اقتصــادی عبارتن ــع مختل ــود. مناب نم

كار( ، افزایــش كارآیــی اقتصــاد ) افزایــش بهــره وری عوامــل تولیــد( و بــه كارگیــری ظرفیت  هــای احتمالــی خالــی 

دراقتصــاد.

ــای  ــم از ظرفیت  ه ــدی اع ــای تولی ــش ظرفیت  ه ــا افزای ــراه ب ــد هم ــت از رش ــارت اس ــادی« عب ــعۀ اقتص »توس

ــار آن،  ــا دركن ــد حاصــل خواهــد شــد ام ــی تولی فیزیكــی، انســانی و اجتماعــی. درتوســعۀ اقتصــادی، رشــد كّم

ــع  ــرداری از مناب ــوان بهره ب ــرد، ت ــد ك ــر خواه ــا تغیی ــد، نگرش ه ــد ش ــول خواهن ــز متح ــی نی ــای اجتماع نهاده

موجــود بــه صــورت مســتمر و پویــا افزایــش یافتــه و هــر روز نــوآوری جدیــدی انجــام خواهــد شــد. بــه عــاوه 

ــری  ــد. توســعه ام ــد تغییــر می  كن ــد تولی ــز در فرآین ــد و ســهم نســبی نهاده هــا نی ــب تولی ــوان گفــت تركی می  ت

ــرز و ســقف  ــد. توســعه، حــد و م ــاق بیفت ــك بخــش از آن اتف ــا در ی ــد تنه ــه اســت و نمی  توان ــر در جامع فراگی

مشــخصی نــدارد بلكــه بدلیــل وابســتگی آن بــه انســان، پدیــده ای كیفــی اســت ) برخــاف رشــد اقتصــادی كــه 

ــدارد. یکــی دیگــر از جنبه  هــای توســعه، میــزان برابــری درآمدهــا  كامــًا كّمــی اســت( كــه هیــچ محدودیتــی ن

درجامعــه اســت کــه دربســیاری ازتحلیل هــا بــه دموکراســی ارتبــاط داده میشــود. نابرابری  هــای کــم یــا متوســط 

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

توسعۀ اقتصادی دو هدف اصلی دارد: 

اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه ) و ریشه كن کردن فقر( 

دوم ایجاد اشتغال، كه هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

ــورهای  ــاوت اســت. در كش ــعه نیافته متف ــورهای توس ــادی دركشــورهای پیشــرفته وكش ــه توســعۀ اقتص ــگاه ب ن

ــده،  ــورهای عقب مان ــه در كش ــت در حالی ك ــردم اس ــات م ــاه و امكان ــش رف ــی افزای ــدف اصل ــعه یافته، ه توس

ــت. ــر اس ــی مدنظ ــت اجتماع ــش عدال ــر و افزای ــه كنی فق ــتر ریش بیش

شاخص  های توسعۀ اقتصادی:

از جمله شاخص  های توسعۀ اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می  توان این موارد را برشمرد:

ــت  ــه جمعی ــی(  ب ــص داخل ــد ناخال ــور ) تولی ــك كش ــی ی ــد مل ــیم درآم ــرانه: از تقس ــد س ــاخص درآم ــف. ش ال

ــا  ــواًل ب ــف، معم ــی دركشــورهای مختل ــل  ارزیاب ــن شــاخص ســاده و قاب ــد. ای ــرانه بدســت می  آی ــد س آن، درآم

ســطح درآمــد ســرانۀ كشــورهای پیشــرفته مقایســه می  شــود. زمانــی درآمــد ســرانه 5000 دالر درســال نشــانگر 

ــرانه 10000 دالر. ــد س ــل درآم ــر حداق ــی دیگ ــت و زمان ــوده اس ــعه یافتگی ب توس

ــرانه از  ــد س ــاخص درآم ــه ش ــا ك ــد:  )Purchasing Power Parity (PPP از آنج ــدرت خری ــری ق ــاخص براب ب. ش

ــردد و معمــواًل ســطح قیمــت محصــوالت و خدمــات دركشــورهای  ــی كشــورها محاســبه می  گ قیمت  هــای محل
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ــدار  ــن روش، مق ــردد. در ای ــد اســتفاده می  گ ــدرت خری ــری ق ــان یكســان نیســت، از شــاخص براب ــف جه مختل

تولیــد كاالهــای مختلــف در هــر كشــور، در قیمت  هــای جهانــی آن كاالهــا ضــرب شــده و پــس از انجــام تعدیــات 

ــان محاســبه می  گــردد. الزم، تولیــد ناخالــص ملــی و درآمــد ســرانۀ آن

ج. شــاخص درآمــد پایــدار  GNA, SSI: كوشــش بــرای غلبــه برنارســایی  های شــاخص درآمــد ســرانه و توجــه بــه 

»توســعۀ پایــدار« بــه جــای »توســعۀ اقتصــادی«، منجــر بــه محاســبۀ شــاخص درآمــد پایدارگردیــد. درایــن روش، 

هزینه  هــای زیســت محیطی كــه در جریــان تولیــد و رشــد اقتصــادی ایجــاد می  گــردد نیــز در حســاب  های ملــی 

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

و توســعه بدســت می  آیــد.

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

ــی را  ــاخص  های تركیب ــتفاده از ش ــورها،  اس ــن كش ــادی بی ــعۀ اقتص ــۀ توس ــری و مقایس ــرای اندازه گی ــرادی ب انف

ــای  ــه شــاخص تركیبــی موزنــی كــه مك گراناهــان ) 1973( برمبن ــوان مثــال می  تــوان ب ــه عن ــد. ب پیشــنهاد نمودن

ــرد ) بعــد، شــاخص توســعۀ انســانی معرفــی  ــی )زیرشــاخص( 73 محاســبه می  نمــود، اشــاره ك 18 شــاخص اصل

گردیــد(.

ه. شــاخص توســعۀ انســانی  HDI ایــن شــاخص در ســال 1991 توســط ســازمان ملــل متحــد معرفــی گردیــد كــه 

براســاس ایــن شــاخص ها محاســبه می  گــردد: 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 

ــت(. ــراد اس ــه رفتن اف ــه مدرس ــال  های ب س

رابطۀ بین حکمرانی خوب و توسعۀ اقتصادی و نه رشد اقتصادی:

تفــاوت بــارزی بیــن دو اصطــاح رشــد و توســعۀ اقتصــادی وجــود دارد. رشــد اقتصــادی مفهومــی كّمــی ) عــددی( 

اســت در حالیكــه توســعۀ اقتصــادی مفهومــی كیفــی اســت. » رشــد اقتصــادی « را بــه تعبیــر ســاده ایــن گونــه 

تعریــف می  کنیــم :» افزایــش تولیــد ) كشــور( در یــك ســال خــاص در مقایســه بــا مقــدار آن در ســال پایــه. بــه 

ــص  ــد ناخال ــا تولی ــی ) GNP(  ی ــص مل ــد ناخال ــش تولی ــت : افزای ــوان گف ــر می  ت ــگاه علمی ت ــا ن ــر ب ــارت دیگ عب

داخلــی ) GDP(  در ســال مــورد نیــاز بــه نســبت مقــدار آن در یــك ســال پایــه رشــد اقتصــادی محســوب می  شــود 

ــزات و  ــتهاك تجهی ــورم( و اس ــر ت ــا )بخاط ــر قیمت ه ــی, تغیی ــد واقع ــدد رش ــه ع ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــه بای ك

كاالهــای ســرمایه ای را نیــز از آن كســر نمــود. از منابــع مختلــف رشــد اقتصــادی می  توانیــم بــه افزایــش بكارگیــری 

ــد( و  ــل تولی ــره وری عوام ــش به ــی اقتصــاد ) افزای ــش كارآی ــروی كار( ، افزای ــا نی ــش ســرمایه ی ــا  )افزای نهاده ه

بكارگیــری ظرفیت  هــای احتمالــی خالــی در اقتصــاد نــام ببریــم »توســعۀ اقتصــادی« عبارتســت از رشــد همــراه 

ــی. در توســعۀ اقتصــادی،  ــی، انســانی و اجتماع ــای فیزیك ــم از ظرفیت  ه ــدی اع ــای تولی ــش ظرفیت  ه ــا افزای ب

رشــد كّمــی تولیــد را باعــث خواهــد شــد امــا مّهم تــر آنکــه در كنــار آن، نهادهــای اجتماعــی نیــز متحــول خواهنــد 

شــد، نگــرش  افــراد جامعــه تغییــر خواهــد كــرد، تــوان بهره بــرداری از منابــع موجــود بــه صــورت مســتمر و پویــا 

افزایــش یافتــه، و هــر روز نــوآوری جدیــدی انجــام خواهــد شــد. امــا آنچــه ضــروری می  نمایــد آن اســت کــه 

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

و مــرز و ســقف مشــخصی نــدارد بلكــه بدلیــل وابســتگی آن بــه انســان, پدیــده ای كیفــی اســت ) برخــاف رشــد 
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اقتصــادی كــه كامــًا كّمــی اســت( كــه هیــچ محدودیتــی نــدارد.

توسعۀ پایدار: 

ــزارش  ــه گ ــوان ب ــت، می ت ــده اس ــرح ش ــرد مط ــن رويك ــون از اي ــه تاكن ــي ك ــن تعريف ــن و جامع تري معروف تري

برانــت لنــد تحــت عنــوان » آينــده مشــترك مــا« اشــاره كــرد. بــر اســاس  ايــن تعريــف، توســعۀ پايــدار عبــارت 

ــدون  اينكــه توانايــي نســل هاي  ــد، ب اســت از توســعه اي كــه نيازهــاي نســل هاي كنونــي جهــان را تأميــن نماي

ــا طبيعــت در  ــدار رابطــۀ انســان ب ــن توســعۀ پاي ــد و اي ــه مخاطــره افكن ــرآوردن نيازهــاي خــود ب ــده را در ب  آين

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 مي شــود. بــرای رســيدن بــه 

پایــداری محيــط زیســتي بایســتي بــه کرامــت انســاني و گشــودن حــق انتخاب  هــای اقتصــادی بــرای او توجــه 

شــود. در ایــن تعریــف، تصميــم ســازی بــرای رســيدن بــه توســع پایــدار تنهــا وظيفــه و حــق دولت هــا نيســت، 

ــا  ــي همگــي شــرکایي ب بلکــه ســازمان  های غيردولتــي، اقتصــاد بخــش خصوصــي و نهادهــای اجتماعــي و مدن

حقــوق برابــر هســتند.

توسعه پایدار پیراشهرنشینی

پیراشــهر فضــای در پیرامــون نواحــی شــهری اســت کــه بــا چشــم اندازهــای روســتایی در هــم آمیختــه می شــود. 

ــی،  ــرات اجتماع ــا تغیی ــه ای ب ــهر ناحی ــی، پیراش ــا صنعت ــور های پس ــا کش ــر ی ــی قدیمی ت ــورهای صنعت درکش

اقتصــادی، و بازســاخت فضایــی ، و بــه کشــورهای بــه تازگــی صنعتــی شــده و بیشــتر کشــور های در حــال توســعه 

پیراشــهر ناحیــه ای بــا شهرنشــینی آشــفته اســت کــه منجــر بــه پراکنده  رویــی می شــود. در هــر دو مــورد پیراشــهر 

ــرو  ــدی از قلم ــۀ جدی ــذار، درک گون ــال  گ ــۀ درح ــۀ پهن ــه منزل ــون آن و ب ــن شــهر و پیرام ــۀ بی ــه حال ــا ب ــه تنه ن

ــات  ــد از: اجتماع ــه عبارت ان ــن نواحــی مشــاهده می شــود ک ــی مشــترکی در ای ــی می شــود. ویژگ ــردی تلق عملک

پراکنــده و نبــود حکمرانــی فضایــی.

توسعۀ

 اجتماعی

توسعۀ

اقتصادی

توسعۀ

محیط زیست

توسعۀ

پایدار

                                                                                            

ــعه   ــه گانۀ توس ــای س حوزه ه
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توسعه همه جانبه: 

ــرد  ــود. درکارب ــرده می  ش ــه کار ب ــف ب ــری مختل ــا دو جهت گی ــا ب ــع و گفت وگوه ــعه( در مناب ــاح ) توس اصط

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

برخــی از جوامــع تحقــق یافتــه اســت، دانســته کــه بــا انتــزاع ویژگی  هــای مشــترک مــوارد و مصادیــق خــاص 

تبدیــل بــه یــک مفهــوم ) کلــی( شــده اســت. درایــن حالــت تــاش می  شــود، تصویرســازی دقیق تــر و عام تــری 

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 ارزش هــا و هنجارهــای مــورد قبــول آنهــا دارد. درکاربــرد امــروزی مــا ایــن دو جهت گیــری کمابیــش بــا 

یکدیگــر آمیخته انــد. از یــک ســو، بــاور داریــم توســعه در برخــی از جوامــع بــه وقــوع پیوســته اســت و می  تــوان 

بــا گــردآوری داده هــا، دســته بنــدی و مقایســۀ آنهــا بــا یکدیگــر و درنهایــت تفســیر و تحلیــل آنهــا بــه شــناختی 

ــن( آن پرداخــت. ازســوی  ــه ) تببی ــر ب ــا کمــک نظریه  هــای معتب ــت و ب ــده( دســت یاف ــن ) پدی ــه از ای واقع بینان

ــی  ــای اجتماع ــی از آرمان  ه ــه برخ ــتیابی ب ــرای دس ــه ای الزم ب ــاز و مقدم ــده را زمینه س ــن پدی ــق ای ــر تحق دیگ

چــون برابــری اجتماعــی، آزادی فــردی و همبســتگی جمعــی تلقــی کــرده و تدبیــر بــرای تســریع و تســهیل وقــوع 

ــاظ  ــه لح ــم. ب ــز( می  کنی ــم ) تجوی ــف( و ه ــم آن را ) توصی ــن رو ه ــتاریم. ازای ــش خواس ــع خوی آن را در جوام

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

پــس از آن می  تــوان ایــن دیــدگاه را بــا ) ارزش هــا 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، می  تــوان ) تجویــز و توســعه( در زمینــۀ توســعه ســخن گفــت. بــه 

عنــوان گام نخســت می  کوشــیم، تصــور خویــش را از توســعۀ همــه جانبــه و ابعــاد گوناگــون آن مشــخص ســازیم. 

ــا پرهیــز از مجــادالت موجــود در ارائــۀ تعریــف ، ) توســعه( عبــارت اســت از: ) افزایــش  دریــک تعریــف کلــی و ب

ــرآورده ســاختن نیاز  هــای ادراک شــدۀ مــردم و   ــرای ب ــدار ظرفیت هــا و پویایی  هــای یــک نظــام اجتماعــی ب پای

تطبیــق بــا شــرایط متحــول محیــط. 

1( توسعۀ اقتصادی: درمنابع مربوط به بحث توسعۀ اقتصادی به فرآیند  های زیر اشاره می  شود:

1-1-افزایش ظرفیت تولید کاالها و خدمات بر پایۀ بهره گیری از فناوری پیش رونده. 

1-2-افزایــش دسترســی مــردم بــه کاالهــا و خدمــات تداوم بخــش زندگــی ) خــوراک، پوشــاک، مســکن، بهداشــت 

و...( و توزیــع گســترده تر ایــن گونــه کاالهــا وخدمــات. 

1-3- گسترش دایرۀ انتخاب مردم. 

ــۀ  ــی در نتیج ــرام اجتماع ــاری و احت ــود مخت ــس وخ ــّزت نف ــاس ع ــرای احس ــای الزم ب ــش زمینه  ه 1-4- افزای

ــتر.  ــورداری بیش برخ

1-5- تعدیل  های نهادی، رفتاری و نگرشی الزم برای بهره گیری از فناوری پیشرفته و نوآوری  های فناورانه. 
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2( توسعۀ سیاسی: فرآیندهای زیر در این وجه از توسعه مورد توجه قرار دارند: 

2-1- گسترش و تمرکز قدرت حکومت و پیشرفت تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف در آن.

2-2- افزایش مشارکت عمومی در فرآیند انتخاب رهبران و گزینش خط مشی  های عمومی.

2-3-گســترش رقابــت فراگیــر و معنــی دار و مســالمت آمیز میــان افــراد و گروه  هــای ســازمان یافته بــرای دســتیابی 

بــه کلیــۀ مقام  هــای حکومتــی در درون ســاختار سیاســی. 

3( توسعۀ فرهنگی: دراین وجه از توسعه به فرآیند  های زیر اشاره می  شود:

3-1-افزایش میزان ذخیرۀ اطاعات، مجاری انتقال آن و شدت و سرعت جریان اطاعات در جامعه.  

3-2- افزایش امکان مشارکت در تولید محصوالت فرهنگی و برخورداری و مصرف محصوالت آن. 

3-3- افزایــش میــزان خاقیــت و نــوآوری فرهنگــی و پذیــرش تنــوع و چندگونگــی و همزیســتی مســالمت آمیز و 

رقابــت قاعده منــد همزمــان بــا آن. 

3-4- افزایش نقش عقانیت انتقادی و باز اندیشانه در عرصۀ اندیشه و تدبیر عملی امور.

4( توسعۀ اجتماعی: اغلب بر فرآیندهایی چون فرآیندهای زیر، در آن اشاره می  شود:

4-1-افزایــش خــرده سیســتم  های جامعــه و تفکیــک نقــش وکارکــرد آنهــا از یکدیگــر، همــراه بــا افزایــش ارتباطــات 

میــان ایــن خــرده سیســتم ها و تأمیــن همبســتگی اجتماعــی همــراه بــا چندگانگــی و تنــوع.  

ــاه  ــورداری از رف ــع و برخ ــه مناب ــی ب ــی در دسترس ــای اجتماع ــورداری از فرصت  ه ــری در برخ ــش براب 4-2-افزای

ــی.  اجتماع

4-3-افزایش امکان مشارکت فعال مردم درتعیین سرنوشت فردی و جمعی خود. 

4-4-افزایش تحرک اجتماعی براساس شایستگی و ویژگی های اکتسابی افراد. 

ــاخص  های(  ــخص ) ش ــور مش ــک کش ــون آن دری ــاد گوناگ ــعه در ابع ــق توس ــزان تحق ــری می ــرای اندازه گی ب

مختلفــی پیشــنهاد شــده اســت. برخــی از صاحــب نظــران بــا هــدف ساده ســازی و امــکان ارائــۀ الگــو ) نمایــش 

ســاده شــده ای از واقعیــت( ایــن شــاخص ها را بــه حداقــل ممکــن تقلیــل داده انــد. ایــن کار از ایــن نظــر دارای 

اهمیــت اســت کــه، می  تــوان بــا بهره گیــری از آن بــه نوعــی ساده ســازی راهبردهــای دســتیابی بــه توســعه نیــز 

اقــدام کــرد. بــه طــور مثــال گفتــه شــده اســت ســطح توســعۀ اقتصــادی یــک کشــور را می  تــوان بــا توجــه بــه 

دو شــاخص اندازه گیــری کــرد. یکــی ) میــزان تولیــد ســرانۀ ملــی( و دیگــری ) میــزان برابــری در توزیــع درآمــد(. 

دروضعیــت توســعه نیافتگی ســطح هــردو شــاخص پاییــن اســت و بــه هــر میــزان توســعۀ کشــور فزونــی یابــد 

ــه طــور ساده ســازی  ــوان ب ــن دو شــاخص می  ت ــه ای ــا توجــه ب ــت. ب ــز افزایــش خواهــد یاف ــن دو نی ــزان ای می

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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 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 

ــرد دیگــر را نیــز درک کــرد: اگــر همیــن کار را در  ــا همیــن قیــاس، دو راهب توجــه و تأکیــد می  شــود. می  تــوان ب

ــزان مشــارکت سیاســی( و  ــری آن دو شــاخص ) می ــرای اندازه گی ــم و ب مــورد توســعۀ سیاســی هــم انجــام دهی

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

بــه ایــن کــه اولویــت تقــدم را بــه کــدام یــک از شــاخص ها بدهیــم ، ســخن گفــت. یــا مثــًا در زمینــۀ توســعۀ 

ــو و  ــک س ــی( از ی ــوالت فرهنگ ــد محص ــت و تولی ــّوع و خاقی ــزان تن ــاخص  های ) می ــوان از ش ــی می  ت فرهنگ

) میــزان هم پذیــری و همزیســتی در قالــب یــک واحــد بــزرگ فرهنگــی( از ســوی دیگــر ســخن گفــت. شــاخص 

ــه  ــوان از س ــاس می  ت ــن اس ــرد. برای ــدازه می  گی ــی را ان ــتگی فرهنگ ــی و همبس ــزان یکپارچگ ــع می دوم در واق

راهبــرد مختلــف در عرصــۀ فرهنــگ و توســعۀ آن نیــز ســخن گفــت. در زمینــۀ توســعۀ اجتماعــی نیــز می  تــوان 

ــتگی  ــارکت و همبس ــاس مش ــزان احس ــدن( و ) می ــی ش ــیم کار و تخصص ــزان تقس ــون ) می ــاخص  هایی چ از ش

جمعــی( ســخن گفــت و براســاس آن از راهبرد  هــای مختلــف ســخن گفــت. بــه طــور ســاده می  تــوان الگوهــای 

زیــر را بــرای هریــک از ابعــاد توســعه نمایــش داد: 

شکل 1( راهبردهای توسعۀ اقتصادی 

شکل 2( راهبردهای توسعۀ سیاسی 

شکل3( راهبردهای توسعۀ فرهنگی

شکل4( راهبردهای توسعۀ اجتماعی

گرایــش انســان ها بــه انتخــاب ) همــه چیــز باهــم ( ممکــن اســت، همــه را بــه راه  هــای میانــه و ترکیبــی دعــوت 

کنــد. امــا درجهــان واقعــی همیشــه میــان دســتاوردهای مطلــوب و جــذاب نوعــی بــده بســتان وجــود دارد. ایــن 

بحــث ساده ســازی شــده را تنهــا بایــد تاشــی بــرای تصــور راه  هــای ممکــن تلقــی کــرد و نــه بیشــتر. انتخــاب 

راهبــرد هــر جامعــه ای بــرای توســعه بایــد باتوجــه بــه تنگناهــا و امکان  هــای آن جامعــه صــورت گیــرد. 

مفهوم توسعۀ پایدار شهری:

امــروزه شــهرها به عنــوان مصرف کننــده و توزیع کننــدۀ اصلــی کاالهــا و خدمــات، کانــون توجــه بحــث پایــداری 

ــدار واقعــی در شــهرها، تدویــن سیاســت  هایی  ــه یــک وضعیــت پای ــه  منظــور دســتیابی ب ــن ب شــده اند. بنابرای

جهــت حصــول بــه شــهرهای پایــدار ضــروری می  نمایــد. بــه همیــن منظــور مقولــه ای مهــم تحــت عنــوان توســعۀ 

ــه اســت. در بســیاری از شــهرهای  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــروز م ــه ام ــا ب ــدار در طــول دهــۀ ۱۹۹۰ و ت شــهری پای

جهــان مســائل و چالش  هــای اساســی ماننــد ترافیــک و تراکــم زمیــن، ســاختمان  های متــروک و خالــی از ســکنه، 

ــر موضــوع  ــات زیســت محیطی دیگ ــی آب و بســیاری از موضوع ــی، آلودگ ــی صوت ــن، آلودگ ــری زمی تغییــر کارب

ــه  ــد ب ــد بای ــه مســائل و مشــکاتی کــه کانشــهرها دارن ــا توجــه ب ــذا ب ــد. ل ــداری شــهرها را مطــرح می  کنن پای

ابعــاد و اصــول توســعۀ پایــدار شــهری توجــه کــرد و بــرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار انســانی، شــهر پایــدار و 

پایــداری شــهری، بایــد برنامه ریــزان، شهرســازان و مدیــران شــهری، بــا مدیریــت صحیــح و ســالم بتواننــد فضایــی 

ــد  ــی مانن ــهرها، مباحث ــه کانش ــه ب ــرت بی روی ــا مهاج ــی ب ــد. از طرف ــاد کنن ــردم ایج ــرای م ــور ب ــالم و درخ س
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ــهرها  ــی ش ــترش افق ــده ای از گس ــش عم ــود. بخ ــرح می  ش ــکاری مط ــینی و بی ــهروندان، حاشیه نش ــکان ش اس

بــه این دلیــل رخ می  دهــد کــه بافــت موجــود پاســخگوی نیازهــا و انتظــارات جمعیــت ســاکن در آن نیســت و 

اجتمــاع ســاکن در جســتجوی محیــط پاســخگوتر و مناســب تر محیــط انســان ســاخت جدیــدی را در بســتری 

جدیــد بنیــان اســت. بافت  هــای تاریخــی نواحــی مرکــزی شــهرها، پاســخگوی نیــاز و انتظــارات شــهروندان آن 

نبــوده و از جمعیــت اصلــی تهــی می  شــود، بافتــی کــه از لحــاظ زیســت محیطی و اکولوژیکــی پایــدار بــوده، امــا 

پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی را از دســت داده اســت. 

دراکاکیــس اســمیت، در فرآینــد شهرنشــینی پایــدار، اصــول و رهیافت  هــای توســعۀ پایــدار را بــه عنــوان اصلــی 

در مطالعــات توســعۀ شــهرها پیشــنهاد می  کنــد کــه توجــه بــه برابــری و مســاوات در رشــد اقتصــادی، عدالــت 

ــاء آگاهــی نســبت  ــه خدمــات و نیازهــای اساســی و ارتق اجتماعــی و حقــوق شــهروندی، دسترســی مناســب ب

ــت  ــع، محیط زیســت و عدال ــی بیشــتر در اســتفاده از مناب ــه ســوی کارآی ــی مناســب ب ــه محیط زیســت، حرکت ب

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 می  گیــرد: اصــل اول را می  تــوان 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 زیســت محیطی کل چرخــۀ 

حیــات، منابــع ســاخت و ســاز شــهری را از مرحلــۀ تــدارک تــا بازگشــت بــه طبیعــت در بــر می  گیــرد.

 اصــل ســوم را طراحــی انســانی می  داننــد کــه ریشــه در نیــاز بــه حفــظ عناصــر زنجیــره ای نظام  هــای زیســتی دارد 

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

کیفیــت محیط  هــای کار و زیســتی را بهبــود بخشــد کــه موجــب افزایــش بهــره وری و کاهــش فشــارهای روانــی 

انســانی و بهبــود شــرایط زیســتی می  گــردد کــه همــان مفهــوم رفــاه اجتماعــی و شــهروندی را بــه ذهــن متبــادر 

می  کنــد.

گردشگری و حکمرانی خوب:

مدیریــت و توســعۀ گردشــگری: توســعۀ گردشــگری فرآینــد پیچیــده ای اســت کــه عوامــل توســعۀ بین المللــی و 

ــرد.  ــر می  گی ــذاری را در ب ــزی و قانونگ ــت، برنامه ری ــا سیاســت دول ــر ب ــای درگی ــی و گروه  ه مل

توســعۀ گردشــگری، بــه منزلــۀ مجموعــۀ فعالیت  هــای اقتصــادی تأثیــر بســزایی در تقویــت بنیان  هــای اقتصــادی 

ــرای ایجــاد اشــتغال، کســب درآمــد، دریافت  هــای  ــع جدیــدی ب ــۀ منب ــه منزل جوامــع دارد. نقــش گردشــگری ب

ــع  ــایر صنای ــعۀ س ــد و توس ــب رش ــه موج ــی، ک ــاخت  های اجتماع ــت زیرس ــذب ارز و تقوی ــتر، ج ــی بیش مالیات

ــه اســت. )کاظمــی، 1387، ص13( ــرار گرفت ــد ق می  شــود، در معــادالت متعــدد مــورد تاکی

ــا در  ــیون اروپ ــکار کمیس ــتایی، ابت ــاحلی و روس ــهری، س ــتی ش ــد توریس ــه در مقاص ــت یکپارچ ــرد مدیری رویک

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؛

ــی براســاس ایجــاد  ــی، بین الملل ــه ای، مل ــی، منطق ــل در ســطوح محل ــۀ ســازمان  های دخی ــن هم ــکاری بی - هم

رویکــردی مشــارکتی؛

- ایجاد چشم انداز عمومی از توسعۀ گردشگری با همکاری آژانس  های درگیر در گردشگری و مردم محلی؛

- توزیــع تأثیــرات مثبــت توســعۀ گردشــگری بیــن بازدیدکننــدگان، شــاغان بخــش تجــاری، کارمنــدان اداری و 

مــردم محلــی؛

- تنظیم سیاستی استوار و یکپارچه در زمینه فعالیت  های خدماتی گردشگری؛

- معرفــی و ترویــج مشــوق  های بــرای بســط و توســعۀ ابتــکارات ) ابداعــات، پروژه  هــای جدیــد( بخــش خصوصــی 

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

تجارب موجود در زمینۀ توسعۀ گردشگری و حکمرانی خوب:

ــی خــوب در جــذب گردشــگری  ــوان »نقــش حکمران ــی تحــت عن ــکاران ) 1392( در تحقیق ــی و هم شــریفی رنان

) مطالعــۀ مــوردی: کشــورهای منتخــب( OPEC بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه برخــی شــاخص ها 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 معنــی دار 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 

ــه  ــده« ک ــت ش ــق حفاظ ــگری در مناط ــت گردش ــعۀ صنع ــوب در توس ــی خ ــوان؛ »حکمران ــت باعن ــه ای اس مقال

 هابنــر و همــکاران ) 2013( ، در آن بــه  بررســی عوامــل حکمرانــی خــوب کــه زمینه ســاز توســعۀ  صنعــت گردشــگری 

ــازار محــور،  ــد وجــود ب ــه گردشــگری و توســعۀ آن نیازمن ــن  نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــد و ب می  باشــد پرداخته ان

سیاســت گذاری متمرکــز و فرآینــد تصمیم گیــری پاییــن بــه بــاال و مشــارکت ســهامداران ) عمومــی و خصوصــی( 

ــد.  ــه می  باش ــعۀ منطق ــرای توس ب

شــهر اردبیــل بــه  عنــوان یکــی از شــهر  های ایــران جــزء شــهرهای دارای جاذبه  هــای گردشــگری فــراوان می  باشــد. 

در کنــار فعالیت  هــای اقتصــادی ســنتی، شــهر اردبیــل از دیربــاز همــه ســاله پذیــرای تعــداد زیــادی  از مســافران 

ــی  ــی آبدرمان ــا اقامت  هــای ییاق ــًا ب ــن شــهر عمدت ــوده و فعالیت  هــای گردشــگری در ای ــر بومــی ب بومــی و غی

در فصــل تابســتان شــکل می  گیــرد. در ســال های اخیــر، اســتان اردبیــل بــه  دلیــل دارا بــودن توانمنــدی بالقــوه 

فــراوان، توجــه دولتمــردان و حتــی خــود مــردم را جلــب کــرده اســت.

ــد  ــود دارد، نبای ــی وج ــی، فرهنگ ــای تاریخ ــمی، یادمان ه ــای اکوتوریس ــه جاذبه  ه ــن  هم ــه ای ــهری ک در ش

ارزش هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی حاصــل  از توســعۀ گردشــگری را نادیــده گرفــت و آن را بــه  حــال خــود 

ــرای توســعۀ شــهری تعریــف کــرد. ــگاه بســیار محکمــی ب ــوان جای ــا درک ایــن واقعیــت می  ت رهــا کــرد. ب
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راهکارها و چالش های توسعۀ استان اردبیل

سطح توسعۀ استان و آمارهای مربوط به توسعۀ اقتصادی ) رقم و عدد و جدول(

ر

 سهم اشتغال

ناقص زمانی

سهم اشتغال در بخش
 نسبت

اشتغال
نرخ بیکاری

 نرخ

 مشارکت

اقتصادی

استان

خدمات صنعت کشاورزی

9/5 40/9 24/7 34/4 38/7 12/4 44/3 اردبیل

اســتان اردبیــل محــل تاقــی منطقــۀ حســاس و اســتراتژیک قفقــاز جنوبــی بــا ســایر بخش  هــای ایــران محســوب 

می  شــود. توســعۀ اقتصــادی اســتان جزئــی  از رونــد کلــی توســعه در کشــور اســت و کنــد بــودن رونــد توســعه 

ــر می  شــود. چالش  هــای موجــود درعرصه  هــای سیاســی،  ــًا از مشــکات ســاختاری موجــود در کشــور متأث عمدت

اقتصــادی و مدیریتــی در داخــل کشــور و مشــکات ناشــی از سیاســت خارجــی از اهــم موانــع پیــش روی توســعۀ 

همه جانبــه مــن جملــه توســعۀ اقتصــادی در ایــران محســوب می  شــوند. 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 عمــده ای 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 رقابت  هــای خارجــی، عــدم اســتفاده از پتانســیل مدیــران شایســته 

در ســطوح مختلــف مدیریتــی، ارجحيت هــاي رفاقتــی، بانــدی، فامیلــی در انتصــاب مدیــران کــه نتیجــۀ منطقــی 

ــه  ــه جانب ــش روی توســعۀ هم ــارز چالش  هــای پی ــق ب ــودن فضــای سیاســی کشــور اســت از مصادی محــدود ب

درکشــور اســت. البتــه شــّدت و ِحــّدت عوامــل مذکــور در میــان اســتان  های بیشــتر و کمتــر توســعه یافته متفــاوت 

ــتان  های  ــتر از اس ــعه یافته بیش ــر توس ــتان  های کمت ــا در اس ــن چالش ه ــود ای ــه نم ــت ک ــي اس ــت و بديه اس

ــتانهای  ــه اس ــا ب ــص بودجه ه ــود در تخصی ــای موج ــايل تبعیض  ه ــن مس ــوازات ای ــه م ــت. ب ــعه یافته اس توس

ــت.  ــت اس ــر عل ــد ب ــز مزي ــود نی ــتانها در ادارۀ خ ــر اس ــارات کمت ــعه یافته و اختی ــدک توس ــا ان ــعه نیافته ی توس

پرواضــح اســت کــه هرچــه از مشــکات و موانــع ســاختاری برشــمرده شــده کاســته شــود بــه همــان میــزان کشــور 

و اســتان اردبیــل می  توانــد در مســیر توســعۀ اقتصــادی قرارگیــرد. البتــه اســتان اردبیــل مزیــد بــر چالش  هــای 
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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 گروه  هایــی اســت کــه بــا هــدف منافــع شــخصی و بانــدی در فضــای سیاســی 

ــن، آزاد  ــای ام ــد فض ــا نیازمن ــق آنه ــرای دقی ــعه ای و اج ــای توس ــد. برنامه ریزی  ه ــش می  کنن ــای نق ــتان ایف اس

ــای  ــل در زمينه  ه ــتان اردبی ــت. اس ــی اس ــت اجتماع ــای زیس ــی عرصه  ه ــته ترین ها در تمام ــور شایس و حض

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 توانمندی  هــای همــۀ منابــع 

ــی  ــوازن محقــق نخواهــد شــد. اولویــت اصل ــه و مت ــدار، همه جانب ــت، توســعۀ پای ــا براســاس رقاب انســانی پوی

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 نعمت  هــای خــدادادی در مســیر رفــاه ملــت و توســعۀ اســتان و کشــور بهره بــرداری نمــود و حقــوق نســل  های 

ــتراتژيک  ــۀ حســاس و اس ــی منطق ــل محــل تاق ــر اســتان اردبی ــوظ داشــت. از ســوی دیگ ــز محف ــدی را نی بع

قفقــاز جنوبــی بــا ســایر بخش  هــای ایــران محســوب می شــود. ایــن اســتان بــا بهره گیــری از همیــن موقعیــت 

می  توانــد 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 پروژه  هــای مهــم ضــروری اســت از جملــه اتصــال خطــوط بــرق روســیه و آذربایجــان 

ــادل الکتریکــی، اتصــال خــط آهــن آذربایجــان  ــال و تب ــران جهــت انتق ــران و همســایۀ ای ــرق ای ــه خطــوط ب ب

ــوب  ــمال- جن ــی ش ــدور بین الملل ــی از کری ــاخه ای فرع ــه ش ــد ب ــه می توان ــران ک ــری ای ــن سراس ــوط آه ــه خط ب

تبدیــل گــردد، ایجــاد منطقــۀ آزاد تجــاری و صنعتــی مشــترک مغــان کــه در دســتور کار مجلــس شــورای اســامی 

ــا آذربایجــان و گرجســتان، گســترش  ــا جمهــوری آذربایجــان، اجــرای پروژه  هــای صنعتــی مشــترک ب ــراردارد ب ق

صنعــت توریســم اعــم از جــذب گردشــگران و بیمــاران کشــورهای هــدف کــه تحــت عنــوان توریســم درمانــی ازآن 

ــای  ــترک بخش ه ــرمایه گذاری مش ــا س ــور ب ــرز دو کش ــی م ــز در نزدیک ــتان مجه ــداث بیمارس ــود، اح ــاد می ش ی

خصوصــی دو کشــور، همــکاری مشــترک در زمینــۀ تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دیگــر طرح هــای ســودآور کــه 

بــا هــدف رفــاه اهالــی اســتان و ملت  هــای همســایه می توانــد بــه ثمــر برســد ضروریســت. واضــح اســت کــه 

ــود وضعیــت معیشــتی مــردم و ارتقــاء ســطح  ــه همکاری هــا ســبب اشــتغال زایــی، تولیــد بیشــتر و بهب  اينگون

ــد مدنظــر داشــته باشــد ســواپ مــواد  ــل می توان ــه اســتان اردبی ــۀ دیگــری ک ــردد. زمین امنیــت درمنطقــه می  گ

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 می  تواننــد حداقــل بــا دو کشــور قفقــاز جنوبــی 

و ارمنســتان پــس از آزادی اراضــی اشــغالی آذربایجــان توســط ارمنســتان و مناطــق قفقــاز شــمالی در فدراســیون 

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

ــد. بخش  هــای خصوصــی  ــی ایجــاد کنن ــرای جــذب طرف  هــای خارجــی و داخل راســتا بایــد زمینه  هــای الزم را ب

داخلــی و خارجــی بایــد بــا ارائــۀ تســهیات الزم جــذب شــوند و نهادهــای دولتــی نقش نظارتــی وتســهياتي خود 

را ایفــا کننــد. از آنجــا کــه منطقــۀ آزاد تجــاری عمدتــًا بــا هــدف افزایــش تولیــد و صــادرات کاالهــای غیرنفتــی کــه 

ــر می  گــردد. درصورتی کــه  ــز محســوب می شــود دای ــکاری و افزایــش اشــتغال نی ــرخ بی گام مهمــی در کاهــش ن

ایــن اهــداف محقــق شــود  يقينــًا درفراینــد توســعۀ اســتان می  توانــد تأثیــر قابــل توجهــی برجــای بگــذارد. البتــه 

واردات کاال نیــز از طريــق مناطــق تجــاری انجــام می  شــود امــا اولویــت بــا تولیــد و صــادرات اســت. بــا جــذب 
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ــه  ــی  هایی اولی ــد بررس ــه نیازمن ــه البت ــادرات ک ــدف ص ــا ه ــا ب ــد کااله ــی و تولی ــی و خارج ــرمایه گذران داخل س

ــن  ــون و مت ــن تفریحــی و تجــاری در پیرام ــا و اماک ــح اســت و ســاخت هتل ه ــذاری صحی ــه منظــور هدف گ ب

ــد. بدیهــی اســت وجــود  ــرخ رشــد اقتصــادی گردی ــوان شــاهد افزایــش ن ــی می ت ــۀ آزاد تجــاری و صنعت منطق

مــرز مشــترک بیــن ایــران و آذربایجــان از طریــق شــهرهای مــرزی اســتان اردبیــل و اشــتراکات تاریخــی مــردم دو 

کشــور مزيتــي اســت کــه بــا برنامه ریــزی می تــوان از آن در مســیر توســعۀ اســتان، رفــاه مــردم، ارتقــاء امنیــت 

ــه  ــد معطــوف ب ــه همــه فعالیت هــا بای ــه از آن نمــود. البت ــط دو کشــور اســتفاده بهین ــه ای و توســعه رواب منطق

ــل  ــای متقاب ــت همکاری  ه ــات تقوی ــتر موجب ــه بیش ــر چ ــد ه ــا بتوان ــرد ت ــورت گی ــل ص ــاد متقاب ــت اعتم تقوی

ــال  ــرز فع ــر م ــد ب ــری را مزی ــای دیگ ــایی مرزه ــۀ بازگش ــد زمین ــد می  توان ــن فراین ــم آورد. ای ــن را فراه فی مابی

بیله ســوار 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 فعالیت  هــای 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 :

ــر  ــذاری اکث ــه هدف گ ــه  ب ــا توج ــود و ب ــوب می ش ــعه محس ــم توس ــاخص  های مه ــی از ش ــادی یک ــد اقتص رش

کشــورها بــه  ســمت بهبــود و ارتقــای ســطح رفــاه جامعــه، مقولــۀ رشــد اقتصــادی همــواره بــا متــون اقتصــادی 

ــته و  ــای گذش ــی دهه  ه ــادی ط ــد اقتص ــای رش ــوص مدل ه ــددی در خص ــات متع ــت. مطالع ــوده اس ــن ب عجی

ــروی  ــل رشــد اقتصــادی از نقــش ســرمایه و نی ــه در خصــوص تبییــن عل ــر انجــام شــده اســت، به طوری ک اخی

ــا ورود عوامــل دیگــر همچــون تغییــرات  ــه  تدریــج طــی مطالعاتــی ب ــوان مهمتریــن عوامــل رشــد، ب ــه  عن کار ب

جمعیتــی، ســرمایۀ انســانی، ســرمایۀ اجتماعــی، بهداشــت، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، رانــت و غیــره کامل تــر 

شــده اســت.

بــا ایــن وجــود تفاوت  هــای چشــمگیر در عرصــۀ رشــد اقتصــادی کشــورها لــزوم بازنگــری و تکمیــل نظریه  هــای 

موجــود را ضــروری دانســته و مطالعــات متعــددی در خصــوص معرفــی الگوهــای جدیــد رشــد در حــال انجــام 

ــر  ــی  ب ــن مبتن ــردی  نوی ــا رویک ــوب ب ــر حکمرانی خ ــش مؤث ــده، نق ــرح ش ــر مط ــای اخی ــه در دهه ه ــت. آنچ اس

شــفافیت عملکردهــا، پاســخگویی دولت هــا، حاکمیــت قانــون و کیفیــت قوانیــن، کنتــرل و مقابلــه بــا فســاد و 

ــی  ــواهد تجرب ــه ش ــوری ک ــد. به ط ــادی می  باش ــد اقتص ــای رش ــا در الگوه ــدی دولت ه ــای کارآم ــت و ارتق ران

ــد و  ــات رش ــد الزام ــی نمی توان ــه تنهای ــل ب ــت حداق ــاد دول ــازی و ایج ــه خصوصی س ــد ک ــن دارن ــان از ای نش

ــای  ــار کوچک ســازی حجــم فعالیت  ه ــه در کن ــراه داشــته باشــد و ضــروری اســت ک توســعۀ اقتصــادی را به هم

ــازی و  ــل؛ شفاف س ــت ها از قبی ــات و سیاس ــی از الزام ــی، برخ ــه خصوص ــی ب ــاد دولت ــذر از اقتص ــت و گ دول

ــی و  ــادی، مقررات زدای ــی و اقتص ــات سیاس ــت، ثب ــاد و ران ــرل فس ــدی، کنت ــای کارآم ــت، ارتق ــخگویی دول پاس

ــردد. ــت اتخــاذ گ ــار سیاســت کوچک ســازی دول ــون مصــوب در کن ــت قان حاکمی

بــا توجــه بــه تجربیــات کشــورهای توســعه یافته و دســتاوردهای علمــی در حــوزۀ توســعه و عــدم توســعه یافتگی 

ــفافیت،  ــد ) ش ــوب مانن ــی خ ــای حکمران ــد و مؤلفه ه ــه قواع ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــع می ت جوام

ــتقیم در  ــر مس ــری( تأثی ــاف پذی ــون، انعط ــت قان ــارکت، حاکمی ــردم، مش ــه م ــخگویی ب ــئولیت پذیری، پاس مس

ــه  ــا توجــه ب ــان در حــوزۀ اســتان ب ــع و دولت هــا دارد. اقتصاددان ــرد اقتصــادی و توســعه ای جوام ــود عملک بهب
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ــه پتانســیل ها و  ــا توجــه ب ــه وجــود داشــته و ب عــدم توســعه یافتگی و محرومیــت و عــدم توســعۀ تاریخــی ک

ظرفیت هــای اساســی کــه ایــن شــهر دارد توانســته اند 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 

می رســد.
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چکیده

پایــان جنــگ ســرد یــا نظــام دو قطبــی، ایــن تصــور را بــه وجــود آورد کــه پایــان ایــن جنــگ منجــر بــه پایــان 

ــه تنهــا تحقــق نیافتــه بلکــه باعــث افزایــش چنیــن  بســیاری از منازعــات منطقــه ای می گــردد. امــا ایــن امــر ن

ــاد  ــه دارای ابع ــاغ اســت ک ــه، بحــران قره ب ــی در منطق ــای قدیم ــی از بحران ه ــز شــده اســت. یک تعارضــات نی

ــوان یــک چالــش اساســی میــان دو جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان  ــه عن منطقــه ای و بین المللــی اســت و ب

مــی باشــد و ایــن دو کشــور را در مســیر جنــگ و نبردهــای خونیــن قــرار داده اســت. بــا شــدت گرفتــن بحــران 

قره بــاغ، تاشــهای جــدی توســط کشــورهای منطقــه، ســازمانهای بین المللــی بــه منظــور رفــع مناقشــه و اســتقرار 

صلــح در ایــن منطقــه صــورت پذیرفتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا ابعــاد گوناگــون ایــن بحــران 

منطقــه ای و رونــد صلــح بیــن ایــن دو کشــور را مــورد بررســی قــرار دهــد. و ســؤال اصلــی کــه مطــرح می شــود 

ایــن اســت کــه چــرا ســازمانهای بین المللــی در پایــان بخشــیدن بــه بحــران قره بــاغ و ایجــاد صلــح پایــدار در 

منطقــه مؤثــر نبوده انــد؟ فرضیــه ای کــه بــرای ایــن ســؤال مطــرح می شــود ایــن اســت کــه عــدم تحقــق صلــح 

ــه می باشــد.  ــن منطق ــه ای در تحــوالت ای ــه ای و فرامنطق ــع بازیگــران منطق ــر مناف ــاغ متأث در بحــران قره ب

مقدمه

ــوده اســت،  ــر جوامــع ب ــح خواهــی از آرمان هــای اکث ــی و صل ــح طلب ــن کــه صل ــر ای ــخ، عــاوه ب در طــول تاری

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 تاشــهایی بــرای حــل مســالمت آمیز ایــن اختافــات صــورت 

گرفتــه اســت. همانطــوری کــه فروپاشــی شــوروی پیامدهــای مهمــی را در جهــان بــه دنبــال داشــت، اســتقال 

جمهوری هــا در آســیای مرکــزی و قفقــاز نیــز شــرایط جدیــدی را در منطقــه بــه وجــود آورد. موقعیــت ژئوپلیتیــک و 

ژئواکونومیــک منطقــۀ قره بــاغ باعــث شــد تــا قدرت هایــی 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 مي ورزیــد. عــدم وجــود نهادهــای مدنــی و زیرســاخت های اقتصــادی از یــک 

ســو و رقابــت قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای از ســوی دیگــر، مانــع از ایجــاد صلــح در ایــن منطقــه شــده 

ــی و  ــدۀ حــوادث داخل ــرای ایجــاد بحران هــا فراهــم گردیــده اســت و در برگیرن ــه ب ــه طــوری کــه زمین اســت، ب

خارجــی ملت هــا بــا آثــار متفاوتــی شــده اســت. از نظــر سیاســت بین الملــل بحــران بــه طــور معمــول مربــوط 

ــرز مشــخص  ــه ترســیم م ــر می باشــند. البت ــع و درگی ــه دولت هــا مســتقیمًا در آن ذی نف ــی اســت ک ــه حوادث ب

ــر می رســد؛  ــه نظ ــن ب ــا حــدودی غیرممک ــان ت ــی جه ــی در شــرایط کنون ــی و بین الملل ــای داخل ــان بحران ه می

چــرا کــه یــک بحــران داخلــی کــه در یــک کشــور اتفــاق می افتــد، می توانــد عواقــب و آثــار بســیاری در خــارج 

ــان بحران هــای سیاســی،  ــرز مشــخصی را می ــوان م ــر نمی ت ــای آن کشــور داشــته باشــد. از طــرف دیگ از مرزه
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ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــرا ک ــود، چ ــیم نم ــور ترس ــک کش ــی در ی ــی و قوم ــی، هویت ــی، امنیت ــادی، اجتماع اقتص

ــارج از  ــی در خ ــد تبعات ــد و می توان ــذار می باش ــل تأثیرگ ــد، حداق ــری نباش ــران دیگ ــب بح ــر موج ــا اگ بحران ه

مرزهــای آن

ــاغ  ــران قره ب ــه بح ــوان ب ــی می ت ــاز جنوب ــۀ قفق ــود در منطق ــای موج ــه بحران ه ــد. از جمل ــته باش ــور داش کش

ــوب  ــتانی در جن ــاغ کوهس ــار قره ب ــۀ خودمخت ــود. منطق ــاره نم ــتان اش ــان و ارمنس ــوری آذربایج ــان جمه می

ــد از کل  ــر ۵/۱درص ــدود 4400کیلومت ــاحتی ح ــا مس ــه ب ــن منطق ــت. ای ــده اس ــع ش ــاز واق ــای قفق ــرقی کوه ه ش

مســاحت آذربایجــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. منطقــۀ قره بــاغ بــه صــورت یــک منطقــۀ بســته در عمــق 

ــا ارمنســتان نــدارد.  غربــی خــاک آذربایجــان قــراردارد و در نتیجــه کوچکتریــن مــرز آبــی یــا خاکــی مشــترک ب

ــاغ  ــن اســت. بحــران قره ب ــق داالن الچی ــر از طری ــه ارمنســتان هفــت کیلومت ــه ب ــن منطق ــن خــاک ای نزدیکتری

ــه ای و  ــاد منطق ــه دارای ابع ــوده ک ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی ــرزمین های اتح ــی در س ــای قدیم ــی از بحران ه یک

ــن بحــران در ســال ۱۹۹۱و پــس از فروپاشــی شــوروی  ــی شــده و دورنمــای آن نامشــخص می باشــد. ای بین الملل

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 گونــه ای کــه بــر اســاس آمارهــای موجــود بیــش 

ــش از  ــن ســال هــای ۱۹۹۱_۱۹۹۴بی ــد. بی ــن بحــران از دســت داده ان ــر ای ــر اث ــر جــان خــود را ب از پنجاه هــزار نف

۷۰۰000 آذری و ۴۰۰000 ارمنــی مجبــور بــه فــرار از خانه هــای خــود شــدند. یکــی از دالیــل بیشــتر بــودن مهاجــرت 

آذری هــا کنتــرل و تســلط ارمنیــان بــر قره بــاغ کوهســتانی و هفــت منطقــۀ مجــاور بــوده اســت. امــروزه ارامنــه 

ــس  ــس از آتش ب ــا پ ــه درگیری ه ــد اگرچ ــی دهن ــکیل م ــاغ را تش ــق قره ب ــت مطل ــا اکثری ــدودی کرده ــا ح و ت

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

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

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

بــروز جنــگ میــان دو کشــور در ســپتامبر ۲۰۲۰ می باشــد. ناگفتــه نمانــد کــه ایــن تقابــل نظامــی، بدتریــن نــوع 

آن از زمــان آتش بــس در مــاه آوریــل ۲۰۱۶میــادی بــوده اســت. خشــونت میــان دو کشــور در منطقــه قره بــاغ 

ــورد  ــۀ م ــی در منطق ــظ صلح ــروی حاف ــچ نی ــه هی ــرا ک ــت، چ ــار روزه ۲۰۱۶اس ــگ چه ــابه جن ــال ۲۰۲۰مش در س

ــه  ــظ شــده اســت ک ــان دو طــرف حف ــوا می ــوازن ق ــه خاطــر ت ــون ب ــس تاکن ــه حضــور نداشــته و آتش ب منازع

البتــه ایــن موازنــۀ قــدرت بــه خاطــر درگیــری ســپتامبر ۲۰۲۰تغییــر یافــت. ایــروان و باکــو همچنــان بــه دنبــال 

تحقــق حداکثــری درخواســت های 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 

ــه و اتحــاد الزم  ــد وحــدت روی ــن بحــران را داشــته، فاق ــه مســئولیت میانجی گــری در حــل و فصــل ای ــا ک اروپ

ــه منظــور مصالحــه( هســتند. ــرای فشــار بــه طرف هــای درگیــر ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان  )ب ب

الف( نقش سازمان ملل متحد

ــی و انجــام  ــت بین الملل ــح و امنی ــظ صل ــان تأســیس آن، حف ــل متحــد از زم ــازمان مل ــن اهــداف س از مهمتری

اقدامــات جمعــی مؤثــر جهــت جلوگیــری و از بیــن بــردن تهدیــدات علیــه صلــح و متوقــف ســاختن هرگونــه عمــل 

ــت  ــوان یاف ــخ نمی ت ــچ مناقشــه ای را در طــول تاری ــوده اســت. هی ــح ب ــض صل ــات ناق ــا ســایر اقدام تجــاوز ی
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کــه مــورد توجــه خــاص ســازمان ملــل نبــوده باشــد. مناقشــۀ میــان دو کشــور جمهــوری آذربایجــان و جمهــوری 

ارمنســتان بــر ســر قره بــاغ نیــز کــه طــی عملیــات نظامــی در اوایــل ســال ۱۹۹۲رخ داد، در همــان زمــان در دســتور 

کار ســازمان ملــل قــرار گرفــت.

ــل متحــد  ــی ســازمان مل ــه یکــی از ارکان اصل ــت ک ــل متحــد شــورای امنی ــادۀ ۲۴ منشــور ســازمان مل ــق م طب

محســوب می شــود و مســئولیت حفــظ صلــح و امنیــت بین المللــی را بــر عهــده دارد و اعضــای ســازمان توافــق 

کرده انــد 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 مســالمت آمیز در حــل اختاف هایــی 

کــه احتمــال دارد صلــح و امنیــت بین المللــی را بــه خطــر بینــدازد، شــرایط حــل اختافــات و مداخلــه قهرآمیــز 

ــار کننــده عمــل می نمایــد. ) موســی زاده، 1399، ص125( ــا اتخــاذ روش هــای اجب ی

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

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

ــوری آذربایجــان  ــر جمه ــۀ َکلَبَج ــه منطق ــی ب ــای ارمن ــا و تهاجــم گســتردۀ نیروه ــان آنه ــۀ کشــمکش می و ادام

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 بین المللــی بــه حــق اســتفاده از نیــروی نظامــی بــرای تصــرف ســرزمین دیگــران و تأکیــد 

بــر لــزوم رعایــت اصــول و روش هــای بشــر دوســتانه و لــزوم ارســال کمک هــای بشردوســتانه بــه غیرنظامیــان، 

توقــف فــوری همــۀ فعالیت هــای خصمانــه و تــاش بــرای برقــراری آتش بــس پایــدار و خــروج فــوری نیروهــای 

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

)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 

ــرزمین های  ــغال س ــردن اش ــف ک ــرای متوق ــز ب ــای صلح آمی ــۀ تاش ه ــتن نتیج ــی از نداش ــه حاک ــک ک مینس

ــۀ ۸۲۲  ــور در قطعنام ــوارد مذک ــر م ــدد ب ــد مج ــا تأکی ــه ب ــن قطعنام ــرد. ای ــۀ ۸۵۳ را صادرک ــان قطعنام آذربایج

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 14 اکتبــر ۱۹۹۳ بــا وصــول نامــۀ رئیــس گــروه 

مینســک، قطعنامــۀ ۸۷۴ و متعاقــب آن بــا لحــاظ عــدم توجــه ارمنســتان در عمــل بــه قطعنامه هــای گذشــته و 

)884 ,1993 ,security council resolution(.ــرد اصــرار در اشــغال مناطــق بیشــتر قطعنامــۀ ۸۸۴ را صــادر ک

ــتور  ــان را در دس ــغالی آذربایج ــی اش ــت اراض ــوع وضعی ــر ۲۰۰۴ موض ــل، در اکتب ــازمان مل ــی س ــع عموم  مجم

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

ســی ام ژانویــه و بیســتم فوریــۀ ۲۰۰۵، پیــش 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 ۲۰۰۶ بــا اتفــاق آرا خــود قطعنامــۀ 

285/60 نظــر بــه پیشــنهاد جمهــوری آذربایجــان در خصــوص انفجارهــا و بمباران هــای گســترده ای کــه روی داده 
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بــه تصویــب رســاند. ایــن قطعنامــه بــر ضــرورت هدایــت و رهبــری یــک عملیــات زیســت محیطی تأکیــد داشــت 

کــه تخمیــن و ارزیابــی تاثیــرات بلنــد ملــت و کوتــاه مــدت انفجارهــای صــورت گرفتــه بــر محیــط منطقــۀ درگیــری 

ــه طــور مشــروط  ــه را ب ــن قطعنام ــدا ای ــوری ارمنســتان در ابت ــر چــه جمه ــود. اگ ــم آن را ایجــاب می نم و ترمی

ــر  ــار دیگ ــارس 2008 ب ــری نمــود. در چهاردهــم م ــه از آن کناره گی ــان اجــرای قطعنام ــی در جری ــود ول ــه ب پذیرفت

مجمــع عمومــی قطعنامــۀ 243/60 صــادر نمــود و بــه طــور جــدی اظهــار نگرانــی نمــود کــه مخاصمــۀ مســلحانه در 

منطقــۀ قره بــاغ صلــح و امنیــت بین المللــی 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 

ــه رســمیت  کــه هیــچ دولتــی نبایــد اراضــی اشــغال شــده توســط نیروهــای ارمنســتان را قانونــی شــناخته و ب

بشناســد. ) باقــری، 1389، ص6 8( در مجمــوع ســازمان ملــل متحــد بــدون کســب توفیقــی بــرای میانجی گــری 

ــه  ــران را ب ــل بح ــل و فص ــۀ ح ــزام آور، ادام ــه ای و غیرال ــۀ توصی ــب قطعنام ــا تصوی ــا ب ــران و تنه ــن بح در ای

ــارۀ جنــگ  ــروز دوب ــه بعــد از ب ــد. )ویســی نژاد، 1391، ص15( البت ــر نمی کن گــروه مینســک ســپرده و خــود را درگی

قره بــاغ در ســپتامبر، ۲۰۲۰ ســازمان ملــل ضمــن بیانیــه ای خواســتار کاهــش تنــش میــان کشــورهای آذربایجــان 

ــاغ کوهســتانی شــده اســت.  ــۀ قره ب و ارمنســتان در منطق

ب( نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ گروه مینسک

ــون  ــاز در کان ــزی و قفق ــیای مرک ــای آس ــال ۱۹۹۱جمهوری ه ــوروی در س ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــال فروپاش ــه دنب ب

ــا  توجــه کشــورهای اروپایــی قــرار گرفتنــد. اروپاییــان بــه خوبــی بــه ایــن امــر واقــف بودنــد کــه همجــواری ب

جمهوری هــای تــازه تولدیافتــه یــک واقعییــت ژئوپلیتیــک محســوب شــده و قابــل اغماض نیســت. ایــن واقعییت 

ژئوپلیتیــک می توانســت هــم بــه عنــوان یــک چالــش و هــم یــک فرصــت بــرای اروپــا مطــرح گــردد. اگــر غــرب 

رویکــردی تــوأم بــا درهــای بســته و انــکار را بــا جمهوری هــای آســیای مرکــزی و قفقــاز انتخــاب می کــرد شــاید 

در کوتــاه مــدت هزینــۀ کمتــری را بــرای آن دربرداشــت. بــا ایــن وجــود ایــن رویکــرد بــدون تردیــد در دراز مــدت 

ــا انتخابــی  ــال مــی آورد. انتخــاب دیگــر پیــش روی اروپ ــه دنب ــا ب ــرای اروپ مخاطــرات و تهدیــدات بســیاری را ب

ــال در مســائل و مشــکات  ــر شــدن فع ــرای درگی ــی بیشــتر ب ــه مســتلزم آمادگ ــر و البت دوراندیشــانه، پرهزینه ت

ــا انتخــاب  ــرای اروپ ــد. حــل مســئلۀ عمــده ب ــه را انتخــاب نمودن ــن گزین ــًا ای ــه اروپاییــان نهایت ــود ک ــه ب منطق

ســاختار و ابــزاری بــود کــه بتوانــد توســط آن در منطقــه حضــور داشــته باشــد. بــه خدمــت گرفتــن کنفرانــس 

ــرای حضــور و  ــزار ب ــن و مناســب ترین اب ــه بهتری ــل متعــددی می توانســت ب ــه دالی ــا ب همــکاری و امنیــت اروپ

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 می توانســت بــه نمایندگــی کشــورهای اروپایــی بــه عنــوان »یــک کل و یــک مجموعــه« اقــدام نمــوده 

ــراه  ــه هم ــاز را ب ــزی و قفق ــیای مرک ــورهای آس ــی کش ــور داخل ــی در ام ــور خارج ــک کش ــۀ ی ــر مداخل ــن ام و ای

ــی، 1384، ص32( نداشــت. )خان

در ســال ۱۹۹۲ ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا نیــز ماننــد ناتــو عضویــت همــۀ جمهوری هــای 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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ــوان  ــاز را می ت ــا در قفق ــکاری اروپ ــت و هم ــازمان امنی ــی س ــدام امنیت ــن اق ــود در آورد. مهمتری ــت خ عضوی

تأســیس گــروه مینســک بــه منظــور حــل و فصــل مناقشــۀ قره بــاغ عنــوان کــرد. )کاظمــی، 1380، ص37(. ایــن 

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 49( بــا تــاش گــروه مینســک در نهایــت 

ــد و از  ــا نمودن ــود امض ــان خ ــس را می ــرارداد آتش ب ــاغ ق ــران قره ب ــر در بح ــن درگی ــی ۱۹۹۴ طرفی ــخ ۹م در تاری

ــا در چارچــوب گــروه مینســک در  ــد. ســازمان امنیــت و همــکاری اروپ ــرار گردی ۱۲مــی آتش بــس در منطقــه برق

رابطــه بــا حــل و فصــل بحــران قره بــاغ پــس از انجــام ســفرهای متعــدد، طرح هــای صلحــی را بــه طرف هــای 

درگیــر پیشــنهاد داده اســت کــه بــه شــرح زیــر می باشــد:

1.طرح صلح برای حل کلی مناقشه

در ژوئــن ســال ۱۹۹۷ ایــن 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 زمان بنــدی تنظیــم گــردد همچنیــن بــر اســاس آن رژیــم 

حقوقــی قره بــاغ و تخلیــۀ مناطــق اشــغالی همزمــان انجــام می شــد. )واعظــی، 1389، ص165( امــا ایــن پیشــنهاد 

توســط جمهــوری آذربایجــان رد شــد.  )smailzade,2011, 3(بــه دلیــل اینکــه مقامــات جمهــوری آذربایجــان معتقــد 

بودنــد کــه بــدون بازگشــت جمعیــت آذربایجانــی ســاکن در مناطــق قره بــاغ بــرای گفت وگوهــا آمادگــی ندارنــد. 

ــن  ــتراتژیک الچی ــی از داالن اس ــان ارمن ــبه نظامی ــروج ش ــه خ ــرح ب ــن ط ــه در ای ــد ک ــرض بودن ــی معت از طرف

اشــاره ای نشــده اســت. )کاظمــی، 1384، ص432(

2.طرح صلح مرحله ای

گــروه مینســک در رابطــه بــا حــل و فصــل مناقشــۀ قره بــاغ در ســپتامبر، ۱۹۹۷دومیــن طــرح خــود موســوم بــه 

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

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

نمــوده و در مرحلــه دوم مناطــق اســتراتژیک مذکــور را همزمــان بــا تعییــن سرنوشــت حقــوق قره بــاغ و تأمیــن 

ــدا  ــه شــدن از ســوی آذربایجــان در ابت ــا پذیرفت ــن طــرح ب ــد. ای ــاغ اســترداد نماین ــی قره ب ــی ارمن ــت اهال امنی

ــاغ  ــرای حــل و فصــل مناقشــۀ قره ب ــروه مینســک ب ــن طــرح گ ــن و موفق تری ــه جامع تری ــه نظــر می رســید ک ب

اســت. لئــون ترپتروســیان، رئیــس جمهــور وقــت ارمنســتان نیــز در 25ســپتامبر۱۹۹۷ بــا صــدور بیانیــه ای اعــام 

کــرد کــه حاضــر اســت بــه طــرح دو مرحلــه ای جامــۀ عمــل بپوشــاند. امــا تحــت تأثیــر اقدامــات ملی گرایــان کــه 

در ارمنســتان داشــتند، ترپتروســیان یــک مــاه پــس از صــدور بیانیــۀ ۲۵ ســپتامبر مجبــور بــه اســتعفا شــد و بدیــن 

ترتیــب طــرح دو مرحلــه ای بــا دگرگونــی قــدرت در ارمنســتان بــه شکســت انجامیــد. )کاظمــی، 1384، ص433(
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3.طرح دولت عمومی

در هفتــم نوامبــر، ۱۹۹۸گــروه مینســک ســومین و جنجــال برانگیزتریــن طــرح خــود را بــرای حــل و فصــل مناقشــۀ 

قره بــاغ ارائــه نمــود. بــر اســاس ایــن طــرح کــه بــه طــرح دولــت عمومــی معــروف شــده اســت، قره بــاغ دارای 

اختیــارات کمتــر از اســتقال و بیشــتر از خودمختــاری می شــود در واقــع قره بــاغ بــر اســاس ایــن طــرح ارتــش، 

پرچــم و ســرود ملــی مســتقل خــود را خواهــد داشــت. )کاظمــی، 1384، ص433( در ایــن طــرح ایجــاد جمهــوری 

ــان رســمی و تعییــن وضعیــت ارتباطــی شــهر  ــوان زب ــه عن ــی ب ــان ارمن ــه شــدن زب ــاغ، پذیرفت ــار قره ب خودمخت

الچیــن پیش بینــی شــده بــود )Yilmaz,2013:36( امــا جمهــوری آذربایجــان ایــن پیشــنهاد را بــه دلیــل ایــن کــه 

مانــع عمــدۀ تمامیــت ارضــی جمهــوری آذربایجــان بــود و بــه حالــت فعلــی قره بــاغ مشــروعیت می بخشــید، رد 

کــرد. ) زنگنــه، 1385، ص96( هــم زمــان بــا اوج درگیری هــا در قره بــاغ در ســپتامبر ۲۰۲۰ رهبــران آمریــکا، روســیه 

و فرانســه کــه مســئولیت رهبــری گــروه مینســک را نیــز برعهــده دارنــد، خواســتار آتش بــس فــوری و همــه جانبــه 

ــه  ــس ب ــر آتش ب ــر س ــار ب ــون دوب ــتان تاکن ــان و ارمنس ــد. آذربایج ــده بودن ــتانی ش ــاغ کوهس ــۀ قره ب در منطق

منظــور جمــع آوری اجســاد و مبادلــۀ اســرای جنگــی توافــق کردنــد ولــی ایــن آتش بــس رعایــت نشــده اســت. 

ــروه مینســک  ــد. گ ــن یــک راه حــل سیاســی افزوده ان ــر ســر یافت ــر تاشــهای خــود ب ــروه مینســک ب ــران گ رهب

بــا گذشــت حــدود ســه دهــه موفــق نشــده اســت در منطقــۀ قره بــاغ کوهســتانی صلحــی پایــدار برقــرار کننــد 

و آتــش جنــگ بــار دیگــر در اواخــر ســپتامبر شــعله ور شــده اســت. منازعــۀ قره بــاغ، منازعــه ای مرکــب اســت از 

خــاک و نــژاد و دیــن گرفتــه تــا مطالبــات قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای را می تــوان 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، ص17( لــذا بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع می تــوان 

عوامــل و متغیرهــای تــداوم بحــران را بــه دو بخــش درون زا و بــرون زا تقســیم نمــود.

ج( عوامل مؤثر درون زا در بحران قره باغ

ــی  ــت، نقش ــی مّل ــاخص های اساس ــی از ش ــۀ یک ــه منزل ــت ب ــی : قومی ــی و فرهنگ ــی، دین ــای قوم 1.تضاده

تعیین کننــده در سرنوشــت کشــورها دارد. مبنــای اصلــی تجزیــۀ شــوروی و بالــکان و تشــکیل دولت هــای جدیــد، 

ــازه  ــات نرســیده اســت. کشــورهای ت ــۀ تکامــل و ثب ــه مرحل ــوز ب ــد هن ــن فرآین ــه ای ــود ک هویت هــای قومــی ب

تشــکیل شــده هنــوز مســتعد تجزیــه و تقســیم بــه واحدهــای دیگــر مبتنــی بــر هویت هــای قومــی هســتند. نتایج 

ــردد  ــی کشــورها و تغییــر مرزهــای سیاســی محــدود نمی گ ــه مســایل داخل ــط ب ــات فق ــن تجزیه هــا و الحاق ای

بلکــه در انــدازۀ گســترده ســبب بــر هــم خــوردن ترتیبــات منطقــه ای و برقــراری ترتیبــات نویــن و ایجــاد معــادالت 

جدیــد می شــود و روابــط بیــن کشــورها را بــا تحــول اساســی روبــه رو می ســازد. )واحــدی، 1386، ص8( تضادهــای 

قومــی، فرهنگــی و مذهبــی میــان آذری هــا و ارامنــه یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر مناقشــه قره بــاغ اســت. بایــد 

اذعــان داشــت کــه منازعــات در بیــن جوامعــی کــه بــا هــم تضــاد فرهنگــی داشــته باشــند، نســبت بــه جوامعــی 

ــن حــل و فصــل  ــر و شــدیدتر هســتند. بنابرای ــد عمیق ت ــی و یکپارچگــی فرهنگــی برخوردارن ــه از یــک همگون ک

آنهــا نیــز دشــوار خواهــد بــود. )کاظمــی، 1384، ص427( از ایــن رو مناقشــۀ قره بــاغ نیــز هرچنــد در ابتــدای امــر 

موضوعــی سیاســی و شورشــی قومــی بــر ضــد نظــام سیاســی تلقــی می شــد، رفتــه رفتــه در بــاور گروهــی مــردم 

آذربایجــان و بــه ویــژه آذری هــا مناقشــۀ قومــی و حتــی دینــی قلمــداد گردیــد. )واحــدی، 1386، ص21(
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2.موقعیــت ژئوپلیتیــک قره بــاغ: بــه دنبــال اشــغال قســمتی از اراضــی جمهــوری آذربایجــان از جملــه قره بــاغ و 

اطــراف آن توســط جمهــوری ارمنســتان، منطقــۀ بــا اهمیــت گنجــه و بخــش مهمــی از مــرز مشــترک آذربایجــان 

ــن مناطــق در درگیری هــای ســپتامبر ۲۰۲۰ از  ــود )قســمتی از ای ــه ب ــرار گرفت ــا گرجســتان در خطــر محاصــره ق ب

ــان  ــوری آذربایج ــه جمه ــت ک ــه گونه ایس ــاز ب ــۀ قفق ــی منطق ــت توپوگراف ــد( وضعی ــه ش ــتان بازپس گرفت ارمنس

در مناطــق پســت و کــم ارتفــاع و ارمنســتان و قره بــاغ در مناطــق کوهســتانی قــرار دارد و ایــن مســئله باعــث 

ــه جلگــۀ گرجســتان داشــته باشــد. ایــن مســئله پتانســیل دفاعــی  ــی ب ــاغ اشــراف کامل ــا منطقــۀ قره ب شــده ت

جمهــوری آذربایجــان را تضعیــف کــرده و ایــن کشــور را در مقابــل حمله هــای دشــمن کــه در مناطــق کوهســتانی و 

صعب العبــور قــرار دارد آســیب پذیــر می کنــد. بــه همیــن دلیــل در جریــان جنــگ، نیروهــای ارمنــی قره بــاغ بــا 

بــه دســت گرفتــن بلندی هــای مشــرف بــه دشــت شــیروان بــر نواحــی همــوار و همجــوار شــرق قره بــاغ و پیــش 

ــان و  ــوری آذربایج ــی جمه ــق غرب ــام مناط ــد و تم ــل دارن ــراف کام ــان اش ــی آذربایج ــت های غرب ــای دش کوه ه

راه هــای تدارکاتــی جنوب_شــمال و شــرق_غرب در تیــررس توپخانــه آنــان قــرار دارد و همیــن مســئله نگرانی هــای 

امنیتــی را بــرای جمهــوری آذربایجــان بــه دلیــل مجــاورت ژئوپلتیــک بــه ارمغــان آورده  اســت. )امیراحمدیــان، 

1389، ص127(

ــدن و  ــی ش ــدی از مافیای ــوروی رون ــی ش ــا فروپاش ــش:  ب ــار چال ــای دچ ــدن؛ دولت ه ــی ش ــندرم مافیای 3.س

ــدر،  ــواد مخ ــاق م ــه قاچ ــد ک ــد آم ــی پدی ــاز جنوب ــزی و قفق ــیای مرک ــه در آس ــای مجرمان ــش فعالیت ه افزای

جنایــات ســازمان یافته، اقتصادهــای در ســایۀ فســاد و رانت خــواری و رانت جویــی را دربــر می گیــرد ایــن 

فعالیت هــا کــه در زمــان حکومــت نظام هــای کمونیســتی در حاشــیه یــا بــه زبــان دقیق تــر در ســایۀ ایــن نظــام 

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

ــکاران،  ــن پژوه و هم ــد. )گلش ــت می آی ــه دس ــق ب ــن طری ــه از ای ــتند ک ــی هس ــردن منافع ــدار ک ــال پای ــه دنب ب

ــف  ــی تعری ــه امنیت ــگ، شــرایط جامع ــه جن ــح و ن ــه صل ــاغ و وضعیــت ن ــا وجــود بحــران قره ب 1382، ص121( ب

ــی و  ــد مل ــل درآم ــف و می ــردن حی ــان ک ــرای پنه ــی ب ــش قانون ــکان پوش ــود و ام ــی می ش ــاد، سیاس و اقتص

ــوند.  ــد می ش ــدرت از آن بهره من ــدد ق ــز متع ــه مراک ــود ک ــم می ش ــی فراه ــازمان های بین اللمل ــای س کمک ه

ــم نفتــی عــراق، در برنامــۀ فــروش نفــت در  ــد از نظــر دور داشــت کــه بیشــترین ســوء اســتفاده ها از تحری نبای

برابــر غــذا رخ داد کــه فســاد آن دامنگیــر برخــی صاحــب منصبــان عالــی رتبــۀ ســازمان ملــل نیــز شــد و اتهامــات 

ــی جامعــه  ــه دولت هــا امــکان می دهــد درآمدهــای مل ــن شــرایطی ب ــن مقامــات شــد. چنی ــادی متوجــه ای زی

ــدرت  ــرده و طــول دورۀ ق ــه را بیشــتر محافظــت ک ــأت حاکم ــا هی ــد ت ــی کنن را صــرف تشــکیل نیروهــای امنیت

آنــان را طوالنی تــر و بقــای مشــروعیت آنــان  را تضمیــن و تأمیــن کننــد. همچنیــن عــدم پاســخگویی آنــان بــه 

ــات امنیتــی و نظامــی، از شــگردهایی اســت  ــه قلمــداد کــردن ترتیب ــه دلیــل محرمان ســازمان های حسابرســی ب

کــه می توانــد توجیــه ایــن نــوع ســوء اســتفاده های صاحبــان قــدرت باشــد. آنچــه مــردم جمهــوری آذربایجــان 

و ارمنســتان از آن رنــج می برنــد، تصــرف و کنتــرل اســتان قره بــاغ کوهســتانی و نواحــی پیرامونــی نیســت، بلکــه 

دســتاویز قــراردادن وجــود ایــن بحــران بــه عنــوان مستمســکی بــرای ادامــۀ حکومت هــای هیأت هــای حاکمــه ای 

اســت کــه توانایــی حــل مشــکات اقتصــادی مــردم از جملــه رفــع بیــکاری، مبــارزه بــا مافیــای اقتصــادی، رشــوه 

ــاغ بــرای هــر دو هیــأت حاکمــه و طــرف ســوم یعنــی قره باغی هــا  و فســاد اداری را نــدارد. اکنــون بحــران قره ب

بــه مســئلۀ حیثیتــی تبدیــل شــده اســت. اگــر نهادهــای بین اللملــی آن را بــه نفــع آذربایجــان تمــام کننــد، هیــأت 

حاکمــۀ ارمنســتان بــه مــردم خــود کــه ســال ها از بحــران اقتصــادی بــه بهانــۀ وجــود جنــگ رنــج برده انــد چــه 

ــر. )کالجــی، 1389، ص65( ــد بدهــد و ده هــا ســؤال دیگ پاســخی می توان
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آســیای مرکــزی و قفقــاز در قــرن ۱۹عرصــۀ رقابت هــای گســترده ای بــود، کــه از نیمــۀ ایــن قــرن روس و انگلیــس 

ــه دو  ــی را ک ــن رویاروی ــگ« ای ــارد کیپلین ــرار داد. »رودی ــر ق ــی آن رودرروی یکدیگ ــر اصل ــوان دو بازیگ ــه عن را ب

بازیگــر بــزرگ اروپایــی درگیــر آن بودنــد بــازی بــزرگ نامیــد. بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد شــوروی و در پــی ایجــاد 

ژئوپلتیکــی بــار دیگــر باعــث ایجــاد تحرک هــای جــدی از ســوی کشــورهای مختلــف در منطقــه و جهــان شــد تــا 

در جهــت اهــداف و منافــع خــود اعمــال نفــوذ کننــد. )کوالیــی، 1398، ص5( و هــر کــدام از ایــن بازیگــران در پــی 

بــه حدأکثــر رســاندن منافــع و دســتاوردهای خــود و بــه دنبــال محــروم ســازی بازیگــران دیگــر از ایــن فرصت هــا 

هســتند. در ادامــۀ سیاســت ها و اهــداف بازیگــران مؤثــر در بحــران قره بــاغ را بررســی خواهیــم کــرد.

1.روســیه: در ســال ۱۹۹۱کــه جمهوریهــای چهارده گانــه از روســیه، جــدا شــدند ابتــدا ایــن تصویــر وجــود داشــت 
ــا بــروز  ــا ایــن مناطــق ندارنــد. امــا ب کــه بــاری از دوش مســکو برداشــته شــده اســت و روس هــا دیگــر کاری ب

مشــکات امنیتــی در ایــن جمهوری هــا و خطراتــی کــه بــرای منافــع مســکو و روس هــای ســاکن منطقــه داشــت و 

همچنیــن، احتمــال ســرایت بحــران بــه درون مرزهــای فدراســیون روســیه، معلــوم شــد کــه روســیه نمــی توانــد به 

مســائل ایــن منطقــه بی تفــاوت باشــد. از ایــن رو، توجــه بــه خــارج در ابعــاد سیاســی _ امنیتــی و اقتصــادی بــه 

عنــوان یــک اولویــت اساســی بــرای مســکو درآمــد. در ســال،۱۹۹۳مّلی گرایان افراطــی و کمونیســت ها بــر ویژگــی 

امپراطــوری دولــت روســیه تأکیــد کــرده و از محــدودۀ شــوروی ســابق بــه عنــوان خــارج نزدیــک و حــوزۀ منافــع 

حیاتــی یــاد می کردنــد 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 می باشــد. روســیه بــه شــدت از همجــوار 

شــدن جمهوری هــای تــرک زبــان خــود شــامل؛ چچــن، تاتارســتان و داغســتان بــا ترکیــه نگران اســت و خــود را در 

ــع شــدن  ــذا واق ــد ل ــی آســیب پذیر می دان ــوذ غــرب و گســترش بنیادگرای ــل سیاســت های پان ترکیســم، نف مقاب

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 مشــترک المنافع بــه 

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

ــان  ــلیحات و کارشناس ــام داد و تس ــور انج ــن کش ــکاری از ای ــای آش ــیه حمایت ه ــز روس ــاغ نی ــران قره ب در بح

نظامــی زیــادی بــه ارمنســتان گســیل داشــت. )قنبــری، 1389، ص54( بــا وجــود چنیــن حمایت هایــی روســیه بــه 

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

همــواره در اعطــای کمــک بــه ارمنســتان جانــب احتیــاط را رعایــت کــرده اســت. بــه نظــر برخــی از تحلیلگــراِن 

مســایِل منطقــه روســیه عــزم جــدی بــرای تحقــق صلــح کامــل نــدارد و شــرایط نــه جنــگ و نــه صلــح بــا حفــظ 

ــدی  ــود در جمع بن ــی می ش ــه ارزیاب ــب ترین گزین ــود مناس ــه ای خ ــداف منطق ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــس ب آتش ب

کلــی از رویکــرد روســیه در بحــران قره بــاغ بایــد بیــان نمــود کــه بــا توجــه بــه ضعــف نظامــی و سیاســی و نیــز 

تغییــر در اولویت هــای 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 پروژه هــای بین اللملــی 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، ص180( در درگیــری بیــن دو کشــور آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر ۲۰۲0 قره بــاغ، 

ــام  ــرورت را انج ــورد ض ــای م ــۀ حمایت ه ــروان هم ــه ای ــیه ب ــام کرد:»روس ــکو اع ــیه در مس ــۀ روس وزارت خارج
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ــر خــاک ارمنســتان مســتقیمًا درگیری هــا پیش آیــد. خواهــد داد، در صورتــی کــه ب

2.آمریــکا: در زمــان فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی سیاســت آمریــکا در قفقــاز معطــوف بــه کشــور خاصــی 

ــکا  ــود. سیاســت آمری ــز گــذار از دوران شــوروی ب ــکا در۱۹۹۰ مدیریــت صلح آمی ــود. عمده تریــن سیاســت آمری نب

در ایــن دوره کمــک بــه بازســازی بازارهــای منطقــه، تقویــت دموکراســی بــود. بعــد از اقــدام تروریســتی ۱۱ســپتامبر 

۲۰۰۱ در جنــگ علیــه تروریســم بــه رهبــری آمریــکا، قفقــاز جنوبــی پایــگاه مطمئــن و راهبــردی بــرای نیروهــای 

ــودرزی، 1390، ص85(  ــم و گ ــه و افغانســتان محســوب می شــد. )پورابراهی ــه خاورمیان ــزام ب ــرای اع ــی ب آمریکای

ــاغ  ــران قره ب ــری در بح ــت میانجی گ ــود، وارد فعالی ــردی خ ــع راهب ــی از مناف ــف جهان ــاس تعری ــر اس ــکا ب آمری

ــاغ  ــی بحــران قره ب ــا ســایر بازیگــران بین الملل ــکا ایــن اســت کــه در رقابــت ب ــی آمری شــده اســت. هــدف اصل

بــه ویــژه روســیه، بتوانــد نفــوذ دائمــی خــود در حــوزۀ قفقــاز جنوبــی را تثبیــت نمایــد. )عیســی نژاد، 1391، 152( 

ایــن مســئله در دو سیاســت ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ریشــه دارد؛ اول، سیاســت نفــوذ در مناطــق کلیــدی و مهــم 

جهــان کــه قره بــاغ بــه دلیــل منابــع انــرژی کــه کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان بــه عنــوان طرفیــن اصلــی 

درگیــر در بحــران قره بــاغ بــه جهــت تولیــد و ترانزیــت انــرژی اهمیــت فراوانــی دارنــد. )زهرانــی فرجــی، 1392( 

ــرژی و گرفتــن ایــن اهــرم فشــار از مســکو، احــداث خطــوط  ــازار ان ــرای کاهــش انحصــار روســیه در ب آمریــکا ب

لولــۀ جدیــدی را از منطقــۀ قفقــاز برنامه ریــزی نمــود و حاصــل ایــن تاش هــا احــداث خــط انتقــال نفــت و خــط 

ــرژی از خــاک  ــور ایــن خطــوط ان انتقــال گاز از باکو_تفلیــس_ ارزروم مــی باشــد. از دیــدگاه طــرف آمریکایــی عب

ــوذ  ــورها، نف ــن کش ــادی ای ــی و اقتص ــط سیاس ــم رواب ــن تحکی ــه ضم ــتان و ترکی ــان، گرجس ــوری آذربایج جمه

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

ــد. )کاظمــی،1391،  ــری دور کن ــد میانجی گ ــح و رون ــرات صل ــرۀ مذاک ــران را از دای ــی ای ــه نوع ــد و ب ــری کن جلوگی

ص21( آمریــکا سیاســت همــه چیــز منهــای ایــران را در دســتور کار قــرار داده اســت. در درگیــری بیــن دو کشــور 

آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر۲۰۲۰ قره بــاغ، مایــک پمپئــو، وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا در ۲۴ اکتبــر ۲۰۲0  در 

جلســات جداگانــه بــا »جیحــون بایرامــف« وزیــر خارجــۀ آذربایجــان و »زهــراب منــات ســاکانیان« وزیــر خارجــۀ 

ارمنســتان خواســتار پایــان جنــگ در منطقــۀ قره بــاغ کوهســتانی شــد. و از هــر دو طــرف خواســت ضمــن پایــان 

خشــونت ها از مــردم غیرنظامــی خــود محافظــت کننــد. او تصریــح کــرد کــه در صــورت پایــان یافتــن اشــغال 

ــرای درگیــری و از ســرگیری ســریع گفت وگوهــای اساســی  ــاغ آذربایجــان آمــادۀ یافتــن راه حــل سیاســی ب قره ب

اســت.

ــه  ــه می باشــد. ترکی ــاغ، ترکی ــه بحــران قره ب ــوط ب ــم در تحــوالت مرب ــه ای مه ــران منطق ــه: یکــی از بازیگ 3.ترکی

ــغ پان ترکیســم و یــک حکومــت  ــا تبلی ــاز، از یــک ســو ب پــس از اســتقال جمهوری هــای آســیای مرکــزی و قفق

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، ص188(. در 

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 

ــی از  ــد. یک ــی می باش ــق پیرامون ــه مناط ــه ب ــل و توج ــط بین المل ــی در رواب ــد جانبه گرای ــعه، چن ــت و توس عدال

ــرای مقامــات ترکیــه اهمیــت دارد منطقــۀ آســیای مرکــزی و قفقــاز اســت. از ایــن  مناطقــی کــه در ایــن دوره ب
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ــه ایــن اهــداف  ــرای رســیدن ب ــا نفــوذ خــود را در ایــن مناطــق افزایــش دهــد. ب ــد ت ــه تــاش می نمای رو ترکی

آذربایجــان بــه عنــوان کلیــد دســت یافتــن ترکیــه بــه ایــن منطقــه و منافــع آن بــوده اســت. زمینه هــای مشــترک 

ــت  ــه در جه ــرای ترکی ــی ب ــریع کننده و مهم ــل تس ــان عام ــه و آذربایج ــور ترکی ــان دو کش ــی می ــی و زبان فرهنگ

ــاغ در  ــر قره ب ــر س ــتان ب ــان و ارمنس ــای آذربایج ــود. در درگیری ه ــوب می ش ــه محس ــوذ در منطق ــعۀ نف توس

ســپتامبر۲۰۲۰، ترکیــه کــه یکــی از حامیــان تروریســتهای تکفیــری اســت نیروهــای تکفیــری وهابــی از ســوریه و 

لیبــی را بــه ایــن منطقــه گســیل کــرده اســت.

ــن دو  ــگ بی ــی جن ــغالی ط ــاغ اش ــران قره ب ــال بح ــران در قب ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــرد حکوم ــران: رویک 4.ای

ــد اعتراضــات شــهروندان  کشــور جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان در ســپتامبر ۲۰۲۰ ناشــی از فاکتورهایــی مانن

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

ــروه  ــان اشــغالگر ارمنســتان، افشــای حضــور گ ــل نظامی ــن کشــور در مقاب ــش ای و موفقیت هــای چشــمگیر ارت

تروریســتی پ.ک.ک در ایــن منطقــه و غیــره، الأقــل در ظاهــر شــاهد تغییــر نســبی بــوده اســت. حضــور تکفیری ها 

در منطقــۀ قره بــاغ در جنــگ میــان جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان، یــک تهدیــد اســت شــواهد نشــان می دهــد 

ــر می رســد،  ــه بیــش از ۳هــزار نف ــا ب ــروه کــه جمــع آنه ــد گ ــب چن ــری در قال ــی از نیروهــای تکفی ــه گروه های ک

ــی از  ــری وهاب ــای تکفی ــتند. نیروه ــتان هس ــا ارمنس ــگ ب ــال جن ــان در ح ــوری آذربایج ــای جمه ــار نیروه در کن

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

ــری  ــان تروریســت های تکفی ــی از حامی ــه یک ــا ترکی ــن کشــور شــدند ام ــا در ای ــن تکفیری ه ــدرت گرفت ــع ق مان

بــود. اینکــه جمهــوری آذربایجــان چگونــه اجــازه داده تکفیری هــای تروریســت در کنــار آنهــا قــرار بگیرنــد خــود 

مســئله ای اســت مبهــم، چــرا کــه تکفیری هــا دشــمنان شــیعیان هســتند. همــواره ایــن نگرانــی وجــود داشــته 

اســت کــه تروریســتهای تکفیــری وهابــی وارد کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز شــوند، چــرا کــه ایــن کشــورها 

ــن  ــود بی ــری خ ــا میانجی گ ــیه ب ــه روس ــی ک ــد. آتش بس ــرار دارن ــعودی ق ــت س ــر وهابی ــوزش تفک ــت آم تح

ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان ایجــاد کــرده بــود، نقــض شــد و هــر دو کشــور یکدیگــر را متهــم بــه نقــض 

آتش بــس می کننــد. امــا گزارشــهای موثقــی وجــود دارد کــه تروریســتهای تکفیــری وهابــی آتش بــس را نقــض 

ــد. ــم کن ــرای ایــن کشــور وخی ــد شــرایط را ب ــه می توان ــا عاملیــت ترکی ــاز ب ــد. حضــور تکفیری هــا در قفق کرده ان

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 بی ثبــات کنــد.

نتیجه گیری:

بحــران فقــط یــک بحــران میــان ارمنی هــای ســاکن منطقــۀ قره بــاغ و آذری هــای محلــی نیســت، بلکــه بحــران 

ــه  ــران ب ــن بح ــد. ای ــرد می باش ــگ س ــد جن ــه ای دوران بع ــی و فرامنطق ــای بین اللمل ــی از بحران ه ــاغ یک قره ب

ــه وجــود  ــه ب ــوع مســائلی ک ــه لحــاظ ن ــه ای موجــود در آن و ب ــه ای و فرامنطق ــران منطق ــت بازیگ خاطــر ماهی

آمــده، بحرانــی اســت کــه هــر روز ابعــاد آن زیادتــر شــده و ایــن بــه نوبــۀ خــود حــل آن را ســخت تر و پیچیده تــر 

ــود  ــۀ خ ــع جداگان ــال مناف ــاغ، دنب ــران قره ب ــری در بح ــان میانجی گ ــل در جری ــزرگ و دخی ــورهای ب می کند.کش
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هســتند و بیشــتر بــه صــورت رقابــت

ــه،  ــی در منطق ــت امنیت ــش مثب ــای نق ــی در ایف ــازمان های بین الملل ــد. س ــت می کنن ــه فعالی ــرب در منطق مخ

ــورهای  ــرا کش ــد زی ــل کرده ان ــق عم ــادزا ناموف ــای اعتم ــعۀ اقدام ه ــا توس ــاف و ی ــل اخت ــرای ح ــری ب میانجی گ

ــی  ــرات و تاش هــای ســازمان های بین الملل ــز مذاک ــه ای خــارج از می ــه گون ــدام ب ــر ک ــن بحــران ه ــر در ای درگی

جهــت صلــح، حمایتهــای نظامــی و سیاســی فراوانــی از دو کشــور جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه عمــل 

ــر در  ــن درگی ــن طرفی ــو بی ــره و گفت وگ ــرایط مذاک ــی، ش ــازمان های بین الملل ــه س ــن اگرچ ــد. بنابرای آورده ان

ــد. هــر چــه  ــی کســب نکرده ان ــن بحــران توفیق ــون در حــل و فصــل ای ــا کن ــا ت ــد، ام ــاغ را فراهــم کرده ان قره ب

ــر ــران درگی ــود، بازیگ ــر می ش ــران افزون ت ــن بح ــر ای ــی ب ــش سیاس چال

هــم خــود ســعی در بهره بــرداری از آن بــه نفــع خــود می کننــد. ایــن امــر بــه حــدی پیشــرفت کــرده کــه صحنــۀ 

ــه  ــن قدرت هــای خواهــان شــکل دهــی ب ــش سیاســی بی ــه چال ــه و آذری هــا، جــای خــود را ب ــی ارامن رویاروی

ســیمای منطقــه داده اســت. قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای هــم بــه صــورت آگاهانــه از ایــن شــرایط بــه 

دنبــال اهــداف خــود در منطقــه می باشــند و حتــی ایــن امــر امنیــت کشــور همســایه، ایــران را تحــت تأثیــر قــرار 

داده اســت بــه طــور مثــال بــا گســیل کــردن تروریســت ها بــه منطقــه در درگیــری ســپتامبر ۲۰۲۰ امنیــت ملــی 

کشــور همســایه، ایــران را مــورد تهدیــد قــرار داده انــد کــه ایــن اقــدام می توانــد بــا واکنــش جمهــوری اســامی 

ایــران مواجــه شــود.
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اربعین تجلی حکمرانی علوی در جهت توسعه

محمد قوی پنجه )دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی(

مقدمه

ــد  ــات توســعه مطــرح گردی ــد در ادبی ــه بع ــه از دهــۀ 1980 ب ــد ک ــن حــال جدی ــم و در عی ــی از مباحــث مه یک

موضــوع )حکمرانــی خــوب( می باشــد. حکمرانــی واژه قدیمــی اســت کــه بــا احیــاء آن امــروزه بــه عنــوان یکــی 

ــی در  ــت شــده اســت. حکمران ــم مدیری ــژه در عل ــه وی ــی ب ــوم اجتماع ــورد توجــه در عل ــم جــذاب و م از مفاهی

ــوع  ــود. موض ــاق می ش ــان اط ــهروندان و حاکم ــان ش ــۀ می ــه رابط ــور و ب ــم ام ــای اداره و تنظی ــه معن ــت ب لغ

محــوری حکمرانی خــوب، چگونگــی دســت یافتــن بــه حکومتــی اســت کــه بتوانــد زمینه ســاز توســعه ای عادالنــه 

ــد.  ــه باش ــاالر در جامع و مردم س

ماهیــت حکمرانــی بــا تســلط و اعمــال قــدرت تفــاوت دارد و در واقــع از نوعــی تنظیم گــری یــا همــان ممانعــت 

ــت پیدایــش  ــرد. عل ــی و... نشــأت می گی ــرای اجــرای صحیــح سیاســت های کل ــروز تخلفــات، بسترســازی ب از ب

حکمرانــی خــوب، فقــدان وجــود ســاز و کار درســت و مناســب بــرای توســعه یافتگی برخــی از کشــورهایی بــوده 

ــازوکار مناســب،  ــدان شــناخت و س ــۀ خــود را نمی شــناختند و فق ــه مســیر توســعه و پیشــرفت جامع اســت ک

ــا  ــد. ب ــه کنن ــعه نیافته ارائ ــورهای توس ــعۀ کش ــد و توس ــرای رش ــی ب ــی الگوی ــع  بین الملل ــا مجام ــد ت ــی ش عامل

ایــن حــال بــا بررســی متــون اندیشــۀ اســامی و شــناخت دیدگاه هــای امام علــی)ع( بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

کــه شــاخص های دولــت خــوب و حکومــت توســعه گرا در ســخنان آن حضــرت بــه دقــت بیــان شــده اســت از 

ــع  ــن پژوهــش می باشــد. منب ــه شــده یکــی از اهــداف ای ــن دیدگاه هــا و شــاخص های ارائ ــن رو شــناخت ای ای

ــی کــه تمامــی  ــرای شــناخت ایــن مؤلفه هــا بــدون شــک نهج الباغــه می باشــد در حال ــق و قابــل اســتناد ب موّث

شــاخص های حکمرانــی خــوب در آن گویاســت. ایــن کتــاب جامــع و ارزشــمند در عیــن آنکــه بخشــی از ســخنان 

و گفتارهــای امام علــی)ع( را دربــر می گیــرد، در عیــن حــال حــاوی معارفــی اســت کــه آن را در جایگاهــی برتــر 

ــا، نامه هــا و ســخنان حضــرت از ســیرۀ ایشــان در  ــه خطبه ه ــرار داده اســت. از آنجــا ک ــم ق ــرآن کری ــس از ق پ

ــذا نهج الباغــه شــکل  دگرگونــی اوضــاع اّمــت  اســامی و تحقــق ســعادت مطلــوب بــرای آنــان جــدا نیســت؛ ل

ــه کــه جهت گیری هــای حکومــت اســامی، روش هــای ســازمان و ادارۀ کشــور و  ــه خــود گرفت اســناد سیاســی ب

ــد در  ــه بای ــدۀ خــط مشــی های سیاســی اســت ک ــد و در برگیرن ــا دشــواری ها را تبییــن می کن نحــوۀ برخــورد ب

حکومــت اســامی از آنهــا پیــروی نمــود. 

ــۀ نفیســی از دســتورات و معــارف ارزشــمند و نیکویــی اســت کــه در آن بــه  ــه بیانــی دیگــر نهج الباغــه گنجین ب

ــی و  ــه بررس ــی ب ــری و عمل ــاش فک ــا ت ــی )ع( ب ــت. امام عل ــده اس ــه ش ــوب پرداخت ــی  خ ــای حکمران ویژگی ه

تحلیــل مشــکات و مســائل حکومــت می پرداخــت و شــیوه های حکمرانــی  خــوب را از حیــث عمــل در جامعــه 

پیــاده می کــرد. نظــام اقتصــادی ســرمایه داری پــس از تضعیــف و زوال نظــام فئودالیســم در کشــور های غربــی بــه 

وجــود آمــد و از قــرن 16 میــادی بــه بعــد و بــه دنبــال توســعه ی صنعــت پارچه بافــی انگلســتان در قــرن 18،17،16 

بــه عنــوان یــک نظــام اقتصــادی شــکل گرفــت. نظــام ســرمایه داری بــا ابزارهایــی از جملــه: تصــرف مســتعمره های  

جدیــد، توســعۀ مســتعمره های  کهــن، گســترش بــرده داری، دزدی و راهزنــی آشــکارا تجــارت جهانــی را بــه دســت 
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گرفــت. تولیــد بیــش از مصــرف بــه جــای کاربــرد دربنــای ســاختمان های عظیــم موجــب افزایــش تولیــد و تراکــم 

ثــروت شــد و منجــر بــه پیدایــش نظــام ســرمایه داری گردیــد. نظــام ســرمایه داری از حامیــان و منتقــدان بســیاری 

ــق شــاخص هایی  ــن ســرمایه داری از طری ــه قوانی ــد ک ــردازان معتقدن برخــوردار اســت. سیاســت مداران و نظریه پ

ــه تولیــد ناخالــص داخلــی، ســطح رفــاه زندگــی و درجــۀ بــه کارگیــری ظرفیت هــا، تأثیــر بــه ســزایی در  از جمل

رشــد اقتصــادی دارد. در عیــن حــال عــده ای هــم منتقــدان ایــن نظام ســرمایه داری هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه 

تجــارت آزاد و دارای هایــی خصوصــی ســرمایه داران ذاتــًا منجــر بــه ســاختارهای انحصارطلــب می شــود

نظریۀ حکمرانی خوب 

ــد،  ــات توســعه مطــرح گردی ــد در ادبی ــه بع ــه از دهــۀ 1980 ب ــد ک ــن  حــال جدی ــم و در عی ــی از مباحــث مه یک

ــر در گزارشــی  ــی معتب ــای بین الملل ــی  از نهاده ــوان یک ــه  عن ــی ب ــک   جهان موضــوع )حکمرانی خــوب( اســت. بان

کــه در ســال 1989منتشــر نمــوده اســت بــرای اولیــن بــار حکمرانــی خــوب را بــا عنــوان ارائــۀ خدمــات عمومــی 

کارآ مــد، نظــام قضایــی قابــل اعتمــاد و نظــام اداری پاســخگو تعریــف نمــوده اســت. مــاری رابیســون کمیســر 

ــی  ــائل عموم ــه مس ــی ب ــای دولت ــق آن نهاد ه ــه از طری ــد ک ــدی می دان ــی را فراین ــر، حکمران ــوق بش ــد حق ارش

ــد.  ــن  می کنن ــر را تضمی ــوق بش ــق حق ــد و تحق ــت می کنن ــود را مدیری ــع خ ــد، مناف می پردازن

ــوب  ــی خ ــرای حکمران ــاخص هایی ب ــات و ش ــز خصوصی ــد( نی ــل متح ــعۀ مل ــرفت و توس ــۀ پیش UNDP )برنام

معرفــی می کنــد کــه در آن بــه پاســخگویی، اجمــاع محــوری، مشــارکت، قانــون محــوری، کارایــی و اثــر بخشــی، 

ــور، 1382، ص96( ــی پ ــد شــده اســت. )شــریف زاده و قل ــری، مســئولیت پذیری و شــفافیت تأکی ــت و براب عدال

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

ِوبسِتر واژۀ Governance مترادف 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 گونه اي که منجر به 

نتایج مطلوب گــردد. برنامــۀ توســعۀ سازمان ملل در ســال 1997 حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی، اقتصادي و 

اداري براي مدیریت امور عمومی یک کشور در همۀ سطوح تعریف می کند. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیندها 

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

ــد. در حقیقت حکمرانی بخاطر عدم  ــل می نماین ــری ح ــا میانجی گ ــات را ب تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختاف

اعتماد به دولت شکل گرفته است .بنابراین مدیریت دولتی که در گذشته بعنوان یک ابزار قوی برای حل مشـکات 

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

ــزاده  ــت. )علی ــن آنهاس مدیریت دولتی سنتی مطرح شده اند که در عصر حاضر، تئوری حکمرانی عمومی مقبولتری

ثانــی و الوانــی،1386،ص2(

ــتی و  ــادی کمونیس ــام اقتص ــرب دو نظ ــرق و غ ــوک ش ــن دو بل ــاکش بی ــش و کش ــرد و تن ــگ س  در اوج جن

ــام  ــان نظ ــراوان در پای ــیب های ف ــراز و نش ــد از ف ــد بع ــر بودن ــت یکدیگ ــال شکس ــه دنب ــرمایه داری ب ــام س نظ

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

ــوان در  ــوم اجتماعــی را اســتخراج کــرد و همیــن عن ســرمایه داری از کشــاکش بیــن کمونیســم و امپریالیســم عل

حــوزۀ توســعه بــه نوســازی یــا همــان مدرنیزاســیون منجــر شــد. نظریــۀ حکمرانــی نیــز خــود ذیــل نظریــۀ علــوم 

ــوم اجتماعــی غــرب، در جهــت  ــل عل ــی خــوب را ذی ــۀ حکمران ــع غربی هــا نظری ــرد، درواق ــرار می گی اجتماعــی ق
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غلبــه بــه اســتعمار شــرق بــه وجــود آورده انــد. اگر چه در برخی از متون، حکمرانی خوب به معنی دولت خوب نیز 

تعریف شده است، اما نمــی توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوۀ مجریه خاصه 

نشده و سایر نهادها نیز در روند ادارۀ یک کشور به اندازۀ خود سهیم می باشند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان 

این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط الزم برای حکمرانی خوب است. )صدرایــی، 1396، ص28( 

ــاس  ــوب براس ــم خ ــت و حاک ــاخص های حکوم ــا و ش ــامی و ویژگی ه ــادی اس ــام اقتص ــداف نظ ــوم و اه مفه

دیــدگاه امام علــی)ع(

افزایــش ثــروت جامعــه و بــه تبــع آن ثــروت افــراد جامعــه و رفــاه عمومــی در ســطح کان هــدف اصلــی و واالی 

ــی اســت. تردیــدی نیســت کــه هــدف همــۀ نظام هــای اقتصــادی  ــم دین اقتصــاد اســامی در چهارچــوب تعالی

ــم و تکنیک هــای اقتصــادی  ــام عل ــه ن ــزاری ب ــن اهــداف اب ــق ای ــرای تحق ــا ب ــاه اســت ام ــروت و رف افزایــش ث

ــم  ــی ه ــدف غائ ــود. ه ــوط می ش ــا مرب ــی آنه ــدف غائ ــه ه ــادی ب ــور اقتص ــا درام ــاوت نظام ه ــت.  تف الزم اس

درچارچــوب مکتــب اقتصــادی شــکل می گیــرد. همــۀ مکاتــب هــم عــاوه بــر هــدف اصلــی افزایــش رفــاه، هــدف 

غایــی دارنــد. حتــی مکاتــب مــادی برخــاف آنچــه تصــور می شــود اقتصــاد را وســیله ای بــرای توســعه و ســلطۀ 

ــد.  ــرار می دهن ــان ق ــطح جه ــود درس ــه های خ اندیش

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

ــه  ــی ک ــه خدای ــه اســت: »ســوگند ب ــان گرفت ــد از عالم ــه خداون ــد ک ــی می دان از ســتمگر برشــمرده و آن را پیمان

ــاران  ــدن ی ــرد آم ــا گ ــود، ی ــت نمی ب ــوه آن جماع ــر انب ــه اگ ــت ک ــده اس ــداران را آفری ــکافته و جان ــه را ش دان

حّجــت را بــر مــن تمــام نمی کــرد، و خــدا از عالمــان پیمــان نگرفتــه بــود کــه در برابــر شــکم بارگــی ســتمکاران و 

گرســنگی ستم کشــان خاموشــی نگزیننــد، افســار شــتر خافــت را بــر گردنــش می افکنــدم و رهایــش می کــردم«. 

ــتی:30( ــه، دش )نهج الباغ

بنابرایــن هــدف از تشــکیل حکومــت و حکمرانــی در اســام، رســیدگی بــه حقــوق محرومــان و دفــاع از مظلومــان 

اســت. حضــرت علــی )ع( در جــای دیگــری انگیــزۀ خــود از پذیــرش حکومــت را چنیــن بیــان مــی دارد: »پــروردگارا! 

تــو می دانــی 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 نشــانه های از بیــن رفتــه دینــت 

را بازگردانیــم و صلــح و اصــاح را در شــهرهایت آشــکار ســازیم تــا بنــدگان ســتم  دیــده ات در ایمنــی قــرار گیرنــد 

و قوانیــن و مقرراتــی کــه فرامــوش شــده اســت، بــار دیگــر عملــی شــود«. )نهــج الباغــه دشــتی: 175(

ــه خصــوص   درواقــع افزایــش معنویــت در جامعــه، برقــراری امنیــت و افزایــش رفــاه و خدمــات در جامعــه )ب

ــی)ع( می باشــد.  ــت امام عل ــی حکوم ــداف اصل ــه اه ــون از جمل ــت قان ــراد ســتمدیده( و حاکمی ــاق حــق اف احق

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، ص128(.

ــوم آن  ــه مفه ــت بلک ــت نیس ــک حکوم ــوم ی ــوری مفه ــتبداد و دیکتات ــی)ع( اس ــدگاه امام عل ــن از دی  بنابرای

ــای  ــوق و آزادی ه ــت از حق ــری و حراس ــانی، رهب ــودن، خدمت رس ــت دار ب ــت، امان ــفّقت، مدیری ــی و ش مهربان

مــردم می باشــد.
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ــیوه ها،  ــت ها و ش ــب ترین سیاس ــون، مناس ــع گوناگ ــل مناف ــن تعدی ــوب ضم ــی مطل ــازی: حکمران اجماع س
ــد. ســوره  ــه می کن ــروه را ارائ ــرای گ ــن ســود و منفعــت ممکــن ب ــاع در خصــوص بهتری ــه اجم ــرای رســیدن ب ب

ــِه َمــا  ِبــْع َغْیــَر َســِبیِل اْلُمْؤِمِنیــَن ُنَولِّ ــَن َلــُه اْلُهــَدى َوَیتَّ ُســوَل ِمــْن َبْعــِد َمــا َتَبیَّ نســاء مى فرمایــد: َوَمــْن ُیَشــاِقِق الرَّ

ــَم َوَســاَءْت َمِصیــرًا ) کســى کــه بعــد از آشــکار شــدن حــق بــا پیامبــر مخالفــت کنــد و از راهــى  ــى َوُنْصِلــِه َجَهنَّ َتَولَّ

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 بخش هــای خصوصی 

و مدنــی نیــز بایســتی بــه مســائل عمومــی و ســازمان خویــش پاســخگو باشــند. حضــرت امیرمؤمنــان علــی )ع( 

در ماجرایــی یــک جملــه طایــی فرمودنــد کــه )َدُعــوُه َواَل َتْعَجُلــوُه َفــإنَّ الّطيــَش اَل يُقــوُم ِبــِه ُحَجــُج اهلِل َو اَل ِبــِه 

َتْظَهــُر َبراهيــُن اهلِل( بــا کــم خــردی و خفــه کــردن دیگــران حّجت هــای الهــی اقامــه نمی شــود.

ــراد  ــی اف ــرای تمام ــه آن ب ــت آســان و ســهل ب ــات و قابلی ــان آزاد اطاع ــی جری ــه معن شــفافیت: شــفافیت ب
ــر آن اتخــاذ  ــاوه ب ــدازه در دســترس باشــد ع ــه ان ــم و ب ــل فه ــه صــورت قاب ــد ب ــات بای ــه اســت. اطاع جامع

ــد. ــروی کن ــخصی پی ــررات مش ــن و مق ــا از قوانی ــرای آنه ــات و اج تصمیم

ــک  ــان در ی ــۀ ذی نفع ــه هم ــا ب ــا و فراینده ــه نهاده ــد آن اســت ک ــت خــوب نیازمن ــئولیت پذیری: حکوم مس
فرصــت مقتضــی خدمــات ارائــه نمایــد ایــن امــر زمانــی ممکــن می شــودکه نهادهــای مذکــور نســبت بــه نیازهــا، 

ذیــَن آَمُنــوا ُقــوا َأْنُفَســُکْم َو  َهــا الَّ خواســت ها، انتظــارات و نیازهــای افــراد و گروه هــای و مســئول باشــند. »یــا َأیُّ

ــاُس َو اْلِحجــاَره« ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد خــود و خانــواده خویــش را از آتشــی  َأْهلیُکــْم نــارًا َوُقوُدَهــا النَّ

حکمرانی
مطلوب

اجتماع 
سازی

کارایی و 
اثر بخشی

عدالتشفافیت

مشارکت

پاسخگویی
مسئولیت

پذیری

)2002 UN ESCAP( شاخص های حکمرانی خوب
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ــد. ــت نگه داری ــان ها و سنگ هاس ــزم آن انس ــه هی ک

انصــاف و عدالــت: در حکمرانــی خــوب همــۀ افــراد جامعــه بایســتی از فرصت هــا بهرمنــد بــوده و بــرای تحقــق 
ایــن امــر همــۀ گروه هــا بویــژه قشــر ضعیــف و آســیب پذیر بایســتی از فرصــت رشــد و توســعه برخــوردار باشــند. 

ــنت های  ــی س ــا برپای ــا ب ــداری دولت ه ــدِل« پای ــَنِن الَع ــِة ُس َوِل ِباقاَم ــدُّ ــاُت ال ــد:» ُثب ــی )ع( می فرمای ــام عل ام

عادالنــه اســت.

مشــارکت: نظــرات افــراد )زن و مــرد( بایــد در تصمیم گیری هــا اعمــال شــود. بــه عبــارت دیگــر همــۀ افــراد بــه 
طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بایســتی در تصمیم گیری هــا 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 آزادی هــای اساســی نظیــر آزادی بیــان و اجتماعــات تضمیــن می شــود.

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 می باشــد. معنــا و مفهــوم کارایــی و اثربخشــی 

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

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

نیــز بایســتی از دســتگاه قضایــی و امنیتــی قــوی و بی طــرف برخــوردار باشــد، تــا بتوانــد قوانیــن را اعمــال نمایــد. 

َمــُه َشــِدیُدالُقوی و همینطــور حکومت هایــی کــه حکومــت  و َمــا َینِطــُق َعــِن اْلَهــوی. ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــٌی ُیوحــی. َعلَّ

اســامی هســتند آنهــا تابــع قانوننــد، رأی آنهــا قانــون اســت. حکومــت، حکومــت اهلل  اســت، حکومــت قانــون 

اســت.

انطباق شاخص های حکمرانی خوب با دیدگاه امام علی)ع( 

1_ پاسخگویی و حق اظهار نظر 

مقصــود از ایــن شــاخص میــزان مشــارکتی اســت کــه شــهروندان می تواننــد در انتخــاب دولــت و نظــام  سیاســی 

داشــته باشــند. ســه عامــل مهــم بــرای دســت یابی بــه ایــن مهــم عبارتنــداز: آزادی احــزاب و اجتماعــات، آزادی 

بیــان، آزادی مطبوعــات. ایــن ســه مؤلفــه نــه تنهــا در انتخــاب دولــت شایســته کمــک می کنــد بلکــه می توانــد 

پــس از شــکل گیری دولــت بــه بررســی و نقــد عملکــرد او بپــردازد.

امام علی )ع( در این باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

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 

ــتی:417(.  ــه، دش ــا در راه حق«)نهج الباغ توده ه
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2_ثبات سیاسی و نبود خشونت 

ایــن شــاخص نشــانگر ایــن اســت کــه یــک حکومــت و نظــام سیاســی از راه هــای غیــر قانونــی و یــا ابزارهــای 

خشــونت آمیز تــا چــه میزانــی احتمــال دارد در خطــر فروپاشــی و بی ثباتــی 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، جنــگ ، تــرور، متعــددی از 

ســوی مخالفیــن بــرای مقابلــه و پیــاده ســازی اهــداف خــود شــکل گرفــت. از ایــن رو 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 می شــویم در دوران اســامی ایــن شــاخص غالبــًا 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 ســه گانه و چــه در دوران حکومــت پنــج ســالۀ خویــش، بــه هیــچ وجــه دســت بــه خشــونت 

ــالمت آمیز  ــای مس ــو و روش ه ــق گفت وگ ــکات را از طری ــات و مش ــه اختاف ــرد ک ــاش می ک ــواره ت ــزد و هم ن

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 دهنــده ای مبــاش کــه خــوردن آنــان را غنیمــت شــماری« )نهــج الباغه، دشــتی: 

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

و جلــب اعتمــاد آن هــا و اداره کــردن انســان ها بــه نحــو احســن می شــود بلکــه بــه نوعــی حکومــت بــر قلــب 

و دل مــردم می شــود. ایــن اصــل یکــی از شــاخصه های مهــم و سرنوشت ســاز اســت کــه امــام سرســختانه بــه 

آن متعهــد بــود و آن را یکــی از ســتون های مهــم در حکمرانــی قلمــداد می کــرد.

3_اثر بخشی دولت 

ــزان اســتقال دولت هــا از فشــار سیاســی  ــز می ــات عمومــی و شــهروندی و نی ــت خدم ــه کیفی ــن شــاخصه ب ای

ــن  ــر ای ــت در براب ــه دول ــدی ک ــزان تعه ــه می ــت و ب ــی دول ــت های عموم ــرای سیاس ــن و اج ــت تدوی و کیفی

سیاســت ها دارد اشــاره می کنــد. فقــدان ثبــات سیاســی و شــورش های متعــدد، موجــب می شــد امــکان توجــه 

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

ــود. حضــرت  ــرای همــگان فراهــم آورده ب ــان و ســرپناهی ب ــه آب، ن ــی از جمل مشــکات موجــود رفاهــی حداقل

 علــی)ع( در صــدر منشــور خــود خطــاب بــه مالــک اشــتر می فرمایند:»ایــن فرمانــی اســت از علــی امیرالمؤمنیــن 

بــه مالــک اشــتر فرزنــد حــارث در پیمانــی کــه بــا او می بنــدد، هنگامــی کــه او را بــه حکومــت مصــر می گمــارد 

تــا خــراج آن دیــار را جمــع آورد، و بــا دشــمنانش نبــرد کنــد، کار مــردم را اصــاح، و شــهرهای مصــر را آبــاد ســازد« 

)نهــج الباغــه دشــتی: 403(. از نظــر امــام  علــی)ع(، حکومتــی کــه از طریــق دریافــت مالیــات، از نظــر هزینــه و 

ــن  ــوی را دارد و در همی ــی ق ــدرت دفاع ــادی و ق ــوان جه ــز ت ــمن نی ــع دش ــاظ دف ــت، از لح ــن اس ــه تأمی بودج

راســتا هــم کار مــردم اصــاح می شــود و هــم شــهرها آبــاد می گــردد. بــا ادعــا قــرار دادن ایــن فرمــان می تــوان 

بخشــی از آرمان هــای 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. 

4_ قوانین کاربردی و مردمی

مفهــوم و منظــور ایــن شــاخص حاکــی از قــدرت و توانایــی دولــت بــرای تدویــن و اجــرا کــردن سیاســت هایی 
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بــرای توســعه و گســترش نفــوذ و دامنــه فعالیت هــای بخــش خصوصــی می باشــد. در همیــن زمینــه دولت هــا 

هــر چــه قــدر بتواننــد بــرای توســعۀ فعالیت هــای بخــش خصوصــی سیاســت های تأثیرگــذار و مفیــد جمــع آوری 

ــی در  ــاهد حکمران ــم ش ــور حت ــه ط ــد ب ــم آورن ــه را فراه ــر جامع ــاد آن ب ــرات زی ــث تأثی ــد و باع ــاظ کنن و لح

ســطح باالتــری خواهیــم بــود. در همیــن راســتا مــا شــاهد مــواردی در نهج الباغــه هســتیم کــه نشــان از توجــه 

ــز توصیه هــا و  ــع آوری خــراج و نی ــورد جم ــام در م ــواردی همچــون سفارشــات ام ــر را دارد. م ــن ام ــه ای ــام ب ام

ــد ایشــان  ــان صنعــت کــه نشــانگر تأکی ــان و صاحب ســفارش هایی کــه در نامــۀ 53 نهج الباغــه در مــورد بازرگان

بــر ایــن موضــع خــود را دارنــد.

5_ قانون مداری

بــرای ایجــاد یــک نظــام حکمرانــی خــوب بایســتی قوانیــن و مقــررات عادالنــه و منصفانــه ای و وضــع گــردد. از 

آغــاز اســام تــاش بســیاری در راســتای قانونمنــد ســازی جامعــه اســامی صــورت پذیرفــت و در زمــان خافــت 

امیرالمومنیــن)ع( بــه اوج شــکوفایی خــود رســید. بــر ایــن اســاس بایــد از حقــوق کلیــۀ افــراد خصوصــًا حقــوق 

ــر  ــی ب ــه و مبتن ــای بیطرفان ــک فض ــن در ی ــه قوانی ــرای اینگون ــد. اج ــل آی ــه عم ــت ب ــان محافظ ــۀ محروم طبق

انعطــاف، نیازمنــد دســتگاه قضایــی مســتقل و نیــروی پلیــس بی طــرف و عــاری از فســاد اســت. واقعــی بــودن 

قانــون و مقــررات در یــک جامعــه بــا ایــن مؤلفــه مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. در ایــن مشــخصه بــه کیفیــت و 

چگونگــی اجــرا شــدن قراردادهــا و اینکــه محاکــم قضایــی چگونــه عمــل می کننــد مدنظــر می باشــد. قانون مــداری 

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 نمی دانســت و قانــون را بــدون هیــچ واســطه ای اجــرا می کــرد. ایــن خصوصیــت 

ــه  ــود را ب ــال ب ــتری از بیت الم ــهم بیش ــتار س ــه خواس ــل ک ــرادرش عقی ــان ب ــوان در جری ــن را می ت امیرالمومنی

وضــوح مشــاهده کــرد. کــه ایــن حرکــت و عمــل حضــرت نشــانگر ایــن بــود کــه کامــًا بــه قوانیــن و حرمــت 

الهــی پایبنــد اســت. 

6_کنترل فساد

شــاخصۀ کنتــرل فســاد شــامل فســادهایی کوچــک و جزئــی و هــم فســادهای بــزرگ و کان می شــود. براســاس 

شــاخصۀ کنتــرل فســاد هــر چــه نظــام و حکومــت در تســلط و تســخیر قشــر غنــی و ثروتمنــد و منافــع خصوصــی 

ــت و  ــک حکوم ــری از ی ــۀ باالت ــانگر رتب ــه نش ــن قضی ــس ای ــت و عک ــی اس ــی حکمران ــف و ناتوان ــد، ضع باش

ــق و  ــش آگاهــی دقی ــن ضــد فســاد و افزای ــا وضــع قوانی ــد ب ــک حکومــت خــوب و کارآم ــی اســت. ی حکمران

ــزوا  ــه ان ــا وجــود فســاد توانایی هــای یــک دولــت و حکومــت روب ــرا ب مطمئــن، فســاد را کاهــش می دهــد. زی

ــا در  ــود. ام ــت ها می ش ــرای سیاس ــن اج ــا و همچنی ــات در تصمیم گیری ه ــتباهات و انحراف ــۀ اش ــه و زمین رفت

خصــوص مبــارزه بــا فســاد، امــام علــی)ع( در میــان حاکمــان تاریــخ بی همتــا اســت. امام علــی)ع( در خصــوص 

ــت  ــده عدال ــن، برپادارن ــن خــدا در زمی ــدار، امی ــا زمام ــد )همان ــری از فســاد فرموده ان ــان در جلوگی نقــش حاکم

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 

ــل مشــاهده می باشــد. ــر قاب ام
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آموزش و 
سالمتی مردم

 اهداف  نظام های  اقتصادی

در اقتصــاد ســرمایه داری، افزایــش ســود و انباشــت ســرمایه، هــدف اصلــی اســت، در واقــع کســب حداکثــر ســود، 

تنهــا انگیــزۀ معقــول فعالیت هــای انســانی محســوب می شــود. هــر گونــه تحــول در نظــام ســرمایه داری اتفاقــی 

از حالــت ســرمایه گذاری آزاد، رقابــت آزاد و اقتصــادی کــه دولــت در آن نقــش اندکــی داشــته باشــد، غیرطبیعــی 

و مخالــف اصــول ســرمایه داری اســت و ســرانجام بــه جهتــی برخواهــد گشــت کــه طبیعــی و متناســب بــا اصــول 

ــا و  ــش قیمــت کااله ــه افزای ــًا ب ــه متقاب ــروت ک ــر ســود و ث ــش حداکث ــن افزای ــا همی ســرمایه داری اســت. ام

مفهوم و اهداف نظام سرمایه داری 

ســرمایه داری یعنــی اقتصــاد مبتنــی بــر تراکــم و بــه کارانــدازی ســرمایه بــه وســیلۀ افــراد خصوصــی کــه مالــک 

ــت خصوصــی وســایل  ــز هســتند. اســاس نظــام ســرمایه داری، مالکّی ــات نی ــع کاال و خدم ــد، توزی وســایل تولی

تولیــد اســت و در ایــن چارچــوب، بــه افــراد آزادی در انعقــاد قــرارداد و اشــتغال در فعالیت هــای اقتصــادی بــدون 

ــت،  ــارت اســت: »ســود شــخصی، رقاب ــن نظــام اقتصــادی عب ــت داده می شــود. مشــخصه های ای ــت دول دخال

ــیلۀ  ــه وس ــا ب ــًا قیمت ه ــه عمدت ــوه ک ــن نح ــت مزدها«، بدی ــا و دس ــن قیمت ه ــازار در تعیی ــام ب ــلطه ی نظ س

ــازار آزاد کار(. ــارات گســترده، آزادی قراردادهــا و ب ســازوکار عرضــه و تقاضــا تعییــن می شــود. )اســتفاده از اعتب

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

بعــد و بــه دنبــال توســعۀ صنعــت پارچه بافــی انگلســتان در قــرون 16، 17 و 18 بــه عنــوان یــک نظــام اقتصــادی 

ــد اهــرام مصــر  ــم مانن ــای ســاختمان های عظی ــرد در بن ــه جــای کارب ــش از مصــرف، ب ــد بی ــت. تولی شــکل گرف

و کلیســاهای بــزرگ، موجــب افزایــش تولیــد و تراکــم ســرمایه شــد و منجــر بــه پیدایــش نظــام ســرمایه داری 

گردیــد. ایــن خصوصیــت، ســرمایه داری را از نظــام پیشــین متمایــز ســاخت. 
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رســیدن بــه باالتریــن ظرفیــت ارزش افــزوده منجــر گردیــد؛ باالخــره در قــرن 20 نظــام ســرمایه داری خــود را در 

قالــب اســتثمار نشــان داد. در واقــع همــان امــری کــه از بــدو تولــد نظــام ســرمایه داری مســیر را بــرای ایــن نظــام 

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

ــد.  ــروت مــوج می زن ــه خاطــر کســب قــدرت و ث ــا نیــت اســتثمار و اســتعمار یکدیگــر ب ــی ب ــری جوی ــرای برت ب

مــی تــوان اذعــان کــرد کــه ایــن شــکوفایی کــه غــرب در آن قــرار دارد حاصــل جنــگ و خونریــزی و کشــتار مــردم 

ــراد  ــوق بســیاری از اف ــه حــق و حق ــوال ســایر کشــورها و چشم پوشــی نســبت ب ــاراج ام ــاه و ت ــاه و بی پن بی گن

دیگــر شــکل گرفتــه اســت و از ایــن جهــت نســبت بــه بشــریت، انســانیت و حقیقــت هســتی بدهــکار اســت.

نظام اسالمی )الهی(

توجه به عزت و هویت اسالم 
ملی و بین المللی:

     - سبک زندگی جهادی
     - عدالت محوری

     - اخالق مداری

نظام سیاسی پویا:

- نظام اجتماعی  
- علم اقتصاد  

- نهادهای اقتصادی  

اقتصاد اسالمی )اقتصاد مّلی(

طراحی الگوی اقتصاد اسالمی:
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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 می باشــد امــا در اقتصــاد ســرمایه داری، 

کســب حداکثــر ســود، تنهــا هــدف و انگیــزه فعالیت هــای انســانی اســت. غلبــه بــه نظــام ســرمایه داری عملــی 

ــی  ــه بخش های ــش ب ــال پی ــه 1400 س ــی )ع( ک ــای امام عل ــتفاده از دیدگاه ه ــا اس ــه ب ــت بلک ــن نیس ــر ممک غی

ــی  ــوان حکمران ــل عن ــن را ذی ــن عناوی ــا همی ــت، و غربی ه ــوده اس ــاره نم ــوب اش ــی خ ــاخص های حکمران ازش

ــام  ــک نظ ــه ی ــرآن ب ــاوه ب ــی خــوب در حــوزۀ اقتصــاد و ع ــه معیارهــای حکمران ــوان ب ــد، می ت خــوب آورده ان

اقتصــادی اســامی و بــه جامعــه ای مطلــوب و عــاری از هرگونــه فســاد دســت یافــت. نظریــۀ حکمرانــی خــوب 

ــج  ــد نتای ــاده شــود می توان ــر در جامعــۀ اســامی پی ــه اگ ــه شــمار مــی رود ک ــرم غربی هــا ب ــدرت ن بخشــی از ق

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 می رســد کــه در جامعــه عدالــت وجــود داشــته باشــد در واقــع آنچــه کــه جامعــۀ 

اســامی را برقــرار می ســازد اجــرای عدالــت اســت.

منابع:

ــت  ــه ای وضعی ــی مقایس ــوب، برس ــی خ ــری حکمران ــای نظ ــدی برمبن ــی )1396( »درآم ــارم صدرای ــید ص 1_ س

ــن« ــارات و بحری ــی در ام حکمران

2_ فتاح شریف زاده، رحمت اهلل قلی پور)1382( »حکمرانی خوب و نقش دولت«

3_ معمارزاده وهمکاران )1389( »حکمرانی خوب:اکولوژی متعادل«

4_ علیزاده ثانی، الوانی )1386( »تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران«

5_ مرتضی مطهری )1368( »سیری در نهج الباغه«

6_ علی اسدی )1393( »نظام اقتصاد اسامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی«

7_ ابوالفضل شاه آبادی، آمنه جامه بزرگی)1392( »نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج الباغه«

وبسایت:

/https://fa.wikipedia.org/wiki    1_ شورای  اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

   /1797834/www.iribnews.ir/fa/news)2_ شاخص های حکمرانی مطلوب ازنگاه امام علی )ع

 farsi.khamenei.ir 3_ نقدی براهداف نظام سرمایه داری از دیدگاه اسام
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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(

ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب ــارت اســت از تعییــن خط مشــی ها و راهبردهــای کان فرهنگ ــی عب سیاســتگذاری فرهنگ
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــت فرهنگ ــی و هوی ــراث فرهنگ ــی، می ــارکت فرهنگ ــی، مش ــای فرهنگ ــداف همکاری ه اه
سیاســتگذاری فرهنگــی بــه ارادۀ دولــت در ایجــاد و تحکیــم و یــا تغییــر مقــررات و تنظیمــات در عرصــۀ فرهنــگ 
معطــوف اســت کــه چنیــن اراده ای می توانــد ســلبی یــا ایجابــی باشــد. از دیــدگاه علــم سیاســتگذاری، سیاســت 
فرهنگــی مقولــه ای اســت کــه دارای اهمیــت راهبــردی کــه بــر توســعۀ پایــدار اثــر می گــذارد و در واقــع بخــش 

اساســی آن اســت. 

سیاســتگذاری فرهنگــی دولــت در دو ســطح قابــل توجــه اســت: ســطح اول بــه طــور عــام بــر ارزش هــا و اصولــی 
اطــاق می شــود کــه انســان ها را در مســائل فرهنگــی هدایــت و راهنمایــی می کنــد در حقیقــت ایــن سیاســت ها 
ــد. ســطح دوم خط مشــی های  ــه می دهن ــگ را ارائ ــی در حــوزۀ فرهن ــی و غای ــارۀ اهــداف اصل ــی درب اصــول کل
ــار دســت اندرکاران  ــی را در اختی ــر و راهکارهــای اجرای ــوده، تدابی ــر ب ــن خط مشــی ها عینی ت فرهنگــی اســت . ای
ــت  ــول سیاس ــن اص ــت. اولی ــذار اس ــردم تاثیرگ ــی م ــر زندگ ــان ب ــات آن ــات و اقدام ــه تصمیم ــد ک ــرار می ده ق
ــن اصــول سیاســت  ــدگان ای ــگاه تدوین کنن ــران مصــوب ســال ۱۳۷۱ می باشــد. ن فرهنگــی جمهــوری اســامی ای
فرهنگــی از بــاال بــه پاییــن و نــگاه دولتــی بــه تمامــی عرصه هــای فرهنگــی کشــور اســت. حتــی آن بخش هایــی 
کــه مربــوط بــه بخش هــای خصوصــی نیــز می باشــد بــه شــدت وابســته بــه دولــت اســت. بــا پیــروزی انقــاب 
اســامی و ظهــور و بازتعریــف ارزش هــا و مفاهیــم دینــی و شــدت تأثیــر آن بــر جنبه هــای فرهنگــی و تحــوالت 
ارزشــی مفهــوم سیاســت گذاری بیــش از پیــش تحــت تأثیــر جنبه هــای ارزشــی و ایدئولوژیکــی قــرار گرفــت. از 
ــی  ــه آن را منبعــث از آموزه هــای دین ــد ک ــی می کردن ــه راه حل های یــک ســو برخــی از دانشــمندان ســعی در ارائ
دانســته و بــر اســاس آن حفــظ حرمــت مالکیــت خصوصــی و آزادی ســازی اقتصــادی و رشــد بخــش خصوصــی 
ــر خــاف تعالیــم اســامی  ــا آنجــا کــه یــک جریــان اصــًا برنامه ریــزی اقتصــادی را ب مشــروع اعــام می شــد ت
دانســته و هــر نــوع سیاســتگذاری از جانــب دولــت را حکــم محــدود کــردن انســان آزاد و مضــر بــرای جامعــه 
می دانســت از ســوی دیگــر انقابیــون عدالتخــواه تأکیــد بــر اقتصــادی دولتــی و گســترش مالکیــت عمومــی و... 
ــوص  ــی مخص ــت های انقباض ــران و سیاس ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــی و جن ــات مردم ــه مطالب ــتند ک را داش

دوران جنــگ بــر نهادینــه شــدن تفکــر اخیــر مزیــد بــر علــت شــد.

ــد و  ــه های تول ــت و ریش ــر سرش ــه بناب ــد ک ــم ش ــی حاک ــران، نظام ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــن ب  بنابرای
ــی  ــی_اجتماعی حیات ــرک سیاس ــور مح ــد و موت ــی قاعده من ــوان چهارچوب ــه عن ــگ را ب ــود، فرهن ــش خ پیدای
ــت  ــه ماهی ــا ب ــه بن ــود ک ــده می ش ــک نامی ــت ایدئولوژی ــف، دول ــا در تعری ــکل از دولت ه ــن ش ــد. ای می بین
ــد. ــل اغماضــی در حــوزۀ فرهنــگ دارن ــر قاب ــوده و دســتورالعمل های غی برخاســته از انقاب هــای ایدئولوژیــک ب

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب

ــورد  ــل م ــکات ذی ــن ن ــتی ای ــوب بایس ــی مطل ــتگذاری های فرهنگ ــتن سیاس ــرای داش ــن ب ــدگاه محققی از دی
ــه  ــه احــزاب سیاســی و اعتمــاد نمــودن ب ــه کــردن نهادهــای جامعــۀ مدنــی از جمل ــرد: ۱. نهادین توجــه قــرار گی
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بخش هــای خصوصــی جامعــه.  ۲.  بایســتی نــگاه تصدی گرایانــۀ دولــت بــه ســمت نظــارت تغییــر پیــدا کنــد، 
ــدا  ــور مســتقیم ورود پی ــه ط ــت ب ــه دول ــی و سیاســی ک ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه در بســیاری از عرصه ه ــرا ک چ
نمــوده نــه تنهــا اوضــاع بهبــود پیــدا نکــرده بلکــه بــه ســمت وخامــت نیــز ســوق یافتــه اســت. ۳.عصــر حاضــر 
ــه از پتانســیل های  ــژه مســلمان منطق ــه وی ــه ای اســت و کشــورهای اســامی و ب ــی و منطق ارتباطــات بین الملل
خوبــی برخــوردار هســتند. همانطــور کــه در سیاســت گذاری های اقتصــادی و سیاســی واقعیت هــا و همکاریهــای 
ــی  ــای بین الملل ــز واقعیت ه ــی نی ــت گذاری های فرهنگ ــتی در سیاس ــد بایس ــرار می گیرن ــر ق ــی مدنظ بین الملل
ــه  ــی ک ــذا از آنجای ــرد. ل ــرار گی ــر ق ــز مدنظ ــت نی ــه ای اس ــی و منطق ــای بین الملل ــا همکاری ه ــه آنه ــه از جمل ک
فرهنــگ مــا بــا فرهنــگ بســیاری از کشــورهای منطقــه دارای نقــاط اشــتراک زیــادی اســت، می تــوان در ســایۀ 
ــی  ــال کشــورهای اســامی همچــون نهادهــای بین الملل ــت فع ــا عضوی ــی ب ــه ای و بین الملل همکاری هــای منطق
دیگــر بــا اهــداف همــکاری در زمینــۀ تدویــن سیاســتگذاری مشــترک فرهنگــی اقــدام نمــود، ایــن مســئله ضمــن 
ــد  ــی شــدن می توان ــدۀ جهان ــار فرهنگــی، پدی ــر برخــی از آث ــۀ فرهنگــی قــوی و واحــد در براب ایجــاد یــک جبه
ــا حفــظ  ــد ب ــوری اســامی می توان ــذا جمه ــد. ل ــل نمای ــه قطــب فرهنگــی تبدی ــده کشــورهای عضــو را ب در آین
ــی از  ــل برخ ــق مث ــامی موف ــورهای اس ــات کش ــتفاده از تجربی ــا اس ــامی و ب ــاب اس ــای انق ــول و آرمان ه اص
کشــورهای شــرق آســیا تعامــل و همــکاری ســازنده ای در راســتای مرتفــع نمــودن برخــی از مشــکات خــود در 

حــوزۀ سیاســتگذاری فرهنگــی داشــته باشــد.

دیپلماسی عمومی

ــا  ــه هــدف از آن اطــاع رســانی ی ــت اشــاره دارد ک ــت دول ــی و برنامه هــای تحــت حمای ــه دیپلماســی عموم ب
تحــت تأثیــر قــرار دادن افــکار عمومــی دیگــر کشــورها اســت. ابــزار اصلــی آن نیــز انتشــار متــن، تصاویــر، داد و 
ســتد فرهنگــی، رســانه های همگانــی و اینترنــت اســت. حــوزۀ دیپلماســی عمومــی در سیاســت خارجــی کشــورها 
ــران  ــوری اســامی ای ــان در کشــورهای هــدف دارد. در جمه ــع و اهــداف آن ــن مناف ــده در تأمی ــش تعیین کنن نق
ــد  ــه عرصه هــای جدی ــدارد. دیپلماســی عمومــی از جمل ــی ن ــرد دیپلماســی عمومــی ســابقۀ طوالن ــوم و کارب مفه
فعالیت هــای دیپلماتیــک می باشــد 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 دولت هــا 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 می کنــد. چــرا کــه کارکــرد دیپلماســی عمومــی بــا 

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

جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست  خارجی جمهوری اسالمی ایران:

سیاســت خارجــی، راهبــرد یــا یــک رشــته اقدامــات برنامه ریــزی شــده اســت کــه تصمیم گیرنــدگان یــک کشــور 
در راســتای رســیدن بــه اهــداف خــاص کــه بــر پایــۀ منافــع ملــی تعریــف شــده اند، در ارتبــاط بــا ســایر کشــورها 
ــن  ــر دو عنصــر بنیادی ــی ب ــد. سیاســت خارجــی مبتن ــه اجــرا می گذارن ــه مرحل ــی ب ــا موجودیت هــای بین الملل ی
و کلیــدی اســت: ۱. اهــداف و منافــع ملــی ۲. ابــزار نیــل بــه اهــداف و منابــع مزبــور. دیپلماســی، مهمتریــن ابــزار 
و راه رســیدن بــه ایــن اهــداف و منافــع محســوب می شــود. از وظایــف دیپلماســی دربرگیرنــده مدیریــت روابــط 
ــور و  ــکات کش ــل مش ــرای ح ــی ب ــی فرهنگ ــادی و حت ــی، اقتص ــی، مال ــی، امنیت ــای سیاس ــی در حوزه ه خارج
کســب منافــع ملــی در عرصــۀ خارجــی اســت کــه عــاوه بــر مســائل دوجانبــه، دیپلماســی چنــد جانبــه نیــز بــر 
اســاس همــان شــیوه ها و فرایندهــای دیپلماتیــک در خدمــت منافــع ملــی و تأمیــن و صیانــت آن بــه کار گرفتــه 
ــرده  ــران ســعی ک ــوری اســامی ای ــر می شــود. جمه ــی ظاه ــوم دیپلماســی نوع ــب مفه ــن ترتی می شــود و بدی
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اســت در روابــط بین المللــی و سیاســت خارجــی خــود همــواره ُبعــد مردمــی و عمومــی روابــط را وجهــۀ همــت 
خــود قــرار داده و از ابتــدای شــکل گیری در کنــار روابــط رســمی بــا دولت هــای دیگــر در جهــت تبییــن اهــداف 
ــا تبلیغــات رســانه ای و رفــع اتهامــات علیــه کشــور و ارائــۀ تصویــری صحیــح  و دســتاوردهای خــود و مقابلــه ب
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، می تــوان 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 ۲۰ ســاله اشــاره بــه دیپلماســی عمومــی در مــواردی مشــاهده می شــود، ولــی ایــن نکتــه 
را بایــد مــّد نظــر قــرار داد کــه ایــن اشــاره و تأکیــد بــه لحــاظ مفهومــی کلــی و از لحــاظ لفظــی واژۀ دیپلماســی 
ــی در مناســبات  ــه نشــدن دیپلماســی عموم ــل نهادین ــه دالی ــه اســت. از جمل ــرار نگرفت ــورد اشــاره ق ــی م عموم
خارجــی جمهــوری اســامی ایــران می تــوان 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 گروه هــای صنفــی را شــامل می شــود کــه ایــن نهادهــا در ایــران از قدمــت چندانــی برخــوردار نیســتند. ثانیــًا: 
نبــود فضــای تحقیــق و پژوهــش در عرصه هــای 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.

ــج  ــیۀ خلی ــورهای حاش ــه کش ــبت ب ــران نس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــی عموم دیپلماس
ــارس:  ف

ــل از  ــا قب ــارس در مقایســه ب ــا کشــورهای حــوزۀ خلیــج ف ــران ب ــط ای ــران، رواب ــروزی انقــاب اســامی ای ــا پی ب
انقــاب دچــار دگرگونــی شــد. آثــار و بازتــاب انقــاب اســامی در کشــورهای همســایۀ جنوبــی از اولیــن پیامدهــای 
ــه  ــران را ب ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــود ک ــورهایی ب ــه کش ــت از جمل ــود. کوی ــامی ب ــاب اس ــت انق حرک
ــاب  ــر انق ــا رهب ــرد و ب ــران ســفر ک ــه ای ــن کشــور ب ــت ای ــر خارجــۀ وق ــاح، وزی رســمیت شــناخت. شــیخ صب
اســامی ماقــات نمــود. جمهــوری اســامی ایــران هــم متقابــًا ایــن حســن اســتقبال کویتی هــا را مغتنــم شــمرد. 
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 می کردنــد. 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 ۱۳۵۸ هیئتــی بــه ریاســت یوســف علــوی، معــاون وقــت وزارت امــور خارجــه عمــان بــرای تبریــک 
ــا  ــی ب ــط اتاق های ــتار رواب ــام داد و خواس ــی انج ــات دولت ــا مقام ــی ب ــد و مذاکرات ــران گردی ــره وارد ته و مذاک
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 فعالیت هــای رســمی دیپلماتیــک همــواره تحــت تأثیــر مســائل و 
ــران در دهــۀ اول  ــه ای ــی عــراق علی ــه اســت. جنــگ تحمیل ــرار گرفت ــی ق ــی، منطقــه ای و بین الملل حــوادث داخل
انقــاب، حملــۀ عــراق بــه کویــت در بعــد منطقــه ای و واقعــۀ ۱۱ ســپتامبر و حملــه بــه برج هــای دوقلــو در آمریــکا 
ــوادث  ــه ح ــی، از جمل ــطح بین الملل ــرب در س ــی در غ ــام هراس ــی و اس ــران هراس ــائل ای ــه مس ــن زدن ب و دام
مهمــی اســت کــه تأثیــرات نــه چنــدان مثبــت بــر روابــط ایــران و کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس داشــته اســت. 
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تجربــۀ ملت هــا و دولت هــای 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 می باشــد و 
ــه کارآمــدی  ــا ابزارهــای رســانه ای اســت ک ــرون از مرزهــا ب زمینه ســاز فعالیت هــای اقتصــادی و فرهنگــی در بی

ــد. ــی را در دو حــوزه محــک می زن دیپلماســی عموم

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسامی ایران نسبت به کشورهای حوزۀ خلیج فارس: 

در دیپلماســی  فرهنگــی می تــوان از مبادلــۀ افــکار، تبــادل ایده هــا، نگاره هــا، اندیشــه ها، اطاعــات، هنــر و ســایر 
عناصــر فرهنگــی میــان ایــران و دیگــر کشــورها و ملت هــا 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 می شــود. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بایســتی دیپلماســی فرهنگــی را از روابــط و تبلیغــات فرهنگــی تمایــز 
ــر  ــاء پیام هــای غی ــه الق ــن اســت، ن ــا مخاطبی ــن ب ــل و در آمیخت ــن هــدف دیپلماســی فرهنگــی، تعام ــرد، ای ک
واقعــی و تحریــف شــده. گفتنــی اســت کــه دیپلماســی فرهنگــی منــوط بــه هنــر و فرهنــگ ِصــرف نمی شــود و 
دربرگیرنــده انتقــال و ارتبــاط فکــری، رســانه ای، 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 
ــط  ــگ رواب ــزاری، فرهن ــت اب ــد. از جه ــک می کن ــه ای کم ــت منطق ــح و امنی ــات و صل ــی باثب ــط سیاس و رواب
بین المللــی ســازوکار بــرای دســتیابی بــه صلــح از طریــق کاهــش منازعــه و تنــش زدایــی میــان کشورهاســت. از 
منظــر تکوینــی، فرهنــگ و تمــدن زیربنــای روابــط بین الملــل و سیاســت خارجــی اســت. مهم تریــن عامــل تنــازع 
و جنــگ ناشــی از عــدم درک درســت فرهنــگ و نیــات متقابــل کشــورها و اعمــال سیاســت قــدرت اســت و در 
نتیجــه دیپلماســی فرهنگــی می توانــد بــا ایــن رویکــرد، تقابــل و پیــش داوری هــای قــوم مدارانــه را تبدیــل بــه 
ــب  ــادی، 1389، ص107( برنامه هــا و اقدامــات در قال ــی فیروزآب ــد. )دهقان تفاهــم و همزیســتی مســالمت آمیز کن
دیپلماســی فرهنگــی ایــران بــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس شــامل همکاری هــای علمــی، فرهنگــی، توریســم 
و گردشــگری مســافرت هــای زیارتــی و مذهبــی و ســرمایه گذاری در بخش هــای فرهنگــی مــی باشــد. بــا توجــه 
ــوان  ــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، مــی ت ــران در روابــط تجــاری ب ــه ظرفیت هــای بالقــوه اقتصــادی ای ب
گفــت کــه توســعه و گســترش تجــارت و روابــط اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها یکــی از اهــداف دیپلماســی 

فرهنگــی اســت.

ــان  ــف جه ــق مختل ــران در مناط ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی عموم ــای دیپلماس ــتفاده از ظرفیت ه ــی اس چگونگ
ــران در حــوزۀ خلیــج  ــه شــناخت فرصت هــا و چالش هــا می باشــد فرصت هــای دیپلماســی عمومــی ای ــوط ب من
فــارس شــامل اشــتراکات فرهنگــی، تاریخــی و دینــی، قرابــت و نزدیکــی جغرافیایــی و ژئوپلتیــک، حضــور ایرانیــان 
ــعۀ  ــن توس ــت یافت ــی، اولوی ــارت فرهنگ ــعۀ تج ــران، توس ــی ای ــای فرهنگ ــا و قابلیت ه ــیعیان، ظرفیت ه و ش
فرهنگــی در ایــن کشــورها می باشــد. همچنیــن فقــدان یــک دکتریــن سیاســی در جامعــه موجــب چالش هایــی 
در حــوزۀ دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی در ایــن حــوزه شــده اســت کــه شــامل: بی اعتمــادی اعــراب بــه ایــران، 

ــد. ــران می باش ــامی ای ــوری اس ــان جمه ــای مخالف ــت و فعالیت ه وهابی

نتیجه گیری:

هــدف سیاســتگذاری فرهنگــی بایســتی معطــوف بــه فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی انســان ها 
و اشــاعۀ خاقیــت و نــوآوری باشــد. دولــت می توانــد بــا فراهــم آوردن چارچــوب حقوقــی، سیســتم نظارتــی و 
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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 می باشــد: ۱. 
تأســیس مراکــز اســامی و ایــران شناســی در کشــورهای جنوبــی و اعطــای بورس هــای تحصیلــی بــه دانشــجویان 
ــری  ــه کارگی ــدت. ۲. ب ــاه م ــای کوت ــس در برنامه ه ــرای تدری ــارس ب ــج ف ــورهای خلی ــاتید کش ــوت از اس و دع
ــه از  ــازی ک ــای مج ــت آموزش ه ــواره ای، اینترن ــبکه های ماه ــازی و ش ــای مج ــی و فض ــن ارتباط ــای نوی ابزاره
ــه یکــی از اولویت هــای  ــات دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی می باشــد. ۳. توســعۀ صنعــت گردشــگری ک ضروری
ــگر از  ــذب گردش ــتگذاری ج ــزی و سیاس ــرورت برنامه ری ــد. ض ــگری می باش ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س

کشــورهای همســایۀ جنوبــی.
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