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دکتر سیدعبدالعلی قوام

استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرشاد مؤمنی
دکتر محمدعلی فالحی

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس مصلینژاد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر حسین هرسیج

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

دکتر حسین پوراحمدی
دکتر خلیلاله سردارنیا

استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر جهانگیر کرمی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علیاصغر کیوان حسینی

دانشیار روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر قدرت احمدیان
دکتر فرهاد دانش نیا

دانشیار روابط بینالملل دانشگاه رازی
دانشیار روابط بینالملل دانشگاه رازی

داوران اين شماره
وکیل احمدی ،قدرت احمدیان ،وحید ارشدی ،فریبررز اروروانی پیرسرالمی ،رارا اکبریران،
علی باقری دولتآبادی ،عباس حاتمی ،امیرمحمد حاجی یوسفی ،رحمران حریرری ،عبراس
خلجی ،محسن خلیلی ،یداله دادگر ،فرهاد دانشنیا ،سهراب دلانگیراان ،محمردت ی دلفرروز،
علی دینی ترکمانی ،احسان رسولینژاد ،بهاره سرازمند ،خلیرلالره سرردارنیا ،رارا سرلیمانی،
علیراا سمیعی اصفهانی ،ابوالفضل شاهآبرادی ،جرواد شرعربام ،مهردی صرادقی شراهدانی،
سیدجواد صالحی ،داود ورایاق زندی ،جمال فرت الهری ،سریاول قلریپرور ،الهره کرو،یی،
سیداصغر کیوانحسینی ،یوسف محمدیفرر ،علری ماتراری ،سیدمسرعود موسروی شرفا ی،
سیدمحمدباقر نجفی ،سیدامیر نیاکویی.

ب

راهنمای نویسندگان و ضوابط انتشار مقاله در نشریه مطالعات اقتصاد
سیاسی بینالملل

1

بسیارمهم:بهمقاالتخارجازفرمتودستورالعملزیرترتیباثردادهنخواهدشد.
عنوانمقالهبافونتفارسي15B Mitraپررنگ
(اسامينویسندگانرابههیچوجهدرجنکنید)

چکیده 
چکیده فارسي مقاله باید ساختار یافته بوده و شامل بخشهای هدف ،روش ،یافتهها و
هادریکپاراگرافنوشتهميشوند.

یادآوریميشودکهتماماینبخش

نتیجهگیریباشد .

قاله ،نباید کمتر از  200کلمه و بیشتر از  250کلمه باشد .از اشاره به مراجع و
چکیده م 
استفادهازپاورقيدرچکیدهخودداریشود.چکیدهمقالهباقلمفارسيB Lotusاندازه،11
سانتيمترازباالوپایین

سانتيمترازسمتراستوچپو3

بافاصلهخطوط،1فاصله3
کاغذ،باکنارههایردیفشده()Justify Lowنوشتهشود وبهصورتدقیقدر نمونهفرمت
چکیدهفارسيکهدرقسمتراهنماینویسندگاننشریهآمدهاست،جایبگیرد.چکیدههای

خارجازاینفرمتپذیرفتهنميشوند .
دواژهها بایدحداقل  3وحداکثر 5واژهبودهکهباکاما()،ازهمجداشدهو در

کلی
اهمیتشانباقلمفارسي() B Lotus11باشند.

یکسطروبهترتیب
مقدمه(قلم B Lotusاندازه )13pt.
به منظور یكسانسازی مجموعه م الهها و نیا برای آنكه امكان ترکیب و انت ال فایل رایانهای آنها فراهم
شود، ،زم است باشهای ماتلف م اله با طرحی یكسان ،کامل و هماهنگ تهیه و تایپ شود .راهنمای
حاار به نویسندگان م الهها کمك میکند تا م الۀ خود را با طرح مورد قبول دبیرخانه نشریه تهیه کنند.
برای تایپ م اله به زبان فارسی ،ف ط از نرمافاار مایكروسافت ورد نساۀ  2003یا 2007
( )MS-Word 2003 or 2007در محیط ویندوز با امكانات فارسی استفاده کنید .حرومچینی م اله با

 . 1در تدوین راهنمای نگارل م اله نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل از فایل راهنمای نویسندگان مجالت
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ،تح ی ات و فناوری و نیا ،راهنمای تدوین م ا،ت
دانشكده مدیریت دانشگاه تهران استفاده شده است.

ج

رعایت فاصله خطوط  ،1فاصله  3سانتیمتر از سمت راست و چپ ،فاصله  3سانتیمتر از با ،و پایین
کاوذ باشد.
متن اصلی م اله به صورت تكستونی با قلم (فونت)  B Lotusو اندازۀ  13 pt.و قلم انگلیسی
 Times New Romanبا اندازۀ  10تهیه شود .عنوان همۀ باشها با قلم  B Mitraو اندازه  14 pt.و
عنوان زیرباشها با قلم  B Lotusو اندازه  14/5تایپ شوند .عنوان هر باش یا زیرباش ،با یك خط
خالی فاصله از انتهای متن باش قبلی تایپ شود .در متن م اله از شمارهگذاری عنوانها پرهیا شود.
خط اول در پاراگرام اول زیر هر تیتر بدون تورفتگی و در همۀ پاراگرامهای بعدی با تورفتگی 0/5
خواهد بود( .لطفاً پیش از آواز کار ،ناست فونتهای ارا ه شده را نصب نمایید).

ترتیبعنوانهایمقاله(بسیارمهم) 

ترتیب عنوانهای م اله به طور دقیق شامل این تیترها باشد :م دمه ،پیشینۀ پژوهش ،رولشناسی
پژوهش ،یافتههای پژوهش ،بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها ،منابع.
توجه  : 1در م دمه به بیان مسئله ،اهدام و ارورتهای پژوهش اشاره شود (در م دمه
باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود).
توجه  : 2در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیرباشهای اصلی ذیل اشاره شود .1 :پیشینۀ نظری
(نظریهها ،دیدگاهها و رویكردهای موجود در مورد مسئله)؛  .2پیشینۀ تجربی (پژوهشهای پیشین و
رولشناسیهای آنها در مورد مسئله؛ و  .3مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).
توجه  : 3در تدوین م اله از آوردن مواردی چون امیمه ،پیوست و پرسشنامه خودداری
شود .اهدام ،سؤالها و فرایههای پژوهش در انتهای بیان مسئله توای داده شوند.
نساههای ارسالی به دبیرخانه نشریه صرفاً از طریق سامانۀ دریافت م اله است و دو فایل
دریافت میشود .فایل اصلی م اله (بدون نام نویسندگان) و فایل مشاصات نویسندگان با
فرمت یاد شده از طریق سامانۀ یاد شده ارسال شود .در ارسال فایل مشاصات نویسندگان به
این موارد دقت کنید .1 :نام و نام خانوادگی نویسندگان بهطور کامل نوشته شود (لطفا در باش
انگلیسی مشاصات ،امالی نام نویسندگان پس از تأیید نویسنده درج شود)؛  .2ایمیل و شماره
تماس تمامی نویسندگان نوشته شود؛  .3مراتب علمی نویسندگان بهطور کامل نوشته شود.
تعدادصفحاتمقاله 
حداکثر تعداد صفحات م اله (شامل کلیه باشهای م اله ،اعم از چكیده انگلیسی و فارسی و
منابع و )...که منطبق با این راهنما تدوین تهیه میشود ،نباید از  25صفحه در همین فرمت
بیشتر باشد.
د

واژههایخارجيدرمتنفارسي 

برای واژهها و نامهای خارجی ،در حد امكان از معادلهای فارسی مصطل و مصوب استفاده
کنید .میتوانید از بانك مستندات کتاباانه ملی ایران برای مستندسازی نام خانوادگی افراد
استفاده کنید .در خصوص نامهای خارجی اروری و ویرمتداول یا معادلهای ویرمصطل
فارسی ف ط در اولین ارجاع و در اولین حضور در متن و بالفاصله پس از بیان اینگونه واژهها،
معادل ،تین آن را داخل پرانتا در جلوی واژه قید نمایید.
نوشت/زیرنویس 


پي
در نگارل متن از پینوشت استفاده نشود و در صورت ارورت ،توایحات ااافی به شكل
زیرنویس بیاید .موارد زیرنویس فارسی به صورت راستچین با قلم

B Lotus

زیرنویسهای ،تین به صورت چپچین با قلم  Times New Romanاندازۀ

pt.

و اندازۀ

12

و

 9نوشته شوند.

معرفينشانهومتغیرهادرمتن 
هر نوع متغیر یا عالمت بهکار رفته در متن م اله ،در اولین ارجاع در خود متن م اله معرفی شود.
شکلها 

هر شكل اعم از نمودار ،چارت ،ن شه و ...باید به صورت وسطچین در زیر آن با قلم
پررنگ و اندازۀ

pt.

B Lotus

 11تایپ و به ترتیب از ( 1شكل  ،1شكل  )... ،2شمارهگذاری شوند.

نمودارها میتوانند به صورت رنگی یا سیاه و سفید باشند؛ اما به گونهای که در صورت چاپ
سیاه و سفید رنگها و جا یات آنها قابل تشایص باشد .نمودارها و شكلها در داخل متن و در
جایی درج شوند که به آنها ارجاع میشود .بیان واحد کمیتها در نمودارها به زبان فارسی
الاامی است .در متن م اله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود و ماتصر توای داده شوند .در تهیۀ
نمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد ،واژهها ،کمیتها و راهنمای منحنیها ) (Legendبه قدر کافی
بارگ باشد تا پس از درج در م اله ،کامالً واا و خوانا باشند .دقت نمایید که اگر نمودار داخل
م اله به شكل تصویر (خروجی نرمافاار) است ،باید واوح کامل داشته باشد .بهتر است فایل
اصلی نمودارها در متن م اله قرار داده شود .هر نمودار را با یك سطر خالی فاصله از متن ماقبل و
مابعد آن قرار دهید .یك نمونه نمودار در زیر آمده است .توجه شود که خود نمودارها نیا ،همانند
جدولها باید در موقعیت وسطچین نسبت به دو طرم کاوذ قرار گیرند.

ه

شکل.1نموداریبراینمونه

شکل.2مدلبررسيعواملمرتبطباکیفیتوبگاه(نمونۀدوم)
جدولها 

هر جدول باید شماره و عنوان (توای ) داشته باشد که در با،ی جدول و بهصورت وسطچین
با قلم

B Lotus

پررنگ و اندازۀ

pt.

 11تایپ و به ترتیب از ( 1جدول  ،1جدول )... ،2

شمارهگذاری شود .باید جدولها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده ،درج
شوند .عنوان ستونهای هر جدول باید به صورت وسطچین (10
و

B Lotus

پررنگ) و کلیه

متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راستچین یا وسطچین بسته به م دار متن
( Times New Roman

داخل جدول (10 B Lotusنازك) و اگر ،تین باشند به صورت چپچین
 )8 pt.تایپ شوند .همۀ اعداد در جدولها به صورت فارسی و وسطچین تایپ شوند .بیان
واحد کمیتها در جدول به زبان فارسی الاامی است .هر جدول با یك سطر خالی فاصله از
متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیا اگر جدولها از منبعی برداشت شدهاند ،باید نام نویسنده
آن منبع بر اساس شیوهنامه

APA

در انتهای عنوان جدول آورده شود (این رول در ادامه

توای داده شده است) .جدول  1مطابق راهنمای با ،تهیه شده است .در این جدول نوع و
اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین م الهها فارسی به صورت خالصه آمده است .توجه شود که
خود جدول نیا باید در موقعیت وسطچین نسبت به دو طرم کاوذ قرار گیرد.
هایموردنیازبرایتدوینمقالههافارسي
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هنمایباالتهیهشدهاست.یادآوریمي
جدول2نیزمطابقرا
نخستینمکانممکنپسازاولیناشارهبهآنهادرمتنقرارگیرند؛ضمنآنکهدرداخل

هابایدازاعدادفارسيوعنوانهایفارسياستفادهشودودرصورتاستفادهاز


جدول
ممیز،اعدادراازسمتراستنوشته،ممیز زدهوبقیهعددهارابنویسید.ازترسیمخطوط
عمودیداخلجداولخودداریشود.جداولفقطدارایخطوطافقيخواهندبود.ازبه

جایممیزپرهیزشود.بهطورمثال،عدد0/5اولعدد5رانوشته،ممیز

کاربردننقطهبه

راتایپکردهبعدعددصفررابنویسید )0.5(.

جدول.2نمونهیکجدول 
تعدادنمونهبهینه
اندازه
مسئله 

حلشده 
روش  1روش 2

میانگینتعدادگرهقطع
میانگینمدتزمانحل
(ثانیه)

شده
حدپایین  اصلغلبه1

5

20

15

0/00

94/29

1/00

10

20

14

0/00

87/52

1/05

15

19

 12

0/01

87/64

1/07

20

19

9

0/11

90/60

2/20

25

14

10

1/39

91/03

2/51

30

10

8

32/20

92/19

2/32

35

10

8

613/30

93/34

3/36

ح

عنوان در با،ی جدول و منبع با همان فونت (
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پررنگ) در زیر جدول و

بهصورت وسطچین قرار میگیرد.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

باش جمعبندی و نتیجهگیری پس از متن اصلی م اله الاامی است .در صورت داشتن
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ،میتوانید آنها را در انتهای نتیجهگیری طرح نمایید.
روشمنبعدهي 

برای منبعدهی از رول استاندارد

APA

استفاده کنید .میتوان برای افاایش بهرهوری و راحتی

در اینکار از نرمافاار  Wordیا  Endnoteاستفاده کرد.
در فهرست منابع انگلیسی بایستی تمام منابع فارسی بر اساس چكیده و مشاصات
کتابشناختی انگلیسی هر منبع در مجلهای که منتشر شده و با قلم  Times New Romanاندازه .
pt 9

نوشته شده و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیك مشاص شود .از ترجمه منابع

فارسی با استفاده از گوگل مترجم اکیداً خودداری شود .به عبارت دیگر ،منابع فارسی یكبار به
زبان فارسی در باش منابع نوشته میشود و بار دوم به انگلیسی در قسمت منابع ،تین بر
اساس حروم الفبا درج شده و در انتهای منبع ( )in Persianنوشته میشود .انجام بند اخیر
یعنی برگردان منابع فارسی به انگلیسی بعد از پذیرل نهایی م اله یا صرفاً برای م ا،ت پذیرفته
شده الاامی است .در فرآیند داوری نیازی به رعایت نكته یاد شده در م ا،ت نیست.
نکتۀمهمدرموردمنابعاستفادهشده 
نكته  :1در جدول  3شیوۀ منبعدهی به کتاب و م اله تشری شده است ،در صورت استفاده از
سایر منابع اطالعاتی مانند :پایاننامه ،گاارل پژوهشی ،آمار سازمانهای دولتی ،جاوههای
منتشر نشده ،وبگاههای اینترنتی ،فایلهای صوتی و تصویری و  ...از شیوهنامه

APA

استفاده

کنید .تمام مواردی که برای نمونه در جدول  3مشاهده مینمایید (شماره نشریه داخل پرانتا،
نام نشریه یا پایاننامه و عنوان کتاب به صورت ایتالیك و )...باید رعایت شوند .فایل شیوهنامه
را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
نكته  :2مشاصات منابع حتماً باید به طور کامل نوشته شوند .در مورد نشریهها اعم از فارسی و
انگلیسی حتماً به ترتیب نام نشریه (به صورت ایتالیك) ،دوره( ،شماره نشریه داخل پرانتا)،
صفحه ابتدای م اله خط تیره صفحه انتهای م اله نوشته شود (جدول  3را مشاهده نمایید).
ط

نكته  :3منابعی که کتاب هستند ،اعم از کتاب فارسی و انگلیسی حتماً باید به ترتیب شهر محل
نشر و نام ناشر نوشته شود (جدول  3را مشاهده فرمایید).
نكته  :4منابعی که مربوط به پایاننامه یا رساله دکتری هستند ،اعم از فارسی و انگلیسی باید
دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود( .جدول  3را مشاهده فرمایید).
نكته  :5در مورد منابع مربوط به همایشها ،سمینارها و ،...نوشتن تاریخ و مكان دقیق همایش
الاامی است.

نکاتمهمدرموردفهرستمنابعفارسي 
 .1در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی).
 .2برای منابع داخل متن از واژۀ (و دیگران /و همكاران) استفاده نكنید و تمام اسامی
نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینكه افراد بیشتر از  5نفر باشند.
 .3منابع فارسی به زبان فارسی در این قسمت هم نوشته شوند:
(نام خانوادگی نویسندۀ اول ،نام کوچك همان نویسنده ،و نام خانودگی نویسندۀ دوم ،نام
کوچك همان نویسنده( .سال انتشار) .عنوان م اله .نام نشریه ،دوره (شماره) ،صفحه شروع
م اله ر صفحه پایان م اله.
 .4مثال:
ت وا ،محمدراا؛ منصوری ،طاها؛ فیضی ،کامران؛ اخگر ،بابك ( .)1395کشف ت لب در

تراکنشهای کارتهای بانكی با استفاده از پردازل موازی ناهنجاری در بارگداده .فصلنامه
مدیریت فناوری اطالعات.477-498 ،)3(8 ،
نكات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی

در پایان متن در قسمت " "Referencesعالوهبر منابع انگلیسی ،منابع فارسی نیا باید به زبان

انگلیسی آورده شوند.
برای ترجمه منابع فارسی لطفاً به چكیدۀ انگلیسی م اله ،صفحه عنوان انگلیسی کتاب،
صفحه عنوان انگلیسی پایاننامه ،و ...مراجعه کنید یا از مترجم کمك بگیرید .برنامۀ

Google

 Translateپاسخ مناسبی به شما نمیدهد.
در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده حتماً ) (in Persianااافه شود.
 .1منابع باید به ترتیب حروم الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 .2مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در مآخذ نوشته شده باشند و برعكس.
ی

جدول  .3شرح صحی منبعدهی در داخل و انتهای م اله
نوعمنبع 

درفهرستمنابع

درداخلمتن 

(نام خانوادگی نویسندۀ اول ،نام کوچرك
م الۀ فارسی
و انگلیسی

همان نویسنده ،و نام خانوادگی نویسندۀ دوم،
(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی
نام کوچك همران نویسرنده( .سرال انتشرار).
تمام نویسندگان ،سال :صفحه)
عنوان م اله .نرام نشرریه ،دوره (شرماره)،
صفحه آواز م اله ر صفحه پایان م اله.
یوسف زهی ،سینایی ،فاطمینژاد و منشادی ()1399

نمونۀ م اله
فارسی

نمونۀ م اله
انگلیسی
نمونۀ م اله
فارسی

فاطمینژاد ،سید احمد؛ منشادی ،مرتضری
هنگام ذکر نام نویسندگان در آواز جمله.
(سینایی ،یوسف زهی ،فاطمی نژاد و منشادی .)1399( ،جامعه پذیری بینالمللی ،بایسته
کشررورداری اقتصررادی توسررعه .نشررریه
.)100 :1399
هنگام ذکر نام نویسندگان در پایان جمله و در مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملرل،)1(3 ،
53-78
داخل پرانتا.
)(Blanchard & Ripsma,2007:20-21

(م یمی و اعالیی اردکانی)20 :1390 ،

ترجمه شده
کتاب
فارسی و
انگلیسی

نمونۀ کتاب
فارسی

سررینایی ،وحیررد؛ یوسررف زهرری ،ناصررر؛

Blanchard, Jean-Marc F. & Norrin M.
Ripsma (2007). Asking the right question:
When do economic sanctions work best?.
Security Studies, 9(1), 219-253.
Moghimi, Seyyed Mohammad, & Alaei
Ardakani, Mostafa. (2011). Measuring
good goverance factors and egovernment role in enhancing it. Journal
of Information Technology Management,
)3(8), 171–188. (in Persian

نام خانوادگی نویسرندۀ اول ،نرام کوچرك
(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نرام خرانوادگی
همان نویسنده ،.و نام خانودگی نویسرندۀ دوم،
سررایر نویسررندگان ،سررال ،شررماره صررفحه یررا
نام کوچك همران نویسرنده( .سرال انتشرار).
صفحات)
عنوان کتاب .شهر محل نشر :نام ناشر.
Arthur, Diane (2004). Fundamentals of
human resources management. New
York: American Management Association.
Seyed Javadein, Seyed Reza (2004).

(سیدجوادین)54-53 :1383 ،

Fundamentals of human resources
management. Tehran: University of
)Tehran Press. (in Persian

ک

نمونۀ کتاب
انگلیسی

)(Diaz-Rico,2018 :144

Diaz-Rico, Lynne T. (2018). A course for
teaching English learners. 2nd Edition.
Boston, MA: Pearson.

چكیده انگلیسی م اله باید ساختاریافته بوده و بهطور دقیق با ترجمه چكیده فارسی همسان
باشد (رعایت تمام دستورالعملهای چكیدهنویسی فارسی در این باش هم الاامی است)،
چكیده م اله ،نباید کمتر از  200کلمه و بیشتر از  250کلمه باشد .از اشاره به مراجع و استفاده
از پاورقی در چكیده خودداری شود .چكیده انگلیسی باید با قلم  Times New Roman 9/5با
فاصله خطوط  ، 1فاصله  3سانتیمتر از سمت راست و چپ و  3سانتیمتر از با ،و پایین
کاوذ ،با کنارههای ردیف شده ( )Justify Lowنوشته شود و به صورت دقیق در نمونه فرمت
چكیده انگلیسی که در قسمت راهنمای نویسندگان نشریه آمده است ،جای گیرد .در نوشتن
عنوان انگلیسی دقت کنید که به جا حروم ااافه تمام کلمات با حرم بارگ نوشته شوند.
چكیدههای خارج از این فرمت پذیرفته نمیشوند.
کلیدواژههای انگلیسی معادل کلیدواژههای فارسی و ترجمه دقیق همان واژگان با قلم
 Times New Roman 9.5است که به ترتیب اهمیتشان ذکر میشوند.

اضافهکردنآیتمسپاسگزاری 
نویسندگان محترم می توانند در صورت تمایل آیتم سپاسگااری را در پایان م اله و قبل از
باش منابع به م اله ااافه نمایند.
این آیتم میتواند به صورت جمالتی مثل موارد زیر به م ا،ت ااافه شود:
از آقای دکتر  /...............خانم دکتر ....................به خاطر بازبینی متن م اله و ارا ه نظرهای
ساختاری تشكر و قدردانی میشود.
از داوران محترم به خاطر ارا ه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگااری میشود.
از آقای دکتر /.................خانم دکتر  .......................به خاطر مطالعه متن م اله حاار و
ارا ه نظرهای ارزشمند سپاسگااری نماید.
نگارندگان بر خود ،زم /فرض میدانند از مجموعه /نهاد  .....................به خاطر حمایت
مالی سپاسگااری نمایند.

ل

برخينکاتمهمویرایشي
 .1برای شمارهگذاری از عدد و ن طه استفاده شود؛ مانند شمارهگذاری همین قسمت.
قبل از ن طه ،ویرگول ،ن طه ویرگول ،دون طه ،عالمت سؤال ،عالمت تعجب و  ...نیازی به
فاصله ( )spaceنیست؛ اما بعد از این عال م باید یك فاصله گذاشته شود.
 .2هنگام استفاده از پرانتا قبل از باز شدن پرانتا و بعد از بسته شدن پرانتا از فاصله استفاده
کنید ،کلمه داخل پرانتا بدون فاصله به پرانتا میچسبد.
برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی واژگان و افعال مشابه از نیمفاصله استفاده شود (برای
مثال انسانها ،میرود ،تصمیمگیری ،اندازهگیری ،بهرهمند ،منط های ،همانگونه و[ )...برای مثال:
میخواهم (ولط) میخواهم (درست)] .برای ایجاد نیمفاصله در نرمافاار

Word

میتوانید از

( )CTRL + Shift + 2یا ( )Shift + Spaceیا ( )CTRL + -استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یكی
از موارد عمل میکند).
 .3به جای استفاده از عالمت ( )%در متن از کلمه درصد استفاده کنید .مانند 5 :درصد.
 .4از به کار بردن (هی) و هماه (ۀ) در متن م اله خودداری کنید.
شرایطوضوابطپذیرشوانتشارمقاله 
 نشریه اقتصاد سیاسی بینالملل م ا،ت اصیلی که مبتنیبر رولهای پژوهشی معتبر و
منطبق با مواوع و رویكرد نشریه باشد را منتشر مینماید .به م الههای اقتباسی ،گردآوری یا
ترجمه ترتیب اثر داده


نمیشود.

کلیه م ا،ت ارسال شده به دفتر نشریه توسط سامانه همانند جو کنترل میشوند .مشابهت

م اله با متون انتشار یافته حداکثر در حد بیست تا بیست و پنج درصد قابل قبول است و
م ا،تی که بیشتر از حد یاد شده با منابع موجود همپوشانی داشته باشند ،صرفاً برای یك بار به
نویسنده جهت اصالح عودت داده میشوند و در صورت عدم اصالح ،م اله از فرآیند بررسی
خارج میشود.


م الهها ف ط ازطریق سامانۀ نشریه دریافت و ارزیابی میشود .بنابراین ،نویسندگان باید

فایل م الۀ خود را در سامانۀ نشریه بارگذاری و ثبت


کنند.

در م ا،هایی که بیش از یك نویسنده دارد ،مسئولیت تعارض منافع بین نگارندگان با

نویسنده مسئول است .وی در هنگام ارسال م اله باید فرم مربوطه را تكمیل و بعد از امضاء در
سایت نشریه بارگذاری نماید .به تبع نشریه مسئولیتی در قبال ترکیب و ترتب نویسندگان یك
م اله ندارد.
م



بارگذاری فرم تعهدنامه اخالق نشر که توسط نویسنده /نویسندگان امضاء شده باشد ،در

سایت نشریه الاامی است.
 م الههای ثبتشده در سامانۀ نشریه بههیچوجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی
منتشر شده باشد.


فرآیند داوری و پذیرل م اله در نشریه به صورت دو سو ناشناس است .یعنی مشاصات

نویسندگان برای داوران و مشاصات داوران برای نویسندگان در همۀ مراحل داوری پنهان
میماند.


م الهای که مراحل داوری و تأیید نهایی را در این نشریه گذرانده باشد ،انتشار آن در

نشریات دیگر توسط نویسنده یا نویسندگان مجاز نیست.


سردبیر ،هیئتتحریریه و داوران نشریه در پذیرل و رد م الهها اختیار تام دارند .همچنین،

ویراستار نشریه در ویرایش صوری ،زبانی و ادبی م الهها اختیار کامل دارد.
 نویسندۀ مسئول موظف به انجام کلیه اصالحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری
م اله از وی خواسته میشود .تشایص مغایرت این مهم در هر مرحلهای ،از داوری تا ویرایش
و صفحهآرایی منجر به حذم م اله از فرآیند داوری خواهد


م الههایی که با «راهنمای نگارل حاار» و بهویژه با «شیوۀ استناد» نشریه منطبق نباشد،

پذیرفته


شد.

نمیشود.

مسئولیت کامل صحت و دقت نشانی منابع ،ن لقولهای مست یم و ویرمست یم ،ارجاعات و

مشاصاً کتابشناختی منابع در کتابنامه با نویسندۀ مسئول م اله

است.

 م الهها پس از بررسی توسط تیم سردبیری و در صورت پذیرل اولیه که حداکثر پنج روز
کاری به طول خواهد انجامید ،در فرآیند داوری قرار میگیرند .نتیجۀ داوری م اله ظرم دو تا
چهار ماه مشاص میشود و از طریق ایمیل به نویسندۀ مسئول اعالم

ن

میگردد.

بهنام خدا
فرم تعهدنامة نويسندة مسئول
سردبیر دوفصلنامة مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل
با سالم،
اینجانب  ...................................نویسندة مسئول مقالة ....................................................................
اعالم ميكنم كه مقالة ارسالي به نشریه مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل قبالً درجاي دیگري چاپ نشده
است و متعهد ميشوم كه آن را بهطور همزمان به نشریه یا همایش دیگري ارسال نكنم.
تاريخ

امضاي نويسندة مسئول

س

ع

سخن سردبير
اقتصاد سیاسی جهانی شاهد تجربه تحو،ت خارق العادهای در حوزه سیاست ،اقتصاد،
تكنولوژی و محیط زیست در دهههای آوازین قرن بیستویكم است .دگردیسی
ساختارهای قدرت و ثروت جهانی ،به صحنه آمدن شاخههای نوین تكنولوژی ،ظهور
بازیگران جدید و همزمان ،تعمیق چالشهای جهانی زیستمحیطی ،گسترل
بیماریهای ناشناخته ،مااطره جهانی امنیت آب و وذا ،سیل جهانگیر آوارگان و
پناهندگان ،بازتولید تروریسم ،گسترل پدیده دولتهای فرومانده و ورشكسته در
برخی مناطق از جمله این تغییرات واهمگراست.
در حوزه سیاست و ساختار قدرت بینالمللی بهنظر میرسد پس از گذشت هفت
دهه از جنگ دوم جهانی زمینه بازمفصلبندی هندسه قدرت جهانی مجدداً فراهم شده
است .از مهمترین تغییرات سیاسی خیال چین و تنال نسبی جایگاه ایا،ت متحده در
منظومه قدرت و ثروت جهانی قرن بیستویكم است .چین در سالهای اخیر بهسرعت
رقبای خود را پشت سر گذاشته و شكام ثروت و قدرت خود را با آمریكا کمتر کرده
است .چین بهعنوان بازیگری با نیازهای روزافاون اقتصاد سیاسی داخلی و تكاپوی
مكانیابی متناسب با ظرفیت قدرت خود در هندسه نوین قدرت جهانی به زبان
استعاری بهمثابه «قوی سیاه» ) (Black Swanبازارهای جهانی انرژی ،مالیه ،فناوری و ...
محافل علمی و سیاستگذاری دولتها و بازیگران ویردولتی را اولب با شگفتی مواجه
میکند ) .(Xu, 2012 & Graaf, 2015برای آن دسته از کشورهایی که از فشارها و
محدودیتهای نظم سیاسی اقتصادی بینالمللی نیم قرن گذشته به تنگ آمدهاند و نیا
آنان که توسعه ابعاد قدرت و ظرفیتهای چین را خالم آمد عادت تل ی میکنند،
مفصلبندی سازوکارهای اثرباش مواجهه با این بازیگر به دودوهای سیاستی تبدیل
شده است .مدل اقتصاد سیاسی چین در چارچوب تع یب اهدام ملیگرایانه در کنار
رویكرد بینالملل گرای آن ورای تجربه نیم قرن اخیر ورب که والباً با زبان اجبار،
تحریم یا از مواعی استثناگرایانه و استعالیی ( )Transcendentalبا دیگران سان گفته،
ف

جذاب در عین حال مبهم و قابل تأمل است .با این حال فصل مشترك تحول ناشی از
خیال چین برای مواف ان و ماالفان ،تأثیرات تعیینکننده آن بر ساختار سلسلهمراتبی
قدرت و ثروت جهانی است .اینكه هر بازیگری در تعامل با تحول اخیر چه فرصتها و
چالشهایی را پیش روی خود داشته باشد ،به طیف گستردهای از متغیرهای داخلی و
بینالمللی بهویژه جایگاه و نسبت هر کشور در معرکه بازمفصلبندی هندسه قدرت در
حال تكوین قدرت جهانی بستگی دارد .واا است الگوهای رقابت و همكاری جدید
بین بازیگران یاد شده برای کشورها و مناطق ماتلف مستعد خلق فرصتها و تنگناهای
متفاوتی خواهد بود.
مااطره دیگر تحول نظام جهانی ناشی از پیچیدگیهای پارادوکسیكال اقتصاد
سیاسی ایا،ت متحده است .تراکم بدهی و دیگر اعفهای زیرساختی اقتصاد این
کشور و البته سماجت آن در حفظ موقعیت ساختاری خود در اقتصاد جهانی بهویژه در
م ابل رقبای نوظهوری نظیر چین و تا حدی روسیه بر دامنه ابهام معاد،ت منط های و
مناسبات اقتصادی ر سیاسی کشورها و مناطق ماتلف افاوده است .اگرچه ایا،ت
متحده با چالشهای متعددی در عرصه اقتصاد سیاسی داخلی و بینالمللی خود
روبهرو ست ،اما توجه به این نكته حا ا اهمیت است که کشور یاد شده کماکان بیش از
 20درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارد ) .(global economy, 2020بهنظر
میرسد ایا،ت متحده در حال بازبینی موازنه هاینه ر فایده سیاست خارجی نیم قرن
اخیر خود و مدیریت آثار ناشی از ظرفیت مازاد این سیاستها بر اقتصاد سیاسی داخلی
و نیا بر موقعیت قدرت آن در م ابل دیگر رقبای نوظهور است .همچنین الگوی نوینی
از حكمرانی و مواجهه ایا،ت متحده با کشورها و مناطق ماتلف از جمله خاورمیانه در
حال تكوین است که نمونه آن خروج شتابان از افغانستان ،نادیك شدن به کشورهایی
نظیر قطر بهعنوان یكی از متحدان جدید ویروربی آمریكا در منط ه منا ) (MENAو
بازبینی تدریجی الگوی تعامل چند دهه گذشته خود با دولتهایی نظیر عربستان
سعودی و احتما ً،ایران است.
ص

نكته حا ا اهمیت آن است که قبض و بسط مناسبات قدرت بین بازیگران در بستر
نظام جهانی متفاوت از دوره جنگ سرد است .دلیل این مهم نیا تحول در ساخت و
فرماسیون اقتصاد سیاسی جهانی است .درواقع ،جهان در حال تجربه نوعی قلمروزدایی
) (deterritorializationو بازقلمروسازی ) (reterritorializationمجدد است .در
ساختار نوین اقتصاد سیاسی قدرت و ثروت جهانی پیوند گستردهای بین ظرفیتها و
ساختارهای تولیدی ،تجاری و پولی ر مالی بازیگران اصلی نظام در قالب زنجیره جهانی
ا قتصاد شكل گرفته است .این مهم الگوهای رقابت و همكاری فضای جهانی شدن و
پساجهانی شدن را کامالً متفاوت از قبل کرده است .بهتبع آن عرصه کنشگری بازیگران
طرم سوم در میانه رقابت و همكاری قدرتهای اصلی شكننده و عریضتر شده است.
بلوكبندیهای موجود را نمیتوان براساس مدلهای کالسیك دولتمحور و قطببندی
جنگ سرد مفهومسازی کر د .خطوط واگرایی و همگرایی کشورها و مناطق را صرفاً
مطامع و توانمندی سیاسی ر نظامی شكل نمیدهد .تصمیمگیری و مواعگیری کشورها
به اشكال ماتلف و بهطور مداوم توسط منافع و نیازهای اقتصاد ملی و درهمتنیدگیهای
اقتصاد سیاسی آنها با ساختارهای فراملی جرح و تعدیل میشود .نظم در حال تكوین
جهانی را میتوان در چارچوب نوعی موازنه مداوم در حال تغییر نیروها ،بلوكبندیهای
پیچیده و چندوجهی درك و تحلیل کرد.
همسویی اروپا با آمریكا ازیكسو و نگرانی همزمان آن از تشدید تعاراات آمریكا
با چین و روسیه و دیگر رقبا ازسویدیگر فضای برزخگونهای را بر اقتصاد سیاسی
خارجی این منط ه تحمیل کرده است .براساس آمارها روسیه در سال  2020بیش از 60
درصد انرژی اروپا را تامین کرده است .بسیاری از شرکتهای اروپایی در خاك روسیه
سرمایهگذاری کردهاند .شرکت  BPانگلیس حدود  20درصد از سهام شرکت بارگ
نفتی روسیه یعنی روس نفت را در اختیار دارد .بیش از  27درصد از سرمایهگذاری در
میدان بارگ گازی ساخالین روسیه متعلق به شرکت شل است که در همكاری با
شرکت روسی گاز پروم تح ق یافته است .بانكهای اروپایی حضور گستردهای در
ق

اقتصاد روسیه دارند .تنها بانكهای فرانسوی و اتریشی بیش از  40میلیارد د،ر وام به
روسیه پرداخت کردهاند ) .(eghtesadonline, 1400بدیهی است هرگونه تنش و
واگرایی سیاسی بهسرعت واعیت اقتصادی و ارزل داراییها و نیا چشمانداز
پروژههای در دستور کار را به مااطره میاندازد .چیای که بعید است برای هیچکدام از
طرفین در میانمدت تحملپذیر باشد .از طرفی روسیه به کمك منابع انرژی و
ژ وپلیتیك خود از ظهور چین به مثابه فرصتی برای ت ویت جایگاه خود و نیا ع ب
راندن آمریكا و متحدان اروپایی این کشور از حیات خلوت خود استفاده میکند .نمونه
جدید آن حمله بیمهابای این کشور به اوکراین است .برای اولین بار بعد از فروپاشی
نظام کمونیستی ،روسیه در نادیك ترین فضای ذهنی و عینی تعامل با چین قرار دارد.
تبلور این مهم را در سالیان اخیر در همسویی دو کشور در شانگهای ،ابتكار کمربند ر
جاده ،بازیهای المپیك و در توسعهطلبی اخیر این کشور به خاك اوکراین و همراهی
تلویحی چین با روسیه میتوان مشاهده کرد
در کنار رقابت و تعامالت سیاسی توجهات محافل فكری و سیاستی بازیگران در
حال حاار معطوم به تحول فناوری و ظهور طیفی از تكنولوژیهای جدید بسترساز
ساختار تولیدی تجاری ،پولی ر مالی جهانی شده است .برایند ان الب یاد شده طی چند
دهه اخیر بسترساز گذار اقتصاد جهانی به فرماسیون اقتصادی ر اجتماعی نوینی از تولید
و تجارت حول اقتصاد دانش بنیان بوده است .واا

است ظرفیت و انطباقپذیری

کشورها و مناطق ماتلف برای کنشگری در چارچوب ساختار نوین فناوری ،تولیدی،
تجاری ،مالی و قوانین ،نهادها و مناسبات سیاسی متناسب با آن یكسان نیست.
در تداوم تحول اخیر باید به تعمیق چالشهای محیط زیست جهانی بهمثابه یك
تهدید فراروی زیست کره و امیدها به تعهدات جمعی و نیا ن ش تكنولوژی در
مدیریت تنگنای تغییرات آب و هوایی اشاره کرد .برگااری بیست و ششمین اجالس
جهانی سازمان ملل برای تغییرات آب و هوایی موسوم به کوپ (conference of 26

) the parties. Cop26که در نوامبر  2021در گالسكوی اسكاتلند برگاار شد ،را
ر

میتوان مهمترین رخداد جدّی جامعه بشری برای مواجهه با ناپایداری و مااطرات
زیستمحیطی فراروی حیات جمعی بشر طی صد سال اخیر تل ی کرد .برای ناستین
بار دولتها و طیف گستردهای از سازمانها و نهادهای ویردولتی در رأس آنها اتحادیه
اروپایی در پیمان گالسكو با اشاره به ن ش سوختهای فسیلی در تغییرات آب و
هوا یی ایده اقتصاد با کربن صفر را مطرح کردند .ابتكار یاد شده خواهان برنامه
زمان بندی شده کشورها و مناطق ماتلف اقتصاد جهانی برای گذار از اقتصاد فسیلی و
روی آوردن به سبك زندگی نوین وابسته به منابع جدید انرژی و اقتصاد دانشبنیان
شده است .اروپا شاید به خاطر آسیب ناشی از چالشهای امنیت انرژی خود ،بیش از
همه بر ارورت به صفر رساندن سوختهای آ،ینده و سوق دادن فرماسیون اقتصادی
ر اجتماعی خود بهسمت توسعه سبا و صنایع پاك در این کنفرانس جدیت به خرج داد.
بیش از  100بنگاه بارگ والباً وربی در کنفرانس یاد شده متعهد شدهاند بهسمت به
صفر رساندن کربن حرکت کنند ) .(ukcop26.orgبدیهی است تجربه جدید تهاجم
روسیه به اوکراین و استفاده روسیه از سالح انرژی در مناسبات خود با ورب فشار
ساختاری بر اقتصاد ورب برای مصونسازی خود در م ابل پاشنه آشیل یاد شده و
سرمایهگذای هرچه بیشتر برای رهایی از اقتصاد وابسته به منابع فسیلی را در سالهای
آتی دوچندان خواهد ساخت.
تحرکات یاد شده محدود به کشورهای صنعتی و توسعهیافته ورب نبوده و دامنه
اثرگذاری آن به دستورکار جهان ویر ورب از شرق آسیا تا خاورمیانه و حتی شمال
آفری ا نیا تسری یافته است .چین بهدلیل نگرانی از گسترل مااطرات زیستمحیطی و
در عین حال اقتصاد وابسته به انرژی فسیلی خود در سالیان اخیر تمرکا گستردهای بر
اقتصاد دیجیتال ،شهرهای هوشمند و  ...در کنار راهبرد اتصال به کانونهای انرژی
فسیلی در دستور کار قرار داده است (Duggan, 2015& Karluk and Karaman,

) 2014این حوزهها نیا فرصت ها و تنگناهایی برای اقتصاد سیاسی ملی چین از حیث
هاینه های گسترل صنایع آ،ینده و محدودیت ناشی از آن در نهادهای بینالمللی برای
ش

این کشور به بار آورده است .سرمایهگذاری گسترده برخی کشورهای عربی نظیر قطر،
عربستان و امارات و نیا مراکش در حوزه فناوریهای پیشرفته ،اقتصاد دانشبنیان،
شهرهای هوشمند و  ...گویای بسط اگاهی جهانی در انطباقپذیری شرایط الگوی
زیست جوامع با اقتضا ات نوین جهانی در بهرهگیری از فرصتها و مدیریت تنگناها و
مااطرات نوظهور دارد ).(Aly, 2018: 3-5
بهنظر میرسد بشر بر سر یك دو راهی متناقض قرار گرفته است .جهان ازیكسو
شاهد ولتیدن به درون دیوارهای ناسیونالیسم ،قومیت ،جنسیت ،بنیادگرایی مذهبی و
ازسویدیگر گام نهاده به فراسوی تعل ات یاد شده به نفع پایهگذاری چارچوبها و
قواعد جمعی در جهت نجات جمعی جامعه بشری است .حجم با،یی از انتشار اخبار و
اطالعات و حساسیت جهانی نسبت به تحو،ت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی درون و
ورای مرزها نشان از دودوه همگانی درخصوص فرجام حیات جامعه بشری در
رویارویی با پیچیدگیهای تحو،ت نوین جهانی دارد .بهروم مااطرات و دودوههای
متعارض یاد شده بهنظر میرسد ساختار نوینی از قدرت ،حكمرانی و دولتداری با
درهمتنیدگی رو زافاون امر محلی و امر جهانی در حال تكوین است .از این حیث
تغییرات نوظهور برای آن دسته از بازیگران هوشمند ،چابك و دارای سازوکارها ،الگوها
و برنامههای منسجم توسعهای داخلی و ن شه راه چگونگی اتصال به اقتصاد جهانی
فرصتهای نوظهوری نهفته که بهواسطه آن میتوانند کشتی توسعه خود را در دریای
متالطم اقتصاد ،سیاست ،امنیت و فرهنگ جهانی با اطمینان بیشتری بهسمت ساحل
توسعه و تعالی مدیریت کنند.
بالتبع این تحو،ت برای منافع و امنیت پایدار ج .ا .ا .نیا مستعد چالشها و
فرصتهای جدید است .اولویت اساسی اقتصاد سیاسی ج .ا .ا .ساماندهی به م وله نظم
و توسعه خود در هر دو سط ملی و بین المللی است .حصول به اجماع استراتژیك بین
نیروهای سیاسی و کاهش سط ستیاها و تعاراات فرساینده بین نیروهای یاد شده
ازیكسو و تمرکا بر مسا ل اساسی و تعیینکننده اقتصاد پویای ملی و تالل برای
ت

حلو فصل تنگناهای تعامل با اقتصاد جهانی ،در اولویت قرار گرفتن م وله توسعه
اقتصادی و بهطور خاص نیازهای سیاست صنعتی کشور ازسویدیگر بر فرجام توسعه
و امنیت پایدار کشور تأثیرات تعیینکننده دارد .استحكام قدرت داخلی ،ثبات سیاسی و
درهمتنیدگی رابطه دولت و جامعه در داخل و مكانیابی شایسته جایگاه ایران در
هندسه در حال تكوین قدرت جهانی به چگونگی ساماندهی به این دو م وله یعنی نظم
و توسعه و همافاایی و همسویی مت ابل این دو در سط ملی و بینالمللی وابسته است.
در این راستا دستگاه مفاهیم ،نظام واژگان و استراتژیهای تحلیلی فراگیرتری نیاز است
که چگونگی درهم آمیاتگی و امتااج امر جهانی و محلی و مواجهه کارآمد با تحو،ت
پیچیده یاد شده را برای نظام دانایی و توانایی کشور قابل درك و انضمامی سازد .نشریه
اقتصاد سیاسی با رویكردی میانرشتهای و پسارشتهای امید دارد در سوق دادن سنت
تح ی ات علوم اجتماعی کشور بهسمت گسترل و پایهگذاری چارچوبهای ترکیبی و
چند،یه و صورتبندی تح ی ات اصیل ،عمیق و راهگشای حلوفصل مسا ل تأثیرگذار
بر حیات پایدار دولت و جامعه ن شآفرین باشد.
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چکیده 
هژمونی ایا،ت متحده در نظام بینالمللی در آواز قرن  21با چالشی جدی مواجه شده است .چین
عمالً طی دههها ،در ن ش پشتیبان سرمایهداری آمریكا تل ی میشد .کشور یاد شده اکنون در راستای
حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویكرد جدید کاهش وابستگی ،کنترل بیشتر بر فناوری و
رشد سلسلهمراتبی در زنجیره ارزل بینالمللی با توسل به توسعه بازارها ،تصاحب مالكیت آنها و
بهدست آوردن سهم بیشتر از ارزلافاوده جهانی عمل میکند .مبانی پایهریای شده توسط چین با
راهبرد سلطه بر توسعه فناوریهای نسل جدید تح قپذیرخواهد بود .این مهم زمینه ساز رقابت بین
آمریكا و چین است .در این راستا م اله حاار درصدد است رقابت بین ایا،ت متحده و چین را
براساس مؤلفههای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت ن ش زنجیره ارزل بینالمللی واکاوی
کند .نویسندگان م اله درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال
آمریكا ازمنظر زنجیره ارزل بینالمللی چگونه قابلتحلیل است؟ فرایه اصلی این است که راهبرد
چین در رقابت هژمونیك با آمریكا ،کنترل سودمندترین باشهای زنجیره ارزل بینالمللی برای
شكلدهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادوام هدفمند در نظام سرمایهداری جهانی بهجای
سازگاری صرم است .یافتههای پژوهش با روشی تبیینی ر توصیفی آن است که آنچه چین در
سالهای اخیر بهعنوان عنصر کلیدی رشد کمیوکیفی در نردبان زنجیره ارزل در زمره سیاستهای
کالن خود ترسیم کرده ،نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزل جهانی با ن شآفرینی در قواعد و
استانداردسازی فنی بهمنظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیتهای موجود نظام
بینالملل است.

كليدواژهها:زنجیره ارزل جهانی ،چین ،هژمونی ،آمریكا ،استانداردسازی.
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 .1مقدمه
در دهه دوم قرن بیستویكم ،جهان شاهد عام ایا،ت متحده برای سازماندهی مجدد
هژمونی خود براساس دگردیسیهای ایجاد شده در مؤلفههای نظام بینالملل نظیر ظهور
اعضای جدید و تغییر سطوح تأثیرگذاری آنها در عرصه جهانی بود .همچنین ظهور
چین نه صرفاً بهعنوان قدرتی در ابعاد کارخانه تولیدی ر اقتصادی جهان ،بلكه بهعنوان
عنصری متمایل به رقابت جدی در جهت رهبری فناوری که توانست همزمان قدرت
خود را در حوزه نظامی نیا تحكیم باشد بسیاری از معاد،ت نظام بینالملل را
تحتالشعاع قرار داد .بدیهی است عنصر رقابت میان کشورها با تفكرات انحصارطلبی
نیا آمیاته شده است و دولتها میدانند موقعیت و جایگاه آنها در سلسلهمراتب و
معاد،ت نظام بینالملل ،بستگی معناداری به درجه صنعتی بودن آنها خواهد داشت.
با توجه به اینكه پس از بحران جهانی سال  ،2008مدل سرمایهداری دولتی چین
با برنامهریای و استراتژی ساختارمحور ،بهصورت توأمان به یك قدرت اقتصادی ادوام
شده و درعینحال جاذب در نظام بینالملل تبدیل شد ،ایا،ت متحده بهویژه از زمان
روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ نه صرفاً برای تنظیم تراز تجاری از طریق تضمین
عراه محصو،ت وذایی و انرژی ،بلكه بهمنظور کنترل و حفاظت از داراییهای حوزه
فناوری آمریكا تاللهای علنی بسیاری انجام داد تا بتواند در حد امكان ،این ظهور و
رشد سریع چین را که بر پایه دو محور نفوذگری و جاذب بودن پایهریای شده است
متوقف و عرصه را برای هموار شدن مسیر انحصارطلبی قابل پیشبینی چینی در نظام
بینالملل دشوار کند .بنابراین تالل کرد تا نسبت به تسهیل و پیادهسازی مجموعه
سیاستهایی ،چندملیتی کردن این فرایند ظهور را با توجه به رویه انحصارگونه همسو
با سیاست کالن دولت چین که بهعنوان نمونه درخصوص شرکت هووآوی نمود یافت،
مدنظر قرار دهد.
این استراتژی آمریكا را باید مصداقی از عبارت «لگد زدن به نردبان» (چانگ،
 )1399برشمرد که بعضاً در برخورد این کشور با اروپا نیا کاربست یافت .در این
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ارتباط تالل ایا،ت متحده برای سازماندهی مجدد هژمونی خود در برابر توسعهطلبی
چین و چالشهای ناشی از قدرت ارتش روسیه را میتوان در نگرل این کشور به
اعالمیه «برگایت» و در راستای اصالح پارهای از ساختارهای موجود ارزیابی کرد که به
یكپارچهتر کردن برخی متحدان با آمریكا از طریق پیمانهای جدید خواهد انجامید.
م اله حاار قصد دارد بهصورت ویژه در رقابت بین ایا،ت متحده و چین براساس
مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت ن ش زنجیره ارزل ،راهبرد کالن
این دو کشور را مورد واکاوی قرار دهد .در این پژوهش از رول تبیینی ر توصیفی و با
استفاده از منابع اسنادی ،پژوهشی ،کتاباانهای و اینترنتی درصدد پاسخگویی به این
سؤال خواهیم بود که راهبرد چین در قبال آمریكا ازمنظر زنجیره ارزل بینالمللی
چگونه قابلتحلیل است؟ فرایه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیك با
آمریكا ،کنترل سودمندترین باشهای زنجیره ارزل بینالمللی بهمنظور شكلدهی
مطلوب به محیط بیرونی و درنتیجه ادوام هدفمند در نظام سرمایهداری جهانی بهجای
سازگاری صرم است .م اله حاار شامل  5باش اصلی است که اول م دمه م اله ،دوم
چارچوب نظری ،سوم پیشینه تح یق با توجه عدم وجود تح ی ات مرتبط در حوزه
اقتصاد سیاسی ،سیر تكاملی در روند پیشرفت زنجیره ارزل بینالمللی بررسی شده
است .در باش چهارم به ظرفیتسازی زنجیره ارزل با راهبرد حفظ هژمونی آمریكا
در دو زیرباش مجاا پرداخته خواهد شد .در باش پنجم نیا استراتژی چینی ظهور
جامع قدرت با استفاده از ظرفیتهای زنجیره ارزل جهانی تبیین خواهد شد.

 .2چارچوب نظري :نئوليبراليسم تحت ساختار زنجيره ارزش بينالمللي
در دهههای اخیر دو تغییر اساسی در اقتصاد سیاسی بینالمللی ایجاد شده است.
ناستین مورد ماهیت یكپارچه بازارهای جهانی که تا حد زیادی بهواسطه آزادسازی
تجارت ،تواف نامههای ادوام منط های و پیشرفت سریع تكنولوژی بهویژه در فناوری
اطالعات و ارتباطات ایجاد شده قابل تشری است و دومین مورد نیا مفهوم تحول یافته
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آن در شاکله این پژوهش و در قالب زنجیره ارزل بینالمللی مورد تأکید قرار خواهد
گرفت ،تجایه فرایندهاست که در نگاه ناست امكان پراکندگی استراتژیك و ایجاد
ارزلافاوده متفاوت در سط جهان را آسان ساخته و باید اذعان کرد که این تجایه
جغرافیایی فرایندهای تولیدی از ویژگیهای بارز نظام نئولیبرالیسم جهانی به رهبری
آمریكا بوده است.
در این خصوص دیوید هاروی یكی از معدود افرادی است که تالل دارد تعریف
گستردهای از مفهوم نئولیبرالیسم ارا ه دهد .وی با تعریف خود ،نئولیبرالیسم را نه بهعنوان
لیبرالیسم نوسازی شده بلكه بهعنوان یك نظریه اقتصاد سیاسی متمایا که در دوره اخیر
جایگاین لیبرالیسم شده در نظر گرفته است .واا است هاروی ،نئولیبرالیسم را نه
بهعنوان ادامه لیبرالیسم بلكه جریانی مست ل از ارزلها و سیاستهای جریان اصلی در
نظر دارد .وی عالوهبر اینكه نئولیبرالیسم را سرمایهداری بدون ن اب انسانی در نظر گرفته،
بر ویژگیهای چینی نئولیبرالیسم با عنوان سرمایهداری دولتی جدید تأکید دارد و بهجای
اید ولوژی سیاسی و کامل آن را نظریه رویههای اقتصاد سیاسی میداند که میتواند تحت
حمایت خودکامهها و همچنین در درون دموکراسیهای لیبرال اجرا شود

(Harvey, 2005:

) .2بنابراین ازنظر او سرمایهداری دولتی نوعی اقتصاد سیاسی را بیان میکند که در آن دولت
هدایتکننده نیروهای اصلی تولیدی است ،اما اصول سرمایهداری را دنبال میکند و این
مواوع حتی میتواند در یك نظام اسمی سوسیالیستی مانند چین رخ دهد ،درحالیکه
تصور والب بر آن است سرمایهداری دولتی نوسازی شده در تناقضی مست یم با گرایش به
اصول بازار آزاد لیبرال مانند اصول مرتبط با اجماع واشنگتن ایستاده است ).(Bremmer, 2010: 23
در این راستا باید اذعان کرد جهانیسازی اقتصادی شبكههای تولید به ارت ا
همگرایی و ادوام اقتصاد جهانی منجر شده که باگذشت زمان ،زنجیره ارزل جهانی
( )Global Value Chainدر ن ش ستون ف رات و سیستم عصبی مرکای آن ظاهر و ت ویت شده
است ) ،(Draper, 2012: 21بهگونهای که در میان عوامل اصلی در چارچوب نظام نئولیبرال
جهانی ،تغییرات ساختاری شبكههای تولیدی و زنجیره ارزل در سطوح ماتلف ن ش

جایگاه زنجیره ارزش بینالمللي در ( ...مجید شرفخاني ،رحمت حاجي مینه و محمدرضا دهشیري) 397

بساایی در پیشبرد این راهبرد ایفا کرده است ).(Sturgeon and Memedovic, 2011: 4-5
در نگاهی نادیك و در قالب نظریه نظامهای جهانی که توسط امانو ل والرشتاین
توسعه داده شده است تأکید بر آن است که همه دولتها بهواسطه ت سیمکار جهانی با
یكدیگر ارتباط دارند و میتوان آنها را بهعنوان باشی از نیروی کار نظام سرمایهداری
جهانی درك کرد بهگونهای که ت سیم کار جهانی از سه ،یه سلسلهمراتبی هسته ،نیمه
پیرامون و پیرامون تشكیل شده است و انت ال سرمایه و تولید از آنجا صورت
میگیرد) .(Coccia, 2018: 459-460مضمون این نگرل آن بوده است که ت سیم کار جهانی
بهطور پیوسته ثابت نیست ،به این معنا که دولتها در ادوار ماتلف موقعیتهای متفاوتی
را در سلسلهمراتب ازنظر مصرم ،تولید و سودآوری خواهند داشت .بهواقع سیستم جهان
سیستمی ویرایستا و پویا تل ی میشود که اجازه حرکت و تغییر درون نظام را میدهد

( Li

 .)and Zhang, 2018: 11بهعبارتدیگر ،موقعیت کشورها میتواند در سلسلهمراتب با ،و
پایین رود ،کشورها در نیمه پیرامون یا حاشیه محدود ناواهند شد و میتوانند با با ،رفتن
در سلسلهمراتب (با رشد صنایع داخلی یا کاهش وابستگی به هسته) پیشرفت کنند که در
این حالت تضمین نمیشود موقعیت رشد در سلسلهمراتب ادامهدار باشد ،اما میتوان به
بهبود آن نیا امید داشت )(Grell-Brisk, 2017: 3؛ این نگاه همراه با بیم و امید در قالب
نظریه نظامهای جهانی ن طه انتااع با تفكری است که با توجه به شكلگیری تدریجی و
قوام ساختاری شرایط تسهیل شده در نظام نئولیبرال جهانی بهمنظور بهرهگیری مؤثر از
اشكال جدید زنجیره ارزل جهانی در قالب رویكرد مدنظر در این پژوهش مورد توجه
قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در این م اله در راستای توسعه مفاهیم مرتبط کاربست یافته آن است
که شاکله اصلی زنجیره ارزل بینالمللی براساس نظم ایجادی در چارچوب
نئولیبرالیسم جهانی ما را در فهم دگرگونی ایجاد شده با محوریت ساختار زنجیره ارزل
و نظامهای تولیدی یكپارچه که با موقعیتیابی قدرت ارتباط مست یمی دارد یاری کرده
و کشورهای پیشرو تا حد امكان در تحمیل شرایط و خواستههای خود در این نظام
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ن شآفرینی میکنند

)and Saliola, 2008: 949

 .(Pietrobelliبهعنوان نمونه شرکتهایی

نظیر اپل ،کوکاکو ،،نایك ،تویوتا و حتی شرکت دارویی فایار در جریان شیوع ویروس
کرونا در موارد ماتلفی از ساختارهای نظم فعلی جهان برای مدیریت فعالیتهای
جهانی خود براساس تجایهوتحلیل زنجیره ارزل و شناخت چارچوبهای اساسی که
بر رفتار بازیگران ماتلف در طول یك زنجیره تأمین تأثیر میگذارند بهرهبرداری
کردهاند که نگاهی موسعتر به این م وله در پوشش دولتها ما را به نحوه استفاده از
پیچیدگیهای حاکمیتی تأثیرگذار بر زنجیره ارزل رهنمون میسازد و فراهم کردن بستر
،زم برای سایر اجاای نظام جهانی نظیر چین در قالب ساختار موجود باقابلیت
رماگذاری در طول روند این زنجیره با توجه به پیچیدگی ساختاری ازجمله مسا لی
است در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

 .3پيشينه تاريخي :سير تكامل در روند زنجيره ارزش بينالمللي
با توجه به عدم انجام مطالعات پژوهشی منطبق با مسئله عنوان شده در این م اله و نظر
به اینكه تح ی ات درباره این مواوع تحلیلگران اقتصاد سیاسی بینالمللی را با
چالشهای متعددی مواجه میسازد، ،زم است بهمنظور تبیین قابل فهمی از مواوع،
سیر تاریای و ریشههای فكری مؤثر تا جایی که در این م اله در گامی جدید بهعنوان
ن طه عطفی برای ادامهدار بودن رشد و تثبیت موقعیت (کشوری نظیر چین) از آن یاد
خواهیم کرد بحث شود.
لیبرالیسم جهانی ،سازماندهی صل را ازمنظر بینالمللی بهعنوان کشورهای متحد در
یك جهان لیبرال در نظر گرفته بود؛ یعنی در جایی که تجارت باشد جنگی در کار
ناواهد بود ،اما در آستانه جنگ جهانی اول بحثهای مهمی درخصوص سرمایهداری
ازمنظر مارکس شكل گرفت که مفهوم سرمایهداری را بهعنوان یك انحرام بهدلیل کمبود
مصرم توسط طب ه کارگر و تمرکا ثروت معرفی کرد .بر این اساس مارکس در کتاب
سرمایه بیان داشت تغییر شكل و تمرکا ثروت مدنظر نظام سرمایهداری برمبنای
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ارزلافاوده و ارزل مبادله در عرصه تجارت کا ،وقوع مییابد به دنبال مارکس،
رودلف هیلفردینگ در مبحث داراییهای سرمایهای با الهام از مفاهیم پیشین مورد تأکید
مارکسیستها درباره زنجیره مباد،ت کا ،در توصیف اقتصاد جهانی سرمایهداری بهعنوان
باشی از چشمانداز آتی جهان و نظامهای پیشرفته به روابط زنجیره کا ،اشاره
کرد

)2006: 60

 .(Hilferding,همانگونه که هیلفردینگ پیشبینی کرد روند شكلگیری

کارتلها و بانكها نیا به ادوام سرمایهداری صنعتی و بانكی و رقابت انحصاری تحت
پوشش سرمایهداری سازمان یافته در بازار جهانی که ایا،ت متحده در ن ش حامی آن
عمل کرد ،انجامید.
کا وتسكی ،نظریهپرداز برجسته حاب سوسیال دموکرات آلمان ،در اوایل قرن بیستم
استد،ل میکرد درون نظام سرمایهداری و با گسترل بازار جهانی ،جنگ و امپریالیسم
میتواند به تمرکا صل آمیا سرمایهداری و فرا امپریالیسم بهمنظور بهرهبرداری مشترك از
جهان بیانجامد؛ بهعبارتدیگر فرا امپریالیسم میتواند اتحادی از قدرتمندترین کشورهای
صنعتی و یا بلوكهای احتمالی آنها باشد که مساب ه تسلیحاتی را از بین خواهد برد .بنابراین
میتوان گفت این ایده نادیك به فراملیسازی و جهانیسازی نئولیبرال است .بااینحال نكته
قابل تأمل و مرتبطی که باید به خاطر داشت آن است که کا وتسكی معت د بود کشورهای
پیشرفته به جلوگیری از صنعتی شدن ملل دیگر با توسل به اباارهای در اختیار تمایل دارند
) (Thomas, 2003و همانگونه که تأکید شد این نگاه کشورهای مورد اشاره بهعنوان چالش
نظری و عملی جدی دو دهه اخیر ،بهمنظور ایجاد رویهای نوآورانه برای تبیین بهتر
رقابتهای کالن موجود در نظام بینالملل در قالب مؤلفههای اقتصادی سیاسی نئولیبرالیسم
جهانی و تحت شالوده زنجیره ارزل بینالمللی مدنظر نگارندگان قرارگرفته است.
با گسترل فراملیسازی سرمایهداری در چارچوب زنجیره ارزل در آمریكای
شمالی ،ایا،ت متحده موفق شد تا اقتصاد ویردولتی را از اواسط دهه  1980اشاعه دهد
و با رهبری دولتهای نئولیبرال ،ریگان در واشنگتن و تاچر در لندن ،تصمیم جدی
خود را بهمنظور ساماندهی مجدد سرمایهداری جهانی با گسترل منابع مالی ،ت ویت
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د،ر ،رشد چشمگیر سرمایهگذاری مست یم خارجی

(،)Foreign Direct Investment

ان الب صنعتی و فناوری و البته قدرت نظامی به اجرا درآورد ).(Peters, 2012: 134-136
بهعبارتدیگر سرمایهگذاریهای این کشور بهطور مشاص باعث شد تا شرکتهای
آمریكایی نهتنها بهعنوان بازیگران کلیدی سلطه اقتصادی ،بلكه در حوزههای سیاسی و
فرهنگی نیا در سط اروپا تعیینکننده باشند .همچنین ن ش محوری این کشور در
ایجا د نهادهای جدید و ت ویت مداوم اقتصاد جهانی اصالح شده لیبرالی با ایجاد نظام
برتون وودز ( ) Bretton Woodsبا هدم تأسیس نهادهای اصلی برای اقتصاد باز لیبرالی
ازجمله صندوق بینالمللی پول ،بانك جهانی ،مواف تنامه تعرفه و تجارت (گات) که
در سال  1994جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده در پیشبرد اهدام ترسیم
شده ن ش بساایی داشته است (گریفیتس .)966-968 :1388 ،همراستا با ایجاد نهادهای
مالی اشاره شده توسط نظام حاکم جهانی ،چارچوب جهانی زنجیره کا ،نیا در اواسط
دهه  1990میالدی بیشتر نمود یافت و با عنوان انتشار ارزل کا ،و سرمایهداری جهانی
توسط گرفی و کورزینویچ معرفی گردید

)and Korzeniewicz, 1994

 .(Gereffiبنابراین

میتوان گفت گرفی به چهره برجسته در شكلگیری تح ی ات جهانی زنجیره ارزل در
سال  2000تبدیل شد .تح ی اتی که با رویكرد قوام باشیدن و اتحاد چند رویكرد
متفاوت پیشین؛ اما دارای تشابه درباره مطالعات زنجیره جهانی انجام شد ).(Bair, 2009

مایكل پورتر اولین کسی بود که اصطالح «زنجیره ارزل» را در کتاب مایت رقابتی:
ایجاد و پایداری عملكرد برتر معرفی کرد .پورتر «زنجیره ارزل» را بهعنوان نمایشی از
فعالیتهای دارای ارزلافاوده ،براساس استراتژی قیمتگذاری و ساختار هاینه تعریف
میکند .اولین گام در انجام تجایهوتحلیل زنجیره ارزل ،تجایه فعالیتهای کلیدی است
که در چارچوب تعیین شده ن ش دارند .مراحل بعدی ارزیابی پتانسیل برای ارزلافاوده
از طریق اباار مایت هاینه یا تمایا است .درنهایت ،برای تحلیلگر مهم است
استراتژیهایی را تعیین کند که متمرکا بر فعالیتهاییاند که ذینفعان را قادر میسازد تا
به پایداری دست یابند

)1985

 .(Porter,هرچند آنچه پورتر به آن اشاره دارد به ن ش
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شرکتهای فراملیتی اشاره دارد ،اما پایداری مدنظر او در قالب زنجیره ارزل آن چیای
است که در این م اله با نگاهی موسعتر از دو جنبه حضور بینالمللی و استفاده از
سلسلهمراتب زنجیره ارزل بینالمللی در ابعادی که در باشهای بعد به آن خواهیم
پرداخت مورد تأکید قرارگرفته است.
مشكل دیدگاههای پیشین مرتبط با مفهوم زنجیره ارزل درخصوص روندهای
تحول یافته اخیر بینالملل این است که هرگا مانند امروز با پیچیدگی مواجه نبودهاند.
به دنبال کاهش ان البی در هاینههای حملون ل و ارتباطات ،مدتهاست تولید کا،ها و
خدمات با است رار در یك کشور فاصله گرفتهاند و شرکتهای بینالمللی ،بهویژه در
چین که والباً تحت مداخله دولت مرکای نیا است فرایندهای تولید خود را با
برونسپاری تكهتكه کرده و فعالیتهای خود را در کشورهای ماتلف جهان پراکنده
کردهاند که به آنچه زنجیره ارزل بینالمللی نامیده میشود منجر شده است که در
صنایع ماتلف اعم از تولید کفش تا ارتباطات و خدمات نهادینه شدهاند (

Timmer,

.)Miroudot and De Vries, 2019
در این راستا تح ی ات جدید نشان میدهند زنجیره ارزل جهانی دستاول تغییرات
عمی ی است و توسعه سریع آن از ویژگیهای مهم جهان امروز محسوب میشود که در
این بین چین در حال رشد بهتدریج به ستون ف رات زنجیره ارزل جهانی تبدیل شده
است .انت ال تدریجی چین با تكیه بر فناوریهای پیشرفته خارجی از صنایع پاییندستی
زنجیره ارزل بهسمت میانی و با ،بهعنوان تولیدکننده و صادرکننده محصو،ت صنعتی
بارگ جهان ،نهتنها بهطور نامحسوسی بر تعدیل ساختار صنعتی بینالمللی و بازسازی
زنجیره ارزل جهانی تأثیر میگذارد بلكه «تعادل ت سیم کار» زنجیره صنعتی چین و آمریكا
را نیا تحت تأثیر قرار داد .بهاینترتیب ظهور اقتصاد چین باعث شده است که هژمونی
جهانی طو،نیمدت ایا،ت متحده یكجانبه تهدید شود و مناقشات تجاری جدیای را
برانگیاد
)2021

(Rajeesh and Thejaswini, 2020; Sundararaj and Rajeesh, 2021; Tiwari and et.

 .al.,بهروم دانش عمیق تاصصی موجود درباره نحوه سازماندهی شرکتها در
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زنجیره ارزل بینالمللی ،اما تح ی ات موجود حوزه اقتصاد سیاسی بهاندازه کافی نحوه تأثیر
آن را بر مسا ل گستردهتر نظام جهانی نظیر رقابت هژمونیك چین و ایا،ت متحده مورد
واکاوی قرار ندادهاند.


 .4ظرفيتسازي زنجيره ارزش براي چين تحت راهبرد حفظ هژموني
آمريكا
گسترل و نفوذ اید ولوژی نئولیبرال از اواسط دهه  1980به حفظ هژمونی سرمایهداری در
سط بینالمللی چه در حوزههای مالی و چه تولیدی یاری رساند ،اما در ادامه به ارر ن ش
پیشرو و ظرفیت نظارتی ایا،ت متحده منتهی شد .تشكیل زنجیره تولید و ایجاد یك شبكه
وابستگی بین پایگاههای تولیدی در مناطق ماتلف جغرافیایی با مرکایت تحت کنترل
سرمایهداری جهانی بهویژه ایا،ت متحده که بعدها با عنوان زنجیره ارزل بینالمللی از آن
نام برده شد ازجمله نتایج ملموس آن بوده است .تولید جهانی شده تحت لوای زنجیره
ارزل بینالمللی نیاز به بیشترین آزادیهای ممكن در عرصههای مالی و تجاری را داشت
که با ایجاد تغییراتی در نظام مالی و فضای تجارت بینالمللی و گشودن فضای اشغال شده
توسط دولتها ،با اعمال فرایندهای خصوصیسازی مح ق شد .کشورها نیا با دگرگونی در
نوع روابط و تعامل دولتهایشان با جهان ،نظیر آنچه در حوزه اقتصادی به وقوع پیوست،
عالوهبر چارچوبهای اقتصادی ،در سایر حوزهها نیا شكلی فراملیتری بهخود گرفتند.
بهاینترتیب تولید ناخالص داخلی و سرمایه کشورهای ماتلف بهطور فاایندهای
در زنجیره ارزل جهانی سازمان یافت بهگونهای که تحت کنترل شدید شرکتهای
چندملیتی ،در سط

جهان پراکندهاند .بیش از  80درصد تجارت جهانی توسط

شرکتهای چندملیتی کنترل میشود و فرول سا،نه آنها ت ریباً نیمی از تولید ناخالص
جهان را دربرمیگیرد ) .(World Bank, 2017بهعنوان نمونه زنجیره کا،یی جنرال موتورز
شامل  20هاار نوع تجارت در سراسر جهان است که عمدتاً در تأمین قطعات ن ش دارند
)(American Automobile Labeling Act, 2018

یا شرکت هواپیمایی بو ینگ نیا یكسوم
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قطعاتی را که برای مونتاژ هواپیما بهکار میبرد از سایر کشورها تهیه میکند ).(Vyas, 2018
شرکتهای دیگر آمریكایی نظیر نایك و اپل نیا تولید خود را عمدتاً به پیمانكاران فرعی
کشورهای دیگر میسپارند که براساس مشاصات دقیق فنی آنها عمل میکنند .این
تولیدات برونمرزی توسط شرکتهای چندملیتی امروزی به تغییر گستردهای در موقعیت
جغرافیایی اکثر مشاول صنعتی از دهه  1970به بعد انجامید و شرکتهای مذکور با
سرمایهگذاری مست یم خارجی گسترده ،بهشدت در تجارت جهانی دخیلاند .هرچند این
پدیدهها جدید تل ی نمیشوند ،اما م یاس و پیچیدگی زنجیره کا،یی امروز نتیجه کیفی
تغییراتی بوده که در حال شكلدهی به شاصیت اقتصاد سیاسی کنونی جهان است
).(Harvey, 2017
توجه به این نكته ،زم است که ایجاد زیرساختهای نهادی مورد نیاز ازجمله
«سازمان تجارت جهانی» و توافقنامههای تجاری نظیر «توافقنامه تجارت آزاد آمریكای
شمالی» یا حمایت از مالكیت معنوی و همچنین ن ش جدید ناتو ،در گسترل ابعاد
زنجیره ارزل ن ش بساایی ایفا کرد ،اما از نگاه فرصتها و تهدیدها پیشبرد این معادله
در عین ماایای معطوم به بازتولید و ب ای سرمایهداری آمریكایی با نگاه به حفظ
هژمونی در سایه اجرای مؤلفههای نئولیبرالی ،اما توسعه گستره فعالیت سایر عناصر
حاار در این نظام ،همچون شرکتهای چندملیتی ،قابلیت تهدیدزایی از جانب رقبای
بال وهای نظیر چین با استفاده از ظرفیتسازی ایجاد شده فاونی یافت
)2020: 3-5؛ چراکه براساس دیدگاه گرفی ،همفری و استرجون
)and Sturgeon, 2005: 84

(Dimitrova,

(Gereffi, Humphrey

سه عامل تعیینکننده اصلی حاکمیت زنجیره ارزل یعنی

پیچیدگی سازوکارها ،قابلیت رماگذاری کردن اطالعات و قابلیت مشارکت
تأمینکنندگان در باشهای ماتلف زنجیره ارزل ،عمق و پیامدهای مثبت قابل توجهی
برای سایر کشورها نظیر چین دارد؛ زیرا حضور و فعالیت در زنجیره ارزل یا
شبكههای تولید جهانی شامل تجایهوتحلیل کلیه فعالیتهای مورد نیاز از زمان
ایدهپردازی و طراحی ،مراحل ماتلف تولید ،بازاریابی تا خدمات مربوط به تحویل به
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مصرمکننده نهایی را که در شش فعالیت درطول زنجیره ارزل (شكل  )1ن ش دارند
دربرمیگیرد ).(Kaplinsky: 2000:133

Source: Kaplinsky, 2000.

شکل.1زنجیرهارزش 

از طرفی با فضای ایجاد شده و براساس دادههای رسمی در جدول  ،1با رشد
تجارت بینالمللی بین سالهای  1990تا  ،2019تولید ناخالص داخلی جهان از
 22,973,569به  87,691,501میلیون د،ر رسید که سهم کشوری همچون چین بهعنوان
چالش اخیر نظام سرمایهداری تحت رهبری آمریكا ،در این دوره زمانی از  1/7درصد به
 16/2درصد افاایش و در ن طه م ابل سهم آمریكا از  26درصد به  24/5درصد کاهش
یافت ).(UNCTAD, 2021
جدول.1تولیدناخالصداخليچین،آمریکاوجهان(میلیوندالر)
کشور/سال

1990

2000

2010

2019

چین

394,566

1,211,331

6,078,192

14,228,968

آمریکا

5,994,178

10,314,916

15,090,433

21,545,402

جهان

22,973,569

33,620,666

66,231,829

87,691,501

Source: UNCTAD, 2021.

آمار خیرهکننده رقم تولید ناخالص داخلی چین در نسبت های جهانی در کنار رشد
نسبتهای سرمایهگذاری های مست یم خارجی ورودی و خروجی این کشور که به آن
خواهیم پرداخت گواه این مدعاست که بهرهگیری از فرصتهای بهوجود آمده در والب
زنجیره ارزل جهانی در قالب تولید و فرول شرکتهای چندملیتی که والباً آمریكایی
یا در زمره متحدان این کشورند از همان ابتدا از صادرات مست یم آمریكا به چین سب ت
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گرفته است .این یعنی شرکتهای چندملیتیای که زمانی در ن ش عامل توسعه نفوذ و
سیطره هژمون ایفای ن ش میکردند در مسیر تحو،ت ایجاد شده جهانی میتوانند
کاربردهایی خارج از کنترل و سیطره نظام مدنظر ایا،ت متحده بیابند .بااینحال چنین
ارزیابیهایی بعضاً به این برداشت ناصحی منجر میشود که نادیك شدن به هژمون
قرن حاار بدون در نظر گرفتن این م وله که نمونههای مشابه در دورههای پیشین که
عمدتاً در سط دولت ر ملت و بدون تح ق نظاممند شرکتهای چندملیتی و با ن ش
آربیتراژ ارزل جهانی بهوقوع پیوست ،بهراحتی امكانپذیر خواهد بود.

بهمثابهفرصتيبرایچین 
.1-4زنجیرهارزش 
آنچه باید توجه شود آن است که ابعاد پیوستن چین به نظام سرمایهداری جهانی ن ش مهمی
در روند ساماندهی مجدد هژمونی آمریكا ایفا کرد .روابط نادیك چین و آمریكا در اوایل
دهه  1970میالدی و در دوره حضور نیكسون و کیسینجر ،با توجه به لاوم شكلگیری و
بهرهمندی از یك سیاست جدید برای قاره آسیا با هدم ولبه بر ترومای ویتنام و
ازسویدیگر فاصله گرفتن چین از اتحاد جماهیر شوروی ،راهبردی ویژه و اساسی در
سیاست خارجی آمریكا تل ی میشد .این سیاست در دولت جیمی کارتر در سال  1979با
توافقنامه عادیسازی روابط ،همزمان با روی کار آمدن دنگ شیا وپینگ ،تحكیم باشیده
شد چراکه ازمنظر نگاه چو ن ،ی (جُئُو ِن ،ی) ( ،) ZHOU ENLAIناستوزیر ذینفوذ
وی ،مفهوم توسعه چینی زمانی معنا مییافت که ارتباط نادیك با ایا،ت متحده بتواند در
خدمت منافع این کشور قرار گیرد .بنابراین سیاست درهای باز ( )Open Door Policyدنگ
شیا وپینگ از سالهای پایانی دهه  70میالدی با تمرکا بر دو اولویت جذب سرمایهگذاری
مست یم خارجی و سرمایهگذاری توسط شرکتهای فراملیتی آواز شد
)2009: 9-13

(Wang and

 .Rosenau,بهاینترتیب چین بهتدریج به حوزهای جدید برای گسترل

سرمایهداری آمریكا مبدل شد .رشد مشارکت چین در اقتصاد جهانی از دهه  1980میالدی
و سپس با ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی به دستیابی به یك رابطه مكمل با

 406مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم393 - 422 ،

اقتصاد آمریكا منجر شد چراکه امكان استفاده از نیروی کار ارزان ،تأثیر قابل مالحظهای بر
قیمت صادراتی محصو،ت تولیدی و صنعتی گذاشت و این کاهش هاینه بهای تمام شده
محصو،ت به افاایش قدرت خرید آمریكاییها انجامید.
مایت ذکر شده در کنار رویه سلسلهمراتبی شكل گرفته ،بهرهمندی از تاصیص
سود متمرکا در زنجیره ارزل جهانی را نیا تضمین میکرد .نمونه بارز آن را در زنجیره
ارزل جهانی محصو،ت آیفون مشاهده میکنیم بهگونهای که حدود  1/8درصد از
قیمت نهایی فرول آیفون به کا،های چینی بهکار رفته در ساخت آن و هاینههای ناشی
از مونتاژ قطعات این محصول در چین مربوط میشود

)2015

(Foster,؛ و درعینحال

زمانی که یك دستگاه آیفون توسط چین به کشوری صادر میشود  3/6درصد از
ارزلافاوده محصول نهایی صادر شده به چین مربوط است و مت ابالً نیا واردات
آمریكا از کشور چین نیا معادل همین درصد خواهد بود ،ازاینرو معادله خطی فوق تا
زمانی پابرجاست که استراتژی چندوجهی چین برای با ،رفتن از زنجیره ارزل این
محصول جهانی با تأمین نیازهای سایر کشورهای مؤثر در زنجیره محصول آیفون مورد
توجه قرار نگیرد ).(Xing, 2019: 14
مشاهده میشود این مواوع از دو جنبه اهمیت دارد :ناست اینكه چین از زنجیره
ارزل بینالمللی این محصول بهواسطه فرصت ایجاد شده بهرهمند شده و دوم سهم این
کشور در درآمد تولید نهایی بدون توجه به ن ش این کشور در سایر فرایندهای ترکیبی
زنجیره ارزل این محصول کامالً گمراهکننده و بیش از آن چیای است که بهعنوان سهم
این کشور از صادرات محصول نهایی مورد توجه قرار میگیرد.
هرچند در مراحل آوازین ادوام چین در نظام اقتصادی بینالمللی ،عمالً این کشور در
،یههای زیرین سلسلهمراتبی و تحت سلطه آمریكا قرار میگرفت ،اما این جایگاه بدین
لحاظ حا ا اهمیت بود که به این کشور امكان میداد تا رشد و تحول فراگیر در جامعه را
برمبنای تمرکا بر دو اولویت تعیین شده در چارچوب سیاست درهای باز دنگ شیا وپینگ
سرعت باشد بهگونهای که ابعاد آن حتی در باشهای گوناگون نظیر نظام کشاورزی سنتی
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و توسعهنیافته این کشور که مؤلفهای مؤثر در توسعه صنعتی تل ی میشود نیا اثرگذار بود .با
اینكه رویه مدنظر آمریكا عاد،نه بهنظر نمیرسید ،اما برای چین بسیار مؤثر بود ،چراکه
جذب سرمایهگذاری مست یم خارجی بهعنوان یك عامل مهم برای مدرنسازی اقتصاد این
کشور نتایج قابل توجهی داشت؛ بهگونهای که با فراهم شدن فرصت ،زم برای این کشور
بهمنظور بهرهمندی از بستر بینالمللی با توجه به جدول  ،2سهم این کشور در جذب
سرمایهگذاری مست یم خارجی در جهان از  1/7درصد در سال  1990میالدی به 9/17
درصد در سال  2019افاایش یافت .همچنین سرمایهگذاری مست یم خارجی این کشور در
جهان نیا از رقم بسیار ناچیا  0/34درصد در سال  1990به  8/91درصد در  2019رسید.
مشاهده میشود رشد جذب سرمایهگذاری مست یم خارجی بهواسطه سیاستهای تغییریافته
این کشور ازجمله تسهیل حضور شرکت فراملیتی ،افاایش محسوس خروجی
سرمایهگذاری مست یم خارجی چین را در اقصی ن اط جهان در پی داشته است .این آمار
زمانی قابل تأملتر است که باش مهمی از کاهش سهم ایا،ت متحده در جذب
سرمایهگذاری مست یم خارجی از  23/63درصد در سال  1990به  15/98درصد را در کنار
کاهش سرمایهگذاری مست یم خارجی این کشور در جهان از  12/7به  9/5درصد ،به
جابجایی محل است رار شرکتهای چندملیتی به چین نیا وابسته بدانیم ).(UNCTAD, 2021
سرمایهگذاریمستقیمخارجيچین،آمریکاوجهان(میلیوندالر) 

جدول.2جریانورودیوخروجي
کشور/جریانـسال

جریان

1990

2000

2010

2019

چین

ورودی 

3,478

40,715

114,734

141,225

خروجي 

830

916

68,811

117,120

ورودی 

48,422

314,007

198,049

246,215

خروجي 

30,982

142,626

277,779

124,899

ورودی 

204,886

1,356,613

1,396,203

1,539,880

خروجي 

243,875

1,163,731

1,396,034

1,313,770

آمریکا

جهان

Source: (UNCTAD, 2021).
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از دیگر عناصر مهم ،مجموعهای از سیاستهای اقتصادی بود تا شرکتهای چینی
بتوانند با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاریهای چندملیتی در کشورهای
سرمایهداری ،ورود به سامانههای پیشرفته فناوری و افاایش بهرهوری امكان یابد و
بهگونهای هدفمند از آن بهرهمند شوند ) .(Blanchard, 2007البته این نكته را باید مدنظر
داشت که استراتژی ایا،ت متحده بهویژه در اواخر دهه  1990ادوام و نفوذ ساختارهای
نظام بینالملل در ساختارهای داخلی چین بود .چیس فریمن ،معاون وزیر دفاع سابق
ایا،ت متحده ،در سال  1992م الهای با عنوان «بگذارید چین بیدار شود و به جهان
بپیوندد» ارا ه کرد که فرض بر آن بود رشد چین میتواند به ت ویت نظام لیبرال
بینالمللی و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش مضاعف در این نظام بیانجامد

)Van :3

 )Der Pijl, 2017و این نگاه ن طه عطف مهمی برای به جریان افتادن جدیتر ادوام چین
در نظام سرمایهداری جهانی تل ی میشد چراکه منطق اولیه فراهم آوردن زمینه رشد
اقتصادی چین ،ایجاد تغییرات در روند دوقطبی نظام جهانی در دوره جنگ سرد و
تحكیم موااع لیبرال دموکراسی تل ی میشد که بعدها تا حدود زیادی تغییر ماهیت
یافت.

دهنگرانهچینبهمفهومتحول 
.2-4نگاهمتمایزوآین 
در دسامبر  2008اقتصاد آمریكا از مارپیچ مرگباری گذر کرد که در آن بانكهای
سرمایهگذاری صدسالهای چون بیر استرن

(Stearns

 )Bearو لمان برادرز (

Lehman

 )Brothersیا شرکتهای بارگ بیمه دچار فروپاشی شدند (او ن ودرال)15 :1395 ،؛ و
این بحران مالی ن اط قوت و اعف موجود هژمونی ایا،ت متحده را برای سازماندهی
مجدد سرمایهداری جهانی در ممانعت از فروپاشی آن مشهود ساخت .
این کشور بهعنوان بارگترین قدرت نظامی جهان از اوایل قرن بیستویكم با
بحرانهای متعددی مواجه بوده است .در سال  2001برای سرنگونی طالبان وارد مناقشه
جنگ با افغانستان شد که پس از بیست سال بهعنوان طو،نیترین جنگ تاریخ خود
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درنهایت با چشماندازی مبهم مواجه است؛ همچنین در آزمایش جدی دیگری ،حمله
پرهاینه سال  2003به عراق نیا درنهایت به بیثباتی و ظهور داعش منجر شد بهگونهای
که زمینه حضور میدانی ایران در عراق و سوریه را که مغایر با اولویت راهبردی آمریكا
در خاورمیانه بود فراهم کرد ) .)Stern and McBride, 2013: 3در این بین بحران مالی
سال  2008بیشترین تأثیر را بر ایا،ت متحده داشت چراکه نظام سیاسی چین توانست با
موف یت از این بحران عبور کند .این واقعه به تضعیف حمایت نابگان حاکم در آمریكا
نسبت به سیاستهای پیشین این کشور در م ابل چین منجر شد؛ بهعبارتدیگر بحران
سال  2008توانست قدرت اقتصادی و سیاسی چین را به نمایش بگذارد ،چراکه مدل
سرمایهداری جهانی در لحظات اولیه پس از س وط بانك لمان برادرز و آواز بحران
اقتصاد جهانی عملكرد قابل قبولی نداشت و نتیجهای جا تیره شدن چشمانداز جهانی
شدن تجارت و تولید و گسستگی نسبی اجماع بر جهانیسازی نداشت.
استراتژی تهاجمیتر ایا،ت متحده در دوره ترامپ اینگونه نشان داد که این کشور
در شرایط ناپایدار بهوجود آمده ،در جستوجوی راه و روشی جدید برای حفظ سلطه
و هژمونی ایا،ت متحده در نظام بینالمللاند و بهنظر گاینش شعارهای «دوباره آمریكا
را بارگ کنید» و «آمریكا اول» کمپین ترامپ در انتاابات ریاست جمهوری سال 2016
بر همین اساس بوده است .البته در جریان مناظرههای انتااباتی آن سال ،کاندیداهای دو
جناح در ماهیت و هدم که همان حفظ و ت ویت هژمونی ایا،ت متحده بود اشتراك
نظر داشتند اما پیشنهاد ترامپ ازنظر رول اجرا با آنچه هیالری کلینتون مدنظر داشت
دارای تفاوتهایی اساسی بود.
ازآنجاکه جوزم نای معت د بود این مواوع که دیگران آمریكا را چگونه میبینند نیا
مهم است ،زیرا برداشتها و دیدگاههای منفی قدرت نرم را تحت تأثیر قرار میدهد و
درنتیجه توانایی ایا،ت متحده را برای دستیابی به اهدام خود بدون توسل بهزور و
پرداخت کاهش خواهد داد ))Nye, 2006؛ جبهه روشنفكر دموکراتها نیا در سال 2009
در کمیته روابط مجلس نمایندگان آمریكا با تأثیرپذیری از گرایشهای متمایل به نظریات
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نای اظهار داشتند «آمریكا بهتنهایی و جهان بدون آمریكا» نمیتواند مشكالت حاد جهانی
را حلوفصل کند .ازاینرو طیف روشنفكر دموکرات ،نظیر اوباما و کلینتون ،طرفدار
طبیعی رویكرد قدرت نرم جوزم نای تل ی میشوند .این گرایش به معنای جلب
محبوبیت نیست ،بلكه به معنای توانمند ساختن ایا،ت متحده برای دستیابی به نتایج مورد
نظر ،کسب احترام و جلب اعتماد کسانی است که برای رسیدن به نتایج خود به آن نیاز
دارد ) .(Hallams, 2011: 11-15بنابراین آنها مشكل ایا،ت متحده را افول قدرت قلمداد
نمیکردند بلكه مسئله اساسی را درك این مواوع میدانستند که حتی قدرتمندترین
کشور جهان نیا بدون همكاری قادر به تح ق اهدام خود ناواهد بود .دونالد ترامپ این
رویكرد را ناکارآمد و راهكار م ابله با آن را توسل به قدرت سیاسی و اقتصادی ایا،ت
متحده برای پیشبرد اهدام خود در کشورهای متحد و ویرمتحد ،با مذاکره و درصورت
لاوم با استفاده از اهرم تحریمهای اقتصادی میدانست .درنهایت آن تفكری که در
انتاابات سال  2016ایا،ت متحده والب و در رأس هرم رهبری قرار گرفت آن بود که
فراملیسازی تولید و سرمایهداری بهخودیخود اامن بازتولید هژمونی آمریكا نیست و
انحصارگران چندجانبه بینالمللی نیا لاوماً بهطور ارادی از منافع راهبردی ایا،ت متحده
دفاع نمیکنند.
این مسئله در دوره گیلپین نیا مدنظر قرار گرفته بود .ع اید والب در آن زمان
اینگونه بود که گسترل منافع انحصارگران چندجانبه ،طبق تعریف و خطمشی آمریكا
پیش رفته و همیشه در راستای منافع ایا،ت متحده حرکت خواهد کرد؛ اما وی هشدار
داد که این استراتژی میتواند همچون انگلستان که در دوره اوج هژمونی خود با نادیده
انگاشتن و وفلت از پایگاههای تولیدی داخلی مرتكب اشتباه شدند ،در کاهش تأسیس
پایگاههای صنعتی و فناوری ایا،ت متحده نیا تأثیرگذار باشد .عالوهبر این استد،ل
میکرد دولتهای کشورهای پذیرنده سرمایهگذاری میتوانند شرکتهای چندملیتی
آمریكایی را به خدمت در راستای منافع خود مجبور کنند (گیلیپین )1387 ،و این چیای
بود که حساسیت بیشتر آمریكا و متحدان اروپاییال را برانگیات بهطوریکه پكن را
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متهم به درخواست اجباری سازمانیافته انت ال فناوریهای پیشرفته کردند .درك این
حساسیت زمانی قابل فهم است که دریابیم چرا در سالهای اخیر با توجه به بیاعتمادی
فااینده بهویژه در روابط این دو کشور ،هر اقدامی ازسوی چین سوءظنهایی را دال بر
بازآفرینی چینی بهخصوص درباره مسا ل مربوط به فناوریهای پیشرفته ایجاد میکند.
ازسویدیگر ،هرچند فناوریهای نوظهور نظیر اینترنت نسل جدید و هول مصنوعی،
تبدیل به عناصری کلیدی در نظام بینالملل شدهاند ،اما سیاستگذاران چینی متوجه یك
قطعه مغفولمانده در روند توسعه همهجانبه فناوری یعنی تسلط بر قوانین و استانداردهای
فنی در سلسلهمراتب زنجیره ارزل جهانی نیا شدهاند .این امر بهصورت ویژهای باعث
نگرانی م امات آمریكا از افاایش مشارکت پكن در تدوین برنامه آینده استانداردهای
فناوری آی .تی .شده است ،چراکه این برنامه شامل همان چشمانداز  2035پكن است.
ازآنجاکه سیاستگذاران وربی بهطور فاایندهای از ارتباط بال وه میان استانداردهای فنی و
مایت فناوری چین نگرانند ،لذا تمرکا آنها روی چشمانداز «استاندارد چین  »2035افاایش
یافته است؛ بنابراین هنگامیکه به عواقب مشارکت شرکتهای چینی در روند استانداردهای
فناوری در حال ظهور مانند اینترنت نسل جدید پی بردند ،بر عمق نگرانیشان افاوده شد.
استاندارد چین  ،2035از الگوهایی مانند افاایش کمیوکیفی هنجارهای چینی حمایت
میکند که میتوانند به استانداردهای بینالمللی بهعنوان عالیترین سط رشد در زنجیره
ارزل تبدیل و متعاقباً در جایگاه ملاومات استاندارد بینالمللی تأثیرگذار و پیشرو قرار
گیرند ( .(Asfour and Pool, 2020در شكل  2ملاومات اساسی اجاای نظام بینالملل برای
رشد ارزلافاوده و صعود حداکثری در زنجیره ارزل جهانی به تصویر درآمده و آنچه
چین در سالهای اخیر بهعنوان عنصر کلیدی رشد کمیوکیفی در نردبان زنجیره ارزل در
زمره سیاستهای کالن خود ترسیم کرده را نشان داده است؛ بهگونهای که دستیابی به
ارزلافاوده با ،و تسلط بر زنجیره ارزل جهانی با ن شآفرینی در قواعد و استانداردسازی
فنی میسر و تأمینکننده منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیتهای موجود نظام
بینالملل تحت سلطه نظام نئولیبرال جهانی خواهد بود.
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Source: Bloomberg Businessweek, 2005
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شکل2

بهکارگیری این نوع ادبیات و استراتژیها این نگرانی را ایجاد کرده که چین به
دنبال بازنویسی قوانین بینالملل بوده و در تالل است بهترین مهندسان جهان را برای
تعریف استانداردهای داوطلبانه خود به خدمت گیرند تا بتوانند چشمانداز فناوری را به
نفع خود شكل داده و با هر تغییر در فناوری ،این کار را تداوم دهد.
نمونه بارز این سیاست م ابلهای آمریكا درخصوص شرکت هواوی مشاهده میشود
که فعالیتهای گستردهای را برای رهبری حوزه ساخت تجهیاات ارتباط از راه دور در
جهان انجام داد و دولت چین بهشدت از آن حمایت میکند؛ بهگونهای که متحدان سنتی
ایا،ت متحده نیا تحت فشار شدید برای محروم کردن شرکت هواوی از قراردادهای
شبكههای نسل آینده قرار دارند که دلیل آن استفاده احتمالی از تجهیاات جاسوسی و
حتی حمالت سایبری عنوان شد .بهاینترتیب استرالیا ،انگلستان ،نیوزیلند ،کانادا همراه
ایا،ت متحده قانون منع مشارکت با هووای را به درخواست ایا،ت متحده واع کردند.
بااینحال کمیسیون اروپا در مارس  2019تصمیم گرفت این تصمیم را در اختیار
کشورهای این بلوك قرار دهد تا با توجه به اینكه چند کشور ازجمله آلمان در حال انجام
مناقصه برای ساخت شبكه نسل پنجم بودند ،خود درخصوص ممنوع کردن فعالیت این
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شرکت تصمیمگیری کنند ) .(Sajjad Hosain, 2019: 23همچنین میتوان مواوع سرقت
مالكیت فكری و اسرار تجاری ازسوی چین را نیا در مسیر استراتژی چین برای رشد در
زنجیره ارزل مطرحشدنی دانست .یك گروه آمریكایی متشكل از م امات سابق شرکتی،
نظامی و دولتی ،با ایجاد کمیسیونی که یافتههایش را در ماه می  2013انتشار داد برآورد
کرد زیان سا،نه سرقت مالكیت فكری ازسوی چین بیش از  300میلیارد د،ر بوده و با
م دار کا،هایی که از ایا،ت متحده بهکل قاره آسیا صادر میشد برابری داشته است .این
مسئله زمانی مهمتر میشود که بدانیم ظرم  10سال آینده ،با اینترنتی شدن بیشازپیش
اشیا ،دامنه این مسئله (امنیت سایبری) تا حد بسیار زیادی گسترده خواهد شد و اعف
در این زمینه میتواند پاشنه آشیل کشورها باشد (راس.)2016 ،
براساس تح ی ات موجود بین نوآوریهای تكنولوژیكی ،قدرت علمی و فنی یك
کشور و قدرت اقتصادی آن همبستگی مثبت وجود دارد .اینکه آیا یك اقتصاد میتواند
از رقبا متمایا شود یا خیر؟ در درجه اول توسط قابلیت نوآوری فناورانه کشور تعیین
میشود .بنابراین فناوری بهعنوان نیروی محرکه درونزا در پس تغییرات کلی در
سیاست جهانی و اقتصاد جهانی عمل میکند .بنابراین ،قدرتهای بارگ ،ظرفیتهای
اقتصادی خود را از طریق نوآوری مداوم در فناوری ت ویت میکنند چراکه پیشرفتها
در زمینههای حیاتی میتواند بهطور قابلمالحظهای توازن آینده قدرت اقتصادی و
نظامی را تغییر دهد

(2008

 .(Schumpeter,بهاینترتیب این مسئله را بیش از مباحث

مربوط به کسری تراز تجاری ،میتوان به نظم ژ واکونومیك و ژ وپلیتیكی در حال
شكلگیری ازسوی چین مربوط دانست و این خود تعارای جدی برای هژمونی
آمریكایی و استمرار آن است.

 .5استراتژي چيني ظهور جامع قدرت با استفاده از ظرفيتهاي زنجيره
ارزش جهاني
ازمنظر زمانی دوران دنگ بهعنوان جنبش سوم از تاریخ مدرن چین شناخته میشود که

 414مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم393 - 422 ،

ابتدا با تأسیس حاب کمونیست چین در  1921شروع و به ان الب  1949و ظهور
حاب کمونیست چین میانجامد .دوره دوم از  1949تا  1979در دوره ما و بهعنوان
نماینده «ظهور سیاست چین» است؛ اما دوره ظهور اقتصاد چین از  1979تا  2009بود
که طی آن چین بهعنوان «قدرت اقیانوس آرام آسیا با دسترسی جهانی» ظهور کرد ،اما
این کشور تا حدودی خود را نادیده گرفت و بهعنوان قدرت جهانی معرفی نكرد؛ اما
فاز جدید در دوره رهبری شی جین پینگ ،قدرت را به معنای «ظهور جامع قدرت»
درنظر میگیرد که افاایش منابع و بازارهای بینالمللی برای افاایش سرمایهگذاری
مست یم خارجی ازجمله هدمهای آن است .شی جین پینگ با اشاره به شكلگیری
ن طه عطفی مهم در نظام جهانی تأکید دارد که چین باید با اتااذ دیپلماسی قدرت
بارگ ،ویژگیهای چینی خود را تغییردهنده بازی و نظم موجود جهانی ببیند

(Xi,

) .2017وی در کنفرانس مرکای امور خارجه در نوامبر  2014نیا اعالم داشت چین
هرگا از ح وق و منافع قانونی چشمپوشی ناواهد کرد و اجازه ناواهد داد به هسته
اصلی آن منافع درحالیکه به دنبال توسعه صل آمیاند ،آسیب وارد شود .در نتیجه این
کشور با همكاریهای نادیك در جامعه بینالملل باید مدلی جدید مبتنیبر همكاری برد
ر برد را دنبال کند ).(Lida, 2020: 6
دکترین جدید سیاست خارجی چین ،در اکتبر  2013در طول کنفرانس حاب
کمونیست چین توسط ر یسجمهور شی جین پینگ معرفی شد .تا آن زمان اصل کی.
ال .پی

(Low Profile

 .)Keeping aکه در سال  1990میالدی توسط دنگ شیا وپینگ

پذیرفته شد بهعنوان استراتژی کالن این کشور بهشمار میرفت .براساس دکترین مذکور
چین خود را منفعالنه با تغییرات در محیط بینالملل سازگار کرد

(Xuetong, 2014:

)154؛ اما راهبرد جدید اس .ام .ای ( .)Striving For Achievementنشان میدهد چین
اقدامات ،زم برای شكل دادن به محیط بیرونی خود بهجای سازگاری به شكل مطلوبی
انجام خواهد داد که این به معنای تغییراتی محسوس است .بهاینترتیب ،ابتكارات
جدید هرچند در نگاه اول عمدتاً اقتصادی است ،اما اهدام ژ وپلیتیكی کامالً مشاصی
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خواهد داشت

)2020: 467

(Stokes,؛ که نتیجه این تغییر ،انت ال از «سیاست دفاعی و

پاسخگو» به «سیاست قدرت جهانی و فعال» خواهد بود و بیتردید سایر کشورهای
سرمایهداری پیشرفته نگرانیهایی جدی بهدلیل حرکت بهظاهر ناگهانی و با فاصله
معنادار از رویه گذشته چین خواهند

داشت.

در این راستا شی جین پینگ بهطور رسمی در سپتامبر  2013در دانشگاه نظربایف
قااقستان طرح جاده ابریشم را مطرح کرد .پروژه یك کمربند و یكراه

( One Belt, One

 )Roadاهمیت و تمایل به توسعه راهبردی با چشمانداز جدید ژ واکونومیك و
ژ وپلیتیك را نشان میدهد و در نظر دارد ظرفیتهای جدید با انعطامپذیری ،زم در
راستای ثروتآفرینی بیشتر فراهم کند .در اکتبر همین سال در اندونای طرح کمربند
دریایی ابریشم ازسوی م امات چینی اعالم شد

)2017

 .(Rolland,ماهیت این طرح

مبنیبر گسترل مسیرهای تجاری از شانگهای تا لیسبون است که شامل محدوده
جغرافیایی اوراسیاست و  64کشور را بهطور مست یم دربرمیگیرد .این محدوده 4/4
میلیارد نفر یعنی دوسوم جمعیت جهان را پوشش خواهد داد ) .(Dargant, 2016هدم
اقتصادی این طرح ،معطوم به دسترسی هرچه بیشتر چین به بازارهای خارجی و
افاایش صادرات این کشور

است.

بهمنظور پیشبرد استراتژی اس .ام .ای ،.در ماه می سال  2015میالدی ،دولت چین
طرح «ساخت چین  »2025را آواز کرد .طرحی بلندپروازانه برای مدرنسازی صنعتی چین
و کاهش وابستگی این کشور به فناوری وارداتی طی  10سال و تبدیل چین به رهبری
جهانی در چندین جبهه از فناوریهای پیشرفته که حساسیتبرانگیا بود

(U.S. Chamber of

) .Commerce, 2017: 9تدوین این طرح تحت نظر وزارت صنعت و فناوری اطالعات این
کشور و طی همكاری با  20آژانس دولتی و  150متاصص از آکادمی مهندسی چین ،بیش
از  2سال و نیم به طول انجامید ( .)Kennedy, 2015در قالب این استراتژی پروژههایی با
مجموعهای از دهها فناوری پیشرفته در پیشبرد آن دخیل خواهد بود که در قالب برنامه 5
ساله چهاردهم خود هفت حوزه فناوری ازجمله تح ی ات گسترده در هول مصنوعی،
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محاسبات کوانتومی ،نیمههادیها ،فناوری ترکیب مغا و کامپیوتر ،بیوتكنولوژی ،پاشكی و
علوم فضایی را بهعنوان اهدام اصلی و ن اط کانونی در نظر گرفته است .در همین راستا
کی کیانگ ناستوزیر این کشور نیا اعالم داشت پكن برای دستیابی به پیشرفتهای
بارگ در فناوریهای مرزی ،طی سالهای  2021تا  2025بودجه باش تح یق و توسعه را
 7درصد افاایش خواهد داد ( .)Kharpal, 2021انجام این فرایند گرایش زیادی به تعریف
دوباره روابط چین با جهان در قالب یك فرایند انت ال بینالمللی یا پیكربندی مجدد در
سراسر جهان دارد و بهمنظور حصول نتیجه بهتر ،تمایل به گفتمان و رقابت با سایر کشورها
عالوهبر ایا،ت متحده در قالب رقابتهای ژ واکونومیك و ژ وپلیتیك وجود دارد.
سرمایهگذاریهای مربوط به فناوری پیشرفته چینی به تفسیر بلوكهای ساختاری
یك برنامه سیاسی فراگیر نیاز دارد .این درواقع هدفی برای بهدست آوردن نظاممند
فناوری پیشرفته و انت ال فناوری در م یاس بارگ است .چین مصمم است در بلندمدت
کنترل سودمندترین باشهای زنجیره تأمین و شبكههای تولید جهانی را بهدست آورد.
درصورت موف یت طرح «ساخت چین  »2025فرسایش کشورهای صنعتی تسریع
میشود و رهبری فناوریهای فعلی در باشهای صنعتی تغییر خواهد کرد

(Marcato,

) .2020بنابراین بهنظر نمیرسد چین با هدم ایجاد ساختار جدید در سراسر جهان در
حال سرمایهگذاری باشد .نیازهای ثابت ،رشد داخلی و تسریع روند صنعتیسازی،
پارامترهای گسترل را تعیین میکند چراکه در ویر این صورت در عصر زنجیرههای
ارزل جهانی ،بهرهبرداری حداکثری از شتاب تجارت ،دانش و سرمایه جهانی را از
دست خواهد داد .برای رهبری چین باز بودن فضای اقتصادی و سازوکارهای بازار،
ابااری برای رسیدن و پیشی گرفتن از رقبا در چشمانداز بلندمدت باهدم ارت ا
مشروعیت سیاسی ،یكپارچگی دولت و رشد درآمدها تل ی میشوند.
مشاهده میشود دولت چین ن ش اساسی سیاستهای عملیاتی و توسعه صنعتی فناوری
دارد و با شرکتهای بارگ دولتی باشهای مهمی از ماابرات ،خطوط هوایی ،راهآهن ،نفت
و گاز و استاراج معادن عمالً متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت است و میتوان گفت

جایگاه زنجیره ارزش بینالمللي در ( ...مجید شرفخاني ،رحمت حاجي مینه و محمدرضا دهشیري) 417

مدل نوظهور و همگام چینی با مؤلفههای نظام نئولیبرال ،دیالكتیك منحصربهفردی از دولت را
شامل میشود ( .)McNally 2012به همین دلیل باید گفت آنچه در قالب شكلگیری فرایند
همگرایی تصویرسازی میشود بعید بوده و با راهبرد آیندهنگرانه چین همخوانی ندارد؛ چراکه
اندازه و شدت توسعه صنعتی و فناوری در حفظ تعادل و رشد ،مست یماً در حوزههای دیگر
ازجمله مناطق جغرافیایی تأثیر خواهد گذاشت بهگونهای که درگیری با رقابتی در اشكال
ماتلف سرمایهداری ظاهر خواهد شد .همچنین نمیتوان پتانسیل متضاد ظهور چین بر پویایی
داخلی را بهعنوان یك ترکیب خطی تحلیل کرد و نتیجه گرفت که چین نمیتواند هم ساختار
سیاسی خود را حفظ کند و هم با نظام جهانی لیبرال ادوام شود .بدیهی است تبدیل رسمی به
سرمایهداری با امتناع از تعظیم به نظام سرمایهداری ورب را نیا باید بهعنوان یك مدعی جهانی
براساس ظرفیتهای موجود تل ی کرد.

 .6نتيجهگيري
بحران مالی سال  2008اعفها و محدودیتها را در حفظ هژمونی ایا،ت متحده به
نمایش گذاشت و شواهدی را درخصوص امكانپذیر بودن ایجاد پارهای تغییرات در
قدرت نسبی برجسته ساخت چراکه اقتصاد چین با موف یت بر این بحران ولبه کرد .این
نمایش تا حد زیادی به توانایی اقتصاد و پویایی چین در ولبه بر بحران مالی جهانی که
تنها مبتنیبر ظرفیت تولیدی و صادراتی آن نبود ارتباط مییافت .همچنین تأسیس «گروه
 »20با حضور کشورهایی نظیر چین که در «گروه  »7بهدلیل ماهیت سیاسی آن امكان
حضور نداشتند به معنای شناخت ن ش و جایگاه آن کشور بود و از همین دوران تفكر
جدید در رهبری چین برای اطمینان از ثبات نظام اقتصادی بینالمللی شكل گرفت.
است اللطلبی و تمایل چین به حفظ ثبات ،زم در روند پیشرفت خود ،نیاز به فناوری،
توسعه و کنترل نسبی بازارها داشت و از این طریق توانست نسبت به ساماندهی و
نهادینه کردن زنجیره ارزل بینالمللی اقدام کند.
از زمان وقوع این بحران و سیر تحو،ت ،پس از آن شاهد تالل و تكاپوی ایا،ت
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متحده برای جلوگیری از افول جایگاه هژمونی خود در نظام بینالملل بودهایم .این بحران
با توجه به موف یت نظام سیاسی چین به تضعیف حمایت نابگان حاکم در آمریكا نسبت
به سیاست منعطف این کشور در برابر چین منجر شد .با توجه به پررنگتر شدن
جلوههای ناسیونالیسم اقتصادی و چالش شكل گیری چشمانداز ژ واکونومیك جهانی
توسط این کشور ،ایا،ت متحده تصمیم گرفت با منطق فراملیسازی و نظام نئولیبرالی در
چارچوب رقابتهای بینالمللی و به دور از بهکارگیری اهرمهای قدرت و اجبار،
جایگاین مناسبی برای آن بیابد .ازطرم دیگر هرچند سرمایهداری دولتی چین متناسب با
سرمایهداری حداقلی در ساختار تولیدی و فناوری منطبق است ،اما مشاصاً راهبرد ترك
موقعیت فرعی در زنجیرهها ،پیشروی در تولید و با ،رفتن در زنجیره ارزل با تمرکا بر
نوآوری و کنترل هرچه بیشتر بر استانداردهای حوزه فناوری را با اهتمام بیشتری در دستور
کار قرار داده است.
توجه به این نكته که بودجه نظامی ایا،ت متحده که از سال  2010تا  2017از  849به
 662میلیارد د،ر کاهش یافته بود اما از سال  2018تا  2020روندی افاایشی گرفت و به
 731میلیارد د،ر در  2020رسید ) (Sipri, 2021نیا بیانگر آن است که مسا ل موجود بیش
ازآنچه جنگ تجاری خوانده میشود اهمیت دارد؛ این مواوع زمانی قابل تبیین است که
بدانیم چین معاصر در ابعاد گوناگون با ژاپن دهه  90میالدی تفاوتهای زیادی دارد و
ازطرمدیگر هرچند متحدان سنتی آمریكا همچون اروپا و بهویژه آلمان نیا تمایل ندارند
بهطور کامل در قالب راهبرد جدید آمریكا حرکت کنند ،اما بر این امر واقفاند که نتیجه
فراملیسازی سرمایهداری به شكلگیری چین مسلط بر طب ه حاکم جهانی و زنجیره تولید
بینالمللی محتوم میشود که بهعنوان خط قرما نظام سرمایهداری با رهبری آمریكا شناخته
شده و مواوع جنگ سرد جدید این دو کشور در دیپلماسی ،تجارت و فناوری را
اجتنابناپذیر ساخته است.
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 .1مقدمه
روابط ایران و چین ازمنظر تاریای ساب های طو،نی دارد و بررسیهای مورخان روابط
تمدنی بیش از دوهاار و  600ساله با محوریت جاده ابریشم را بین دو کشور بیان
می کند .ترویج زبان فارسی در ایا،ت چین ،داشتن سفیر دا می و ترویج آ ین مانوی در
ورب چین مهم ترین دستاوردهای ایران در سرزمین چین پیش از میالد بود .نفوذ
فرهنگی ایران تا پیش از میالد به حدی بود که ت ریباً در همه ایا،ت چین از واژگان
فارسی استفاده میشد (ذوالف اری .)13-23 :1390 ،اما شروع روابط دو کشور در دوران
جدید از سال  1299با قرارداد دوستی ایران و چین در رم است که دو کشور با تبادل
سفیر مواف ت کردند (ملكزاده .)266 :1395 ،پیش از ان الب اسالمی برمبنای سیاست
خارجی ساختارگرای کشورها زمینه مساعدی برای برقراری و گسترل مناسبات تهران
و پكن فراهم نبود .ساختار دوقطبی نظام بینالملل و انعكاس آن در ساختارهای
منط های موجب شد ایران بهعنوان عضوی از بلوك ورب در برابر بلوك شرق و
اعضای آن ازجمله چین به صفآرایی استراتژیك روی آورد .بنابراین ایران از سال
 1949تا  1971جمهوری خلق چین را ازمنظر سیاسی به رسمیت نشناخت؛ سفر
نیكسون به چین در سال  1972و همراهی چین با ایا،ت متحده علیه شوروی باعث
آواز مجدد روابط ایران و چین شد .با وقوع ان الب اسالمی و خروج ایران از بلوك
ورب ،روابط اقتصادی دو کشور بهتدریج توسعه یافت .در دو دهه اخیر ،قراردادهای
مهمی درزمینه انرژی ،موجب توسعه همكاری بین دو کشور شد (مرکا پژوهشهای
مجلس.)4-6 :1395 ،
این نوشتار به ارا ه دو الگو از مدل بازی ها برای تبیین منافع ایران و چین از روابط
راهبردی پرداخته است .در الگوی اول از مدل بازیها به کنشهای احتمالی چین و
آمریكا پرداخته شده که هدم پرداختن به مهمترین متغیر بینالمللی در آینده روابط
ایران و چین است .همانطور که در پژوهش «عوامل تعیینکننده روابط ایران و چین»
مطرح شده ،همكاری چین با طرمهای وربی مهمترین عامل محدودکننده روابط ایران
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و چین خواهد بود که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است (شریعتینیا:1391 ،
 .)180-206در واقع علت طرح متغیرهای اقتصادی و سیاسی در کنار یكدیگر و نشان
دادن روابط آنها در قالب شكل ،پی بردن به چگونگی ایجاد روابط راهبردی دو کشور و
همراهی ابعاد سیاسی و اقتصادی برای تح ق این مواوع است .طی چند دهه اخیر،
چین با تغییر استراتژی خود در ابعاد اقتصادی و سیاسی به رشد اقتصادی مناسبی دست
یافته است؛ در بعد اقتصادی ،آزادسازی اقتصادی و سیاست درهای باز امكان جذب
سرمایهگذاری خارجی و حضور شرکتهای خارجی را فراهم کرده و در بعد سیاسی،
کنترل یكپارچه قدرت سیاسی توسط حاب کمونیست و ایجاد دولت تكحابی ،ثبات
سیاسی و امكان برنامهریای در افق زمانی بلندمدت را بهوجود آورده است .مهمترین
رقیب چین در تداوم موف یتهای اقتصادی و سیاسی آمریكاست که خود را بهعنوان
هژمون در روابط بین کشورها مطرح کرده است .هرچند شكلگیری زمین بازی تعریف
شده بین ایا،ت متحده و چین بر سر منافع اقتصادی ،رقابت مسالمتآمیای را در
حوزه های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور شكل داده ،اما استمرار این رقابت به این
شرط است که هیچکدام از طرفین بازی زیانی احساس نكنند .درصورتیکه یكی از
طرفین این ارزیابی را داشته باشد که آنچه از این رقابت بهدست آورده در برابر آنچه از
دست داده کمتر است ،تعادل شكل گرفته به هم خواهد خورد .همانطور که والتا اشاره
میکند «ما هنوز باید منتظر ظهور رفتارهای توازنباش در برابر آمریكا باشیم؛ هرچند با
تأخیر رخ دهد» ) .(Waltz, 2000: 5-14این گفته والتا با روی کار آمدن شی جین پینگ
در چین و دونالد ترامپ در ایا،ت متحده رنگ واقعیت به خود گرفته است .چین با
اتكا به قدرت اقتصادی خود درصدد قدرت بیشتر و تغییر شكل مناسبات بینالملل
است .در م ابل ،ایا،ت متحده با تجدیدنظر در تواف ات تجاری و اقتصادی ،درصدد آن
است تا آنچه بهرهمندی نامتوازن از منافع اقتصادی بین دو طرم میخواند را اصالح
کند .با ،گرفتن تنشهای تجاری آمریكا و چین طی سالهای اخیر نیا ماحصل همین
رویكرد است .ایا،ت متحده در سالهای اخیر تالل کرده است تا با اعمال
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محدودیت های اقتصادی ،مالی و تجاری ،هاینه عدم همراهی هیئت حاکمه چین را با
رویكرد جدید دولت ایا،ت متحده افاایش دهد .در م ابل ،هیئت حاکمه چین برخالم
راهبرد گذشته که کسب منافع اقتصادی با کمترین هاینه را در اولویت خود قرار داده
بود ،در راهبرد جدید ،برای کسب منافع سیاسی و امنیتی ،حاار به پرداخت هاینه
اقتصادی شده است .البته سیاست تبدیل شدن به قدرت جهانی توسط چین از سال
 1969آواز شده بود ،اما در دوره شی جین پینگ از رویكرد والب اقتصادی به رویكرد
والب سیاسی تبدیل شده و همچنان ادامه دارد (توفل دریر .)319 :1395 ،در این
رویكرد ،ازمنظر هیئت حاکمه چین ،هاینه همراهی با سیاستهای ایا،ت متحده در
زمان حاار ،بیش از منافع آن ارزیابی شده است .در همین راستا در سالهای پس از
 2012شی جین پینگ به دنبال تح ق عظمت و قدرت ملی چین در عرصه بینالملل
مطابق با چشماندازها و اولویت های چین بوده است .از اقدامات انجام شده برای تح ق
هدم مذکور میتوان به طرح بانك سرمایهگذاری زیرساختهای آسیا و یك کمربند ر
یك راه اشاره کرد ) .(Zhao, 2018: 90-91در ادامه نظریه بازیها میتواند چشمانداز
مناسبی از روابط آم ریكا ر چین و تأثیر آن بر روابط ایران چین نشان دهد .با استفاده از
نظریه بازیها و الگوی معمای زندانی میتوان چارچوب تعامالت چین و ایا،ت متحده
در دوره اخیر را بررسی کرد ) .(McCain, 2015: 3-11مطابق جدول  1که در ادامه
آمده ،درصورت وقوع سناریوی همكاری برای هر دو کشور ،عایدی اقتصادی برابر با
 Aو  Bبه ترتیب برای چین و ایا،ت متحده بهدست خواهد آمد .اگر راهبرد چین بر
همكاری و ایا،ت متحده بر عدم همكاری باشد ،آنگاه عایدی چین بسیار کاهش یافته
و ایا،ت متحده سود بیشتری بدست خواهد آورد؛ علت این امر آن است که در
واعیت فعلی ،منافع اقتصادی چین از تعامل با ایا،ت متحده بهدلیل سط

با،تر

تكنولوژی در شرکت های آمریكایی بیشتر است و عدم همكاری آمریكا ،زیان بیشتری
به چین وارد خواهد ساخت .اگر راهبرد آمریكا بر همكاری و چین بر عدم همكاری
باشد ،آنگاه چین سود بیشتر کرده و ایا،ت متحده متضرر خواهد شد .در نهایت،
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هنگامیكه هر دو کشور راهبرد عدم همكاری را اتااذ نمایند ،عایدی هر دو نسبت به
راهبرد همكاری م داری کاهش خواهد یافت.
جدول  .1الگوی بازی چین و آمریكا


آمریکا
عدمهمکاری

همکاری 

 )2(A-2e, B+e

)1( A,B

همكاری

 )3(A-e, B-e

)4( A+e, B-2e

عدم همكاری

چین

مأخذ :پژوهشگران.

در ادامه جدول  1نشان میدهد ،اگر کشوری راهبرد همكاری را انتااب کند درحالیکه
کشور م ابل راهبرد عدم همكاری را انتااب کرده باشد ،متحمل زیان بیشتری نسبت به
انتااب راهبرد عدم همكاری میشود .ازاینرو برای آن کشور منط ی است راهبرد عدم
همكاری را بهعنوان گاینه نهایی خود انتااب کند .در چنین واعیتی ،تعادل بازی در
واعیت عدم همكاری برای هر دو کشور چین و ایا،ت متحده شكل میگیرد.
الگوی فوق بهروم سادگی ،میتواند تصویر اولیهای از پیچیدگی واعیتی که چین
در آن قرار گرفته است را نمایان سازد .دولت جدید ایا،ت متحده برخالم دولتهای
قبلی ،معت د است استمرار رابطه فعلی اقتصادی با چین منجر به زیان بیشتر برای آمریكا
و سود بیشتر برای چین میشود .مطابق الگوی مطرح شده دولت ایا،ت متحده خود را
در واعیت ( )4میبیند؛ ازاینرو راهبرد عدم همكاری را برای خود انتااب کرده است.
در چنین شرایطی تنها گاینه منط ی برای دولت چین انتااب راهبرد عدم همكاری
بهطور مت ابل خواهد بود .این همان راهبردی است که ر یسجمهور جدید چین در
سالهای اخیر دنبال کرده است .درواقع مشاهده واعیت بیان شده در واعیت (،)2
بستری از تهدیدها و فرصتها را برای ایران در رابطه با چین فراهم میآورد.
درعین حال همچنان این سؤال مطرح است که بهترین الگوی اقتصادی و سیاسی برای
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تنظیم روابط بین ایران و چین در واعیت فعلی چیست؟ آیا این الگو میتواند بر منافع
اقتصادی دو کشور حاصل از تعادل همكاری ر همكاری تكیه کند؟ یا اینكه این احتمال
وجود دارد تا هریك از طرفین بهدلیل وجود برخی از انگیاهها ،راهبرد عدم همكاری را
انتااب کنند.
از مهمترین پژوهش های انجام شده درباره روابط ایران و چین میتوان به تح یق
شریعتینیا با مواوع «عوامل تعیینکننده روابط ایران و چین» در سال  1391اشاره کرد.
وی در این تح یق متغیرهای مباد،ت اقتصادی و نظامی و همكاری در حوزه انرژی را
زمینه های توسعه روابط دو کشور مطرح کرده است؛ نتایج مهم این پژوهش طرح
همكاری چین با طرمهای وربی بهعنوان مهمترین عامل محدودکننده روابط ایران و
چین است (شریعتینیا .) 180-206 :1391 ،سایر تح ی ات ناظر بر روابط ایران و چین
را می توان دربردارنده کلیاتی در این زمینه دانست که از طرح مصادیق و جا یات
همكاری طرفین وافل مانده است .نكته متمایا پیشرو پرداختن به چگونگی تح ق
روابط مت ابل میان ایران چین با تمرکا بر نیازهای اصلی طرفین است؛ ازاینرو عالوهبر
طرح زمینه های همكاری طرفین درباره انرژی ،ترانایت و امنیت به نیازهای دو کشور
برای کسب منافع بیشتر نیا پرداخته شده است .وجود تأمین انرژی پایدار ،دسترسی امن
ترانایتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسالمی بهعنوان
ماایای ایران و سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهههای
آینده از مصادیق نیاز طرفین به یكدیگر بوده که کاربست نظریه وابستگی مت ابل و
استفاده از نظریه بازیها به تح ق همكاری راهبردی میان دو کشور منجر میشود .در
این پژوهش ،با استفاده از رول تحلیلی ر توصیفی و با تكیه بر الگوی نظری «وابستگی
مت ابل»  ،چارچوب راهبردی روابط بلندمدت چین و ایران ترسیم شده است .بنابراین
سؤال اصلی پژوهش بررسی متغیرهای اصلی همكاری راهبردی ایران و چین است .در
م ابل فرایه اصلی وجود متغیرهای ترانایت ،انرژی و امنیت بهعنوان بسترهای
همكاری دو کشور است که به آن پرداخته شده است .فرایه اصلی این م اله ،امكان
شكل گیری روابط راهبردی بین ایران و چین در چارچوب الگوی «وابستگی مت ابل»
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است .با هدم بررسی درستی یا نادرستی این فرایه ،در باش اول ،ادبیات نظری مرتبط
با حوزه روابط راهبردی بررسی میشود .سپس ،در باش دوم به تحلیل ساختار سیاسی
چین ،با هدم شناسایی مؤلفههای کلیدی مؤثر بر روابط دو کشور ،میپردازیم .در باش
سوم ،متغیرهای اقتصادی و سیاسی محیطی مؤثر بر روابط دو کشور ارزیابی میشود.
باش چهارم ،چارچوب نظری «وابستگی مت ابل» تمرکا بر روابط راهبردی ایران و چین را
بررسی میکند .در باش پنجم ،نتیجهگیری نهایی ارا ه میشود.

 .2ادبيات نظري
در ابتدا ارا ه تعریفی از مفهوم «روابط راهبردی» ارورت دارد .رابرت آزگود (

Robert

 )Azgoodاستراتژی را برنامهای کلی برای بهرهگیری از توانایی قدرت نظامی و مرتبط با
اباار اقتصادی ،دیپلماتیك و روانی قدرت ،به صورت پیدا و پنهان در راستای پشتیبانی از
سیاست خارجی ،میداند .کلوزویتس استراتژی را فن بهکارگیری و هدایت نبرد بهعنوان
وسیلهای در راستای نیل به اهدام جنگ میداند ) .(Clausewitz, 2003: 45-50در
فرهنگ لغت تجاری روابط راهبردی (استراتژیك) به معنای «توافق بین دو یا چند نهاد
برای انجام فعالیتها یا فرایندهای مشاص ،برای دستیابی به اهدام مشاص» آمده است
) .(Business Dictionaryبراساس این تعریف بسیاری از تواف ات قبلی ایران و چین را
میتوان در حیطه روابط راهبردی دانست اما نكته مدنظر نگارندگان از روابط راهبردی
ایران و چین عالوهبر تعریف فوق ،طرح «زمان بلندمدت» است .بهعبارتدیگر ایجاد
همكاری راهبردی ایران و چین در قالب زمانی کالن ر حداقل  25ساله ر و نه م طعی
بررسی شده است .برای تبیین چگونگی روابط راهبردی ایران و چین نیا از نظریه
وابستگی مت ابل بهعنوان یكی از مشت ات لیبرالیسم بهره گرفته شده است.
لیبرالیسم یكی از پارادایمهای مهم در عرصه روابط بینالملل از ابتدا بوده و دارای
ریشه های آرمانگرایی است که تأثیرات مهمی در نظم جهانی امروز دارد .شاید بتوان
گفت؛ نظم ف علی جهانی تاحد زیادی ناشی از رویكرد و نظم لیبرالیسم است که بر
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آزادسازی اقتصادی تأکید دارد .مصداق این مواوع سازمانهای مهم جهانی از جمله
سازمان ملل ،بانك جهانی و صندوق توسعه هستند که برآمده از نظم لیبرال بوده و
ن شی مهم در ساختار نظام جهانی دارند .درواقع نگاه لیبرالی باعث شد که حوزههای
تجاری و مالی بعد از ان الب صنعتی رشد یابد و تا کنون ادامه پیدا کند .هرچند نگرل
ماالف این رویه نیا وجود دارد ،اما بیشتر در حوزههای علمی است و در عمل تفكر
لیبرالی تداوم داشته است .آثار عملكرد لیبرال به حدی است که شاید بتوان روسیه و
چین را بلوکی ادلیبرالیسم بهشمار آورد ،اما باید اذعان داشت اینگونه دولت ر ملتها
در چارچوب اقتصاد آزاد و نظم لیبرال بازی کردهاند؛ تا جایی که برخی کارشناسان
سیاستهای لیبرالی موسوم به «درهای باز»

(Doors Policy

 )Openرا عامل رشد

اقتصادی امروز چین میدانند.
با تداوم رشد اقتصادی چین پیروان مكتب ر الیست در آمریكا ،از سال  ،1995معت د به
استفاده از استراتژی مهار چین بودند ،زیرا قدرتیابی چین را چالشی در مسیر قدرت
آمریكا میدانستند )(Munro and Bernstein, 1995: 29-35؛ اما حاکمیت آمریكا بهدلیل نیاز
به تثبیت واعیت موجود برای هژمونی خود در سراسر جهان مهار چین را جدی نگرفت و
رویكرد وابستگی مت ابل را در م ابل آن برگاید ) .(Mahbubani, 1995: 80-103مطالعه
فرایند رشد اقتصادی چین در قالب وابستگی مت ابل بیانگر ت ویت اقتصادی چین بوده،
ازاینرو در پیش گرفتن این رویكرد در تعامالت ایران و چین میتواند به بهبود شرایط دو
کشور منتج شود، .زم به ذکر است علت ت ابل چین و آمریكا زیادهخواهی این کشور و
تالل برای تداوم رشد اقتصادی چین بوده ،عاملی که در سیاست خارجی دو کشور ایران و
چین دیده نشده است .در این م اله مفاهیم اقتصادی لیبرالیسم بهطور عام استفاده و بهکار
گرفته شده و از نظریه «وابستگی مت ابل» ( )Interdependenceدر تبیین چگونگی روابط
راهبردی ایران و چین استفاده شده است .در ادامه به مؤلفههای نظریه وابستگی مت ابل
اشاره میشود.
نظریه وابستگی مت ابل هموارکننده روابط راهبردی بین کشورهاست که با با ،بردن هاینه
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اقدامات نظامی و گره زدن منافع اقتصادی کشورها زمینه روابط بلندمدت اقتصادی و
سیاسی را فراهم میسازد .این نظریه همپوشانی اقتصاد و سیاست در روابط بینالملل را
بیان میکند .دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به یكدیگر
بهسرمیبرند و نظریات معطوم به ت دم هرکدام بر دیگری ،بر وجهی از ت لیلگرایی
گرفتار آمده است ) .(Gill and David, 1988: 77رابرت کوهن و جوزم نای مهمترین
و اصلیترین پدیدآورندگان نظریه وابستگی مت ابلاند که روز به روز تأثیر قدرت نظامی
و اعمال زور را ،بهعنوان اباار مفید و اثرگذار در عرصه روابط بینالملل ،رو به کاهش
میدانند .در این شرایط همكاری داوطلبانه ،بهدلیل با ،بردن منافع اقتصادی ،جایگاین
تعارض و مااصمه بین کشورها میشود (.)Nye and Keohane, 1971: 5-35
ازسویدیگر فرد هالیدی ( )Fred Hallidayمعت د است نظریه وابستگی مت ابل در اندیشه
انترناسیونالیستی ریشه دارد و طبق آن ما جا ی از اجتماعی پهناورتر از ملت ر کشوریم؛
ازاین رو وابستگی اقتصادی منجر به کاهش اختالفات سیاسی میشود (Pevehouse,

).2004: 250-253
درواقع نظریه وابستگی مت ابل ادعا دارد وابستگی مت ابل نهادی و اقتصادی عوامل تحریك
در برابر درگیریها را کاهش میدهد ) .(Lampton, 2014: 3, 7 and 122تولید فراملیتی و
وابستگی مت ابل قطعاً هیچ تضمینی علیه جنگ نیست ،اما یك نیروی اصلی برای صل محسوب
میشود ) .(Cooper, 2015: 57روچ نیا معت د است وابستگی مت ابل هاینههای جنگ را برای
همه طرم ها افاایش میدهد ) .(Copeland, 2015: 1, 14 and 437; Roach, 2014در نگاه
کالن پیشفرضهای نظریه وابستگی مت ابل را میتوان اینگونه دستهبندی کرد:
 .1رابطه معكوسی بین تعداد کانالهای ارتباطی و ن ش انحصاری دولت در نظام بینالملل
وجود دارد .یعنی هرچه کانالهای ارتباطی بیشتر شوند ،ن ش دولت کمتر خواهد شد.
 .2وجود کانالهای ارتباطی ماتلف سبب کاهش خشونت در روابط میشوند.
 .3در وابستگی مت ابل اهدام دولتها متنوعتر و مسا ل رفاهی و اقتصادی بیشتر
در دستور کار قرار میگیرند.
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 .4در روا بط وابستگی مت ابل نامت ارن ،دولت با وابستگی کمتر میتواند از این
نامت ارنی برای چانه زنی بیشتر استفاده کند و ترس دولت اعیف از بدتر شدن واعیت
منجر به ت ویت این رابطه نابرابر میشود (صباویان و سروستانی .)142 :1393 ،در
چارچوب نظریات وابستگی میتوان به سه شاخص مهم پرداخت:
الف) مهمترین عامل در تحول مفهوم ،مبانی و ساختارهای امنیت ملی در مسیر
تحو،ت اقتصاد سیاسی بینالملل مربوط به تحول شكل و ماهیت دولت و ظهور بازیگران
جدید است .بهطور تاریای ،تحو،ت اقتصاد سیاسی بینالملل به سمت ت ویت و
سازماندهی متعالی و مسلط دولت ر ملت و ن ش آن در تأمین امنیت ملی گام برداشته
است؛ دولت نیا با همراهی بازار و اقتصاد به گسترل فرایند سرمایهداری در نظام اقتصاد
سیاسی بینالملل کمك کرد .بهاینترتیب رابطه مت ابل اقتصاد ملی و بینالملل با ت ویت
دولت روند تحو،ت اقتصاد سیاسی بینالملل را رقم زد (آکسفورد.)39 :1378 ،
ب) ریچارد کوپر ( )Richard Cooperدر کتاب کالسیك در مورد وابستگی مت ابل
اقتصادی استد،ل میکند که تعامل اقتصادی بینالمللی آزادی عمل کشورها را متناسب
با قدرتشان هم افاایش میدهد و هم محدود میکند.
ج) رابرت کوهن و جوزم نای در تحلیل پیشتازشان تأکید میکنند وابستگی
مت ابل در ساده ترین تعریف به معنای وابستگی دوجانبه است  ...دیدگاه ما بهطور
امنی نشان میدهد ارتباطات وابسته مت ابل همواره هاینههایی دربرخواهد داشت ،زیرا
وابستگی مت ابل خودماتاری را محدود میکند .آنها تأکید میکنند خیال عمومی
وابستگی دوجانبه در دهههای اخیر ر که آن را تا حدود زیادی ناشی از مباد،ت فااینده
اقتصادی میدانند ر میتواند محدودیتهایی را در مورد کاربرد قدرت نظامی بر
دولت ها تحمیل کند .درواقع وابستگی مت ابل در سیاست جهانی به واعیتی اشاره دارد
که میتواند بهعنوان وسیلهای برای نشان دادن عام و اراده به حل اختالفات در مورد مسا ل
جهانی باشد ).(Gartzke, Li and Boehmer, 2001; Gartzke, 2007; Morrow, 1999
هدم از انتااب نظریه وابستگی مت ابل در این نوشتار امكان تبیین بهتر چگونگی
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ایجاد روابط راهبردی دوجانبه میان ایران و چین در قالب این نظریه است؛ ازاینرو به
چگونگی ایجاد وابستگی مت ابل میان دو کشور در قالب متغیرها و ظرفیتهای موجود
پرداخته شده است .با در نظر گرفتن وجود منافع مت ابل طرفین برای یكدیگر بهعنوان پیش
فرض نظریه وابستگی مت ابل ازیكسو و وجود منافع مت ابل دو کشور ایران و چین در
زمینه انرژی ،ترانایت و امنیت میتوان به شكلگیری روابط راهبردی بین ایران و چین در
بلندمدت امیدوار بود .درواقع نظریه وابستگی مت ابل ما را در پی بردن به امكان ایجاد روابط
راهبردی دوجانبه میان ایران و چین رهنمون میسازد .ازاینرو در قسمت سوم به چگونگی
شكلگیری روابط راهبردی طرفین پرداخته شده است .در ادامه برای چگونگی شكلگیری
روابط راهبردی بین ایران و چین ابتدا به شناخت ساختار سیاسی چین و سپس فرصتها و
کانالهای ایجاد روابط راهبردی بین ایران و چین میپردازیم.

 .3ساختار سياسي چين
اجاای ساختار سیاسی چین و نوع روابط حاکم بین آنها از مسا ل و مواوعات مورد توجه
پژوهشگران در سالهای اخیر است .ساختار سیاسی چین از سال  1982تاکنون در عین
حفظ ساختار کلی تغییراتی داشته است .در این میان همواره جایگاه کمیته دا می و رهبر
حاب بهعنوان حل ه اول و دوم قدرت محفوظ و بدون تغییر مانده است .تا پیش از دهه 80
میالدی ساختار سیاسی چین شبیه به جعبهای سیاه بود .پژوهشهای ماتلف نیا شفام
نبودن در ساختار سیاسی چین را بیان میکند؛ ازاینرو عالوهبر اشتراکات در نتایج بهدست
آمده تفاوتهایی نیا وجود دارد .پژوهش ژیا و پنج ،یه از تصمیمگیران مهم در سیاست
خارجی چین را بیان میکند؛ این مراکا تصمیمگیری بهترتیب شامل م امات عالی چین،
وزارتاانهها ،نهادهای اطالعاتی و تح ی اتی دولتی ،شرکتهای محلی و جامعهاند.
ازسویدیگر در چند سال اخیر به ن ش اتاقهای فكر ،رسانهها ،دولتهای محلی و
شرکتهای فراملی بهعنوان بازیگران مؤثر در سیاست خارجی چین نیا پرداخته شده است.
سیستم سیاسی اقتدارگرایانه چین قدرت عظیمی در ساخت سیاست از جمله سیاست
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خارجی به دولت ،حاب و دبیرکل آن داده است .شاید به این دلیل ما و تسه تونگ ،دنگ
شیا وپینگ و شی جین پینگ سه رهبر برجسته در تاریخ جمهوری خلق چین 1بوده و ن ش
مهمی در تغییر سیاست خارجی چین در طول زمان داشتهاند؛ اما این قدرت واگذار شده به
رهبر حاب همراه نظارت است که از شكلگیری دیكتاتوری افسارگسیاته ممانعت کند.
رهبر حاب ن ش اجرایی در قبال سیاستهای تدوین شده حاب دارد و معمو ً،از بین
نابگان سیاسی و نه نظامی انتااب میشود ).(Zhao, 2018: 85-88

دفتر سیاسی  25نفره
دبیرخانه
کمونیست چین

تعامل نظارت و اجرا در حاب

کمیته دفتر
نفره
دا می
دبیرکل7حزب
ارتش

کمیته مرکای  205نفره همراه
با  171عضو علیالبدل
کنگره ملی  2270نفره

شکل.1ساختارسیاسيچینوآمیختگينظارتوتعاملاجرایيدرحزب 

شكل  1ساختار هرمی قدرت سیاسی در چین را نشان میدهد .بیشترین قدرت را
دبیرکل حاب و سپس کمیته دفت ر دا می دارند ،اما در واقع دبیرکل و قا م م ام وی،
دفتر دا می ،کمیسیون نظامی مرکای ایالتی ،دادستانی و دادگاه عالی همگی زیر نظر
کنگره ملی فعالیت دارند .این ساختار به شكلگیری سازوکار پاسخگویی در اجاای
ساختار قدرت منجر شده است؛ به این صورت که دبیرکل حاب در قبال کمیته دفتر
دا می پاسخ گوست .کمیته دفتر دا می در برابر دفتر سیاسی ،و دفتر سیاسی تحت
نظارت کمیته مرکای حاب قرار دارد .کمیته مرکای حاب نیا ازسوی کنگره ملی
1. People Republic of China
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حاب انتااب شده و در برابر آن پاسخگوست .از فواید دیگر این ساختار ،یادگیری و
انباشت تجربه و دانش در قالب ساختاری تك حابی است که تغییر افراد و نابگان
قدرت موجب شكل گیری خأل قدرت و ف دان دانش یا تجربه مدیریت کشور مشابه
سایر نظام های دیكتاتوری فردی ر مانند عراق دوره صدام یا مصر دوره حسنی مبارك ر
نمی شود .نكته جالب در ساختار سیاسی چین ،جایگاه ارتش است .ر یسجمهور در
م ام دبیرکل (رهبر) حاب ،اختیار نصب م امات ارشد نظامی را دارد .ازسویدیگر ،این
فرماندهان در دفتر سیاسی حاب کمونیست نیا عضوند .این ساختار سبب انت ال نیازها
و خواست های ارتش از طریق دفتر سیاسی به اعضای ارشد حاب میشود و فرماندهان
ارتش نیا در انتااب م امات ارشد سیاسی ایفای ن ش میکنند .نحوه حضور فرماندهان
ارتش در حاب یك طرفه است؛ یعنی فرماندهان انتااب شده توسط رهبر بهطور موازی
عضو حاب محسوب می شوند و در قبال حاب نیا متعهد خواهند بود ،اما اعضای
حاب نمی توانند در ارتش ایفای ن ش کنند .شاید علت این مواوع را در ن ش بسیار
مهم ارتش در سده اخیر و تحو،تی از جمله به قدرت رساندن دنگ شیا و پینگ،
است رار نظام کمونیستی ،جنگ کره ،ان الب فرهنگی و ن ش بیبدیل در انتااب رهبران
چین دانست.
راهبرد حضور فرماندهان ارتش در حاب بهعنوان «حضور دولتی در دولت دیگر»
تعبیر شده و تاکنون در ایجاد روابط مسالمتآمیا طرفین موفق عمل کرده است و امكان
و انگیاه شكلدهی کودتا علیه حاب توسط ارتش را کاهش میدهد .از سویی انتااب
اعضا در اختیار رهبر حاب است که باعث پویایی و کاهش تنشهای احتمالی بین
ارتش و حاب در سالهای اخیر میشود .این روند از زمان دنگ شیا و پینگ ایجاد شد
و نتیجه آن حضور رهبران نظامی مد نظر رهبر حاب در حاب و همراهی کردن در
تح ق اهدام دفتر دا می بوده است .روند ورود و پیشرفت نابگان ویرنظامی براساس
مدارك تحصیلی رسمی ،دانش فنی ،تجربه مدیریت و ارتباطات سیاسی یا مهارتهای
سیاسی است .ازسوی دیگر نابگان نظامی چین که به مرتبه افسری کل برسند ،همگی
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عضو حاب محسوب میشوند و فاقد است الل بهویژه در اعالم موااع سیاسیاند
( .)Kiselycznyk and Saunders, 2010: 7-8براساس آخرین تغییرات ساختار حاب
در سال  2017که به رهبری مجدد شی جین پینگ منجر شد ،ساختار ارتش تغییر یافت
به نحوی که چهار فرماندهی عمده ارتش ر یعنی ستاد عمومی (
 ،)Departmentاداره سیاسی عمومی
عمومی

(Logistics Department

(Political Department

General Staff

 ،)Generalاداره لجستیك

 )Generalو تسلیحات عمومی (

General Armament

 )Departmentمنحل و به  15کمیسیون تاصصی زیر نظر ر یسجمهور تبدیل شدند
) .(https://jamestown.orgساختار سیاسی چین مبتنیبر ارتباط درهمتنیده و مداوم بین
حاب ،رهبر حاب و ارتش است؛ به این صورت که حاب رهبر را انتااب و رهبر
حاب (ر یسجمهور) فرماندهان نظامی مدنظر خود را انتااب میکند و فرماندهان
نظامی بهواسطه جایگاه ح وقیشان عضو رسمی حاب شده و در قبال حاب نیا
پاسخگو خواهند بود؛ بنابراین حاب ن ش توازنباشی و هماهنگی بین نابگان سیاسی
و ارتش را دارد.
کنار رفتن هو یا و بانگ از مصادیق بارز ن ش حاب در تأیید یا عدم تأیید عملكرد
ر یسج مهور است .ساختار حاب کمونیسم چین باعث شده تا م امات با،ی حاب،
برای ماندن در قدرت و پیشرفت ،پاسخگویی مناسبی در قبال سطوح پایینتر داشته
باشند چرا که برای ماندن و پیشرفت در سطوح عالیتر به تأیید سطوح پایینتر
نیازمندند .در این ساختار اعضای کنگره توسط اعضای حاب استانی انتااب میشوند و
به تعیین رهبران در سطوح با ،میپردازند .درواقع ساختار سیاسی چین یك مدل نظام
سیاسی اقتدارگرای تكحابی مبتنیبر انتااب و پاسخگویی مت ابل را بیان میکند .رهبر
حاب در جایگاه ر یسجمهور ن ش پیشبرد راهبردهای مدنظر حاب را دارد و
درعینحال از اختیار مناسبی برای تغییر سیاستها برخوردار است .درواقع ،دبیر کل
حاب در جایگاه رهبری برنامه های تدوین شده توسط نابگان و کارشناسان حاب را
دنبال کمیکند و از انعطام ،زم برای اتااذ سیاستهای مناسب برخوردار است .وی
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برای استمرار دوره مدیریت و اجرای کامل سیاستهای مدنظر خود ،به تأیید دفتر
دا می و پاسخ گویی درباره مسا ل مربوط به آن نیاز دارد .پاسخگویی مت ابل در این
ساختار سط کارآمدی حاب کمونیسم چین را ارت ا میدهد بهگونهای که اعف در
عملكرد مانع استمرار دوره مدیریت ر یسجمهور و دبیرکل حاب خواهد شد.
همانطور که دمبو و مارتین نشان میدهند ،سه بازیگر اصلی ساختار قدرت در چین
شامل حاب ،دولت و ارتش با همزیستی مسالمتآمیا کشور را مدیریت میکنند .دلیل
این همزیستی مسالمتآمیا وجود ساختار موازی به نام حاب در کنار دولت و ارتش
است که به صورت یك موجود زنده میان باشهای ماتلف تعادل بهوجود آورده
است .ساختار حاب کمونیست بهعنوان مرکا تجمیع قدرت در چین از دو نهاد عمودی
یكپارچه ،اما درهمتنیده تشكیل شده است .اول کنگره حاب کمونیست چین که
انتااب دفتر سیاسی حاب و کمیته دا می آن را برعهده دارد و دوم دولت ایالتی به
سرپرستی ناست وزیر که ریاست شورای ایالتی را برعهده دارد .شیوه تصمیمگیری این
حاب مبتنیبر «تمرکاگرایی دموکراتیك» است؛ منظور از این عبارت امكان بحث و
گفتوگو درباره سیاست و تصمیمگیری در قالب ساختار متمرکا تكحابی است.
حاصل این رویكرد ایجاد پویایی سیاسی در سطوح ماتلف حاب است و در انتها
سطوح پایین حاب از سطوح عالی پیروی میکنند .کمیته دا می دفتر سیاسی را میتوان
عامل پیشگیری از دیكتاتوری خودسرانه و ت ویتکننده چین در هر دوره دانست؛ این
کمیته  9عضو دارد که  5نفر عضو دا میاند .شی جین پینگ قبل از رهبری حاب جا 9
نفر بود که در کنار لی کفیانگ بهعنوان گاینه رهبری دوره بعد مطرح میگردید .همین
مواوع باعث میشود تا عالوهبر پاسخگویی رهبر به حاب ،تضمین تح ق معاهدات
گذشته ،فرایند جانشینی نیا تسهیل شود ).(Dumbaugh and Martin, 2009: 1-15
بنابراین عالوهبر عدم وجود دیكتاتوری خودسرانه در چین ،یك ساختار
اقتدارگرای کارآمد ایجاد شده که چین را بهسوی پیشرفت سوق داده است .این مواوع
نشان می دهد چین مدرن مصداقی از عملكرد رشد چشمگیر در شرایط ویردموکراتیك
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است .عدم انحصار قدرت در شاص ر یسجمهور (دبیرکل حاب) و توزیع آن در
مجموعهای ا ز نابگان سیاسی ر شامل دفتر سیاسی کمیته مرکای حاب ر حد متناسبی
از پاسخگویی را دربرداشته است ).(Kudamatsu and Besley, 2007: 3-48
براساس آخرین اصالحیه حاب کمونیست دبیرکل با در اختیار داشتن قدرت
اجرایی و ریاست جمهوری ،در رأس قدرت قرار دارد و پس از آن کمیته دا می
حاب و ذیل آن باش های دفتر سیاسی ،کنگره ملی حاب ،کمیته مرکای ،کنگره
استانی حاب ،کمیته استانی ،کنگره استانی حاب ،کمیته باش ،کنگره حابی باش،
کمیته و کنگره حابی سط م دماتی قرار می گیرند .از این نظر مردم برای حضور در
سطوح عالی حاب می توانند از سطوح م دماتی فعالیت های خود را آواز کنند.
با،ترین نهاد قانون گذاری کنگره ملی خلق است که قدرت واع قوانین ،تصویب
معاهدات ،انتااب ر یس جمهور و معاون ر یس جمهور را دارد .طبق آخرین اعالم
حاب کمونیست ،چین با بیش از  86میلیون عضو ،بارگ ترین حاب جهان است؛
براساس آییننامه ا ین حاب هر فرد اعم از کارگر ،کشاورز ،سرباز ،روشنفكر و سایر
طب ات اجتماعی دیگر که سنال به  18سال رسیده باشد ،با قبول اساسنامه و
آیین نامه حاب ،درصورت تمایل به فعالیت حابی می تواند برای ملحق شدن به حاب
کمونیست چین اقدام کند، .زم به ذکر است که جا کلیت فعالیت در حاب
کمونیست برای شروع فعالیت و رشد سیاسی ،روندهای اداره کشور و اعضای هر
قسمت در دوره های ماتلف متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال تعداد اعضای دفتر
سیاسی و کمیته دا می حاب مدام از دوره کمیته مرکای دوازدهم تا هجدهم به
ترتیب ر اعضای دفتر سیاسی بین ر  17تا  25ر و ر اعضای دفتر دا می ر  5تا  9نفر ر
در نوسان بوده است .به اعت اد کارشناسان همین ماتصات از د،یل همراهی چین با اشكال
جدید توسعه و به نوعی مدرنیته چینی بوده است (توفل دریر.)128-351 :1395 ،
یكی از لوازم شكلگیری روابط راهبردی میان کشورها وجود ثبات سیاسی و
اطمینان از تح ق تعهدات طرفین در قبال یكدیگر بوده که مطالعه نظام سیاسی چین
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بیانگر این ویژگی مهم برای ایجاد روابط راهبردی با ایران است .با توجه به موارد
مطرح شده میتوان ساختار سیاسی چین را دارای اقتصاد برنامهریای بلندمدت ،ثبات
سیاسی ،و برخوردار از سط مناسب انعطامپذیری در برابر چالشها و پاسخگویی
مت ابل توصیف کرد .این ساختار بهطور بال وه این امكان را برای سایر کشورها فراهم
می آورد تا با تكیه بر منافع ملی خود ،به یك توافق راهبردی ،باثبات و بلندمدت با
دولت چین دست یابند .ساختار سیاسی چین به نوعی تضمینکننده خطوط کالن این
توافق در یك بازه زمانی بلندمدت است و تغییر در سطوح عالی مدیریتی چین ،منجر به
از بین رفتن خطوط توافق شده در طول زمان ناواهد شد .درواقع هدم از پرداختن به
قسمت مذکور تبیین همراهی نظام سیاسی چین برای شكلگیری روابط راهبردی میان
دو کشور بود .در ادامه به الاامات رشد پایدار چین پرداخته شده که ن ش و اهمیت
ایران را نیا برای تح ق آن نشان میدهد.

 .4الزامات رشد پايدار چين
اصل حاکم بر روابط بینالملل و به تعبیر مورگنتا چراغ راه کشورها در این عرصه منافع
ملی است .منافع ملی چین در سالهای اخیر در گرو تأمین انرژی ،ایجاد امنیت و
ترانایت اقالم خود به سایر ن اط جهان بوده است .ازسویدیگر برای چین رقابت با
آمریكا در سال های اخیر تبدیل به یك چالش شده و منافع ملی چین را در خطر قرار
داده است .با ،گرفتن اختالفات تجاری آمریكا و چین در سالهای اخیر و روندهایی از
جم له حمایت آمریكا از همسایگان ماالف چین و نیاز چین به متحدان راهبردی بدون
وابستگی به ورب برای تأمین انرژی ازیكسو و فشارهای روزافاون تحریمهای آمریكا
علیه جمهوری اسالمی ایران ،میتواند به تح ق همكاری راهبردی ایران و چین منجر
شود .طی گاارشی که در سال  2019توسط تح ی ات کنگره آمریكا ارا ه شد ،برنامه
بلندمدت این کشور برای تضعیف اقتصادی چین در شكل  2آمده است.

رشد اقتصادی سالهای اخیر و پیشرو
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Source: https://fas.or.

.پیشبینيکنگرهآمریکاازرقابتچینوآمریکابراساسرشداقتصادی 

شکل2

با در نظر گرفتن شكل  ، 2اقدامات ترامپ و حتی رؤسای جمهور بعدی آمریكا
برای فشار اقتصادی بر چین در سالهای آتی اجتنابناپذیر است .در م ابل ایجاد برخی
روندها در چین نیا بیانگر ت ویت پارادایم اقتدارگرایی در این کشور است؛ همگرایی
سریع پس از واقعه تیانآنمن ،عادی شدن جانشینی رهبری ر درحالیکه پیشتر با تنشهای
شدید همراه بود ر افاایش معیار شایستهسا،ری برای بسیج اجتماعی ،پذیرل همكاری
تجار موفق و روشنفكران حاب ،ایفای ن ش تاصصی مؤسسات هدفمند و رشد
سازوکارهای مشارکت سیاسی همچون انتاابات روستایی بیانگر همین واقعیت است
(ارووانی و فروتن .)345-347 :1395 ،البته ظهور این نوع اقتدارگرایی بهدلیل ساختار
کارآمد حاب حاکم نه تنها یك عیب تل ی نمیشود ،بلكه مایتی برای رفع مشكالت
اقتصادی و پیشرفت چین محسوب میشود .در این شرایط یعنی بروز اقتدارگرایی در چین
و ت ابل با آمریكا ازیكسو و الاامات رشد پایدار چین یعنی انرژی ،ترانایت و امنیت
ازسویدیگر به چگونگی روابط راهبردی ایران و چین میپردازیم .از الاامات تح ق
وابستگی مت ابل ،همكاری دوجانبه کشورها با توجه به ماایای آنها در ابعاد ماتلف است؛
در ادامه به الاامات رشد اقتصادی پایدار چین یعنی دسترسی به انرژی ،خطوط ترانایتی
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امن و امنیت در جغرافیای اسالمی و ن ش ایران در این زمینهها پرداخته شده است.

.1-4انرژی 
امروزه چین با مصرم حدود  25درصد از انرژی دنیا بارگترین واردکننده نفت خام در
جهان است ،ازاینرو تصمیمات آن بر تعاد،ت بازار انرژی دنیا تأثیر چشمگیری دارد .در
شكل  3روند تولید نفت ،مصرم و واردات نفتی چین در سالهای اخیر آمده است.
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شکل.3نمودارواردات،مصرفوتولیدنفتچین 

براساس شكل  3واردات نفت چین در سالهای  2007تا  2018با روندی صعودی
از  3/27میلیون بشكه به  9/26میلیون بشكه در روز رسیده است .در سال  2012میاان
واردات روزانه این کشور  5/42میلیون بشكه بوده که تا سال  2018نادیك به  70درصد
واردات این کشور افاایش داشته است .در این سالها سهم کشورها از صادرات نفت به
چین دگرگونیهایی داشته است .روند صعودی مصرم نفت خام چین در این سالها
بیانگر رشد حدوداً  85درصدی مصرم در سالهای  2007الی  2018است که طبق
آخرین آمار سال  2019نیا میاان واردات روزانه نفت چین به بیش از  10میلیون و 180
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هاار بشكه در روز رسیده است )، .(https://www.ceicdata.com, 2019زم به ذکر است
شیوع کرونا باعث کاهش واردات نفتی چین نشده و حتی با افاایش  269میلیون تنی در
نیمه اول سال  2020میالدی به میاان متوسط  10/95میلیون بشكه در روز رسیده است
(تسنیم) .سهم کشورهای دارای صادرات نفتی به چین در شكل  4آمده است.
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شکل.4سهمکشورهایمختلفازصادراتنفتبهچین 
در نگاه اول مشاهده سهم کشورهای ماتلف از صادرات نفت به چین بیانگر
سیاست تنوع باشی واردکنندگان یا همان مدیریت انرژی مورد نیاز این کشور است؛ اما
با نگاهی عمیق تر متوجه سهم عمده متحدین آمریكا از صادرات نفت به این کشور
خواهیم شد .نكته قابل توجه احیای واردات نفتی چین از آمریكا با وجود جنگ تجاری
در ماه های اخیر بوده است؛ در این خصوص واردات نفت از آمریكا در ماههای می و
ژو ن سال  2020روزانه  140هاار بشكه است ) .(https://mdeast.newsاین اقدامات
مبنای رفتار سیاست خارجی چین در قالب لیبرالیسم را تأیید میکند .بهعبارتدیگر
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چین به دنبال از بین بردن نظم موجود و رفتار ان البی نیست ،هدم این کشور کسب
حداکثر منافع در قالب نظم موجود است ،اما مشكل فعلی ت ابل منافع اقتصادی این
کشور با آمریكاست که آن برای ایران یك فرصت محسوب میشود .در ادامه به اهمیت
تأمین انرژی چین از خاورمیانه میپردازیم .به جا سه کشور کره جنوبی ،ویتنام و مالای
که سهم ناچیای در صادرات انرژی چین دارند ،سایر کشورهای خاورمیانه
صادرکنندگان اصلی انرژی چین در سالهای اخیر بودهاند.

آسیا

Source: https://oec.world, 2020.

شکل.5میزانصادراتانرژیبهچینازمناطقمختلف 

در بین کشورهای آسیایی عربستان بیشترین حجم صادرات انرژی به چین را دارد؛ این
مواوع از دو جهت اهمیت دارد .1 :درصورت منازعه و اختالم بین ایران و عربستان
احتمال حمایت چین از عربستان بیشتر خواهد بود؛  .2در شرایط تحریم امكان فرول نفت
ایران به چین نسبت به قبل کاهش مییابد؛ بنابراین دستیابی به تواف ی راهبردی دارای
اهمیت است .در ادامه و برای چگونگی روابط راهبردی ایران و چین ،شناخت اهدام چین
در خاورمیانه برای ایجاد روابط راهبردی دارای اهمیت است .هیم و استنسلی در سال

 444مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم423 - 462 ،

 2020براساس پژوهشی با عنوان «ر الیسم چین در خاورمیانه» به نتایج ذیل رسیدند:
ر برخورداری از بارگ ترین منابع نفت و گاز خاورمیانه در کنار بازار مصرم
وسیع ،فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری و افاایش تجارت چین با تكیه بر سكونت
حدود  550هاار چینی در کشورهای خاورمیانه است.
ر تغییر سیاست آمریكا برای کاهش حضور در خاورمیانه با توجه به هاینههای
نظامی زیاد سالهای اخیر ازیكسو و سرمایهگذاری درزمینه نفت و گاز داخلی آمریكا
ازسویدیگر فرصتی برای ت ویت حضور چین است.
ر ویژگی برجسته سیاست خارجی چین ایجاد همكاری با هر نوع رژیم حكومتی
و همكاری براساس منفعتطلبی است.
ر خاورمیانه دریچه ای برای تنفس چین بوده و بیش از نیمی از واردات انرژی چین
از منط ه خلیج فارس است.
ر در پیش گرفتن استراتژیهای حضور بیسروصدای نظامی ،اولویت حضور
اقتصادی بر نظامی ،دوری از به چالش کشیدن منافع آمریكا و عدم تمایل به داشتن
متحد رسمی توسط چین در خاورمیانه.
ر طرح دو دیدگاه درباره آینده حضور چین در خاورمیانه .1 :به ناچار در
خاورمیانه طرم یك کشور را بگیرد و  .2سیاست فعلی چین نیازمند تغییر نیست و به
لحاظ نظامی توانایی م ابله با آمریكا را ندارد ).(Hiim and Stenslie, 2020: 155-162
براساس این پژوهش و در صورت تداوم رقابت آمریكا و چین ر که رشد اقتصادی چین
را کاهش میدهد ر امكان شكل گیری روابط راهبردی ایران و چین بیشتر است .حتی
درصورت تداوم شرایط موجود بین آمریكا و چین ایران میتواند با تكیه بر فرصتهای
موجود بهعنوان یكی از شرکای اقتصادی اصلی چین باشد.

.2-4ترانزیت 
جغرافیای طبیعی ایران عامل مهمی در با ،بردن منافع اقتصادی چین در ورب آسیا و تسهیل
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دسترسی اقتصادی به باش عظیمی از همسایگان وربی و شمالی ایران است .امكان
دسترسی امن به کشورهای وربی تا دریای مدیترانه و همسایگان شمالی از جمله آسیای
میانه مایت مهمی برای با ،بردن حجم تجارت دریایی بین چین و کشورهای وربی و
شمالی ایران است .بهطورکلی جغرافیا ن ش مهمی در اهمیت ترانایتی ایران در طول تاریخ
داشته است؛ حامل ( )Connor J. Hamelمعت د است جغرافیای ایران در عصر صفوی و قرار
گرفتن بین دولت عثمانی و مغولستان ن ش اصلی در شكوفایی اقتصادی ایران ایفا کرده
است .ایجاد کاروانسراها در دوران ورود ادویه هند ،ابریشم چین و طالی ورب باعث رونق
اقتصادی ایران بود ) .(Hamel, 2017: 6-10درواقع جغرافیای ایران با اناوا سازگاری ندارد
و مرکا مراودات کشورهای منط ه خاورمیانه و جهان تل ی میشود .ازاینرو چین میتواند با
استفاده از بنادر و خطوط ریلی ایران به توسعه صادرات خود در خاورمیانه و کسب منافع
بلندمدت اقدام کند .مسیرهای ارتباطی آماده ریلی بندرعباس به آذربایجان ،بندرعباس به
ترکیه ازیكسو و مسیرهای در حال تكمیل چابهار ر سرخس ،چابهار ر افغانستان و اتصال
ریلی کرمانشاه ر عراق میتواند به ت ویت حضور چین در ورب آسیا و آسیای میانه منجر
شود .طبق آمارهای جهانی سال  1398چین بیشترین صادرات را به کشورهای عراق و
سوریه داشته است که با استفاده از ترانایت کا،های خود از طریق ایران به تثبیت جایگاه
خود و کسب منافع بیشتر در این راستا بپردازد ) .(www.trademap.orgبا توسعه بندر
شهید بهشتی چابهار در سالهای اخیر امكان پهلوگیری انواع کشتیهای قارهپیما وجود دارد.
ازسویدیگر ایجاد توافقنامه با چین و ورود سرمایهگذاری خارجی امكان رفع مشكالت
زیرساختی وجود دارد .درصورت توافق راهبردی ایران و چین جمعیت بازار مصرفی منط ه
خاورمیانه و آسیای میانه ر همراه با افغانستان ر حدود  490میلیون نفر بدون در نظر گرفتن
متحدان راهبردی آمریكا ر امارات ،عربستان و قطر ر خواهد بود .این مواوع با توجه به
مایت نسبی چین در تولید اقالم مصرفی ماتلف و پیشرفتهای فناورانه میتواند به
سودآوری حداکثری این کشور منتج شود.
عالوهبر کاربردهای جغرافیایی فوق ،یكی از کریدورهای اصلی عبور پروژه یك کمربند
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ر یك راه از ایران است .یك شاخه این پروژه از شمال به جنوب از قااقستان و سپس
ترکمنستان از ایران عبور میکند .ابتكار یك کمربند ر یك راه ()Belt and Road Initiative
اولین بار توسط شی جین پینگ ،ر یسجمهور چین در شهر آستانه ،پایتات قااقستان و
سپتامبر  2013اعالم شد .به اعت اد کارشناسان ادوام اقتصادی اوراسیا ممكن است از مهمترین
روندهای اقتصاد جهانی در قرن  21باشد که احتما ً،این پروژه عامل اصلی در تح ق آن خواهد
بود .در این میان اختالفات سیاسی ارمنستان و آذربایجان درباره کریدورهای احتمالی شمال ر
جنوب از ایران به اروپا رقابت وجود دارد که برای ایران فرصتی برای تكمیل پروژه یك
کمربند ر یك راه است .شكل  7نشاندهنده پروژه یك کمربند ر یك راه و عبور یكی از
کریدورهای آن از ایران است.

Source: Sersian.cri.cn, 2016.

شکل.6پروژهیککمربندـیکراه 
با در نظر گرفتن شكل  6و تح ق آن نه تنها منافع اقتصادی بلكه نفوذ سیاسی چین
تا کشورهای دریای مدیترانه امتداد خواهد یافت .وجه دیگر اهمیت ترانایتی ایران حضور
چین در خلیج فارس است که اصلیترین منط ه تأمین انرژی از دیدگاه چینیهاست.
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حضور همهجانبه ایا،ت متحده آمریكا در منط ه خاورمیانه برای کنترل و سیطره بر
اصلیترین منط ه تأمینکننده انرژی دنیا ،بر وابستگی چین به منابع انرژی خاورمیانه و
همچنین سرمایهگذاری این کشور در این منط ه تأثیرات نامطلوبی گذاشته است.
تحلیلگران امنیت انرژی چین معت دند این کشور در آینده بر سر منابع نفتی خاورمیانه با
آمریكا و متحدانش وارد رقابت جدی خواهد شد؛ در شرایط فعلی کنترل نفت خاورمیانه
تا حد زیادی در اختیار آمریكاست و ژاپن و اروپا بهعنوان شرکای آن ،واردکنندگان مهم
نفت این منط هاند .اکنون ایران مرکا ث ل مهمی در ساختار امنیت انرژی چین محسوب
میشود و درصورت بهکار بردن استراتژی ژ وپلیتیكی مناسب ،میتواند با استفاده از
ژ وپلیتیك انرژی اید ال بهوجود آمده ،وزن ژ وپلیتیك خود را ارت ا دهد (صفوی و
مهدیان)38-45 :1389 ،؛ این راهبرد جدید را میتوان حضور ترانایتی چین در ورب آسیا
و آسیای میانه از طریق ایران دانست .بندر بینالمللی چابهار دروازه ورود چین برای
اتصال به آسیای میانه و دریای مدیترانه خواهد بود .شكل  7بیانگر اهمیت جغرافیای ایران
در دسترسی ترانایتی چین از آسیای میانه تا دریای مدیترانه است.

مأخذ :نگارندگان.

شکل.7اهمیتترانزیتایرانبرایچیندردسترسيبهآسیایمیانهوغربآسیا 
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.3-4همکاریسیاسيـامنیتي 
سیاست داخلی و خارجی دارای تأثیرات مت ابل بر یكدیگر هستند .البته میاان این
تأثیرگذاری به ماهیت محیط داخلی و بینالمللی و نوع تصمیم گیرندگان در هر کشور
بستگی دارد (صبوری و صالحیان .)137 :1396 ،با در نظر گرفتن این مواوع اهمیت حل
مناقشات داخلی بر تصمیمات سیاست خارجی کشورها مشاص میشود .از مهمترین
چالشهای اخیر چین در عرصه داخلی ظهور گروههای تروریستی است که با کشورهای
وربی و عربی در ارتباطاند .این درحالی است که چین بهواسطه رشد اقتصادی مطلوب در
سالهای اخیر به همراه کردن مردم با سیاستهای خود موفق شده است .در ادامه به تعامل
سیاست داخلی و خارجی چین و ارتباط امنیت سیاسی و رشد اقتصادی چین میپردازیم.
سنگ بنای مهم واعیت سیاسی چین ،اقتصاد این کشور است .به عبارتی به دنبال
رشد اقتصادی ،موسوم به معجاه اقتصادی ،ناآرامیها کاهش یافت و به دنبال آن در دهه
اخیر با کاهش تدریجی رشد اقتصادی چین فشار بر هیئت حاکمه افاایش یافته است.
در واقع حاکمیت چین برای پوشش دادن اعترااات اجتماعی و تثبیت کارآمدی خود
رشد اقتصادی را هدم اصلی خود قرار داد .مینكشینپی ،استاد مسا ل چین در کالج
کلرمونت مكکنا

(McKenna College

 ،)Claremontمعت د است توقف سط

زندگی

طب ه متوسط چین به افاا یش ناراایتی داخلی مردم و ناکارآمدی این کشور منجر
میشود .بهروم آتش بس در جنگ تجاری پس از توافق موقت چین و آمریكا ،در ژانویه
سال  ،2020جدایی اقتصادی آمریكا و چین بهدلیل تداوم ایجاد محدودیتهای آمریكا
علیه چین ت ریباً قطعی است ) .(www.foreignaffairs.comازسویدیگر در سالهای
اخیر ایا،ت متحده به دنبال بهرهگیری از شكامهای اجتماعی داخلی چین ،تشدید
اعترااات اجتماعی و فعال کردن اقلیتهای مذهبی و قومی با عناوین ماتلف از جمله
ح وق بشر و دموکراسی بوده است .این مواوع در کنار کاهش یافتن رشد اقتصادی
چین بیانگر جدیت رقابت آمریكا و چین و نیاز چین به بازنگری روابط اقتصادی خود
با این کشور است.
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در امتداد مسا ل داخلی چین ،اقلیتها مهمترین کنشگران امنیتی چین در سالهای
اخیر بودهاند .با وجود جمعیت کم اقلیتها در چین ،اما بهدلیل جنبههای جغرافیای
استراتژیك ،جمعیت ویرمتراکم ،تبلیغات مثبت و پیشگیری از تشدید مشكالت استراتژیك،
منابع ونی ر از جمله طال و زوال سنگ ر و جذب توریسم آنها از اهمیت با،یی
برخوردارند .پژوهشی در سالهای  1956و  1957مشاص کرد اقلیتهای چین از
حاکمیت کامالً ناراایاند و تمایالت است اللطلبانه نیا دارند .اعتراض و است اللطلبی
اقلیتها در حالی مطرح شد که حفظ تمامیت ارای از اهدام اصلی سیاست خارجی چین
است (ارووانی و فروتن .)288-308 :1395 ،در سالهای اخیر نیا ظهور بنیادگرایی اسالمی
برای دولت چین به یك معضل بارگ تبدیل شده و منط ه خودماتار سین کیانگ ،در ورب
چین ،با آسیای مرکای در سالهای اخیر همواره جو،نگاه فعالیت گروههای فعال
است اللطلب به خصوص گروه ترکستان شرقی بوده است .دو گروه اصلی سین کیانگ
عبارتند از« :جنبش اسالمی ترکستان شرقی» و «کنگره جهانی اویغور»؛ جنبش اسالمی
ترکستان شرقی در سال  1993در پی فروپاشی شوروی ایجاد شد و با احااب و گروههای
افراطی در آسیای مرکای و همچنین افغانستان ارتباط برقرار کرد .حسن محمود بهعنوان
مؤسس این جنبش همزمان با سیطره طالبان بر کابل و بیش از  90درصد خاك افغانستان،
در سفر به این کشور آن را تحت حمایت طالبان قرار داد« .کنگره جهانی اویغور» نیا
گروهی جداییطلباند که در سال  2004توسط رابعه ودیر تأسیس شده و تالل خود را
با عنوان دموکراسی و دفاع از ح وق بشر قرار دادهاند .این گروه تحت تأثیر فضای بعد از
جنگ سرد تالل خود را کسب هویت فراناسیونالیستی معرفی کردهاند و حرکتهای
اعتراای را دارای ماهیت دموکراسیخواهانه میداند .رویكرد رهبران این کنگره که عمدتاً
در آمریكا مست رند ،فشار علیه پكن درزمینه مسا ل فرهنگی و هویتی بوده است.
در بعد امنیتی در سالهای اخیر باش های وسیعی از جنگجویان اویغور توسط
سازمان اطالعات و امنیت ترکیه آموزل دیده و پس از بیعت با داعش وارد استانهای
حلب و ادلب در شمال سوریه شدند .جنبش اسالمی ترکستان از ابتدای سال 2013
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شاخهای نظامی تحت نظر و مستشاری افسران ترکیه تأسیس کرد و با حمایت لجستیكی
عربستان توانستند جنگجویان زیادی را آموزل و تربیت کنند (ده انی .)1395 ،ایغورها
یكششم کل مساحت چین در ورب این کشور را با جمعیتی بیش از 20میلیون نفر
تشكیل میدهند .با تشكیل داعش ،سین کیانگ با،ترین تعداد جنگجویان خارجی ر
حدود  5000نیرو ر را برای آن تأمین کرده است .اکثریت ساکنان ویرچینی سین کیانگ
را اویغورها و مسلمانان اهل سنت تشكیل میدهند ،همین امر بستری برای گسترل
اندیشههای داعش در منط ه است ).(Mahmut, 2019: 25-38
در کنار موارد فوق کشورهای عربستان ،ترکیه و آمریكا نیا در سالهای اخیر در
شكلگیری و ت ویت گروههای افراطی چین ن ش ملموسی داشتهاند .چالش حكومت چین
با ایغورها اگرچه ساب ه نادیك به یك قرن دارد ،اما تشكیل و فعالیت دو گروه جداییطلب
«جنبش اسالمی ترکستان شرقی» و «کنگره جهانی اویغور» در منط ه سینکیانگ که مرکا آن
شهر «ارومچی» است ،باعث شد تا فضای حاکم بر این منط ه نسبتاً امنیتی شود .سازمان
جداییطلب ترکستان شرقی مهمترین جریان جداییطلب در منط ه سین کیانگ است .از
مصادیق حمایتهای آشكار ترکیه برگااری همایشهای ماتلف برای ت ویت جداییطلبان
بوده است .سازمان ترکستان شرقی ،در سال  ،1992با حمایت مالی ترکیه و چند کشور
اسالمی دیگر ،کنفرانسی در شهر استانبول ترکیه برگاار کرد که مهمترین تصمیمات اتااذ
شده در آن ،تأکید بر تشكیل دولت ترکستان شرقی بود .ازسویدیگر در چند سال اخیر
ن ش ایغورها در همكاری با داعش و حضور در خاورمیانه برجسته بوده است؛ جنبش
اسالمی ترکستان شرقی که  120سال قبل بهمنظور پیگیری ح وق اویغورها در ترکستان
شرقی تشكیل شده بود؛ توسط سرویسهای جاسوسی وربی ،سازمان جاسوسی ترکیه و
عربستان سعودی دچار استحاله فكری و با انحرام از ع اید و اهدام اولیه ،به گروهی
تكفیری تبدیل شده است .در پنج سال اخیر دولت و سازمان اطالعاتی ترکیه و عربستان
سعودی ،صدها نفر از این اقلیت را در پادگانهای آموزل نظامی ترکیه آموزل داد و
حداقل در قالب یك تیپ هاار نظامی مجها به تسلیحات سنگین (توپاانه ،تانك ،نفربر و
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 )...را داخل خاك سوریه زیر پرچم ال اعده بهکار گرفته است .دولت ترکیه و سازمان
جاسوسی آن در سالهای گذشته با اعطای تابعیت ترکیه به هااران نفر از این قوم
حمایتهای گستردهای از اویغورها را به عمل آورده است .با روی کار آمدن دونالد ترامپ
و سیاستهای تهاجمی در نظام بینالملل ،برای افاایش فشار بر چین ،سیاستهای حمایتی
خود را از این جنبش در چین ازسرگرفته است ) .(farhikhtegandaily.comتجربیات ایران
از ت ابل با گروههای تروریستی و سازمانیافته ازیكسو و رویكرد حاکمیت چین در قالب
«عدم تحمل رادیكال»

(Intolerance

 )Radicalکه از سال 1949مطرح شده ازسویدیگر،

میتواند بسترساز همكاری سیاسی ر امنیتی ایران و چین باشد.

آمریكا

اهداف
تروریستی(کمک به
داعش و مقابله با

حامیان جنبش

عربستان

اسالمی
ترکستان شرقی

ترکیه

اه
فشار به چین
به عنوان یک اهرم
سیاسی

مأخذ :یافتههای پژوهش.

شکل.8کشوهایحاميجنبشترکستانشرقيواهداف 

.4-4روابطراهبردیایرانوچیندرچارچوبوابستگيمتقابل 
در این قسمت به چگونگی ایجاد روابط راهبردی ایران و چین در چارچوب وابستگی
مت ابل می پردازیم و استفاده از متغیرهای اقتصادی و سیاسی مطرح شده را در این
چارچوب تبیین میکنیم .در ادامه با تحلیل متغیرهای مطرح شده در قسمت قبل
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به چگونگی تح ق روابط راهبردی میران دو کشور ایرران و چین پرداخترهایم.
طبق نظریه وابستگی مت ابل وجود متغیرهایی برای شكل گیری رابطه میان دو کشور
اروری است .از همین رو تبیین متغیرهای انرژی ،ترانایت و امنیت جغرافیای اسالمی
برای منافع چین و متغیرهای زنجیره ارزل افاوده ،زیرساختهای ترانایتی و تأمین مالی
فعالیتهای صنعتی برای منافع ایران در چارچوب وابستگی مت ابل قابل تح ق است .در
ادامه به چگونگی ایجاد روابط راهبردی ایران و چین در چارچوب رویكرد وابستگی مت ابل
پرداخته شده است .با توجه به سوابق روابط دو کشور در چند دهه اخیر و وجود متغیرهای
،زم برای ایجاد وابستگی مت ابل شكلگیری روابط راهبردی امكانپذیر است .بسترسازی
م دماتی شكلگیری روابط راهبردی میان ایران و چین را میتوان روابط حسنه میان دو کشور
و ایجاد قراردادهای همكاری در  4دهه اخیر دانست (مرکا پژوهشهای مجلس.)4-6 :1395 ،
استفاده از رویكرد وابستگی مت ابل اقتصادی در تعامالت بین اتحادیه اروپا و آمریكا در قبال
چین بدیهی است و ایجاد جنگ تجاری آمریكا و چین را میتوان از تضعیف این رویكرد
بین دو کشور دانست .بهنظر میرسد فشارهای آمریكا به چین بهدلیل تراز منفی این کشور و
ظهور اید ولوژی بهجای منفعتطلبی صرم در دوران شی جینگ پینگ باشد .ازسویدیگر
ظهور اید ولوژی در سیاست خارجی چین نه تنها با اهدام سیاست خارجی ایران مغایرتی
ندارد ،بلكه از جهت ت ابل با هژمونی گذشته آمریكا بسیار مثبت است .وجود ظرفیتهای
پرداخته شده در قسمت قبل یعنی همكاریهای انرژی ،ترانایت و امنیت میتواند به ایجاد
مدل زیر در ایجاد روابط راهبردی ایران و چین منتج شود.
در چارچوب آینده حضور و چین و روندهای موجود شكل گرفته بین چین و آمریكا
از جمله جنگ تجاری ،میتوان به بررسی ن ش ایران برای تأمین انرژی چین پرداخت .از
بین کشورهای صادرکننده نفت به چین ویر از روسیه سایر کشورهای عربستان ،آنگو،،
عراق ،عمان ،برزیل ،کویت و کنگو تأثیرات شدیدی از سیاستهای آمریكا دارند؛
بهنحویکه با ایجاد محدودیتهای انرژی توسط آمریكا در آینده این کشورها به تبعیت از
آن خواهند پرداخت .م ایسه کشورهای مست ل و تحت نفوذ آمریكا بیانگر شرایط نامطلوب
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چین درزمینه واردات انرژی است .بهعبارتدیگر چین با تالل برای تنوعباشی واردات
درواقع سهم با،یی از واردات انرژی مورد نیاز خود را در اختیار متحدان آمریكا قرار داده
که درصورت ت ابل ،منجر به اربه اقتصادی شدید به چین خواهد شد.

چین

*زنجیرهارزش

* انرژی

افزوده

* امنیت جغرافیای

*زیرساختهای

اسالمی

ترانزیتي

*ترانایت

ایران

*تأمینمالي
فعالیتهایصنعتي

مأخذ :یافته های پژوهش.

شکل.9مدلوابستگيمتقابلایرانـچین 

ازسویدیگر ،ظرفیت ذخایر نفتی اثبات شده ایران  208هاار و  600میلیون بشكه
است ) (https://www.opec.orgکه قابلیت ایران را برای افاایش صادرات نفتی خود در
شرایط عدم تحریم بیان میکند .بنابراین درصورت اقدام چین برای انتااب شرکای
راهبردی در ت ابل با آمریكا ،ایران بهترین گاینه در خاورمیانه است .در نگاهی کالنتر
میتوان ایران را در کنار روسیه ر که تولید نفت روزانه نادیك به  10میلیون بشكه در
روز دارد ر و وناو ال در نظر گرفت که امكان تأمین پایدار انرژی مورد نیاز چین را
دارند .عالوهبر نفت درزمینه تأمین منابع انرژی گاز نیا ایران با داشتن حدود  17درصد
کل ذخایر گازی جهان ،رتبه دوم ذخایر گازی جهان را دارد )(www.worldometers.inf

که میتواند تأمینکننده گاز مورد نیاز چین بهعنوان بارگترین واردکننده جهان نیا باشد.
در بعد ترانایت ،چین با اتصال به آسیای میانه در شمال و دریای مدیترانه در ورب
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میتواند به توسعه منافع اقتصادی خود بپردازد .در این زمینه تكمیل زیرساختهای ریلی
اتصال چابهار به آسیای میانه و همكاریهای تجاری با کشورهای این منط ه برای چین ،برابر
با توسعه بیشتر منافع اقتصادی این کشور است .اهمیت اصلی استفاده ترانایتی چین از ایران
در کنار بعد اقتصادی نفوذ سیاسی در کشورهای منط ه است؛ بهنحویکه با ترانایت مطمئن از
طریق ایران به کشورهای آسیای میانه و بندر ،ذقیه ( )Latakiaخواهد رسید .گسترل عمیق
نفوذ امنیتی چین در م ابله با نفوذ آمریكا در خاورمیانه قرار خواهد گرفت .در این راستا نیاز به
متحد راهبردی که بتواند بدون وابستگی به آمریكا به تأمین منافع چین بپردازد ،اروری
خواهد بود؛ ازاینرو عالوهبر منافع ترانایتی ،وابستگی به واردات نفت از متحدان آمریكا یعنی
عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش یافته و ایران جایگاین خواهد شد .اتصال
چابهار به آسیای میانه و بندر ،ذقیه کانون توجه برای کسب منافع چین از طریق ترانایت
ایران است .در شرایط فعلی نیا ایران به لحاظ ثبات سیاسی و کریدورهای ارتباطی همان
جایگاه قرون قبل را دارد؛ تفاوت اصلی دوره معاصر هژمونی آمریكا و تاللهای تحریمی آن
برای پیشگیری از رونق اقتصادی است.
در زمینه امنیتی نیا حاکمیت چین در مواجهه با اعترااات داخلی مسلمانان برآورده
کردن همان خواسته آمریكا است .بهنحویکه با تداوم این رویكرد دامنه اعترااات و
فشار بر چین در نظام بینالملل بیشتر خواهد شد و این تأمینکننده خواسته آمریكا،
ترکیه و عربستان است .در سالهای اخیر ت ابل با گروهكهای تروریستی و تكفیری در
منط ه خاورمیانه یكی از ن اط قوت ایران در عرصه امنیتی بوده و عالوهبر همكاریهای
امنیتی بینالمللی ر که مصداق آن برگااری رزمایش نظامی در سالهای اخیر بوده ر در
سط

داخلی نیا ایران می تواند به همكاری با چین بپردازد .حضور جنبش اسالمی

ترکستان شرقی در افغانستان امن اینكه تهدیدی برای امنیت افغانستان است ،ترس
بارگی برای کشور چین نیا محسوب میشود .بازگشت مجدد این گروه جنبش اسالمی
ترکستان شرقی به کشور معضالت امنیتی بهبار آورد؛ هرچند منافع چین خارج از قلمرو
این کشور نیا مورد تهدید این گروه واقع شده است که برای نمونه میتوان به حمله
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ظهیر خلیلام به سفارت چین در سال  2016در کشور قرقیاستان اشاره کرد.

Source: www.reddit.com, 2020.

شکل.10نقشهجغرافیایيترکستانشرقي 

بنابراین همكاری راهبردی ایران و چین در قالب وابستگی مت ابل دوسویه خواهد بود.
عالوهبر همكاریهای ایران و چین درزمینه انرژی و ترانایت ایران ،همكاریهای امنیتی
دوطرفه نیا قابل اجرا است .درزمینه انرژی حضور چین در ایران برای راهاندازی
شرکتهای تبدیلی نفت خام به فراوردههای نفتی قابل توجیه خواهد بود؛ این مواوع
عالوهبر رفع چالش خامفروشی نفت در سالهای اخیر میتواند به ایجاد وابستگی مت ابل
اقتصادی و رفع چالشهای ناشی از تراز منفی طرفین کمك کند .عالوهبر این تكمیل دایره
تأمین فراورده نفتی ،انرژی و سایر فعالیتهای اقتصادی بهواسطه سرمایهگذاری چین برای
ایران قابل اجرا است .به عبارتی چین در قبال استفاده از ثبات سیاسی و امنیتی ایران برای
دسترسی به بازارهای آسیای میانه و کشورهای ورب آسیا ر از جمله ایران ،عراق و سوریه ر
به ایجاد و ت ویت زیرساختهای فعلی و سرمایهگذاری در این زمینه خواهد پرداخت.
با استفاده از نظریه بازیها و الگوی معمای زندانی ،میتوان چارچوب سادهای از
روابط ایران ر چین را با توجه به مطالب مطرح شده نشان داد .مطابق جدول  ،2درصورت
وقوع سناریوی همكاری برای هر دو کشور در قالب الگوی وابستگی مت ابل ،هر دو کشور
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از این همكاری سود برده و عایدی دو کشور برابر با  A+eو  B+eبهترتیب برای چین و
ایران خواهد شد .درصورت خواست یك طرم برای همكاری و عدم همكاری طرم
م ابل ،منافع هر دو کشور نسبت به حالت اول کاهش مییابد که این کاهش برای کشوری
که راهبرد همكاری را انتااب میکند بهطور طبیعی بیشتر است .چراکه بهدلیل انتااب
راهبرد همكاری هاینه بیشتری را ت بل میکند .در نهایت ،اگر هر دو کشور راهبرد عدم
همكاری را انتااب کنند ،هر دو به یك میاان متضرر خواهند شد .اگر فرض کنیم میاان
ارر در این حالت برابر با میاان ارر در حالتی است که یكی از طرفین راهبرد همكاری و
دیگری عدم همكاری را انتااب کند ،در این صورت برای هر دو کشور بهینه آن است که
راهبرد همكاری را انتااب کنند .چراکه اگر یكی از طرفین راهبرد عدم همكاری را انتااب
کند ،عایدی کمتری نسبت به حالت همكاری بهدست خواهد آورد.
بنابراین با توجه به گاارهها و فروض مطرح شده فوق ،توازن بهسمت همكاری توسط
دو کشور حرکت خواهد کرد .نتیجه همكاری دو کشور ایران و چین نیا یك قاعده برد ر
برد خواهد بود که منافع طرفین را تأمین میکند .نتایج حاصل شده از الگوی ساده فوق ،با
مطالعات دیگر همخوانی دارد .برمبنای این مطالعات ،همكاری اقتصادی ایران و چین
رابطهای برد ر برد مبتنیبر منافع ملی طرفین است (قاایزاده و طالبیفر.)20 :1390 ،
جدول.2الگویبازیایرانوچین 
ایران
عدمهمکاری

همکاری 

 )2(A-e, B

)1( A+e, B+e

همكاری

 )3(A-e, B-e

)4( A, B-e

عدم همكاری

چین

مأخذ :پژوهشگر.

الگوی فوق نشان میدهد جدا از اینكه چه دولتهایی در ایران و چین در رأس کار
باشند ،بهدلیل منافع دوطرفه حاصل از همكاری دوجانبه و رابطه برد ر برد حاکم بر این
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منافع ،ایران و چین بهطور طبیعی راهبرد همكاری را در الگوی وابستگی مت ابل با یكدیگر
اتااذ خواهند کرد .حضور هر متغیر بیرونی مانند جنگ تجاری ایا،ت متحده با چین یا
اعمال تحریمهای اقتصادی ازسوی ایا،ت متحده برای ایران صرفاً میتواند از جهت زمانی
و دامنه همكاری ،بر این روند طبیعی تأثیرگذار باشد ،اما نمیتواند آن را بهطور کامل متوقف
کند .با این الگو ،میتوان روند شكل گرفته در حوزه سیاست خارجی دولتهای یازدهم و
دوازدهم را بهخوبی توای داد .هرچند در ابتدای دولت یازدهم ،توسعه روابط با اروپا
بهعنوان اولویت اصلی اقتصادی و سیاسی دولت در دستور کار قرار گرفت؛ اما در ادامه،
بهدلیل منافع اندك اقتصادی مرتبط با این راهبرد ،توسعه روابط با شرق بهویژه با چین ،در
دولت دوزادهم بهعنوان راهبرد اصلی مورد توجه قرار گرفت بهگونهای که برای اولینبار،
پیشنویس تفاهمنامه راهبردی  25ساله ایران و چین تدوین شد .این همان مواوعی است
که مورد اشاره سرم الهنویس روزنامه دنیای اقتصادی قرار گرفت که« :تحول در روابط با
چین ،بهصورتی تناقضآمیا ،در حال بدل شدن به مهمترین میراث سیاست خارجی دولت
فعلی ایران است» (روزنامه دنیای اقتصاد).
ایجاد روابط راهبردی بین ایران را میتوان نوعی اتحاد طبیعی دانست؛ از اباارهای مهم
اتحاد طبیعی و همگرایی کشورها وجود تهدیدات مشترك ،عال ق و منافع مشترك،
اشتراکات فرهنگی ،وابستگیهای تمدنی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایا است
(حافظنیا و زرقانی )141 :1391 ،که درزمینه ایران و چین صدق میکند .وجود اشتراکات
ماتلف از جمله م ابله با هژمونی آمریكا ،قرار گرفتن در نیمکره شرقی ،برخورداری از
تمدن کهن ،ادراك وجود تهدید مشترك در زمینه تحریمهای اقتصادی آمریكا و امكان
برقراری روابط مت ابل اقتصادی بهطور طبیعی ایران و چین را در کنار یكدیگر قرار میدهد.
درواقع کشورهای ایران و چین با داشتن کمترین چالش بهطور طبیعی میتوانند به تعمیق
روابط خود در ابعاد ماتلف بپردازند .ازسویدیگر با مطالعه روابط راهبردی چین و اتحادیه
اروپا در چند دهه اخیر متوجه تدریجی بودن این فرایند خواهیم شد؛ بهطوریکه شروع
فرایند با مشارکت سازنده بوده و اسناد و مواف تنامههای طرفین پس از  1991تأیید همین
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مواوع است .نتیجه این تواف ات بسترسازی مشارکت فراگیر و در انتها مشارکت راهبردی
فراگیر شده است .نكته دیگر در شكلگیری روابط راهبردی دو کشور ادراك مشترك
طرفین برای کسب منافع بیشتر بوده است (سازمند و ارووانی.)85-84 :1396 ،

 .5نتيجهگيري
وابستگی مت ابل ،از مهمترین الگوهای شكلدهی روابط دوجانبه میان کشورهاست .در
این الگو ،تكیه دو طرم بر رفع نیازهای طرم م ابل با استفاده از مایتهای داخلی
بهعنوان محور توسعه روابط اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته میشود .در این حالت،
وابستگی نه تنها منجر به ایجاد اعف در روابط نشده بلكه سط تعامل دو طرم را
ارت ا میدهد .چین ،به عنوان کشوری موفق و توسعه یافته توانست با تكیه بر جذب
سرمایهگذاری خارجی و بهرهگیری از مایتهای داخلی با حفظ ساختار سیاسی
اقتدارگرایش ،روند رشد بلندمدت را برای اقتصاد خود فراهم آورد .با این وجود،
استمرار رشد اقتصادی پایدار برای چین مستلام دسترسی پایدار این کشور به منابع
انرژی ،خطوط امن ترانایتی و کاهش تنش فرقهای در جغرافیای داخلی است .در
م ابل ،ایران با برخورداری از منابع فراوان انرژی ،محوریت ژ وپلیتیك در ترازیت
منط های و بین المللی ،قرار گرفتن در راه ابریشم جدید ،نفوذ و اهمیت فراوان در جهان
اسالم و منط ه خاورمیانه به لحاظ سیاسی و امنیتی ،میتواند پاسخگوی نیازهای
راهبردی چین در سه حوزه ذکر شده باشد .همچنین نیاز ایران به شكلدهی زنجیره
ارزل در صنایع پایین دستی انرژی ،تكمیل زیرساختهای ترانایتی و دسترسی به منابع
مالی ارزان نیا در ن طه م ابل ،نیازهای ایران برای شكلدهی فرایند توسعه اقتصادی
است .حدود دوسوم از انرژی وارداتی چین از کشورهای همسو با بلوك ورب وارد
می شود .بنابراین ،درصورت هرگونه تنش اقتصادی یا سیاسی بین چین و ایا،ت متحده،
این وابستگی به عنوان اهرم فشاری ازسوی ایا،ت متحده علیه چین مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .چین ،بهعنوان صادرکنندهای بارگ ،برای حفظ صادرات خود نیازمند
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دسترسی به خطوط ترانایتی امن است که در شرایط افاایش تنش با ورب ،بتواند ارسال
کا،های صادراتی از مسیر این خطوط را تضمین کند .همچنین ،حضور اقلیت مسلمان
قابل توجه در شمال شرق چین و فعالیت گروههای اسالم گرای تندرو در این منط ه،
سبب ایجاد تنشهای قومی و مذهبی در جغرافیای سیاسی چین شده است .ایران با
برخورداری از موقعیت ژ وپلیتیك مناسب در منط ه آسیای وربی ،دسترسی به خطوط
ترانایتی اتصال آسیای میانه ،شرق اروپا و آسیای شرقی ،برخورداری از منابع انرژی
فراوان ،نفوذ درجغرافیای فعالیت گروههای اسالمی و سالها تجربه مبارزه با گروههای
تكفیری و تندرو ،بهترین گاینه برای شكلدهی یك مشارکت راهبردی بلندمدت است.
کیفیت ساختار سیاسی چین ،امكان شكلدهی یك رابطه راهبردی بلندمدت را تضمین
میکند .نظام سیاسی اقتدارگرای تكحابی که در آن ،قدرت سیاسی بین دبیرکل و دفتر
دا می حاب ت سیم شده بهگونهای که دبیرکل حاب بهعنوان ر یسجمهور ،در برابر
دفتر دا می حاب پاسخگوست ،این امر سط مناسبی از کارامدی را برای این کشور
فراهم آورده است .سازو کار انتااب دبیرکل و اعضای دفتر دا می که از طریق
کمیتههای درونحابی صورت میگیرد ،استمرار سیاستهای بلندمدت در این کشور را
بهروم تغییر افراد امانت میکند .چراکه خطوط کلی سیاستها ازسوی حاب دنبال
شده و صرم تغییر فرد به تغییر راهبردی در این خطوط منجر نمیشود .استفاده از
الگوهای ساده نظریه بازیها نشان میدهد رابطه مبتنیبر همكاری عالوهبر اینكه منافع
اقتصادی گسترده ای برای دو کشور ایران و چین به دنبال دارد ،موجب تعادل طبیعی
روابط دو کشور نیا میشود .در این میان ،حضور متغیر مداخلهگر و برونزایی چون
ایا،ت متحده ،صرفاً ،ازنظر زمانی رسیدن به این تعادل طبیعی را تسریع میکند یا به
تأخیر میاندازد.
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 .1مقدمه
کره جنوبی کشوری کوچك در شرق آسیا با اقتصادی پویا و قدرتمند و امروزه جاء برترین
و پیشرفتهترین اقتصادهای دنیاست .این کشور با وجود جمعیتی زیاد ( 52میلیون نفر) در
پهنه سرزمینی اندك ( 100363کیلومتر مربع) و ف ر منابع طبیعی و زیرزمینی ،و ویرانی پس
از جنگ داخلی ،بهتدریج توانست از دهه  1960با یك برنامهریای صحی و هدفمند ،از
کشوری ف یر و گرفتار در چرخه توسعهنیافتگی به اقتصادی پیشرفته صنعتی تبدیل شود.
پدیده رشد اقتصادی بیساب ه کره جنوبی و تبدیل این کشور به کشوری توسعهیافته در
مدت زمانی کمتر از چهار دهه ،معجاه نام گرفته و مورد توجه افراد زیادی در اقصی ن اط
گیتی شده است .این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که د،یل توسعه اقتصادی
سریع و معجاهآسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ اینکه
علت اصلی توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی ذکرشده ،وجود دولت م تدر
توسعهگرا در آن کشور بوده فرایه این پژوهش است .درواقع ،ایفای ن ش بسیار مهم
رهبران کره جنوبی نكته مهمی در روند توسعه این کشور است .به عبارتی ،سیاستها و
برنامههای طراحی و اجرا شده رهبران این کشور موجب توسعه اقتصادی خیرهکننده آن شد.
در این م اله ابتدا ،به چارچوب نظری برر اسراس آرای دانشرمند معرروم ،آدریران
لفتویچ ،در باب دولتهای توسعهگرا مریپرردازیم .در ادامره ،ریشرههرا و زمینرههرای
تاریای ر اجتماعی شكلگیری دولت توسعهگررا در کرره جنروبی مرورد بررسری قررار
می گیرد و مراحل توسعه اقتصادی کره جنوبی از دهه  1960بره بعرد ،تجایره و تحلیرل
می شود .سپس به بررسی و تطبیق شاخصهای مرورد نظرر آدریران لفرتویرچ در کرره
جنوبی پرداخته و در انتها ،نتیجهگیری پژوهش ارا ه میشود.


 .2پيشينه پژوهش
در باب ریشه ها و عوامل توسعه کره جنوبی کتب و م ا،ت فراوانی نگاشته شده است
که در ادامه چند مورد از آنها را بررسی میکنیم.
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 .1احمد ن یبزاده و محمدت ی دلفروز ( ،)1394در م الهای با عنوان «بررسی
فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعهگرای ویردموکراتیك»،
به بررسی فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم و
تطبیق آن با متغیرهای مدنظر میپردازند .بهروم داشتن ونا و نكات آموزنده این م اله،
ولی در آن به ریشههای فرهنگی ،اجتماعی ،تاریای شكلگیری دولت توسعهگرا در کره
جنوبی ،کمتر اشاره شده است (ن یبزاده و دلفروز.)1394 ،
 .2ماندانا تیشهیار ( ،)1395در م الهای با عنوان «بررسی روند توسعه سیاسی کره
جنوبی»  ،امن ارا ه ماتصری از تاریخ تحو،ت کره جنوبی ،به بررسی روند توسعه
سیاسی آن پرداخته است .با وجود این ،در م اله مذکور روند توسعه اقتصادی کره
جنوبی ،تجایه و تحلیل نشده است (تیشهیار.)1395 ،
 .3حسین ن رهکار شیرازی ( ،)1391در م اله «بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی:
دولت در توسعه کره جنوبی ن ش پررنگی داشته است» ،به بررسی ن ش دولت در توسعه
اقتصادی کره جنوبی میپردازد .ولی در این م اله به علل سیاسی توسعه کره جنوبی و
ریشههای تاریای ر اجتماعی روند توسعه در کره جنوبی ،اشارهای نشده است .بهعالوه ،این
م اله چارچوب نظری منسجمی ندارد و بیشتر به ارا ه آمارهای اقتصادی صرم اکتفا کرده است
(ن رهکار شیرازی.)1391 ،
 .4رویا شاکری و سوران مو،یی ( ،)1397در م الهای با عنوان «مطالعه تطبی ی
سیاستهای توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی» ،به م ایسه روند توسعه صنعتی ایران و کره
جنوبی میپردازند .این م اله نیا چارچوب نظری منسجمی ندارد و ف ط به بررسی تطبی ی
سیاستهای توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی از زاویه دید اقتصادی صرم میپردازد و
علل و ریشههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بررسی نشدهاند (شاکری و مو،یی.)1397 ،
 .5بروس کامینگا

(Cumings

 ،)1991( ،)Bruceدر کتاب جنگ کره (

Korean

 ،)Warریشههای اصلی شكلگیری دولت توسعهگرا در کره را جنگ و تجربه استعمار
ژاپن میداند .وی معت د است در سالهای استعمار ،ژاپنیها نوعی توسعهگرایی را در

 466مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم463 - 491 ،

کره ایجاد کردند ،و کرهایها در دوران است الل با اقتباس نهادها و شیوههای ژاپنیها در
جاده توسعه گام گذاشتند .نگاه کامینگا به ریشههای توسعه کره جنوبی نگاهی
تك بعدی است و متغیرهای مهم دیگر را در توسعه کره جنوبی در نظر نمیگیرد
).(Cumings, 1991
 .6آتل کوهلی ( ،)1994( ،)Atul Kohliدر م الهای با عنوان «منشأ رشد اقتصادی سریع
کجاست؟ میراث ژاپنی دولت توسعهگرای کره» ،به ن ش و تجربه استعمار ژاپن در
شكلگیری دولت توسعهگرا در کره اشاره میکند .وی حتی منشأ شكلگیری حل ه کارگری،
بوروکراسی ،پلیس و ارتش را با دوران استعمار ژاپن مرتبط میداند .نگاه کوهلی نیا مانند
کامینگا ،نگاهی تكبعدی و ناتوان از درك سایر علل توسعه اقتصادی کره جنوبی است
).(Kohli, 1994
درمجموع ،هریك ازنویسندگان فوق از زاویهای خاص به روند توسعه کرهجنوبی
نگریستهاند و هیچ یك دیدگاهی جامع نسبت به این قضیه نداشتهاند .پژوهش حاار
امن استفاده از دیدگاهها و نظریههای آنان و سایر نظریهپردازان ،درصدد است نگاهی
جامع به روند توسعه کره جنوبی داشته باشد و تبیین کاملتری ارا ه

کند.

 .3چارچوب نظري
دولت توسعهگرا

(State

 )Developmentalاز جمله واژهها و مفاهیم جدید ادبیات توسعه

بهشمار میآید که عمدتاً از اواسط دهه  1980و پس از آن مورد توجره نظرری و عملری
قرار گرفت .دولت توسعهگرا بیانگر رابطره معنرادار دولرت و توسرعه اسرت .ایرنگونره
دولت ها با هدم تغییر ریشه ای در اساس اقتصادی جامعه ،توانایی کافی بررای تضرمین
نرخ های با،ی رشد اقتصادی و ارت ا سط زندگی مردم را دارند .دولتهای توسعهگررا
ممكن است بر اید ولوژیهای گوناگونی استوار باشند و لاومراً مشرروعیت دموکراتیرك
ندارند .امروزه توافرق گسرتردهای وجرود دارد کره در کشرورهای توسرعهنیافتره ،بردون
برنامه ریای اقتصادی ،دستیابی به توسعه صنعتی و رشد سریع اقتصادی تح رق ناواهرد
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یافت .مسئولیت برنامهریای نیا برعهده دولت اسرت و دولرتهرا در کشرورهای جهران
سوم برای تأمین اهدام رشد ،توسعه و رفاه جامعه خود ،از برنامهریای بهعنوان وسریله
استفاده میکنند (جیروند.)85 :1368 ،
دیدگاه های نظری درباره ن ش دولت در کمك به روند توسعه جهان سوم در
خالل چند دهه اخیر ،فراز و فرودهایی را تجربه کرده است .در نگاهی کلی میتوان
گفت در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم ،ایده محوریت دولت در روند توسعه در
کشورهای جنوب ،کمابیش مورد توافق صاحبنظران در جناحهای ماتلف فكری قرار
داشت .با آشكار شدن کاستیهای طرحهای نئولیبرالیستی در م ابله با مشكالت
توسعهای کشورهای جهان سوم ،که از دهه 1980مطرح شد ،در شماری از محافل
فكری و آکادمیك از دهه  ،1990ایده بازگشت اهمیت و محوریت دولت در روند
توسعه مورد توجه قرار گرفت .ادوارد

میسون(J. Mason

 )Edwardبا تأکید بر ف دان

شباهت میان توسعه و ان البهای کالسیك صنعتی ،اصلیترین ن ش در رهبری
برنامههای توسعه را از آن دولت میداند (عباسزاده.)17 :1384 ،
به لحاظ تاریای ،تجربه دولتهای توسعهگرا از سال  1870میالدی با سه رویداد
تاریای ،یعنی پیروزی پروس بر ناپلئون سوم و تح ق وحدت آلمان ازسوی خاندان
هوهنزولرن با مدیریت بیسمارك و نیا پایان عصر شوگانها و آواز عصر میجی در
ژاپن شروع می شود .دو کشور آلمان عصر بیسمارك و ژاپن عصر میجی ،بهعنوان
شاخص های الگوی توسعه در آن م طع تاریای ،با اجرای فرایندی که برینگتون مور در
م ابل الگوی انگلیسی ر فرانسوی ،آن را الگوی توسعه از با ،نامیده است (مور:1373 ،
 ،)8-9با کنار زدن موانع توسعه و جهتگیریهای اناواطلب ،زیرساختها و زمینههای
توسعه ملی را فراهم آوردند (چانگ.)50-55 :1388 ،
با پایان جنگ جهانی دوم ،منط ه جغرافیایی دولتهای توسعهگرا بهطور عمده به
شرق آسیا منت ل شد .تجربه ژاپن و کشورهای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم
باعث شد تح ی ات درزمینه نحوه عملكرد آنها گسترل یابد و این امر عبارت «دولت
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توسعهگرا» را ایجاد کرد و از دهه  ،1990در حوزه نظری به آن توجهی ویژه صورت گرفت.
از نظریهپردازان مطرح توسعهگرا میتوان پیتر ایوانا ،آدریان لفتویچ ،چالمرز
جانسون ،ریچارد اسكالر ،کیت گریفین و تری مك کنلی و  ...را نام برد که دو نفر اول
سهم قابلمالحظهای در این زمینه دارند .آدریان لفتویچ ( )Adrian Leftwichبیشترین
سهم را در باب نظریهپردازی درباره دولتهای توسعهگرا داشته است .محور اصلی
مباحث ویچ ،رابطه سیاست و اقتصاد و همچنین دموکراسی و توسعه است .وی به جای
شكل حكومت و نوع رژیم ،بر نوع دولت و سیاست تمرکا میکند .به ع یده ویچ،
هرگونه توسعه ناگایر مسئلهای سیاسی است نه مدیریتی و اجرایی؛ زیرا آنچه در مراحل
ماتلف توسعه اهمیت دارد ،چگونگی استفاده از منابع و رولهای جدید توزیع و
بحث و جدلهای اجتنابناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان
و برندگان این رولها به دنبال دارند .تعریف وی از سیاست چنین است« :کلیه
فعالیتهای کشمكشآمیا مبتنی بر همكاری و یا مذاکره که برای استفاده ،تولید و توزیع
منابع مادی و معنوی در سطوح محلی ،ملی یا بینالمللی ،و در عرصه فردی یا عمومی
بهکار میروند .بهعبارتدیگر ،سیاست عبارت است از مجموعهای از فرایندهای
آگاهانهای که انسانها برای منظم کردن و یا رفع تفاوتهای بین خود پدید میآورند .بر
این اساس ،سیاست دولت را شكل میدهد و دولت توسعه را .پس باید گفت توسعه
مسئلهای طبیعتاً سیاسی میشود» ).)Leftwich, 1996: 6
به اعت اد وی در راستای نیل به توسعه ،بهجای شكل حكومت (دموکراتیك یا
ویردموکراتیك) یا آرمان نهاد حاکمیت شایسته باید بر سیاست و ماهیت دولت تأکید
کرد؛ اگرچه ن ش حاکمیت شایسته ر ونه لاوماً دموکراتیك ر در فرایند توسعه
انكارنشدنی است.
ویچ معت د است پیشرفت برخی کشورها و عدم پیشررفت بعضری دیگرر ،بریش از
نوع رژیم ،به عواملی همچون ثبات داخلی ،پرذیرل در بازارهرای اقتصرادی ر سیاسری
بین المللی ،داشتن روابط مثبرت برا اقتصرادهای مسرلط ،خودماتراری نسربی دولرت در
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سیاسررتهررای دموکراتیررك یررا ویردموکراتیررك ،قرروه مجریرره کارآمررد ،کرراهش فسرراد و
رشوه خواری ،درجه حداقلی از توافق میان گرروه هرا و منراطق دربراره اهردام رشرد و
قوانین باز برای رسیدن به آن و درجه فرایند برابری منط های و اجتماعی درزمینه توزیع
هاینهها و منافع مربوط می شود .این عوامل ،همگری بره جلروه درآمردن همران الگروی
کشمكش ،همكاری و مذاکرهاند .به تعبیر دیگر ،توسعهیرافتگی در یرك کشرور بریش از
آنكه به طراحی سیاست های رفاهی وابسته باشد ،نیازمند جدی گرفتن نیروهای فعرال و
ت ویت ا تالمهای سیاسی است ( .)Leftwich, 2004: 15خالصه اینكره بایرد قبرول کررد
مسئله اصلی اولویت س یاسی و مرکایرت دولرت در فراینرد توسرعه اسرت کره در همره
کشورها بافت سیاسی ،پویایی سیاسی و اهدام سیاسی ساختار دولت را شكل میدهند،
اهدام توسعهای آن را تعیین میکنند و نتایج آنها را مشاص میسازند .توسعه پایدار و
کارآمد را هرگا نمیتوان به اولویتهای اداری یا مالحظات مدیریتی محردود و آن را از
سیاست جدا کرد (لفتویرچ .)396-408 :1382 ،لفرتویرچ ردپرای اولیره ایرده دولرت
توسعهگرا را در آرای فردریك لیسرت

)List

 ،(Feredrichاقتصراددان معرروم ،مریبینرد

(لفتویچ  .)3 :1385 ،وی همچنین ریشههای اولیه دولت توسعهگررا را در نظریرههرای
افرادی چرون مرارکس ) ،(Karl Heinrich Marxفررد ریگرا ) (Fred W. Riggsو سرامو ل
هانتینگتون ) (Samuel P. Huntingtonجستوجو میکند (لفتویچ.)4 :1385،
ویچ با بررسی آمارهای ماتلف ،راه توسعه کشورها را به چهار دسته ت سیم
میکند :توسعه دموکراتیك ،توسعه ویردموکراتیك ،دموکراتیك توسعهنیافته و
ویردموکراتیك توسعهنیافته

)1996: 282

 .(Leftwich,لفتویچ تأکید دارد دموکراسی

پیششرط توسعه نیست و رابطهای معنادار و علت و معلولی بین آنها وجود ندارد.
تجربه بسیاری ازکشورها نیا این مواوع را ثابت میکند .در اینگونه کشورها (نظیر
مالای و کره جنوبی) رشد آنها آواز شده و به اوج رسیده است ،درحالیکه نظام سیاسی
آنها مبتنیبر حكومتهای خودکامه یا نسبتاً خودکامه بوده است (تیشهیار.)10 :1395 ،
ازنظر لفتویچ ،ویژگیهای دولتهای توسعهگرا ،اعم از دموکراتیك و
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ویردموکراتیك ،عبارت است از :اداره دولت توسط نابگان توسعهگرا ،است الل نسبی
دولت ،وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد ،اعف جامعه مدنی و تحكیم اقتدار دولت
پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و خارجی ).(Leftwich,1996: 285-297

استقالل نسبی
دولت

ضعف جامعه
مدنی

اداره دولت توسط
نخبگان توسعهگرا

ویژگیهای دولتهای
توسعهگرا بر اساس آرای
آدریان لفتویچ

تحکیم اقتدار دولت
پیش از افزایش اهمیت
سرمایههای داخلی و
خارجی

وجود بوروکراسی
قدرتمند و کارآمد

Source: Leftwich, 1996: 285-297.

گرادرنظریهلفتویچ


یتوسعه
هایدولتها


.خصیصه
نمودار1

)Source: http://databank.Worldbank.org (2018

نمودار.2تولیدناخالصداخليسرانه(بهقیمتثابتسال،2010دالر)کرهجنوبي 2015-1960
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)Source: http://databank.Worldbank.org (2018

نمودار.3نرختورمدرکرهجنوبي 2015-1961

Source: http://databank.Worldbank.org (2018).

نمودار.4نرخرشداقتصادیدرکرهجنوبي 2015-1961

 .4ويژگيهاي دولتهاي توسعه گرا در نظريه لفتويچ

.1-4ادارهدولتتوسطنخبگانتوسعهگرا) (Developmental Elites
ناستین و مهمترین ویژگی دولتهای توسعهگرا در سط نگرشی ،این است که همگی
آنها را نابگان توسعهگرا هدایت میکنند .در واقع ،این نابگان در راستای اهدافی چون
تأمین امنیت ملی ،پیشرفت اقتصادی را در کانون اهدام خود قرار میدهند و به لحاظ
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شاصی نیا کمتر فاسدند ،ازاینرو ،در راستای دستیابی به اهدام خود به نهادسازی
مناسب دست میزنند .در کل ،چنین نابگانی بسیار ملیگرایند و توجه زیادی به
تهدیدات خارجی و داخلی نشان میدهند .بنابراین برای رساندن کشورهایشان به
توسعه اقتصادی و م ابله با این تهدیدات ،انگیاه با،یی دارند .همچنین ،این دولتها که
برای م ابله با محیط بسیار بیثبات داخلی و خارجی به اقتدارگرایی روی میآورند ،در
ف دان «مشروعیت نهادی» (مانند انتاابات واقعی) به «مشروعیت ابااری» امید دارند که
این امر از طریق ارا ه «کا،های با ارزل اجتماعی» به شهروندان با صنعتی شدن سریع
حاصل میشود (لفتویچ.)399-398 :1382 ،

.2-4استقاللنسبيدولت) (Respective State Autonomy
دومین ویژگی مشترك دولتهای توسعهگرا ،است الل نسبی نابگان و نهادهای دولتی
تحت فرمان آنهاست .منظور از است الل این است که دولت بتواند در برابر درخواست
گروههای همسود (طب ات یا گروههای منط های و ناحیهای) آزادی عمل نسبی داشته
باشد و تحت تأثیر این درخواستها قرار نگیرد .هانتینگتون یكی از معیارهای نهادمندی
دولت را درجه است الل سازمان سیاسی از نیروهای اجتماعی میداند (هانتینگتون،
 .)37-36 :1375بهعالوه ،ازنظر وی هرچه است الل نظام سیاسی بیشتر باشد ،انسجام
آن ،که یكی دیگر از عناصر نهادمندی است ،ت ویت میشود .انسجام ،اتحاد و انضباط
نیا بهنوبه خود موف یت نظام در نیل به اهدافش را به دنبال دارد.
البته در نظریه دولت توسعهگرا ،منظور از است الل ،جدایی از جامعه نیست .دولت
توسعهگرا ازیكسو با سرمایهداران ارتباط تنگاتنگ دارد و ازسویدیگر قادر به حفظ
فاصله ظریفی با آنان است تا با حفظ است الل نسبی ،سیاستهای توسعهای خویش را
به اجرا درآورد .دولت توسعه گرا بر دیگر نیروهای اجتماعی ،نظیر کارگران و زمینداران
نیا کنترل دارد و اجازه نمیدهد پوپولیسم نیروی کار سازمانیافته یا محافظهکاری و
گرایشهای ارتجاعی طب ه زمیندار ،در روند توسعه خللی ایجاد کنند .است الل نسبی
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دولت به این معناست که دولت بتواند از عال ق و منافع باشها و گروههای ماتلف
در داخل کشور مست ل باشد و فارغ از این منافع ،تمام ظرفیت و توان خود را صرفاً
روی اهدام ملی متمرکا کند ).(Leftwich, 1996: 410

.3-4بوروکراسيقدرتمندوکارآمد) (Effective and Powerful Bureaucracy
سومین ویژگی دولتهای توسعه گرا وجود بوروکراسی بسیار قدرتمند ،کارآمد و مست ل
است که توسعه اقتصادی  -اجتماعی را هدایت میکند .بوروکراسی توسعهگرا جا ی
کلیدی در تعامل بین دولت و اقتصاد در این دولتهاست ).(Leftwich, 1996: 415
وجه ممیا این نهادها از نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای ویرتوسعهیافته،
در قدرت واقعی ،اقتدار ملی و است الل آنها در شكلدهی به نیروهای بنیادین
سیاستهای توسعهگرایانه است .بوروکراسی در اینگونه دولتها ،بهواسطه جایگاه
ممتازل ،از سیستم موازنه و کنترل قوه م ننه و مجریه جداست که در نتیجه آن
بوروکراسی قدرت و اقتدار شگرفی دارد .نهادهای سیاستگذار اقتصادی این کشورها تا
حد زیادی تجلی دیوانسا،ریهای مدرن و ع النی وبری است که در جریان
سیاستگذاریهای توسعهای ،تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نمیگیرند و با است الل
از عرصه سیاست ،از آفتهای ادتوسعهای این عرصه کنار میمانند .همچنین در
دیوانسا،ریهای مبتنیبر شایستهسا،ری ،ثبات شغلی تا حد زیادی وجود دارد و با هر
تغییر دولتی ،دستاول تغییرات و عال و نصبهای گسترده نمیشود .در این
دیوانسا،ریها ،استادام و ارت ای شغلی براساس شایستگی انجام میشود و اابطه و
قانونمندی ،بر رابطه ولبه دارد (لفتویچ.)256-258 :1385 ،

.4-4جامعهمدنيضعیف) (Weak Civil Society
ویژگی دیگر دولتهای توسعهگرا ،وجود جامعه مدنی اعیف است .در اینگونه
دولت ها ،دولتی قدرتمند و بااقتدار فراگیر ،به کنترل جامعه مدنی اقدام میکند .جامعه
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مدنی در این دولت ها ،یا از ابتدا قدرت چندانی ندارد یا توسط دولت ،تضعیف ،درهم
شكسته و کنترل شده است .بهاینترتیب ،دولت توسعهگرا مانند دولتی قوی ،توانسته در
این کشورها فارغ از فشارها ،مطالبات و بیثباتیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای
نهادهای جامعه مدنی ،توسعه اقتصادی را پیش برد (لفتویچ.)285 :1385 ،

تحکیماقتداردولتپیشازافزایشاهمیتسرمایههایداخليوخارجي 

.5-4
پنجمین و آخرین مؤلفه برای پیدایی دولت توسعهگرا ،تحكیم اقتدار و توان آن دولت قبل از
اهمیت یافتن سرمایههای داخلی و خارجی است .بهعبارتدیگر ،دولت ابتدا باید قادر به
تحكیم قدرت و است الل خود باشد تا بتواند همامان با افاایش ن ش سرمایهگذاری ،این
واعیت جدید را کنترل کند و آن را به سمت اهدام توسعهگرایانه سوق دهد

(Leftwich,

) .1996.: 287اینگونه دولتها قادر به جهتدهی به هدایت جریان سرمایههای داخلی و
خارجی در راستای اهدام توسعهگرایانه خود هستند ).(Leftwich, 1995: 448
پس همانگونه که مالحظه میشود و قبالً نیا اشاره شد ،لفتویچ به جای آنكه
دموکراسی ،شكل حكومت یا رشد اقتصادی را در مرکا تحلیل و تح یق خود قرار دهد،
به نوع سیاست و «دولت» توجه دارد.

 .5ريشههاي شكلگيري دولت اقتدارگراي توسعهگرا در كره جنوبي
تا پیش از قرن بیستم ،شبه جایره کره اقتصادی سنتی داشت و گذران زندگی مردم اولب
بر پایه کشاورزی بود .این شبهجایره در سال  1910رسماً به ژاپن پیوست و مستعمره
این کشور شد و تا سال  1945تحت استعمار آن قرار داشت .در این دوران ،بهروم
سرمایهگذاری صنعتی گسترده توسط ژاپنیها ،بورژوازی صنعتی چشمگیری نبود و
سرمایهگذاریهای صنعتی موجود ،اولب به ژاپنیها تعلق داشتند (گون یانگ:1386 ،
 .)8در سال  ،1945شبه جایره کره توسط ایا،ت متحده آمریكاو اتحاد جماهیر شوروی
از سلطه استعماری ژاپنی ها بیرون آمد .در آن زمان ،این منط ه به دو دولت ت سیم شد؛
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نیمه جنوبی شبهجایره را ایا،ت متحده آمریكا و نیمه شمالی شبهجایره ،در با،ی مدار
 38درجه شمالی ،را اتحاد جماهیر شوروی اداره میکردند .در  25ژو ن 1329( 1950
هر  .ل) کره شمالی به همسایه جنوبی خود هجوم برد و ناستین دوران جنگ سرد
آواز شد .چین و شوروی در پشتیبانی از کره شمالی و آمریكا و کشورهای وربی در
حمایت از کره جنوبی وارد صحنه نبرد شدند .پس از ویرانیهای بیشمار ،سرانجام
جنگ در  23ژو یه سال  1332( 1952هر  .ل) به پایان رسید.
در خالل جنگ دو کره ،بیش از یك میلیون نفر در نتیجه درگیریها جان باختند.
این واع سبب شد درآمد سرانه در کره جنوبی حدود  67د،ر در سال (بر پایه ارزل
د،ر در سال  )1996شد که از پایینترین درآمدهای سرانه در سط جهان بود (برنل و
رندال .)324 :1387 ،نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال  1951به منفی  1/15درصد
و در سال  1952به منفی شش درصد رسید .در ژو یه سال  1952با خاتمه جنگ ،این
کشور بیش از  1171میلیون د،ر کمك از طریق سازمان ملل متحد و آمریكا دریافت
کرد که رشد اقتصادی کشور را به  5/5درصد رساند .با کاهش کمكهای خارجی،
بهخصوص کمكهای آمریكا ،رشد اقتصادی در سالهای 1958-1967به  1/8درصد
کاهش یافت و نیروی بیكار کشور به  281هاار نفر و واعیت تراز پرداختهای کشور
به  367میلیون د،ر رسید (جوانبات ،جوانبات و صالحی.)7 :1396 ،
سرآواز عصر دولت توسعه گرا در کره جنوبی ،مصادم با شروع زمامداری پارك
چونگ هی

(Chung Hee

 )Parkاست .کره جنوبی از زمان است الل در سال ،1948

تحت حكمرانی سینگمان ری ( )Syngman Rheeقرار داشت .در سالهای حكمرانی
ری ،سرکوب گسترده ماالفان صورت گرفت و بسیاری از معاراان در این دوره به
زندان افتادند ( .) 1960-1948خیال دانشجویان در سال  1960به استعفای
ر یس جمهور سینگمان ری در  26آوریل همان سال منجر شد .پس از استعفای وی،
کشور چند ماه با بیثباتی های سیاسی مواجه بود که سرانجام ژنرال پارك چونگ ر
هی با کودتایی نظامی در سال  1961حكومت را در دست گرفت .پارك تا دو سال و

 476مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم463 - 491 ،

پیش از انتااب شدن به عنوان ر یس جمهور کشور ،ریاست شورای موقت حاکمیت را
بر عهده داشت و سپس برای دو دوره دیگر نیا ر یس جمهور کره جنوبی شد .او تا
هنگام ترورل در سال  ، 1979به سرکوب سیاسی گسترده و رول های اقتدارگرایانه
به بهانه مبارزه با گسترل کمونیسم در این کشور ادامه داد .او سازمان ماوم
اطالعات و امنیت کره جنوبی ( )Korean Central Intelligence Agencyرا سازماندهی
کرد و گسترل داد .در دوران زمامداری وی ،مجلس شورا ی ملی منحل شد و م امات
نظامی بر سر پست های ویرنظامی نشستند .برخالم رهبران پیشین ،که همواره بر
لاوم وحدت دو کره تأکید داشتند ،شعار او در این دوران «ناست توسعه ،سپس
اتحاد» بود .البته منظور او تنها توسعه اقتصادی کشور بود (تیشهیار.)10 :1395 ،
درزمینه سیاست خارجی ،پارك به روابط نادیكش با آمریكا ادامه داد و بیش از
 300/000نفر از نیروهای ارتش کره جنوبی را در حمایت از آمریكا به جنگ ویتنام
اعاام کرد .در دوران ریاست جمهوری پارك ،وی با توسل به قوانینی چون امنیت ملی،
ادیت با کمونیسم ،امنیت اجتماعی و قانون اجتماعات ،هرگونه ماالفت سیاسی را
بهشدت سرکوب کرد (لفتویچ.)197-198 :1382 ،
برنامه های اقتصادی پارك ،کره جنوبی را به یكی از کشورهای با نرخ رشد
اقتصادی سریع در جهان تبدیل کرد .آنچه معجاه اقتصادی کره جنوبی (

South Korea

 )Economic Development Miracleنامیده میشود ،بیشتر مدیون برنامههای او بود .پارك
در پی آن بود با الگو قرار دادن ژاپن ،کره جنوبی را به یك جامعه سرمایهداری پویا در
آسیا تبدیل کند .اگرچه این امر اتفاق افتاد ،ولی این پیشرفت به قیمت دستماد کم
کارگران ،ساعات کاری با ،و سرکوب ماالفان ،حاصل شد .اداره دولت پارك برعهده
حل ه کوچكی از نظامیان وفادار و همع یده بود که بهصورت متمرکا تصمیمها را اتااذ
میکردند .نوعی سیستم اطالعات و سلسلهمراتب ارشدیت نظامی بر تصمیمگیریها
حاکم بود که اختالفات را به حداقل می رساند .این دولت منسجم و با انضباط ،که
کوهلی آن را «دولت سرمایهداری منسجم»

(Capitalist State

 )Coherentمینامد ،از
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جهات ماتلف برای توسعه اقتصادی مفید بود؛ زیرا رژیم را قادر میساخت بدون توجه
به پاسخ درخواستهای گروههای ماتلف جامعه ،صرفاً بر اهدام توسعه اقتصادی
متمرکا شود ).(Kohli,1994: 88-89
با این اقدامات ،متوسط درآمد سرانه این کشور از  103د،ر در اوایل دهه  1960به
 425د،ر در سال  1992رسید و نرخ رشد سا،نه این کشور که در خالل سالهای
 1954-1963بهطور متوسط  2/4درصد بود ،از ابتدای سال  1965به  10درصد رسید.
میاان صادرات این کشور از  40/9میلیون د،ر در سال  1963به  76میلیون د،ر در سال
 1992افاایش یافت .این کشور از سال  1994به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه
(for Economic Co-operation and Development

 )Organizationملحق شد و در حال

حاار دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و دارای چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان تل ی
میشود .کره جنوبی از پنج کشور برتر جهان درزمینه کشتیسازی ،اتومبیلسازی ،صنایع
الكترونیك و فو،د در جهان است ).(Kim and Lim, 2007: 71

 .6تحليل سياستهاي توسعهگرايانه كره جنوبي
در سالهای اشغال کره توسط ژاپن ( ،)1945-1910سیاستهای کلی کشور تابع
سیاست استعماری و افاایش ظرفیت مواد وذایی بود .در آن دوران ،ف ط برخی صنایع
کوچك تولیدی ،از دهه  ،1920در قسمت شمالی شبهجایره کره راهاندازی شده بودند.
بعد از تسلط آمریكا بر قسمت جنوبی شبه جایره کره ،این دولت اقداماتی در راستای
تثبیت اوااع اقتصادی کره جنوبی انجام داد .این کشور از سال  1945تا  ،1960درگیر
بحران های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ و رهایی از استعمار ژاپن بود و
از اوایل دهه  1960دوران بازسازی کشور و رشد اقتصادی آواز شد (گون یانگ،
 .)16 :1386در ادامه مراحل سهگانه توسعهگرایی در کرهجنوبی ،از ابتدای دهه 60
میالدی به بعد ،تشری میشود.
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هایمرحلهاولتوسعهکرهجنوبي( )1973-1962


سیاست
.1-6
رهبران کره جنوبی در سال  1962با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی پس از پایان
جنگ جهانی دوم و جنگ کره ،درآمد سرانه  87د،ر ،ف ر عمومی و نرخ بیكاری 11/2
درصد و با این تصور که صنایع بارگ و زودبازده قادر به گسترل اشتغال و افاایش درآمد
عمومیاند ،ایجاد صنایع بارگ و زودبازده و گسترل خدمات زیربنایی توسعه را بهعنوان
سیاست اصلی توسعه برگایدند (شریفالنسبی .)13 :1375 ،این دوران با به قدرت رسیدن
ژنرال «پارك جونگ هی» مصادم بود .وی راهبرد توسعه برونگرا را در این دوران اولویت
برنامههای خود قرار داد .هدم این راهبرد ،تبدیل اقتصاد متكی به کمكهای خارجی شكل
گرفته از دهه  ،1950به اقتصاد صنعتی با گرایش صادراتی بود .در این دوران ،مواوع
ت سیم فرصتهای مالی و عدم تمرکا و انحصار به حاشیه رفت و باشهای ماتلف
اقتصادی کشور در قالب تفكر انحصاری در اختیار عدهای خاص قرار گرفت که این افراد و
گروهها همان چبول و یا گروههای بارگ در کره جنوبی بودند .چبولها ،گروههای بارگ
صنعتی و تجاری است که با یك فرد یا خانواده او اداره میشوند .طبق برنامه توسعه
اقتصادی کره جنوبی ،در ابتدا مسئولیت افاایش رشد صادرات و توسعه صنعتی کشور
برعهده چبولها بود .در این مرحله ،کلیه سیاستهای اقتصادی با محوریت و حمایت از
چبولها طراحی شد و تمرکا همه حمایتها بر این گروه بود .همچنین م رر شد چبولها،
در ایجاد مؤسسات و شرکتهای ماتلف برای رشد صادرات آزادی عمل کامل داشته
باشند .دولت پارك از اوایل دهه  1960امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفت .آنها از
امتیازاتی چون معافیت از پرداخت مالیات ،از جمله مالیات بر درآمدها و مالیات شرکتها،
دسترسی آسان به اعتبارات بانكی ،تافیفهای گمرکی ،برنامههای ماتلف یارانهای ،افاایش
س ف امانت صادراتی و در اختیار گرفتن ارزهای دولتی برخوردار بودند (گون یانگ:
.)55 ،1386
در این مرحله ،دولت با یك سری برنامههای اقتصادی پنجساله ،باشهای معینی
را با ارا ه مشوقهای صادراتی مالی ر بودجهای و موانع تعرفهای ر ویرتعرفهای ماتص
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واردات تغذیه کرد تا به باشهای صادراتی تبدیل شوند

(Thomas and Wang, 1996:

) .18اصلیترین وظیفه سیاستگذاران کرهای در ت ویت اینگونه باشها ،بارگ کردن
م یاس آنها بود .دولت به بنگاهها دستور میداد که مجتمعهای تولیدی خود را با م یاس
بهینه بسازند .به علت کوچك بودن بازار داخلی ،صادراتی بودن واحدهای تولیدی یك
الاام بود .در مواردی که ظرفیت بنگاهها کمتر از حداقل م یاس بهینه بود ،دولت با
اعمال سیاستهای ماتلف آنها را بهسوی ادوام سوق میداد .مهمترین نمونههایی از
این اقدامات ،تجدید ساختار شش صنعت بارگ کره بود .ادوام دو تولیدکننده خودرو
از سال  1965و پنج تولیدکننده پیویسی در سال  ،1969و موارد متعدد دیگر،
نمونههایی از اینگونه اقدامات بودند (چانگ.)28 :1392 ،
عالوه بر این ،دولت اهدام صادراتی محصو،ت عمده و بازارها را سا،نه تعریف
میکرد« .سازمان توسعه تجارت و سرمایهگذاری کره جنوبی»

(Korea Trade-

 )Investment Promotion Agencyدر سال  1962ایجاد شد تا با ایجاد یك شبكه گسترده
خارجی برای توسعه صادرات به خدمت گرفته شود .جلسات هفتگی توسعه صادرات
با شرکت ر یسجمهور ،وزرا و نمایندگان شرکتهای عمد ه تجارتی و صادراتی ،این
امكان را فراهم آورد که مشكالت سد راه صادرات بهسرعت حلوفصل شوند (طالیی،
.)3 :1379
سیاست توسعه صادرات کره جنوبی طی دهههای  1960و  ،1970اولب بهعنوان
نمونهای موفق از هدایت دولتی در توسعه صادرات تل ی میشود .این سیاست ،بر استفاده از
برتری نسبی در برخی صنایع که کشور توان فنی آن را داشت یا میتوانست کمك کند ،تأکید
نداشت .بهعلت کمبود منابع طبیعی و سرمایههای ،زم ،برتری نسبی این کشور در استفاده از
نیروی انسانی ارزان و فراوان بود و نتیجه چنین میشد که این کشور به طرحهای کارگر بر
همچون تولید کالهگیس ،اشیاء چوبی ،وسایل الكترونیك و کفش حق ت دم ویژهای دهد.
پارك چونگ  -هی بهمنظور اجرای اهدام اقتصادی خود ،سعی کرد تا مشكالت سیاست
خارجی کره را برای تسریع در روند سرمایهگذاری رفع کند .بهطور مثال ،بعد از برقراری
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روابط سیاسی کره جنوبی و ژاپن در سال  ،1965سیل کمكهای ژاپن به کره در قالب
وامهای متعدد سرازیر شد .درواقع کمك  500میلیون د،ری ژاپن به کره در این م طع ،از
عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کره جنوبی است (گون یانگ .)51 :1386 ،البته از ن ش
کمكهای آمریكا در برهه زمانی یاد شده نیا نباید وافل بود .عمده کمكهای آمریكا عبارت
بود از :تكنولوژی ،ماشینآ،ت ،مواد اولیه و کا،های ساخته شده (حسنی.)3 :1387 ،

سیاستهایمرحلهدومتوسعهکرهجنوبي( )1979-1972

.2-6
در اوایل دهه  ،1970صنعتی شدن کره جنوبی بهعنوان هدم اصلی دولت قلمداد شد و
توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دستور کار قرار گرفت .توسعه صنایع سنگین و شیمیایی
کره در قالب برنامههای سوم و چهارم ،در ژو ن  1972آواز شد و دولت کره فعالیت در شش
صنعت فو،د ،فلاات ویرآهنی ،خودرو ،کشتی ،الكترونیك ،صنایع شیمیایی را هدمگذاری
کرد .از سال  1973تا  1981حدود  9/6میلیارد د،ر در این صنایع سرمایهگذاری شد .این
سیاستگذاری متأثر از سیاست موفق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی ژاپن بود و به رشد
چبولها (مجتمعهای بارگ تجاری ر صنعتی) انجامید که از حمایت دولت برخوردار بودند و
پیشرفتهای بعدی را به دنبال آوردند (طالیی.)11-13 :1379 ،
رویكرد انتااب شده توسعه صنایع سنگین و پتروشیمی ،مبتنیبر فلسفهای آیندهنگرانه
( ،)Futurismبرای رسیدن به جایگاه رقابتی و مطمئن در اقتصاد جهانی بود .بهمنظور
حمایت از صنایع شیمیایی ،دولت کره جنوبی «انستیتو تح ی ات تكنولوژی» (

Korea

 )Institute of Science and Technologyرا در سال  1976با هدم تح یق و تولید مواد
شیمیایی با ارزلافاوده با ،،که به رقابتپذیری صنایع کمك کند ،تأسیس کرد .بهعلت
کمبود منابع ،به خصوص سرمایه خارجی و تكنولوژی ،دولت کره با یك سری الاامات،
به جذب منابع توسط شرکتهای خارجی اقدام کرد .دولت کره به سرمایهگذاران
خارجی اجازه فعالیت در باشهایی را میداد که مایت نسبی دارند (حسنی:1387 ،
 .) 9همچنین در راستای تح ق اهدام یاد شده ،دولت کره اصالحات مالیاتی را نیا
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انجام داد .در این دوره دولت همزمان توجه به سیاست تعدیل توزیع درآمد و ثروت و
بهعبارتدیگر ،حمایت از اقشار و گروههای کمدرآمد جامعه را دنبال میکرد
(حسنی .)4 :1387،البته نتایج حاصل از این دوره قابل تأمل است .ازیكسو ،محصو،تی
با چشماندازهای جدید ساخته و ازسویدیگر ،بدهیهای کالن شرکتها و تسهیالت
ویرجاری ،انباشته شدند.

.3-6مرحلهسومتوسعهکرهجنوبي(سال1979بهبعد) 
مرحله سوم توسعه کره جنوبی ،موسوم به مرحله آزادسازی ،با کوچكسازی ن ش
هدمگذار سیاستی در عملیات وامهای سیاستگذاری شده ،افاایش نسبت آزادسازی
تجاری و تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری در باش فناوری همراه بود؛ بااینحال ،در این
دوره دولت همچنان حضوری هوشمندانه و سیاستی در اقتصاد داشته است.
کره جنوبی در سال  1979با مشكالت اقتصادی ناشی از حوادث ماتلف مواجه
شد؛ این حوادث توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را با مشكالتی روبهرو و این کشور
نرخ تورم  40درصد را تجربه کرد .در واقع ،رشد صادرات کره از سال  1977کند شده
بود و م دار مطلق آن در سال  1979کاهش یافت .حساب جاری ارزی آن با کسری 7/18
درصد تولید ناخالص داخلی روبهرو شد و رشد اقتصادی آن هم منفی شده بود (طالیی،
 .)13 :1379این حوادث و مشكالت واعیت وامض و مبهم اقتصادی را بهوجود آورد.
با توجه به این واعیت ،در آوریل سال  ،1979دولت کره جنوبی برنامه تثبیت
اقتصادی جامع را اعالم کرد .محتوای اصلی برنامه تثبیت جامع شامل موارد ذیل میشد:
 کوچكسازی ن ش هدمگذار سیاستی در عملیات وامهای سیاستگذاری شدهو نرخهای بهره ترجیحی،
 افاایش نسبت آزادسازی تجاری از  69به  95درصد در سال 1988؛ تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری در باش فناوری از  0/9درصد تولید ناخالصملی در سال  1980به  2درصد در سال  1986و  2/5درصد در سال .1990
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ت ویت قانون پیشبرد توسعه فناوری که ابتدا در سال  1973تصویب شد ،در سال
 1981صورت گرفت تا انگیاههای مالیاتی جدید برای سرمایهگذاری در تح یق و توسعه
فراهم شود (ن رهکار شیرازی .)5 :1391،درواقع با توجه به مشكالت مطرح شده ،کره
جنوبی در آواز دهه  1980در برنامههای خود تجدیدنظر کرد و دورهای در یك مسیر
متفاوت از دوره صنایع سنگین و شیمیایی ،بهسمت صنایع مبتنیبر سازوکار بازار پیش از
منابع خاص یا مداخالت دولت حرکت کرد .در این دوره ،بانكها از حالت ملی خارج
شدند و کنترلهای دولتی به سط

ویررسمی کاهش یافت .کا،های کرهای بهمنظور

افاایش کیفیت ،در معرض بازار قرار گرفتند و موانع تعرفهای و ویرتعرفهای بهشدت
کاهش یافتند و دولت اقدامات ادانحصاری جدیدی را برای از بین بردن اختال،ت
ایجاد شده ازسوی چبولها به خدمت گرفت (طالیی .)15 :1379 ،دولت همچنین با
ادوام تولیدکنندگان اصلی تجهیاات الكترونیكی سنگین ،باش ماشینآ،ت را در سال
 1980بازسازی و به آنها جایگاهی انحصاری اعطا کرد .دولت کره جنوبی در این دوره با
مشاص کردن ن ش هریك از شرکتهای ماشینسازی ،حضور آنها در اقتصاد را
مدیریت کرد و با سیاستگذاریهای هوشمندانه ،از قبیل حمایتهای م طعی و پلهای،
احراز کیفیت استاندارد و  ...سبب پیشرفت آنها شد ).(World Bank, 1987: 48
همانگونه که مالحظه میشود ،بهروم تأکید بر آزادسازی تجاری ،دولت کره جنوبی
همچنان حضوری هوشمندانه در اقتصاد دارد .پس از سال بحرانی  ،1980کره به بهبودی
سریع و ثبات سط عمومی قیمتها دست یافت .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در
سال  ،1981معادل  16/2درصد و در سال  12 ،1982درصد بود .در این دوره تغییرات
عمدهای در سیاست تجاری کره صورت گرفت .برای اولینبار بر ماایای آزادسازی
واردات ،سازوکار بازار و رقابت تأکید شد .به دنبال اجرای این سیاستها ،تراز بازرگانی
کره در سال  1986مازاد شد .در این دوره تعدیل اقتصادی بسیار ارزشمند ،با تغییر در
سیاستهای مبتنیبر راهكار مداخله مست یم به راهكار هدایت ویرمست یم ،صورت گرفت
(محب.)7 :1393 ،
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 .7تطبيق متغيرهاي دولت توسعهگراي آدريان لفتويچ در كره جنوبي

نخبگانتوسعهگرا 

.1-7
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،آدریان لفتویچ خصیصه اصلی دولتهای توسعهگرا
را ،اداره آنها توسط نابگان توسعهگرا میداند .در کشور کره جنوبی ،منشأ نابگان
توسعهگرا ،کودتای نظامی سال  1961و به قدرت رسیدن پارك چونگ  -هی است.
پارك بعد از به قدرت رسیدن ،کابینهال را متشكل از افراد تكنوکرات کرد.
نابگان توسعهگرا در کره جنوبی متشكل از شبكه پیچیدهای از ا تالم بین سیاستمداران،
بوروکراتها و نابگان تجاری  -صنعتی بود .کابینه پارك را افرادی کاردان و دلسوز
تشكیل میداد که بسیار ملی گرا بودند و انگیاه اصلی آنها توسعه اقتصادی کره جنوبی
بود .جانشین او« ،چون دوهوان» ( ،)Chun Doo-hwanنیا تعهد قوی خود را به تداوم
توسعه اقتصادی نشان داد .کابینه وی نیا از افراد متاصص و متعهد تشكیل شده بود که
انگیاه اصلی آنها توسعه اقتصادی بود .درمجموع ،حاکمیت نظامی اقتدارگرایانه و
درعینحال توسعهگرایانه پارك چونگ  -هی ( )1961-1979و چون دوهوان (-1980
 ،) 1987بیش از ربع قرن ،عامل مهمی در تبدیل این کشور به کشوری توسعهیافته
صنعتی تل ی میشود (لفتویچ.)200-201 :1382 ،

.3-7استقاللنسبيدولت 
دومین خصیصه دولتهای توسعهگرا در نظریه لفتویچ ،است الل نسبی دولت است.
اجاای کلیدی مسیر توسعه کره جنوبی ،ریشه در تجربه گذشته استعمار توسط ژاپن داشته
است .دولت استعماری ژاپن ،رویكرد توسعهگرایانه میجی را در کره جنوبی برای خود
برگاید و شالوده یك بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا را در ساختار اقتصاد این کشور
بنیان گذاشت ) .(Gilson and Mil Haupt, 2011: 209است الل نسبی دولت در کره جنوبی
با نظارت عالیترین شاخههای قوه مجریه بر سیاستهای توسعهای صورت گرفت و آنها،
آنگونه که در کشورهای دموکراتیك میبینیم ،به پاساگویی در مورد سیاستهای خود
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ملام نبودند .عالوهبر این ،دولت پارك بهواسطه کمكها و وامهای خارجی دارای
درجهای از است الل مالی بود ) .(Leftwich, 1995: 410در این شیوه ،دولت است اللی نسبی
از منافع گروههای تجاری ،سیاسی ،اقتصادی ،طب ه کارگر ،زمینداران و سرمایهداران
داشت .بهواسطه سرکوب شدید طب ه کارگر در دوران سینگمان ری و پارك چونگ -
هی ،فعالیت اتحادیههای کارگری مست ل تا حد زیادی محدود شده بود

Seung-Ho and

) .)Dopnell, 1999: 271همچنین بهدلیل اصالحات ارای ،سال  ،1945طب ه زمیندار نیا
فاقد قدرتی تأثیرگذار بر سیاستهای دولت بود .در رابطه با طب ه سرمایهدار نیا میتوان
گفت که دولت پارك در ابتدا به بازداشت و ارعاب صاحبان صنایع بارگ و مصادره
اموال آنها اقدام کرد (اوانا)16 :1380 ،؛ ولی بعدها با چبولهای کره ارتباط گستردهای
بهوجود آورد؛ ولی این ارتباط از مواع با ،بود؛ به این معنا که دولت با استفاده از
اهرمهای ماتلف ،دستورات خود را به آنها دیكته میکرد و آنها ملام به اجرای این
دستورات بودند (کاستلا .)200 :1385،همانگونه که مالحظه شد ،دولت اقتدارگرای کره
جنوبی بهواسطه عوامل گوناگون ،از طب ات و گروههای ماتلف مست ل بود و جدا از
منافع آنها ،در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور گام برمیداشت.

روکراسيتوسعهگرا 

.4-7بو
ویژگی سوم و مهم بعدی دولتهای توسعهگرا در نظریه لفتویچ ،بوروکراسی توسعهگراست.
درواقع بوروکراسی توسعهگرا جا ی کلیدی در تعامل بین دولت و اقتصاد در دولتهای
توسعهگراست ) .(Leftwich, 1995: 413بوروکراسی کشور کره جنوبی ،یك بوروکراسی
قدرتمند و توسعهگرا بود که با بهرهمندی از تكنوکراتهای شایسته ،عملكرد اقتصادی
قابل قبولی داشت

)2005: 374

 .(Horikane,ژاپنیها در دوران استعمار ،نهادهای

بوروکراتیك قدرتمندی را در کره بهوجود آوردند که سینگمان ری پس از است الل کشور
آنها را حفظ کرد .پارك برای جلوگیری از پراکندگی نهادهای سیاستگذار در حوزه
اقتصادی ،نهادی به نام «هیئت برنامهریای اقتصادی» (

Economic Policy and the
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 )Economic Planning Boardتشكیل داد که نهادی محوری در سیاستگذاریهای اقتصادی
بود .با تشكیل این نهاد قدرتمند ،دخالت سایر نهادها در امور برنامهریای اقتصادی
تضعیف و در نتیجه کارایی و است الل این نهاد در پیشبرد اهدام توسعهگرایانه زیاد شد
)1999: 314-318

 .(Chibber,بوروکراسی عصر پارك ،یك بوروکراسی اقتصادمحور،

تحصیلکرده و کامالً حرفهای بود که طراحی آن تا حد زیادی ،از الگوی بوروکراسی
توسعهگرای ژاپنی الهام گرفته بود .درعینحال ،پارك و همكارانش بوروکراسی را مجبور
به اتااذ سیاستهای توسعهگرایانه میکردند (ن یبزاده و دلفروز .)1027 :1394 ،مجموع
این عوامل یك بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا در کره جنوبی را بهوجود آورد که به
پیشبرد روند توسعه صنعتی در این کشور کمك فراوانی کرد.

.5-7جامعهمدنيضعیف 
ویژگی دیگر دولتهای توسعه گرا این است که دولتی قدرتمند و با اقتدار فراگیر ،به
کنترل جامعه مدنی اقدام میکند .در اینگونه دولتها ،هرگونه م اومت در م ابل اقتدار
دولتی بهشدت سرکوب میشود .پارك چونگ  -هی بعد از به قدرت رسیدن ،در سال
 ،1961تمامی سازمانها و احااب سیاسی موجود و اتحادیههای کارگری را منحل کرد؛
در قوانین مربوط به کار تجدیدنظر کرد و تنها به سازمانهای دارای مجوز رسمی دولتی
اجازه فعالیت داد ) .(NAM, 2017: 18حكومت پارك همچنین انجمنهای ملی را منحل
کرد؛ گروه های ماالف را با اقداماتی از قبیل دستگیری و تهدید از میان برد و نظامیان را
در رأس بوروکراسی دولتی قرارداد ).(Chang, 2009: 48
اینگونه اقدامات به تحكیم قدرت رژیم منجر شد .سرپس ایرن رژیرم شرروع بره
اثرگذاری عمیق بر ساختار اقتصادی کرد .در این دوره با توسل به قوانینی چون قانون
امنیت ملی ،قانون امنیت اجتماعی ،قانون اد کمونیستی و  ...هر گونه فعالیرت جامعره
مدنی سرکوب شد .در عین حال ،دولت به خوبی بره سرازمان دهری ،کنتررل و حمایرت
سررازمان هررای حررامی خررود مرریپرداخررت (لفررتویررچ .)198 :1382،در دوره "چررون
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دوهوان" نیا کنترل جامعه مدنی ادامه یافت و حتی شدت آن بیشتر از دوره پارك شد.
این گونه اقدامات به تحكیم قدرت دولت منجر شد .با ایرن اقردامات ،دولرت جردا از
فشارهای گروه های ماتلف جامعه و با بیرون نگره داشرتن مرردم از قلمررو سیاسری،
توانست برنامه های توسعه اقتصادی خویش را به پیش برد و به موف یتهای اقتصادی
چشمگیری دست یابد (ن یب زاده و دلفروز.)1028 :1394 ،

.6-7تحکیماقتداردولتپـیشازافـزایشاهمیـتسـرمایههـایداخلـيو
خارجي 
مشاصه دیگر دولتهای توسعهگرا ،تحكیم اقتدار و توان دولت ،قبل از اهمیت یافتن
سرمایههای داخلی و خارجی است .دولت توسعهگرای کره جنوبی توانست جریان
کمكهای خارجی را در راستای بهدست آوردن است الل خود و مدیریت اقتصاد ملی و
دستیابی به اهدام توسعهگرایانه خویش ،هدایت کند .دولت همچنین در سال  1961به
ملی کردن بانكها اقدام کرد که این کار دولت را قادر میساخت تا جریان سرمایهها و
پساندازها را در راستای اهدام خود هدایت کند .همچنین دولت به حمایت از
سرمایهگذاریهای خارجی در شرکتهای خصوصی اقدام و برای آنها معافیتهایی صادر
کرد .صنایع فو،د ،شیمیایی ،ماشینسازی ،کشتیسازی و الكترونیك حمایتها و
مشوقهای مالی فراوانی را از دولت دریافت کردند .این اقدامات باعث شد جریان توسعه
اقتصادی کره جنوبی در یك مسیر صحی پیش رود.

 .8نتيجهگيري
کره جنوبی بهعنوان کشوری مست ل در سال  1948در جهان پدیدار شد .در  15سال
اولیه پیدایش ،این کشور یكی از ف یرترین کشورهای جهان بود .از دهه  ،1960که
برنامههای توسعهگرایانه در کره جنوبی کلید خورد ،این کشور از سط ف یرترین کشورهای
جهان ،به کشوری نمونه و الگو در میان کشورهای تازه صنعتی شده تبدیل شد .
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در این پژوهش با استفاده از نظریه دولت توسعهگرای آدریان لفتویچ به بررسی
روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در م طع زمانی پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شد.
تجربه کره جنوبی و بسیاری دیگر از کشورهای شرق آسیا در نیل به توسعه اقتصادی،
بیانگر ن ش و اهمیت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است .درواقع ،توسعه سریع و
معجاه آسای کره جنوبی و دیگر کشورهای این ناحیه ،بدون وجود دولتی توسعهگرا و
مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی امكانپذیر نبود .اینگونه دولتها ویژگیهایی
چون داشتن نابگان توسعهگرا ،بوروکراسی کارآمد و توسعهگرا ،جامعه مدنی اعیف،
است الل نسبی دولت و تحكیم است الل دولت پیش از اهمیت یافتن سرمایههای داخلی
و خارجی را دارند .در کره جنوبی وجود دولتی با خصیصههای توسعهگرایانه ،باعث
شد این کشور از اقتصادی توسعهنیافته ،در اوایل دهه  ،1960به یك اقتصاد پیشرفته
صنعتی ،در دهه  ،1990جهش یابد .ن ش عوامل تاریای  -اجتماعی در شكلگیری
دولت توسعهگرا در کره جنوبی ،مواوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و امید
است پژوهشگران در آینده به امر تح یق و پژوهش در این م وله بپردازند و مسئو،ن و
برنامهریاان امر توسعه اقتصادی کشور ،با بهرهگیری از تجارب کشور کره جنوبی و
سایر کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی ،با یك برنامهریای صحی و کارآمد و با
بهرهگیری از زمینهه ای بال وه موجود در این سرزمین ،باعث قرار گرفتن ایران نیا در
مسیر توسعه اقتصادی شوند تا به کشوری پیشرفته و الگو در این زمینه تبدیل شود.
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تحوالت راهبردي و سياست خارجي چين در خاورميانه در دهه دوم
سده بيستويكم :چرايي و چگونگي
داودغرایاقزندی* 
**

محمدعباسي

چكيده
ن ش و نفوذ چین در جهان و بهویژه در خاورمیانه رو به رشد است .درحالیکه چین در حال
تبدیل شدن به قدرتی جهانی است ،مسئله مهم این است که چرا چین به خاورمیانه توجه جدی
دارد و چگونه این منط ه به گسترل قدرت و نفوذ آن کمك میکند .این در شرایطی است که
همیشه یكی از مشكالت خاورمیانه وجود اختالفاتی است که بهنظر پایانناپذیر میرسد و
تحو،ت یكصد سال اخیر پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نشان میدهد کشورهای
قدرتمند دخیل در این منط ه در کاهش اختالفات و مشكالت منط ه موفق نبودند و دخالت
کشورهای وربی بیشتر به ناامنی در خاورمیانه دامن زده است .در کنار این مواوع تالل
آمریكا برای کاهش تعهدات خود در منط ه و تمرکا بر شرق دور و چین ،زمینه را برای
بازیگری چین در منط ه فراهم ساخته است .حال پرسش م اله این است که چین چرا و چگونه
در منط ه خاورمیانه بازیگری میکند؟ چرایی بازیگری چین در خاورمیانه بهواسطه نیاز این
کشور به انرژی ،راه ارتباطی خاورمیانه و نیاز به فناوریهای پیشرفته وربی از اسرا یل و
چگونگی بازیگری در منط ه از طریق کمك به ثبات سیاسی ،کمكهای بشردوستانه و مبارزه با
هراسپروری انجام میگیرد تا بتواند مواوعات متعارض در منط ه را مدیریت کند .این م اله
امن پرداختن به تحو،ت راهبردی و سیاست خارجی این کشور ،تالل دارد تا رفتار و
سیاست خارجی چین در خاورمیانه را توای دهد.
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 .1مقدمه
قدرت چین در جهان در حال افاایش است .این افاایش قدرت و رشد در میاان،
شدت ،ابعاد و سطوح ماتلف مشهود است .موتور محرکه این پیشرفت در اندیشه
م امات چ ینی در داخل و خارج بر دو اصل استوار است :ناست توسعه و پیشرفت
اقتصادی است .برای نمونه تولید ناخالص این کشور در  2دهه گذشته بیش از 15
مرتبه ،دو برابر شده است و از  737میلیارد د،ر به ت ریباً  11.2تریلیون د،ر رسیده
است .با این میاان رشد ،جایگاه جهانی چین  6پله ارت ا یافت .تولید ناخالص داخلی
این کشور از  2.4درصد تولید ناخالص جهانی در سال  1995به  15درصد جهانی در
سال  2015رسید ) .(Al-Tamimi, 2017: 596دوم ،ارورت پیشرفت در حوزه اقتصادی،
نیازمندیهای چین در حوزه علمی و فناوریهای جدید را افاایش داده است .این دو
اصل همچنین باعث پیشرفت های متعددی در ابعاد نظامی ،دفاعی ،فرهنگی و اجتماعی
برای این کشور شده است .بهنظر می رسد درك درست م امات چینی نشان داده تمرکا
بر این دو اصل محوری موجب شده تا حوزه نفوذ چین در محدوده پیرامونی خود در
دریای چین بهسمت آسیا ر پاسیفیك و فراتر برود .همچنین ،این واعیت چین را به
تهدید ناست آمریكا تبدیل کرده است و موجب شده تا سده جدید با برآمدن چین و
هند در کنار هم ،به «سده آسیایی» معروم شود ) .(Hudson, 2013: 464هرچند هنوز در
ابتدای دهه سوم این سده آنطورکه باید جابهجایی قدرت جهانی از اروپا به آسیا
مشهود نیست ،اما شواهد و قراین نشان میدهد این دو کشور با گذر از مشكالت خود،
امكان جدیدی در سط

بینالملل ایجاد خواهند کرد که وجه حداقلی آن افاایش

رویكرد چندجانبهگرایی است

)(Sillva, 2017: 85

این مواوع برای کشورهای بارگ

حتی آمریكا نیا خبر خوبی است ،زیرا ازمنظر واقعگرایانه سلطه همیشه نوعی نگرانی
برای ب ا و م اومت را حتی برای کشورهای خواهان پیروی از نظم بینالمللی به همراه
دارد (دانلی )64 :1393 ،و از منظر نظریه جامعه بینالمللی زمینه رقابت مناسب و
بازیگری طیف وسیعی از بازیگران در نظام بینالمللی را شاهد خواهیم بود که لاوماً
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رنگ و بوی وربی ندارد و میتوان در آن نوعی تعلق به «جامعه بینالمللی» (لینكلیتر،
 )129 :1393کنونی را مشاهده کرد.
بهنظر میرسد یكی از مناط ی که از افاایش قدرت چین است بال میکند ،خاورمیانه
است؛ زیرا آمریكا با بیش از نیم قرن دخالت منفعتمحور ر نه حلکننده اختالم ر در
خاورمیانه ،نتوانسته مشكالت این منط ه را برطرم کند و حتی رشد مسا ل
اختالمبرانگیا را در منط ه شاهدیم بهگونهای که خاورمیانه با بیثباتی سیاسی،
اختالفات نظامی ،مهاجرتهای اجباری ،شمار پناهندگان ،رقابتهای ژ وپلیتیك
منط های و بین المللی و منافع متعارض در سطوح داخلی (دولت ر جامعه) ،منط های و
بینالمللی شناخته میشود

)101

 .(Kucukcan, 2017: 84, 89; Saikal, 2021:با این نگاه،

م اله حاار به دنبال این پرسش محوری است که چرا و چگونه چین به دنبال بازیگری
در خاورمیانه است؟ فرایه م اله این است که چرایی بازیگری چین در خاورمیانه به
نیاز این کشور به منابع عظیم انرژی ،ویژگی چهارراه ارتباطی بودن منط ه و نیاز به
واردات فناوری پیچیده آمریكایی از طریق اسرا یل ارتباط دارد و چگونگی بازیگری
این کشور در این زمینه در تالل برای جلوگیری از جداییطلبی و مبارزه با تروریسم
(هراسپروری) ،ایجاد ثبات سیاسی و حل اختالم در منط ه دنبال میشود .برای بررسی
این پرسش و فرایه ،ناست اروری است که به چارچوب کلی تحو،ت شكل گرفته
در این کشور بهویژه از نیمه دهه هفتم سده بیستم اشاره کوتاه شود که نتیجه آن تالل
برای راهبرد احیای ملی این کشور و گذر از رویكرد مارکسیستی ر لنینیستی مفهوم منافع
محوری به رویكرد لیبرالی شد .در این باش نشان میدهیم چین در تالل است به
ترکیب جدیدی از نوواقعگرایی و نولیبرالیسم مبتنیبر حوزه تجاری و نهادگرایی
بینالمللی دست یابد .سپس به چرایی بازیگری چین و پس از آن به چگونگی تالل
برای تح ق آن اشاره خواهد شد .بازیگری چین در خاورمیانه در شرایطی است که
آمریكا از زمان دولت اوباما منط ه کانونی ( )Pivotal Zoneخود را شرق آسیا و چین
قرار داده و درصدد کاهش تعهدات خود در منط ه خاورمیانه است؛ ازاینرو چین زمینه
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حضور خود را در منط ه فراهمتر میبیند و از این طریق فشار بیشتری بر آمریكا در مناطق
دیگر وارد میکند تا حضور آمریكا را در مرزهای پیرامونی خود در دریای چین کاهش دهد.
در مطالعات چین چند محور بیش از همه مورد توجه بوده است :ناست ،بررسی
رفتار بینالمللی که به قدرتیابی چین و تحو،ت تاریای این کشور برمبنای نظریههای
روابط بینالملل منجر شد (شریعتینیا187 :1389 ،؛ سازمند و ارووانیپیرسالمی1391 ،؛
مت ی و دستجردی1394 ،؛ عایای و حاجییوسفی 1399؛ میرترابی و دیگران1398 ،؛
بهرامی م دم1399 ،؛ وثوقی ،موسوی و بیگی .)1389 ،دوم ،بررسی رابطه چین و آمریكا
که امكان گذار به نظم دوقطبی جدید را به دنبال دارد (قلیزاده و شفیعی 1391 ،کرمی
و شاهمحمدی1398 ،؛ کریمی ،موسوی شفا ی و اسالمی .)1398 ،محور سوم که بیش
از همه مورد توجه بوده مربوط به رابطه ایران و چین است (حافظنیاو دیگران 1398؛
آدمی و کشاورزم دم1392 ،؛ ارووانیپیرسالمی و پیراناواه1396 ،؛ صادقی1394 ،؛
شریعتینیا1391 ،؛ صادقی و لطفی1394 ،؛ ارووانی پیرسالمی1394 ،؛ وفاری و
شریعتی1387 ،؛ آدمی .) 1389 ،چهارم ،مواوع سیاست خارجی چین در خلیجفارس
است (بارگمهری و میرزایی1395 ،؛ موسوی و خدایی1395 ،؛ یاری و کامران1395 ،؛
پیشگاهیفرد و زارع گاریای1382 ،؛ یادانی و اکبریان1391 ،؛ آقایی و اکبریان.)1394 ،
پنجم توجه اندك به حضور در حال گسترل چین در خاورمیانه است (ده انی
فیروزآبادی و فرازی )1390 ،که عمدتاً بهصورت نظری و با مواوع انرژی به سیاست
خارجی چین نگاه شده است .بهنظر میرسد با توجه به گسترل رو به رشد این کشور
درك چرایی و چگونگی این حضور رو به تااید نیاز به بررسی بیشتر دارد.
براساس این ،توجه سیاست خارجی چین به خاورمیانه با چند ویژگی در این م اله
دنبال شده است :یك ،چین در دهه دوم سده بیستویكم در حال گسترل نفوذ خود در
خاورمیانه است ،ازاینرو محورها و د،یل و انگیاههای این کشور نیاز به بررسی دارد.
دو ،بیشترین مواوع در سیاست خارجی چین در خلیجفارس یا در قبال ایران عمدتاً با
محوریت نیاز رو به تااید چین به انرژی است ،اما درواقع مواوع انرژی و ابتكار «یك
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کمربند ،یك راه»

(One Road

 )One Belt,بهتدریج در حال تبدیل شدن و گسترل به

حوزههای دیگر است که م ا،ت منتشر شده به این حوزههای جدید کمتر پرداختهاند.
سه ،توجه به ابعاد ماتلف و پیچیده رفتار سیاست خارجی چین در خاورمیانه درك
بهتری از مواوع فراهم میکند که سعی شده که در م اله حاار به آن پرداخته شده است
که در نتیجه متغیرهای متعددی در چرایی و چگونگی سیاست خارجی چین مطرح شده
است .چهار ،بررسی م اله منتشر شده درخصوص حضور چین در خاورمیانه از احتمال
افاایش حضور این کشور در خاورمیانه حكایت دارد ،اما موانع و محدودیتهای آن نظیر
رابطه خوب برخی از کشورهای منط ه با آمریكا ،رقابتهای درونمنط های ،مسا ل داخلی
سرزمینی کشورهای خاورمیانه و سیاست خارجی متفاوت چین در منط ه (ده انی و
فرازی )121-122 :1390 ،این امر را با تردیدهایی مواجه کرده است که این م اله نشان
میدهد این موارد در قالب جدید بازی چین عمدتاً با بهرهگیری خاص از شرایط و نظم
بینالمللی محدودیتی برای این کشور ایجاد نكرده و باعث گسترل آن نیا شده است.
پنج ،از این منظر شاخصهای مورد اشاره در رفتار جدید چین در دههای که اعالن راهبرد
اصلی «یك کمربند ،یك راه» است برای داشتن جهشی جدی تا سال  ،2049یعنی در
یكصد سالگی ان الب چین ،محسوب میشود؛ که دوره بسیار مهمی برای بررسی
سیاست خارجی چین نه تنها در خاورمیانه بلكه در سط بینالمللی است و درعینحال
اشاره به این نكته اروری دارد اینكه در دهه مورد اشاره مهمترین شاخصهای چرایی و
چگونگی سیاست خارجی این کشور فراتر از مواوع انرژی احصا شده است و
شاخصهای دیگر آن احتما ً،در دهه سوم سده بیستویكم بررسی میشود.

 .2تحوالت راهبردي و سياست خارجي چين :تركيب نوواقعگرايي با نوليبراليسم
ترکیب جدید مدنظر دستیابی دولت چین ،ترکیبی از واقعگرایی و بهطور عمده نوواقعگرایی
با نولیبرالیسم در نظام بینالمللی است .پرداختن به عناصر متعارض و ناهمخوان این دو
نظریه از مواوعات مهم در نگاه چین به نظام بینالمللی است که در این م اله تالل
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میشود تنها به وجوه اصلی آن توجه شود .واقعگرایی بهطور عام بر چهار مواوع
آنارشی ،خودمحوری ،گروهگرایی و سیاست قدرت استوار است

(Donnelly, 2008:

) .150در نوواقع گرایی ساختاری موردنظر والتا ،سه مواوع از اهمیت با،یی برخوردار
است :اصل نظمدهنده ،تمایا کارکردی و توزیع توانمندیها (دانلی .)58 :1393 ،در این
شرایط کشورها در تاللاند که در این نظام بینالمللی کارکردهای ماتلفی بیابند ،اما
برای یافتن کارکرد متمایا به توزیع توانمندیها در سط بینالمللی نیازمندند که همین
مواوع باعث اولویت کسب قدرت در سیاست بینالمللی به نسبت دیگر اهدام
واقعگرایی شده است .ازآنجاکه چین اصل نظمدهنده جهانی را قبول ندارد ،سعی دارد با
افاایش توانمندی خود به کارکردهای متمایای در نظام بینالمللی دست یابد .برای این
کار مهم ترین تالل این کشور برقراری نوعی موازنه قدرت در نظام بینالمللی در قبال
ورب بهویژه آمریكاست .درواقع ،ازمنظر نوواقعگرایی والتای دولتها به دنبال ب ا در
وجه حداقلی و سلطه بر جهان در وجه حداکثریاند .همچنین ممكن است ازمنظر
نوواقع گرایی چین به دنبال موازنه تهدید ،به تعبیر استفن والت( ،دانلی)68-69 :1393 ،
باشد تا خود را بهخصوص در حوزه پیرامونی از تهدیدات آمریكا مصون دارد.
وجه دیگر سیاست خارجی چین نگاه به نظم لیبرالی بینالمللی است و برمبنای آن
زمینه گرایش نوواقع گرایی را برای چین فراهم کرده است .در اصل ،چین با انتااب
گاینشی رویكرد لیبرالی سعی دارد تا اهدام خود را پیش برد و این در حالی است که
رویكرد لیبرالی ابعاد سیاسی و فرهنگی را در کنار بعد اقتصادی دنبال میکند و چین
ف ط به وجه اقتصادی آن توجه دارد؛ یعنی رویكرد کلی این کشور به لیبرالیسم منفی
است ولی سعی دارد تا از سازوکار موجود بینالمللی نهایت بهره را ببرد .این نظم
لیبرالی بین المللی برآمده از رهبری آمریكا در جهان ورب ،باور دارد امكان بهتری برای
ایجاد همكاری و امنیت دستهجمعی فراهم میکند ،زیرا «دورنمای نابودی جنگ در گرو
ارجحیت مردمسا،ری بر اشرافیتسا،ری و تجارت آزاد بر خوداتكایی است» (برچیل،
 .) 91 :1393در وجه سیاسی این نظریه نوکانتی ،مطرح شده نظامهای مردمسا،ر نسبت
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به نظامهای اقتدارگرا و متكی به نظامیان کمتر بهسوی جنگ میروند؛ زیرا آنها برخالم
نظام های اقتدارگرا همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق برای تأمین منافع خود اقدام
نمیکنند .درواقع ،صل

بینالمللی با است رار نظم داخلی مشروع مبتنیبر تعهد به

حاکمیت قانون ،ح وق فردی و برابری بهدست میآید .در این شرایط ،شناسایی آن در
سط بینالمللی باعث میشود تا نه تنها نظم داخلی مشروع در داخل کشورها برقرار
شود ،بلكه با پذیرل آن در سط بینالمللی باعث خواهد شد کشورهای لیبرال کمتر از
جنگ است بال کنند .این نظریه که به «صل لیبرالی» معروم است جنبههای ساختاری و
هنجاری دارد« .برخی از لیبرالها بر محدودیت نهادی از قبیل افكار عمومی ،حكومت
قانون و حكومت مبتنیبر نمایندگی تأکید دارند .برخی دیگر بر ارجحیت هنجاری سازل
و حلوفصل منازعه در مردمسا،ریهای لیبرال پای میفشارند» (برچیل.)94 :1393 ،
در وجه اقتصادی تجارت آزاد میتواند همكاری و امنیت بیشتری در سط
بینالمللی ایجاد کند ،زیرا براساس «نظریه مایت نسبی» که عل ههای مشترك مبتنیبر
سود را ایجاد میکند زمینه کاهش ملیگرایی و خوداتكایی افاایش مییابد .به تعبیر
ریكاردو تجارت آزاد «از طریق ایجاد عل ههای مشترك بر پایه منفعت و مبادله ،جامعه
جهانشمول ملتها را در سراسر جهان متمدن یكپارچه خواهد ساخت» .رهبران
کشورها درخواهند یافت که سود تجارت آزاد بر هاینه فت سرزمینی و گسترلطلبی
میچربد و زمینه کاهش «معنا و جاذبه حاکمیت» (برچیل )98-100 :1393 ،را فراهم
میسازد .همچنین سیاستهای حمایتگرایانه ( )Protectionismتأثیر منفی بر نظم
لیبرالی خواهد داشت« :سیاستهایی که از صنایع ویررقابتی در برابر اصول بازار
حمایت میکند ،تجارت بینالمللی را به فساد میکشاند ،ت ااا در بازار را تحریف
میکند ،قیمتها را بهطور تصنعی پایین میآورد و ناکارایی را تشویق میکند» (برچیل،
 .) 111-112 :1393بنابراین افاایش قدرت تحرك سرمایه در سط

بینالمللی زمینه

بهتری برای همكاری و امنیت دستهجمعی فراهم میسازد.
ازنظر فرهنگی نظم لیبرالی بینالمللی به دنبال ایجاد رژیمهای بینالمللی در رابطه
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با محیط زیست ،ح وق بشر و تسلیحات هستهای است تا بتواند با افاایش قاعدهمندی
و پیشبینیپذیری مشكالت نظام بینالمللی را کاهش دهد .این همان چیای است که
باری بوزان از آن به «آنارشی بالغ» یاد میکند« .رژیمها با رسمیت باشیدن به انتظارات
هر یك از طرفین توا فق مبتنی بر منفعتی مشترك ،رفتار دولت را محدود میسازند.
نهادها ن ش تشویق عادتهای همكاریجویانه ،نظارت بر تبعیت افراد از قواعد و
مجازات متالفان را بر عهده میگیرند .رژیمها اعتماد ،تداوم و ثبات را در جهانی که
آنارشی بدون حكومت وجود دارد ،ت ویت میکنند» .ذر این نگاه لیبرالیسم پایبند
مالحظات اخالقی است و با توجه به منافع و مالحظات انسانی سعی دارد آنها را بدون
اجبار به سوی روال صل و امنیت جمعی سوق دهد و درعینحال خود در جایگاه
قضاوت اخالقی قرار گیرد و دیگران را داوری کند (برچیل.)100-105 :1393 ،
ازنظر بینا لمللی ،نظم لیبرالی بر این باور است که یك ،تعامالت بازیگران دولتی و
ویردولتی در سط بینالمللی زمینههای متعددی از بازیگری را برای انواع بازیگران
فراهم آورده و امروزه تعامالت تنها در حوزه دولتی نیست و گرایش به روابط فرادولتی
در سط

بینالمللی فراهم است و درعینحال زمینه آن نیا بهطور فااینده در حال

افاایش است .دو ،تجارت آزاد مبتنی بر مایت نسبی باعث وابستگی مت ابل روزافاون و
پیچیده کشورهای در عصر جهانی شدن شده است .در این شرایط اشكال ویرقهری
قدرت و گرایش به همكاری و امنیت دستهجمعی از نوع ناتو و شورای امنیت سازمان
ملل می تواند ن ش تأثیرگذاری بر سیاستگذاری کشورها داشته باشد .سه ،نهادگرایان
لیبرالی معت دند بسیاری از مواوعات بینالمللی به تنهایی توسط دولتها قابل حل
نیست و نیازمند عام و همكاری بینالمللی است و گرایش کشورها به مسا ل خاص
خود باعث پیچیدهتر شدن حل مسا ل و مشكالت بینالمللی خواهد شد (کلودزیج،
 ) 189-191 :1390براساس این ،وابستگی مت ابل ،فراملی شدن ،رشد نهادهای
بین المللی و دموکراسی چهار الاام مناسب برای دستیابی به همكاری و امنیت
دستهجمعی در نظام بینالمللی است ).(Basrur and Klaim, 2020: 7
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همچنین نظم لیبرالی بین المللی از قابلیت بیشتری برای مواجهه با تهدیدات جدید
برخوردار است یا حداقل زمینه مواجهه مناسب با آن را دارد .در نگاه لیبرالی نظم
بینالمللی یعنی « چگونه قواعد ،نهادها ،قانون و هنجارها الگوی مرتبط و کنش را تولید
و حفظ میکنند» ) .(Barnett, 2021: 4برای پیاده شدن این نظم بینالمللی باید مشروعیت
داشته باشد ،منظور از مشروعیت «برداشت یا استنباط عمومی که کنش یك واحد مورد
انتظار ،مناسب یا متناسب با برخی از نظامهای ازنظر اجتماعی ساخته شده از هنجارها،
ارزلها ،باورها و تعاریف هستند» ) .(Barnett, 2021: 5-6ادعای لیبرالها این است که
نظم مشروع لیبرالی نظمی مبتنیبر پیشرفت است و منظور آنها از پیشرفت «تغییر ویرقابل
برگشت برای بهتر شدن است و موجود انسانی در حال بهبود است و به ع ب
بازنمیگردد» ).(Barnett, 2021: 9
همانطور که اشاره شد چین عمدتاً سعی دارد تا یك ،تنها از وجه اقتصادی
سازوکارها و نهادهای بینالمللی موجود بهره گیرد و دلیل آن این است که نهتنها امكان
جایگاینی ندارد ،بلكه توان خود را بهجای م ابله بر تعامل فرصتطلبانه به نفع خود
بهکار گرفته است .نظم لیبرالی بینالمللی این امكان را ایجاد میکند که دولتهای حتی
ناهمسو

(States

 )Divergentازنظر وفاداری اید ولوژیك ،زمینه حضور اقتصادی و

تعامالت تجاری و فناوری بینالمللی را بیابند.
دو ،چین تغییر ریل اقتصادی خود را بدون در نظر گرفتن وجه سیاسی و فرهنگی
آن دنبال میکند و این مواوع بهویژه در دوره شی جین پینگ بهتر قابل درك است.
سه ،چین وجه اقتصادی نظم لیبرالی بینالملل را برای افاایش صل

و امنیت

بینالمللی یا امنیت دستهجمعی بهکار نمیبرد ،بلكه از آن برای احیای ملی خود بهره
می گیرد که براساس این ،دو دیدگاه در ورب نسبت به این عمل وجود دارد :برخی آن
را تهدید چین از طریق به کارگیری نظم لیبرالی برای توانمندی خود را نوعی
مفتسواری این کشور از واعیت بینالمللی میدانند و برای مهار آن بر مواوع
دموکراسی در داخل و بحث ح وق بشر تأکید میکنند تا نه تنها این کشور را درگیر
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مسا ل داخلی و گسترل بینالمللی آن را کنترل کنند ،بلكه تالل دارند این کشور را
همانند شوروی از گردونه رقابت خارج کنند .اما برخی هم بر این باورند که با حضور
و درگیر شدن چین در شبكه وابستگی مت ابل جهانی ،نه تنها به این جریان کمك
میکند ،بلكه بدون افاایش درگیری امكان تحول درونی این کشور را در آینده فراهم
میسازد و این به نفع ورب و نظم لیبرالی است ،ازاینرو باید امكان ورود بیشتر این کشور به
این نظم را تسهیل کرد ).(Huang, 2020: 8
همچنین درعین حال که آمریكا از وجه ب ا در دوره جنگ سرد ،به حوزه سلطه در
دوره پساجنگ سرد نیل کرده ،چین نیا در عین تالل برای ب ا و حفظ واع خود در
منط ه پیرامونی دریای چین ،سعی دارد سلطه منط های و همچنین بهواسطه تغییر
رویكرد در حوزه اقتصادی از رویكرد مارکسیستی ر لینینیستی به لیبرالی ،امن تثبیت
موقعیت خود زمینه واقعگرایی تهاجمی را فراهم کند .ازاینرو ،در حال حاار بهدلیل
نداشتن شرایط مناسب برای رقابت نظامی با آمریكا ،سعی دارد تا با ا تالمسازی و
ایجاد شرایط موازنه قدرت ،از یكجانبهگرایی و نفوذ آمریكا در مناطق پیرامونی خود
بكاهد و با بهرهبرداری از سازوکار لیبرالی مدنظر ورب ،زمینه را برای نفوذ بینالمللی تا
یكصد سالگی ان الب چین و پس از آن با ایجاد یك نظم ترکیبی جدید در قبال روال
ورب ،واقعگرایی تهاجمیتری را دنبال کند؛ زیرا «م امات چینی در نیمه دهه 1970
دریافتند که سیاست خارجی بیش از حد گسترده

(Foreign Policy

)Over-engaged

میتواند با کاهش شرکای تجاری کلیدی و اولویت هاینههای نظامی بر مسا ل اقتصادی
و اجتماعی باعث مشكالتی برای این کشور شود» ) .(Sofar, 2012: 2پروژه یك کمربند،
یك راه نیا با رویكرد لیبرالی در دستورکار قرار گرفت« .رشد و پیشرفت تعدادی از
جوامع شرق آسیایی و جوامع اسالمی که تفوق هنجاری مردمسا،ری لیبرال را رد
میکنند ،این باور را که جهان ویراروپایی میکوشد از مسیر وربی برای سازماندهی
سیاسی ت لید کند ،در معرض شك و شبهه قرار داده است» (برچیل .)96 :1393 ،چین
برای رسیدن به این شرایط ،از میان سه وجه تفكر لیبرالی در سط بینالمللی ،یعنی
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نظریه لیبرالی مفهومی( )Ideationalکه مبتنیبر نظم فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی مورد قبول و اجماع داخلی کشورهاست؛ نظریه لیبرالی جمهوریخواه که
نمایندگی داخلی نهادهای لیبرالی ،نابگان و رهبری برگایده مردم و تنظیم رابطه میان
قوه م ننه ر مجریه را دنبال می کند ،به نظریه لیبرالی تجاری روی آورد که سعی دارد از
مشارکت اقتصادی بینالمللی

)(Moravcsik, 2008: 234-235

برای افاایش توان داخلی و

مشروعیت نظام سیاسی (موازنه داخلی) و بهرهگیری از آن برای نفوذ خارجی (موازنه
خارجی) استفاده کند ) .(Wohlforth, 2008: 141به همین دلیل کشورهای وربی بهویژه
آمریكا از تهدید چین به نسبت اتحاد جماهیر شوروی بیشتر در هراساند ،زیرا اقتصاد
شوروی براساس برخی ارزیابیها هرگا از  57درصد اقتصاد آمریكا بیشتر نبوده است،
ولی اقتصاد چین از  10درصد اقتصاد آمریكا در دهه  1970به دومین اقتصاد جهان پس
از آمریكا بدل شده است؛ قدرت خرید مردم چین بیش از  50درصد بیشتر از قدرت
خرید مردم آمریكاست و طبق پیشبینیها در  10سال آینده بیشتر هم خواهد شد.
شوروی هیچگاه جاء توافق گات ( )General Agreement on Tariffs and Tradeنبود ولی
چین از طریق سازمان تجارت جهانی و با معیارهای لیبرالی در حال رقابت با
آمریكاست؛ یك میلیون چینی در خارج از این کشور کار میکنند؛  140میلیون شرکت
کارآفرینی چینی در دنیا وجود دارند؛ حدود  7تریلیون د،ر در خارج از کشور
سرمایهگذاری دارند و  300هاار دانشجوی چینی سا،نه در آمریكا تحصیل میکنند.
پیوند چین با اقتصاد جهانی میتواند خطر بیشتری برای آمریكا بهوجود آورد ،این
پیوستگی اقتصاد چین با جهان ،موجب شده تا اقتصاد بینالملل همواره نگران افول
قدرت اقتصادی چین باشد .بهعبارتدیگر ،اقتصاد چین در خانه سكنا گایده است و
برخالم شوروی متحدان آمریكا به ویژه اروپاییان درخصوص فروپاشی قدرت چین با
این کشور موافق نیستند ،زیرا درصورت وقوع این حادثه آنها بیشترین صدمه اقتصادی
را از این شرایط متحمل خواهند شد چون اقتصاد آنها با اقتصاد چین در وابستگی
مت ابل بیشتری است ).(Armstrong and Golden, 2020: 7
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بهاینترتیب ،همانطور که اشاره شد ،هدم راهبردی چین «احیا یا بهبود جدی
کشور»

(of the Chinese Nation The Great

 )Rejuvenationتا سال  2049یعنی در

یك صد سالگی ان الب این کشور است .این هدم راهبردی به مفهوم «منافع محوری
چین»

(Core Interest

 )China’sدر م ابل دوره اعف جدی این کشور بین سالهای

 1831تا  1949بازمیگردد که به این سده اعف خود« ،سده شرم» (

Century of

 )Humiliationاطالق کردهاند .این دوره به شكست شرمآور نظامی این کشور از
قدرتهای خارجی اشاره میکند که در آن چین سرزمینهای خود را ازدست داد و
تراژدی جبرانناپذیری برای این کشور رقم خورد .ازاینرو ،ما و تسهدونگ راهبردی
سهگانه را در دستور کار خود قرار داد« :برای پرهیا از «سده شرم» ،اقتدار محوری باید
متحد و منسجم باشد و توانایی اقتصادی و نظامی چین باید به آن امكان دفاع از خود را
بدهد؛ چین رشد کشورل را تهدیدی برای دیگران نمیداند اما فرایند طبیعی و منط ی
کسب ن ش تاریای و فرهنگی چین برای این است که این ن ش بهواسطه مداخله
خارجی و استعمار وربی از دست رفت؛ موقعیت کنونی چین در اقدامات منط های،
به ویژه در دریای چین جنوبی و شرقی عمدتاً ناشی از موقعیت ناعاد،نه تاریای ناشی
از «سده شرم» است و با گرایش به مادرشهر نوعی عدالت تاریای بدون توسعهطلبی و
استعمار باید صورت گیرد» ).(Al-Tamimi, 2017: 597
این مفهوم منافع محوری در دوره رهبری جئو ن،ی

(Enlai

مارکسیستی ر لینینیستی به وجه ملیگرایانه و لیبرالی سوق یافت
)598

 )Zhouاز وجه

(Al-Tamimi,2017:

و ناشی از درك این مواوع است که روال اقتصادی سوسیالیستی در شوروی و

چین نتیجه باش نیست .نتیجه این روند نشان داد که این تغییر ریل تا چه میاان
اروری بود زیرا اتحاد جماهیر شوروی رو به فروپاشی گذاشت و چین همچنان رو به

جلو به چالش خود با ورب ادامه میدهد .این مفهوم در سال  2011در کتاب سفید
چین بهعنوان توسعه صل آمیا آمده است« :چین به دنبال حمایت از منافع محوری خود
از جمله حاکمیت کشور ،امنیت ملی ،همگرایی سرزمینی و احیای وحدت ملی است و
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نظام سیاسی چین مبتنی بر قانون اساسی و ثبات اجتماعی وسیع و تضمین اساسی برای
توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار است»

)600

 .(Al-Tamimi,2017:نمود واقعی این

راهبرد را میتوان در قالب راهبرد «یك کمربند ،یك راه» یا همان راه ابریشم اعالمی
شی جین پینگ ،ر یسجمهور کنونی این کشور ،در سال  2013دانست (ن شه  )1که
پیش از این در نظریه اندیشمند معروم چینی وانگ جیسی ( )Wang Jisiبهعنوان «رفتن
به ورب» ( )Go-westاز آن نام برده میشود .این راهبرد به دنبال حفاظت از امنیت
اقتصاد ملی چین؛ ارت ای امنیت انرژی از طریق راههای کشتیرانی متفاوت؛ تسهیل
امنیت مرزی از طریق توسعه مناطق وربی چین؛ مبارزه با سه شیطان تروریسم،
جداییطلبی و افراطگرایی مذهبی در این کشور و فراتر رفتن از آن از طریق توسعه
اقتصادی و بازتوزیع ثروت؛ مبارزه با دستكاری سیاسی آمریكا و درنهایت ایجاد یك
نظام امنیت بینالمللی برای حمایت از توان کلی قدرت نرم چین است

(Al-

).Tamimi,2017: 609; Gharayagh Zandi, 2018

Source: Gharayagh Zandi, 2018: 76.

نقشه.1ن شه یك کمربند ،یك راه چین

با این دستور کار ،چین به دنبال هژمونی منط های خود در جاایر اولیه پیرامون و
دریای چین و همچنین نفوذ جهانی است .بهطور متعارم چین برای ت ویت توان خود
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به ایجاد دفاع فعال از سرزمین خود و پیرامون نیاز دارد که این کار با شعار «آسیا برای
آسیا» صورت می گیرد و شبیه راهبردی است که آمریكا برای کاهش نفوذ اروپا در قاره
آمریكا در سده نوزدهم در قالب سیاست مونرو ه «آمریكا برای آمریكا» دنبال میکرد.
چین واقف است مادامی که آمریكا در منط ه اصلی این کشور حضور دارد نه تنها
کشورهای منط ه همچون تایوان ،ویتنام و ژاپن از این کشور بهدلیل برخورداری از
حمایت نظامی و موشكی تاد آمریكا حرم شنوی ندارند ،بلكه زمینه خروج آمریكا در
منط ه فراهم ناواهد شد و همچنان چین مجبور به م ابله با آمریكا در مرزهای
پیرامونی خود است .بر همین اساس ،چین با ترویب ،اجبار و دستكاری به دنبال حفظ
هژمونی خود در منط ه پیرامون است و شی جین پینگ آن را «مدل جدید روابط
کشورهای اصلی»

)and Sullivan, 2020: 48

 .(Brandsمیداند که برای حفظ روابط

دوستانه باید هر دو کشور در سمت خود قرار گیرند و به نوعی به حیاط خلوت یكدیگر
احترام گذارند.
چین برای حفظ هژمونی خود ،افاایش توان دفاعی و موشكی و هستهای و
استراتژی قابلیت اددسترسی و حذم منط ه ) (A2/ADرا در دستور کار دارد
)Report to Congress, 2020: ix

(Annual

و درعینحال همزمان به دنبال افاایش نفوذ خود در

جهان نیا است؛ زیرا ارت ای واعیت اقتصادی و دفاعی چین نیازمند کسب انرژی،
فناوری و بازار فرول از مناط ی فراتر از پیرامون خود است و همچنین این کشور
مایت جدی در رقابت فناورانه با همسایگان پیشرفته خود مثل ژاپن یا تایوان را ندارد.
بنابراین با فراتر بردن نفوذ خود ،زمین رقابت با آمریكا را تنها بر حوزه نظامی متمرکا
نمی کند ،زیرا تمرکا بر دریای چین ممكن است به درگیری دو کشور منجر شود و
درعینحال با گسترل عالیق اقتصادی در مناطق ماتلف جهان بهویژه در خاورمیانه و
شمال آفری ا زمینه کاهش تمرکا آمریكا بر منط ه اصلی را فراهم میکند .در کنار تمام
این موارد به این نكته نیا باید اشاره کرد که چین به دنبال تضعیف ا تالم وربی یا
ایجاد شكام میان کشورهای وربی ،ت ویت روابط با اروپای وربی از طریق جاده
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ابریشم و کاهش اتحاد میان متحدان آسیایی با آمریكاست .اگر چین بتواند میان متحدان
وربی شكام ایجاد کند ،کاری که ایران در برنامه هستهای خود نیا دنبال میکند،
میتواند به رقابت جدی با آمریكای تكافتاده بپردازد؛ مواوعی که در برنامه اوباما در
اعالم چین بهعنوان منط ه اصلی ،چنین پادراهبردی را با عنوان «تعادلباشی دوباره»
( )Rebalancingمدنظر داشت« :راهبردی جامع و چندوجهی؛ ت ویت ا تالمها؛ تعمیق
مشارکت با قدرت های در حال ظهور؛ ایجاد رابطه ثابت ،مولد و سازنده با چین؛ ت ویت
نهادهای منط های؛ و کمك به ساخت یك ساختار اقتصادی منط های که میتواند
برخورداری مشترك را تداوم باشد» ) .(Hudson, 2013: 461-462این همان مواوعی
است که طرم وربی بر این باور است که چین بهواسطه نظام سیاسی اقتدارگرا و قدرت
سلسلهمراتبی خود از مایت «خیر عمومی جهانی» ( )Global Public Goodهمانند آمریكا
برخوردار نیست

)(Brands and Sullivan, 2020: 50

و از این ن طه اعف میتوان بدون

درگیری و رقابت نظامی با چین ،به آن نفوذ و حمله کرد.
اما ظاهراً این مواوع در خاورمیانه صدق نمیکند ،زیرا آمریكا در این منط ه
بهواسطه حمایت همهجانبه از اسراییل و حمایت منفعتمحور ( )Interest Involvingاز
کشورهای اقتدارگرای منط ه بهروم سیاستهای اعالمی برای طرمداری از ح وق بشر
و سیاستهای لیبرالی (نظیر جلوگیری از انتشار کامل گاارل حادثه  11سپتامبر 2001
یا انتشار گاارل قتل خاش چی پس از چند سال ممانعت) و فشار بر کشورهای مست ل
و دموکراتیك تر منط ه موفق نبوده و چین در م ابل ،بدون دخالت در امور داخلی این
کشورها ،روالی متفاوت را دنبال میکند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 .3بازيگري چين در خاورميانه؛ چرايي
چین به سه دلیل گرایش رو به رشدی به خاورمیانه و شمال آفری ا دارد :ناست
مواوع انرژی است که خاورمیانه و خلیجفارس یكی از محورهای اصلی تأمینکننده
انرژی این کشور محسوب میشود و اقتصاد پویا و در حال رشد این کشور نیاز
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روزافاون به انرژی سرشار خاورمیانه را دارد .چین در حال تبدیل شدن به بارگترین
واردکننده انرژی از این منط ه حتی بیشتر از آمریكاست ) .(Linangxing, 2020: 9در سال
 2016خاورمیانه  48.1درصد از کل انرژی چین در م ایسه با آفری ا با 17.7درصد،
آمریكا با  13.6درصد ،اروپا و حوزه اتحاد جماهیر شوروی سابق با  15درصد یعنی
نادیك به  50درصد انرژی را تأمین کرده است

)2017: 613

 .(Al-Tamimi,در میان

کشورهای خاورمیانه عربستان سعودی با صادرات  40.1میلیارد د،ر در رتبه ناست،
عراق با  23.7میلیارد د،ر در رتبه سوم ،عمان با  16.4میلیارد د،ر در رتبه ششم ،کویت
با  10.8میلیارد د،ر در رتبه هفتم ،امارات متحده عربی با  7.3میلیارد د،ر در رتبه
هشتم و ایران با  7.1میلیارد د،ر در رتبه نهم قرار دارد ).(Rozsa, 2020: 3
در این رابطه توجه به دو نكته اهمیت دارد :ناست اینکه چین تالل دارد تا با
تنوعباشی وسیع کشورهایی که از آنها انرژی وارد میکند ،زمینه آسیبپذیری خود را
کاهش دهد .برای همین چین از کشورهای روسیه ،آنگو ،،برزیل ،وناو ال ،آمریكا ،کنگو،
کلمبیا ،مالای در کنار کشورهای خاورمیانه و شمال آفری ا انرژی وارد میکند

(Lons and

) et. al., 2019: 5بنابراین ت ریباً در دهه دوم این سده بهواسطه افاایش تحریمهای آمریكا
علیه کشور ما ،جایگاه ایران بهتدریج در میان کشورهای صادرکننده انرژی به چین کاهش
یافته و به جایگاه نهم تنال داشته است .پس نیاز چین به انرژی نمیتواند دستاویای برای
کشورهای دیگر برای افاایش حضور چین در حوزههایی که در اولویت این کشور
نیست ،باشد .دوم ،چین امن اینکه به تنوعباشی واردات انرژی خود نیاز دارد ،سعی
دارد تا با هیچیك از کشورها مسئله جدی نداشته باشد .چین ممكن است روابط خود را
با کشورهای صادرکننده بهواسطه شرایط بینالمللی تغییر دهد ،اما سعی دارد مسا ل
دوجانبه این کشور با طرم دیگر علت این تغییر واعیت نباشد و در این شرایط این
کشور تنها تالل میکند نشان دهد این مواوع از کنترل این کشور خارج است .برای
مثال علت کاهش واردات نفت از ایران را به عدم امكان ن لوانت ال مالی در سط
بینالمللی واگذار کرد و درعینحال در رابطه با برجام حداکثر همراهی خود را ازنظر

تحوالت راهبردي و سیاست خارجي چین ( ...داود غرایاق زندي و محمد عباسي) 509

سیاسی و اعالمی انجام داد که نه تنها به نفع این کشور در قبال آمریكا بود ،بلكه رابطه خود
را با کشور ما نیا در سط مطلوب نگه داشت.
سوم ،یكی از مواوعاتی که بسیار برای چین اهمیت دارد حفظ کشتیرانی مناسب
مناطق پیرامونی برای ن ل وانت ال انرژی و اقتصادی است که در این رابطه خاورمیانه
بهواسطه قرار داشتن در مسیرهای اصلی ارتباطی بهعنوان چهارراه ارتباطی اهمیت بسیار
دارد .کشتیرانی برای چین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا  90درصد تجارت
خارجی چین 98 ،درصد واردات سنگ آهن 91 ،درصد واردات نفت خام 92 ،درصد
ذوالسنگ و  99درصد واردات مواد وذایی از طریق چهار معبر مهم ما،کا (که 80
درصد نفت و  30درصد گاز این کشور را تأمین میکند) ،تنگه هرما ( 5درصد کل
صادرات چین به آن بستگی دارد) و تنگه بابالمندب و کانال سو ا (که  20درصد
تجارت خارجی چین به آن بستگی دارد) انجام میشود ).(Al-Tamimi, 2017: 610-612
بنابراین چین در این مسیر نیاز دارد که رابطه خود را با هند ،کشورهای خلیجفارس،
مصر و اسرا یل و همچنین شمال آفری ا بهویژه لیبی ،الجاایر و سودان بهواسطه 200
هاار بشكه نفت وارداتی روزانه خود حفظ کند .بهاینترتیب ،حفظ ثبات کشتیرانی و
ثبات مناطق مدنظر چین یكی از اولویتهای مهم این کشور است که ارورت م ابله با
دزدی دریایی ،م ابله با هراسپروری و همچنین ثبات داخلی کشورهای اصلی را
افاایش میدهد .برگااری مانور دریایی مشترك چین با ایران و روسیه در اواخر سال
 2019نیا از موارد قابل اشاره در این زمینه است .پس در آینده احتمال ورود نظامی
چین به منط ه حتی در وجه ثباتباشی دریایی افاایش خواهد یافت .اگرچه چین
سعی دارد وابستگی خود به انرژی را با تنوعباشی مدیریت کند ،اما مواوع ژ وپلیتیك
دریایی برای چین از اولویت با،یی برخودار است و میتواند به افاایش مداخله نظامی
این کشور در خاورمیانه تبدیل شود .برای مثال در دهه آینده چین چند بندر لجستیكی
برای ناوهای دریایی خود مدنظر دارد ازجمله بندر سالله در عمان .پنج شرکت
کشتیرانی چین کنترل  18درصد تمام کشتیهای باری  20شرکت برتر جهان را در
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سال  2015بهخود اختصاص دادند .همچنین چین در سال  2015بر دوسوم از  50بندر
جهان و  67درصد کانتینرهای جهان سرمایهگذاری کرده است .چین در  40بندر جهان
از جمله جیبوتی ،هامبانتوتا ( )Hambantotaدر سری،نكا ،گوادر در پاکستان و بنادر
سا وتومه ( )Sao Tomeو جاایر پرینساب ( )Principeدر اقیانوس اطلس به ارزل 45
میلیارد د،ر سرمایهگذاری کرده است ).((Al-Tamimi, 2017: 612
چهارم ،چین برای نوسازی و پیشرفت اقتصادی و دفاعی خود نیاز به فناوریهای
پیشرفته دارد که این فناوریها را بهطور متعارم نمیتواند از آمریكا و کشورهای وربی
دریافت کند و درعینحال کشور روسیه و هند نیا از مت اایان دریافت فناوریهای
پیشرفتهاند که این کشورها نیا برای رسیدن به این فناوریها در حال رقابت با
یكدیگرند .این فناوریها شامل حوزههای پیشرفتهای علمی ،هول مصنوعی،
سیستم های خودکار م ابله پیشرفته ،اطالعات کوانتوم برای هدایت و کنترل دریانوردی،
فناوریهای زیستی و فناوریهای دومنظوره حساس و نظامی و فضایی میشود .چین
 27.7درصد پژوهشهای دانشگاهی را درزمینه هول مصنوعی بسیج کرده است .در
سال  2017با سرمایهگذاری  27میلیارد د،ری 60 ،درصد سرمایهگذاری در  5سال
گذشته جهان را به خود اختصاص داده است .تالل چین برای دستیابی به هول
مصنوعی برای فعالیتهای مدنی و نظامی با اولویت تحلیل دادههای بارگ (

Big Data

 )Analysisاست که برای تحلیل رایانهای با اطالعات بسیار زیاد کاربرد دارد .شی جین
پینگ ،رییس جمهور چین ،در کنگره ملی نوزدهم حاب کمونیست چین در سال 2017
خواستار توسعه و ارتباط عمیق اینترنت ،دادههای بارگ و هول مصنوعی با کاربردهای
واقعی اقتصادی شد

)and et. al., 2020: vii

 .(Crossmanدر سال  50 ،2017درصد

شرکتهای استارتآپ ج هانی در چین در این زمینه فعالیت داشتند .برخی از
کاربردهای داده های بارگ در حوزه نظامی شامل فرماندهی ،کنترل ،ارتباطات ،رایانه،
اطالعات ،مراقبت و شناسایی ،تجهیاات و نگهداری ،لجستیك و پشتیبانی ،مراقبت
بهداشتی ،تجهیا ،آموزل و استادام ،مدلسازی و شبیهسازی و درنهایت امنیت
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سایبری است ) .(Crossman and et. al., 2020: ixهمچنین برای توسعه رادار کوانتوم تا
سال  2030و تأسیس آزمایشگاه ملی علم اطالعات کوانتوم (

National Laboratory for

 1.06 )Quantum Information Scienceمیلیارد بودجه اختصاص داده شده است .توسعه
فناوری رادار کوانتوم برای تصویربرداری و فناوری دریایی است ).(Kania, 2018: 2-4
یكی از عالیق مهم چین برای حضور در خاورمیانه تمایل این کشور برای خرید
تسلیحات پیشرفته از اسرا یل است .ازآنجاکه تسلیحات پیشرفته اسرا یل عمدتاً از آمریكا
دریافت میشود و بهواسطه روابط راهبردی اسرا یل و آمریكا ،مواوعی حساس محسوب
میشود .چین تمایل داشت در رقابت با هند که دریافت کننده سیستم آواکس فالكن
(AWACS System

 )Phalconو موشكهای ادبالستیك راهبردی

(Strategic Anti-

 )Ballistic Missile Systemدر سال  2000از اسرا یل بود ،این کشور نیا دریافت کند که
سفارل چین در سال  2013توسط ایهود باراك به خاطر ماالفت آمریكا لغو شد

(Evron,

) .2016: 399همچنین در سال  2004ت ااای چین برای ارت ای پهپاد ادرادار فروخته شده
به چین در سال  ،1994با ماالفت آمریكا رد شد .اما بهظاهر اسرا یل در طراحی نسل
هواپیماهای جنگنده  J-10sکه فناوری نمونه اسرا یلی است ،با چین همكاری داشته و چین
هم این جنگندهها را به ایران و سوریه فروخته و فرول تسلیحات جنگی چینی کپی تسلیحات
اسرا یلی است که دوباره به منط ه بازمیگردد ).(Crossman and et. al., 2020: 14
ازطرمدیگر ،اسرا یل سعی دارد موارد کمتر حساس را نظیر تجربه م ابله با
فعالیت های ادتروریسم در اختیار چین قرار دهد تا در کنترل جهادیون اسالمی
ترکستان و استان سینکیانگ از آن بهره گیرد .همچنین اسرا یل درزمینه فعالیت تح یق و
توسعه

(and Development

 )Researchو ارتباط صنعت و دانشگاه با چین همكاری

وسیعی داشته که در خود اسرا یل نیا با اعتراااتی مواجه شده است .معتراان معت دند
چین در این ارتباط مالكیت معنوی فناوریهای نوآورانه را رعایت نمیکند و اسرا یل
در بلندمدت ممكن است از این نظر وابسته به دانشگاههای چین شود

(Evron, 2016:

) ،401-402اما بهنظر میرسد اسرا یل در چند زمینه مایل به حفظ ارتباط با چین است.
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یك ،مهمترین مواوع منظر تاریای محاسباتی است که در اسرا یل صورت میگیرد و
احتما ً،جهان آینده از روال یكجانبه گرایانه خود فاصله خواهد گرفت و شاید اسرا یل
مانند دوره پس از جنگ جهانی دوم که ازسوی اروپا به جانب آمریكا سوق یافت و
موقعیت خود را در خاورمیانه تثبیت کرد ،به تعبیر یكی از رهبران اسرا یلی یك «حرکت
تاریای بهسمت شرق» در سده بیستویكم داشته باشد

)2016: 400

 .(Evron,دوم،

اسرا یل در بسیاری از زمینههای اقتصادی نیازمند مشارکت اقتصادی چین بهویژه در
حوزه احداث خط ریلی دریای سرخ ر مدیترانه

(Rail Route

 )Red-Medاست که

وابستگی اسرا یل به کانال سو ا و بابالمندب را کاهش میدهد و وابستگی این کشور
به کشورهای عربی را کم می کند .سوم ،هدم اسرا یل از ارتباط نادیك با چین تحت
تأثیر قرار دادن روابط چین با اعراب است .چین با عربستان سعودی ،کویت ،امارات
متحده عربی ،عمان ،عراق ،سوریه ،لیبی ،مراکش و الجاایر ارتباط دارد که تحو،ت این
کشورها بهویژه ارتباط چین با فلسطینیها و تمایل به بهبود واعیت آنها یكی از نكات
مهم و اساسی نادیكی اسرا یل به چین است .چهارم ،اسرا یل همچنین تمایل جدی
دارد رابطه چین با ایران را کنترل کند بهگونهای که بتواند کاری که آمریكا بهویژه
درزمینه برجام انجام داد و اسرا یل نتوانست جلوی این امتیاز هستهای آمریكا به ایران را
بگیرد ،با ایجاد ارتباط با چین انجام دهد ).(Evron, 2016: 406-407; Orion, 2020: 4
این ویژگیها ،خاورمیانه و خلیجفارس را برای چین از اولویت با،یی برخوردار
کرده است .هرچند رابطه تجاری ویرنفتی چین با خاورمیانه بیش از  5درصد نیست ،اما
نیاز به انرژی ،راه ارتباطی و فناوری اولویت ویرقابل جایگاین در گسترل قدرت و
نفوذ چین در قواره جهانی است .اما با توجه به مشكالت پیشگفته درباره بحرانهای
کهنه و نو به نوی خاورمیانه ،چین چگونه عمل میکند ،آیا میتواند کارکردی متمایا با
توجه به توانمندی خود در منط ه داشته باشد؟ آیا میتواند کار ناتمام آمریكا بهعنوان
یك قدرت جهانی در ثباتباشی به خاورمیانه و ایجاد یك نظم حداقلی را ایفا کند؟

تحوالت راهبردي و سیاست خارجي چین ( ...داود غرایاق زندي و محمد عباسي) 513

 .4بازيگري چين در خاورميانه :چگونگي
چین برای رسیدن به اهدام خود در منط ه سه راهكار در دستور کار دارد :ناست تالل
برای جلوگیری از جداییطلبی و مبارزه با تروریسم در خاورمیانه که میتواند دامنه آن به
مسا ل داخلی و منط های این کشور تسری یابد .تالل چین برای افاایش نفوذ فراتر از
مرزهای پیرامونی این کشور برای م ابله با جداییطلبی و مبارزه با تروریسم است .چین نه
تنها نسبت به تحو،ت تبت ،تایوان و سینکیانگ نگران است )،(Al-Tamimi, 2017: 601
بلكه با هرگونه تحرکی درزمینه بیثباتی ماالف است .برای مثال چین درباره شروع بهار
عربی سال  2011نظر مناسبی نداشت

)(Auon and Kellner, 2015: 124

و حتی ماالف

رفراندوم  2017کردستان عراق بود ) (Chaziza, 2017: 2زیرا این تحرکات بینالمللی ممكن
است زمینه افاایش تحرك در مسا ل داخلی این کشور را در پی داشته باشد .در استان
سینکیانگ چین  12میلیون مسلمان زندگی میکنند که چین برای م ابله با تحرکات آنها
«کمپین اربه سات علیه تروریسم خشونتگرا» (

Strike Hard Campaign Against

 )Violent Terrorismرا ایجاد کرد .براساس گاارل کمیته حذم تبعیض نژادی سازمان ملل
و سازمانهای ح وق بشری  10درصد از مردم مسلمان این استان به مراکا بازپروری
فرستاده شدند و انت ال و جابهجاییهای اجباری وسیعی برای پراکندن آنها در شهرهای
اصلی چین برای امكان نظارت و کنترل آنها صورت گرفته است .این در حالی است که
آمریكا جنبش اسالمی ترکستان شرقی را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج کرده و
چین معت د است آنها فعالیت خود در افغانستان و سوریه را افاایش دادند )،(Soliev, 2021: 95
بنابراین چین سعی دارد همكاری اطالعاتی خود با کشور عراق و سوریه را برای جمعآوری
اطالعات از این جنبش گسترل دهد ).(Benabdallah, 2018: 5
دو ،ازآنجاکه چین حفظ ثبات منط ه خاورمیانه را امر اروری برای تداوم همكاری در
حوزههای ماتلف میداند یكی از محورهای مهم روابط این کشور کمكهای بشردوستانه
در جریان شیوع کووید 19-دیپلماسی ماسك است .از سال  2018چین  85میلیون د،ر
کمك بشردوستانه به لبنان ،اردن ،سوریه و یمن داشته 14 ،میلیون د،ر به فلسطین140 ،
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میلیون د،ر برای فعالیت افاایش ظرفیت دولت برای جذب ماالفان و  42میلیون د،ر برای
آموزل اعمال قانون در خاورمیانه صرم کرده است ).(Sun, 2019: 24
در نهایت اینکه خاورمیانه یكی از مناطق جهان است که در آن میتوان انواع
ماتلفی از اختالفات نظیر اختالم بین قدرتهای خارجی و کشورهای منط ه مانند
برنامه هستهای ایران ،بین خود کشورهای منط ه ،بین باشهای سیاسی متفاوت و فرق
مذهبی در درون کشورها و در نهایت اختالفات مرزی و فرامرزی را شاهد بود .چین
در این رابطه سه نوع اقدام در منط ه داشته است :ناست سعی کرد با ارسال نماینده
ویژه ،فرستادن نیروهای حافظ صل و کمكهای مالی خارجی زمینه ثباتباشی در
منط ه را فراهم سازد ) .(Sun, 2017: 354همچنین نوع رفتار چین با کشورهای وربی
متفاوت است و بر بهبود ارتباط با مردمان خاورمیانه ،توجه به روابط از پایین به با ،و
دخالت مورد نیاز و ت ااا در اختالفات را دنبال میکند (جدول .)1
جدول .1تفاوت سبك حكمرانی وربی و چینی در خاورمیانه
ویژگي

حکمرانيغربي 

حکمرانيچیني 

اندیشهحکمراني 

اولویت با حكمرانی دموکراتیك

اولویت بر حكمرانی معیشتی

رهیافت 

از پایین به با،

از با ،به پایین

دستورکار 

تندروانه

مترقی

روشحلمسئله 

قیمومیتی

مشاورهای

سطحدخالت 

مشارکت کامل

مشارکت گاینشی

شریکگزیني 


حكومت نابگان

حكمرانی مدنی

سازوکار 

بسته

باز

منافع 

منافع امنیتی و اید ولوژی سیاسی

منافع اقتصادی و اخالقی
Source: Sun, 2017: 366.

چین با این سه اقدام سعی دارد در خاورمیانه و شمال آفری ا مشارکت داشته باشد و
تداوم ،کاهش یا افاایش دخالت این کشور در خاورمیانه و شمال آفری ا تابع موقعیت و
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شرایط این سه عامل در آینده است .البته در این بین ن ش کشورهای فرامنط های مانند
آمریكا ،اتحادیه اروپا ،هند و روسیه نیا بسیار مهم است که در محاسبات آینده باید مورد
توجه قرار گیرد ،اما آنچه روشن است عالیق چین در خاورمیانه در حال گسترل است و
همچنان به نظر میرسد خاورمیانه جایگاه مهمی در محاسبات روابط میان قدرتهای
بارگ دارد و سوق یافتن نظر آمریكا به شرق دور به معنای کاهش اهمیت این منط ه در
معاد،ت جهانی تا چند دهه آینده نیست.

 .5نتيجهگيري
م اله حاار نشان میدهد چگونه چین در حال تبدیل شدن به یكی از بازیگران بینالمللی و
جهانی است .تالل این کشور برای کسب توسعه اقتصادی و فناوریهای پیشرفته موتور
محرکه جهش جهانی این کشور محسوب میشود .این تغییر نگاه از رویكرد مارکسیستی ر
لنینیستی در حوزه اقتصادی باعث تحول جدی در روابط بینالمللی این کشور شده است؛
مواوعی که در اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قرار نگرفت و زمینه فروپاشی آن
امپراتوری را فراهم کرد؛ درواقع این تغییر نگاه بهواسطه فروپاشی شوروی در چین رخ نداد
که ناشی از هراس فروپاشی باشد ،بلكه با درك مناسب و واقعی در مسا ل اقتصادی
تغییرات مهمی در حوزه اقتصادی انجام دادند که به تحو،ت جدی در این کشور منجر شده
است .احیای ملی چین و رشد موقعیت جهانی این کشور زمینه وفاق در این کشور را فراهم
ساخته است و با توان سرزمینی و جمعیتی زمینه را برای بیدار کردن اژدهای چینی فراهم
ساخته که جهان از این همه رشد فااینده و ت ریباً مستمر در هراس است.
دیگر اینکه در این چرایی قدرتگیری چین ،رابطه با خاورمیانه از اهمیت بسیاری برای
چین برخوردار است .درعینحال ساخت اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه با روال زیست
شرقی بیشتر تناسب دارد و زمینه را برای فعالیت این کشور بدون دخالت در امور داخلی آنها
و یا پرهیا از نگاه قیمومیتی فراهم کرده است .ازآنجاکه ورب در کاهش مشكالت خاورمیانه
موفق نبوده و موج جدید تغییر دموکراتیك در خاورمیانه بهصورت بهار عربی باعث افاایش
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مشكالت و اختالفات کشورهای منط ه شده است و همچنین تمایل آمریكا برای مهار چین و
تغییر نگاه این کشور به شرق دور باعث شده تا زمینه از هر جهت برای ورود چین به منط ه
مهیا باشد و اگر چین هنوز آنگونه که باید ورود نكرده ،تردیدهایی است که این کشور در این
زمینه دارد یا مداخله بیشتر را در این زمان مناسب نمیداند .بنابراین در چرایی و چگونگی
بازیگری چین ،انرژی ،فناوریهای پیشرفته ،ژ وپلیتیك ،کمك به ثبات منط ه ،ارسال
کمكهای بشردوستانه و م ابله با تروریسم در اولویت است.
بهاین ترتیب چین سعی دارد یك ،با افاایش نفوذ خود در خاورمیانه ،با نفوذ آمریكا
م ابله کند؛ اما این کار را با استعمارگرایی دنبال نمیکند و این وجه تمایا کارکردی این
کشور است .اما درعینحال تالل دارد برای حفظ نظم حداقلی از هرگونه ورود به
درگیری نظ امی پرهیا کند .در واقع ،چین سعی دارد با ایجاد کمك به توسعه و ایجاد
توازن قدرت در منط ه ،نظم جدیدی را فراهم سازد که با شرایط کنونی این کشور تا
سال  2049بیشتر تطابق دارد.
معنای این نوع بازیگری این نیست که احتما ً،در آینده نیا حضور و افاایش نفوذ
این کشور مانند شرایط کنونی محافظهکارانه است؛ زیرا میاان گسترل فعالیت این
کشور در حوزههای اقتصادی و همچنین وابستگی بیشتر این کشور به انرژی منط ه تا
نیمه سده کنونی ،میتواند زمینهساز نفوذ بیشتر این کشور در منط ه باشد .دواینکه
افاایش فعالیت این کشور در حوزه فناوری بهویژه در حوزه دریانوردی میتواند زمینه
کنترل الكترونیك گذرگاهایی نظیر ما،کا ،هرما و بابالمندب را افاایش دهد .سوم
حضور بطئی نظامی دریایی و سرزمینی چین در حوزه جاده ابریشم قدیم و کمربند
کنونی آن از دودوههایی است که امكان زمینه نفوذ و دخالت چین در امور داخلی
کشورهای مسیر این طرح را افاایش میدهد.
براساس این ،میاان نادیكی بیشازپیش ایران به چین و روسیه و فاصلهگیری کنونی
از کلیت ورب حتی اروپا ممكن است مشكالتی برای ما در پی داشته باشد؛ برای مثال
درصورت افاایش درگیری ایران با آمریكا هیچ انتظاری نمیتوان از چین یا روسیه داشت.
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همچنین حتی درصورت درگیری ایران با اسرا یل احتمال گرایش چین بهسمت اسرا یل
بهواسطه نیاز به این کشور بیشتر است .همچنین احتمال کنترل دریایی و وابستگی دریایی
ما به چین برای جلوگیری از فشار فااینده ورب ممكن است واعیت ما را بسیار شكننده
سازد و درنهایت کنترل فناوری داخلی کشور و دریافت نسل جدید اپراتورهای تلفنهای
همراه مثل نسل  G5و افاایش همكاری ما با چین در حوزه هول مصنوعی زمینه نفوذ در
ساختار سیاسی کشور را ایجاد کند .طبیعی است آنچه در اینجا مطرح میشود تنها بررسی
یك امكان و احتمال است و معنای آن دوری از چین و یا گرایش به ورب نیست ،بلكه
منظور همان برداشت سنتی سیاست خارجی است که باید با همه طرمها ارتباط داشت و
امكان بازیگری خود را در قبال دیگران کاهش دهیم که خسران آن ممكن است
جبرانناپذیر باشد؛ چراکه احتیاط شرط ع ل است و پیشگیری بهتر از درمان است.
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فهم نظري فرايند توسعه اقتصادي در اقليم كردستان عراق:
موانع و ظرفيتها

1

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮﺧﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﯾﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد

*

**

چكيده
اقلیم کردستان عراق یكی از مناط ی است که طی سالهای بعد از  2003در بُعد توسعه اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی ازسوی مح ان مورد توجه قرار گرفته است .م امات سیاسی اقلیم با سان به
میان آوردن از توسعه تالل داشتهاند خود را بهعنوان یك دولتتوسعهگرا جلوه دهند .از این رهگذر
مسئله مورد توجه م اله حاار پردازل به همخوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل
دولت توسعهگراست .در این راستا پرسش اصلی این است که مهمترین موانع و ظرفیتهای توسعه
در اقلیم کردستان عراق ،در چارچوب نظریه دولت توسعهگرا کداماند؟ در پاسخ به این پرسش
اساسی ،این فرایه مطرح است که مهمترین ظرفیتهای دولت توسعهگرا در اقلیم عبارتاند از؛
وجود نابگان توسعهگرای مصمم ،جامعه مدنی اعیف و تابع و برخورداری از ویژگیهای اولیه
دموکراسیهای سیاسی و از مهمترین موانع ظهور دولت توسعهگرا برای نیل به توسعه نیا میتوان
مدیریت اعیف منابع اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری نابگان سیاسی و نهادهای
دولتی ،ف دان بوروکراسی اقتصادی قوی و صالحیتدار ،ناتوانی در سرکوب ح وق مدنی،
بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یك حاب سیاسی بر
حكومت اقلیم را نام برد .درمجموع ،بنابر یافتههای پژوهش با وجود نادیكیهای قابل توجه ،مدل
توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعهگرا قابل خوانش نیست .رول گردآوری دادهها در
پژوهش حاار کتاباانهای ر اسنادی است و رول تجایهوتحلیل دادهها ،توصیفی ر تحلیلی بوده
است .با این مضمون که باشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریای خواهد بود و باش دیگر،
به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.
كليدواژهها :اقلیم کردستان عراق ،دولت توسعهگرا ،حاب دموکرات کردستان عراق ،اتحادیه میهنی کردستان
نوع مقاله :پژوهشی.
 .1این م اله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «نظریه دولت توسعهگرا و اقتصاد سیاسی اقلیم کردستان عراق» ،در
گروه روابط بینالملل دانشكده ح وق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
* استاد گروه روابط بین الملل ،گروه روابط بینالملل ،دانشكده ح وق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه
مفهوم توسعه

)(Development

بهمثابه م ولهای چالشبرانگیا و مهم ،پس از جنگ

جهانی دوم رایج و به دستورکاری برای نظامهای سیاسی بدل شد .از آن زمان تا کنون،
واعیت عمومی هر کشوری با معیارهای خاص توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
مورد سنجش قرار گرفته و بسیاری از کشورها با لحاظ کردن این معیارها ،سعی در
ارت ا موقعیت توسعه ای خود دارند .در این مسیر ،در ادامه کشورهای پیشرفته ،برخی از
کشورهای در حال توسعه نیا با عامی راسخ در تالل برای جهش و پیوستن به ح له
جهان توسعهافته بودهاند ،شماری از آنان نیا در این راه موفق عمل کردهاند (پیت و
ویك .)15 :1384 ،عموماً در ادبیات توسعه مالحظه میشود که ن طه محوری بسیاری
از نظریههای توسعه بهسمت فهم ساخت ،ن ش و عملكرد دولت در شكل دادن به
فرایندهای اجتماعی و پیشبرد توسعه تغییر کرده است .اهمیت ن ش دولت در توسعه و
سامان دادن به اقتصاد به آن اندازه است که حتی نهادهایی مانند بانك جهانی در دهه
 1980متأثر از سیاستهای نئولیبرال ،طرح ت ویت دولت کارآمد بهمنظور ت ویت باش
خصوصی را پیشنهاد دادند ،تا از این طریق بتوان فرایند توسعه را پیش برد و با نیل به
رونق و رشد اقتصادی فضای کسبوکار را بهبود باشید و بهتبع آن به کاهش سط
ف ر دست یافت (ربیعی .)108-109 :1399 ،در این چارچوب ،دولت عامل ایجاد،
پیشبرد و ت ویت امر توسعه در کشور بهحساب میآمد.
با این نگاه حكومت اقلیم کردستان که برآیند تحو،ت  1991در عراق و
بازصورتبندی آن در قالب نظمی فدرالی در یك دهه بعد از آن بود ،در تالل برای
نیل به توسعه ،خصوصاً پس از  2003برآمد .م امات اربیل در این دوران باصراحت از
رویكرد توسعهگرایانه سان به میان میآورند؛ اینكه مسیر ثبات سیاسی و امنیت اقلیم
کردستان ،باید به توسعه اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی ختم شود؛ به این معنا
که حضور شرکتهای خارجی موجب حمایت قدرتهای بارگ از اقلیم در برابر
تهدیدات بغداد و نیا تهدیدات خارجی باشد .درعینحال ،تدارك امنیت در اقلیم ،به
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معنای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی باشد .این امر موجب شده که مدل
توسعه اقلیم کردستان و سیاستگذاریهای اقتصادی حاکمان این اقلیم در م ام
مسئله ای جدی مورد توجه ناظران سیاسی و اقتصادی قرار بگیرد .درواقع ،هرچند اقلیم
کردستان در سط اقتصادی ،نسبت به دیگر استانهای عراق ،روندی قابل توجه از رشد
را تجربه کرده ،اما هنوز نتوانسته در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار گیرد ،لیكن تا
حدودی با مدل دولت توسعهگرا هماهنگ و در پارهای از حوزهها نیا قادر به ایجاد
شاخصههای این نوع دولت نبوده است .بااینحال ،این منط ه خودماتار که ذیل جوامع
در حال توسعه قابل تعریف است از پتانسیلهای بال وه اقتصادی و فرهنگی بسیاری
برای حرکت در راستای توسعه برخوردار است ،اما با چالشهایی عمیق در مسیر تبدیل
به یك دولت توسعهگرا روبهروست.
در این راستا ،بررسی موانع و ظرفیتهای اقلیم کردستان عرراق در گرذار بره مردل
دولت توسعه گرا باش اساسی م اله حاار است .بههمرین منظرور ،ایرن سرؤال مطررح
میشود که مهمترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم ،در چرارچوب نظریره دولرت
توسعهگرا کداماند؟ در پاسخ این فرایه مطرح است که مهمتررین ظرفیرتهرای دولرت
توسعهگرا در اقلیم عبارتاند از :وجرود نابگران توسرعهگررای مصرمم ،جامعره مردنی
اعیف و تابع و برخورداری از ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی و از مهرمتررین
موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیا مریتروان مردیریت ارعیف منرابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری نابگان سیاسی و نهادهای دولتی ،ف دان
بوروکراسرری اقتصررادی قرروی و صررالحیتدار ،نرراتوانی در سرررکوب ح رروق مرردنی،
بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یرك حراب
سیاسی بر حكومت اقلیم را نام بررد .شرایان ذکرر اسرت کره در کلیرت نوشرتار حاارر
کاربست نظریه دولت توسعهگرا درخصوص اقلریم کردسرتان عرراق برا تسراهل برهکرار
رفته است.
در راستای پرداختن به این فرایه اساسی در چارچوب کالن نوشتار حاار در
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ابتدا پیشینه و ادبیات پژوهش بررسی و سپس چارچوب نظری پژوهش با توجه به
نظریات موجود در باب دولت توسعهگرا ارا ه میشود .در ادامه در چارچوب اصلی
م اله ،در دو باش مجاا ظرفیتها و محدودیتهای پژوهش مورد واکاوی و تحلیل
قرار گرفته است.

 .2پيشينه و ادبيات پژوهش
بررسی ادبیات و منابع تولیدی در حوزه مواوعی رساله بهمنظور درك کاستیها و نیا
فهم زمینه های مورد پژوهش تا پیش از تألیف م اله حاار از اهمیت زیادی برخوردار
است .بنابراین در باش حاار تالل میشود تا مهمترین ،آخرین و اهم تألیفهای
موجود در حوزه مواوعی نوشتار را در ادامه ارا ه شود.
دیكسررت و رزگررار احمررد ( )2019در م الررهای تحلیلرری توسررعه اقتصررادی اقلرریم
کردستان از طریق احتمال ایجاد تنوع از اقتصادی با حرکت از سرمت نفرت بره اقتصراد
کشاورزی را بررسی کردهاند .همچنین ،هدم دیگر نویسندگان ایرن اسرت کره دریابنرد
چگونه ن ش سرمایه گذاری مست یم بر رشد اقتصاد در باش کشاورزی تأثیر میگرذارد.
از دید آنها اقلیم کردستان بهدلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به یك مدل توسرعه
اقتصادی رانتیر وابسته شده که در آن باش کشاورزی بهعنوان یك منبرع عظریم برال وه
نادیده گرفته شده است که دارای پتانسیل زیادی برای کسب درآمد چشمگیر بررای ایرن
منط ه است

).(Dixit & Rzgar Ahmed, 2019

تابان کانابی ( )2018در م الهای آثار سرمایه گذاری مست یم خارجی بر توسعه
اقتصادی اقلیم کردستان را بررسی میکند و نشان میدهد روند توسعه زیرساختها و
رشد اشتغال در این منط ه در سالهای اخیر ،برخالم دوره پیشین کند شده است.
بنابراین از دید نویسنده با جذب مست یم سرمایهگذاری خارجی میتوان با چنین
مشكالتی م ابله کرد ).(Kanabi, 2018
محمد صال ( )2016معت د است رانتیریسم و وابستگی شدید به نفت ،زمینهساز
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شكلگیری یك اقتصاد شكننده را به نسبت تحو،ت بازار نفت ،خصوصاً در دورههایی
که قیمت آن کاهش مییابد ،فراهم میکند .ازاینرو ،اقلیم کردستان با وابستگی بیش از
 95درصد به درآمدهای نفتی یك اقتصاد رانتیر و تكمحصولی است و با توجه به اینكه
در دوران پیشادولت نیا قرار دارد ،بهشدت تحت تأثیر بازار جهانی نفت قرار دارد
(.)Salih, 2016

از دید المیهیا ( )2017اقلیم کردستان بهدلیل اتااذ سیاست اقتصادی بازار آزاد،
فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری دارد .بهروم برخورداری از ثبات نسبی ،عالوهبر
فراوانی منابع طبیعی ،هتلها و اماکن مذهبی ،اما این فضای سرمایهگذاری با انگیاههای
مدرن مناسب با واقعیت اقتصادی جدید پشتیبانی نمیشود .نامشاص بودن م ررات
داخلی برای سرمایهگذاری خارجی ،ف دان قوانین اقتصادی مشاص ،توجه بیش از حد
م امات اقلیم به درآمدهای نفتی ،ف دان برنامهریای اقتصادی در باشهای ویرنفتی،
عدم حمایت از باش خصوصی برای همكاری در باشهای ویرنفتی با جذب
سرمایهگذاری خارجی از مهم ترین مشكالت اقلیم است که مانع توسعه اقتصادی آن با
گذار از اقتصادی نفتی و جذب سرمایهگذاری در باشهای ماتلف اقتصادی شده
است ).(Al-Mihya, 2017

کژال عبداهلل آذر( )2017در پژوهش خود به این یافته میرسد اگرچه اقلیم
کردستان دارای ذخایر فراوان نفت و گاز است ،اما از آن بهعنوان ابااری برای توسعه
پایدار بهره نبرده است .بهروم فرصتهای ایجاد شده توسط صنایع نفت و گاز ،بهدلیل
عدم موف یت اقلیم در تنوع باشیدن به اقتصاد به دور از استاراج صرم و فرول منابع
نفت بهعنوان تنها منبع درآمد ،این منط ه نتوانسته بهسمت فعالیتهای تولیدی و پایدار
برود ).(Abdullah Auzer, 2017
با عنایت به آنچه در باش ادبیات پژوهش آمد ،میتوان به چند نكته اشاره داشت.
ناست ،ادبیات پژوهشی در حوزه زبان فارسی مواوع رساله با ف ر شدیدی مواجه
بوده و هیچ اثری درزمینه توسعه اقتصادی و رانتیریسم اقلیم کردستان به رشته تحریر
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درنیامده است .دوم ،در زبان انگلیسی نیا ف دان یك اثر جامع احساس شده و بیشتر
م ا،ت و یادداشتهایی در این زمینه نگاشته شده است ،که پاسخگویی رول واعیت
رانتیریسم ،عدم توسعه اقتصادی یا مدل توسعه در اقلیم نیست .سوم ،در آثار مذکور به
چیستی و چرایی عدم توسعه ازمنظر اتكا به منابع نفتی بسیار توجه شده ،درصورتیکه
عوامل دیگر این مواوع مورد فراموشی قرار گرفته است .چهارم ،ادبیات مذکور فاقد
رویكرد نظری به مواوع دولت توسعهگرا در اقلیم است و بیشتر توصیف تحو،ت
اقتصادی را شامل میشود.

 .3چارچوب نظري (طرح مدل دولت توسعهگرا در خاورميانه)
اهدام سیاسی و ساختارهای نهادی کشورهای در حال توسعه ،اگرچه توسعهمحور
بودهاند ،اما اهدام توسعهای آنها همواره سیاسی بوده است .به عبارت بهتر ،عوامل
بنیادین سیاسی همیشه محور و سرعت استراتژیهای توسعهای را با ساختارهای دولت
شكل داده اند ،تا امر توسعه را سرعت بباشند و موانع پیش روی آن را کنار بانند.
بنابراین دولتهای توسعهگرا ( )Developmental Statesرا میتوان دولتهایی نامید که
سیاست آنها قدرت ،است الل و ظرفیت کافی را در کانون توجه برای شكلدهی ،پیگیری
و تشویق به دستیابی به اهدام توسعهای مشاص میکند ،حال خواه با ایجاد و ارت ا
شرایط و برای رشد اقتصادی یا با سازماندهی متمرکا یا ترکیبی از این دو .طرفداران
نظریه دولت توسعهگرا ،استد،ل میکنند که ازنظر تاریای ،امر توسعه موفق مستلام
مداخله دولت است ).(Chang, 2004
در باب فهم نظری دولت توسعهگرا فردریش لیست

(List

 )Friedrichاستد،ل

میکند «کشورهای کم تر پیشرفته باید از دولت برای نیل به پیشرفت استفاده کنند تا
روند توسعه اقتصادی کشور را به انجام رسانده و آن را برای پذیرل در جامعه جهانی
در آینده آماده کنند» ) .(List, 1885: 175وی بهصراحت (و با پیشبینی و به یادآوردن
ژاپن و کره جنوبی در قرن بیستم) مدعی است که « ...یك صنعت تولیدی کامالً
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توسعه افته ،یك نیروی دریایی تجاری مهم و تجارت خارجی در م یاس بسیار بارگ،
تنها با استفاده از بهکارگیری قدرت دولت» ) (List, 1885: 178امكانپذیر است.
البته در بعد تاریای با انتشار کار نهایی چالمرز جانسون ( )Chalmers Johnsonدر
مورد کشورهای توسعهگرای شرق آسیا و بهویژه ژاپن بود ) (Johnson, 1981: 1982که
عبارت دولت توسعهگرا اولین بار بهطور رسمی آواز و تالل جدی برای مفهومسازی
آن انجام شد .جانسون ) (Johnson, 1981: 9-10معت د بود منطق «جهتگیری
توسعهای» چنین دولتی ،آن را از دولت «اید ولوژیك» در اقتصادهای شوروی و
«جهتگیری نظارتی» دولتهای لیبرال دموکراتیك یا حتی سوسیال دموکراتیك متمایا
میکند .تنگاتنگی رابطه دولت توسعه گرا با باش خصوصی و شدت دخالت آن در
بازار یكی از ویژگیهای مهم آن است .دولت توسعهگرای ژاپن در « ...تعیین  ...اهدام
اجتماعی و اقتصادی اساسی» ) (Johnson, 1982: 19برای پیوند با باش خصوصی
بسیار برجسته بود ،درحالیکه دولت نظارتی ف ط چارچوبی را برای اجاای این باش
تعیین میکرد.
از آن زمان ،تفسیرهای ارزشمندی از دولت توسعهگرا صورت گرفته است (بنگرید
به ،)Evans, 1985; White and Wade, 1985; Deyo, 1987; Wade, 1990 :اما تمرکا
والب مطالعات کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا بوده است ،با چند حالت جا ی
از مطالعات مرتبط به آسیای جنوب شرقی ) .(Hawes and Liu, 1993با این اوصام،
شش مؤلفه اصلی مدل دولت توسعهگرا بهشرح ذیل است:

نخبگانتوسعهگرایمصمم 

.1-3
دولتهای توسعهگرا با ویژگی نابگان توسعهگرا

(Elites

 )Developmentalخود متمرایا

می شوند .والباً نابگان اصلی با کادر کوچكی از سیاستمداران ارشد و بوروکراتهرای
مصمم به توسعه ارتباط دارند که معمو ً،به ر یس اجرایی دولت نادیكانرد و در ایجراد
رژیم توسعهگرا و فرهنگ آن ن ش اصلی را بازی میکننرد ) .(Henderson, 1990یكری
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دیگر از ویژگیهای بارز این نابگان ،صمیمیت و پیوند اجراای بوروکراتیرك (مردنی و
نظررامی) و سیاسرری آنهررا ،بررهویررژه در رأس قرردرت ،ماننررد ژاپررن بررود .تررردد بررا ،بررین
سطوح عرالی بوروکراسری مردنی و نظرامی و م رام عرالی سیاسری ،کره در کشرورهای
دموکراتیك وربی نادر است ،بهویرژه بیران واار ایرن امرر در دولرت توسرعهگراسرت
).(Johnson, 1981: 44-48

.2-3خودمختارینسبينخبگانونهادهایدولتي 
دومین جنبه مشترك دولتهای توسعهگرا ،خودماتاری نسبی نابگان و نهادهای دولتی
است که آنها بر آن حكومت میکنند ).(Rueschemeyer and Evans, 1985: 48-49
اگرچه در همهجا شكل و میاان خودماتاری نسبی دولت متفاوت بوده است (Mackie,

) ،1988: 295اما بهنظر میرسد برای دولتهای توسعهگرای دموکراتیك و
ویردموکراتیك یكسان است .مفهوم ،علل و عناصر تشكیلدهنده «خودماتاری دولت»
در زمینههای ماتلف نظری و تجربی در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و به
رولهای ماتلف تعریف شده است (بنگرید به  .)Skocpol, 1985; Cotton, 1992اما
برای اهدام کنونی ،خودماتاری ممكن است صرفاً به این معنا تعریف شود که دولت
توانسته است به است الل نسبی از سر و صدای شدید منافع خاص (اعم از طب اتی،
منط های یا باشی) دست یابد و هم میتواند بر این منافع بهمنظور کسب منافع ملی
احتمالی ولبه کند ).(Nordlinger, 1987: 361

.3-3بوروکراسياقتصادیقدرتمند،دارایصالحیتومستحکم 
هماهنگی و توسعه اقتصادی در دولتهای توسعهگرا توسط نهادهای خاصی اداره
میشود که وظیفه آنها سازماندهی تعامالت مهم بین دولت و اقتصاد است .اینها
بوروکراسیهای اقتصادی ،مراکا اصلی جهتگیری استراتژیك اقتصادی در کشورهای
توسعه گرا یا نهادهای رهبری آنها بوده است که جانسون آنها را برای ژاپن توصیف کرد.
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بهنظر می رسد آنچه این دستورات عالی اقتصادی را از کلیت نهادهای برنامهریای در
بسیاری از کشورهای توسعهگرا متمایا میکند ،قدرت واقعی ،اقتدار ،صالحیت فنی و
ساختار مستحكم آنها در شكل دادن سیاست توسعه است ،اگرچه این نیا در دولتهای
ماتلف متفاوت است ).(Johnson, 1982: 26

جامعهمدنيضعیفوتابع 

.4-3
دولتهای توسعهگرا عموماً در بسترهای اجتماعیای عمل میکنند که در آن جامعه
مدنی از بین رفته یا در ابتدا اعیف بوده است .دولتهای توسعهگرا در م ابل جوامع
مدنی اعیف «دولتهایی قوی» بهشمار میآیند که از «قدرت زیرساختی»
( )Infrastructural Powerزیادی « ...برای نفوذ و هماهنگی متمرکا فعالیتهای جامعه
مدنی از طریق زیرساختهای خود» برخوردارند ) .(Mann, 1986: 114استفاده متداول
از قوانین و آژانسهای امنیت داخلی ،پلیس مافی و سازمانهای حابی شیوهای
استاندارد در ت ویت دولت و کنترل جامعه مدنی در همه کشورهای توسعهگرا بوده
است .همهجا رسانههای گروهی و سازمانهای کارگری بهشدت کنترل میشوند .اعف
جامعه مدنی اولب در نتیجه حمله مست یم دولت توسعهگرای جدید به آن بوده است،
مانند مورد چین پس از  1949که حاب کمونیست چین قصد داشت همه سازمانها و
تعامالت را از بین ببرد و تحت کنترل حاب درآورد ).(Cotton, 1992: 523-524

.5-3مدیریتمؤثرمنافعاقتصادیغیردولتي 
این عامل همه ظرفیتهای دولتهای توسعهگرا را در م ابل برخوردشان با منافع
اقتصادی خصوصی ،داخلی و خارجی ت ویت میکند .نكته کلیدی در اینجا این است
که در دولتهای توسعهگرای آسیای شرقی ،قدرت و خودماتاری دولت ،قبل از
افاایش سرمایه ملی یا خارجی تثبیت شده بود .عالوهبر این ،دولتهای توسعهگرا ن ش
مهمی در تشویق ظهور و رشد مؤسسات اقتصادی خصوصی ،به شكل محدود و با
کنترل تمرکا بر فعالیت آنها داشتهاند .دولت در ترویج ،سوق دادن ،مت اعد کردن و گاهاً
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با قوه قهریه این منافع را در جهاتی که مطابق با استراتژی توسعه خود است ،فعال کرده
است .الگوهای روابط صمیمی و نادیك باش دولتی و خصوصی ناگایر باعث شده
است این اقتصادهای سیاسی بهعنوان «کورپوراتیستی» ( )Corporatistتوصیف شوند
) ،(Onis, 1991: 118-119که در آنها ن ش «رهبری» دولت بسیار مهمتر از ن ش
«پیروی» آن است (.)Wade, 1990: 295

.6-3سرکوبحقوقمدني،مشروعیتوعملکرد 
یكی دیگر از ویژگیهای ومانگیا دولتهای توسعهگرا ،گاهاً سرکوب وحشیانه ح وق
شهروندی آنها ،بارگنمایی ظاهری مشروعیتشان و عملكرد عموماً پایدار آنها در ارا ه
کا،های توسعهگرایانه است .در این میان ،دولتهای توسعهگرای ویردموکراتیك،
کشورهای جذابی نیستند و برخی سوابق وحشتناك ح وق بشری دارند ،حداقل وقتی
بر خالم استانداردهای لیبرال تنظیم شوند .مطالعات موردی حاکی از مشروعیت
گسترده ،حتی محبوبیت واقعی ،برای کشورهای توسعهگراست ).(Liddle, 1992: 450
با این اوصام از دیدگاه لفت ویچ تحلیلگر برجسته نظریه دولت توسعهگرا ویژگیهای
این دولت ر اعم از دموکراتیك و ویردموکراتیك ر را چنین میداند« :اداره دولت توسط
نابگان توسعهگرا ،است الل نسبی دولت ،وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد ،اعف
جامعه مدنی و تحكیم اقتدار دولت پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و
خارجی میداند .ازنظر او ،دولتهای توسعهگرای دموکراتیك ،عالوهبر ویژگیهای پنجگانه
یاد شده ،از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند :حاکمیت طو،نیمدت یك حاب در کشرور
و برخورداری از ویژگیهای دموکراسیهای سیاسی (نبوی.)190-193 :1390 ،

 .4ظرفيتهاي گذار اقليم كردستان به مدل توسعهگرا

وجودنخبگانتوسعهگرایمصمم 

.1-4
تأثیری که نابگان متمایل به توسعه بر پیشرفت یك کشور دارند ناشی از کنترل آنها بر
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داراییها و مؤسسات مولد است ،که آنها را قادر میسازد هم بر تاصیص منابع و هم بر
تاصیص اختیارات تأثیر گذارند .کنترل آنها بر منابع به نابگان این امكان را میدهد تا
در مورد تولید و فناوری تصمیم گیری کنند .نابگان نیا از طریق کنترل خود بر
فرایندهای تصمیمگیری که منابع سیاسی را در یك جامعه تاصیص میدهند ،بر نتایج
توسعه تأثیر میگذارند .یكی دیگر از ن شهای نابگان بر توسعه ،کنترل آنها بر
مؤسسات اقتصادی است که آنها میتوانند بر نحوه درك نابگان و ویرنابگان در
مسا ل ماتلف تأثیر گذارند .میاان استفاده از این کانالها برای رفاه اجتماعی یا شاصی
در جوامع ماتلف ،متفاوت است .درمجموع اگر نابگان بتوانند رفتارهای توسعهای در
پیش بگیرند ،تأثیر مثبت بر رشد و توسعه خواهد داشت
.)Robinson, 2010

( Amsden, Dicaprio and

حال شناسایی و معرفی نابگان اقلیم کردستان عراق در بستر این

ظرفیت و ن ش آن در توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
در باب سیاست مداران اقلیم کردستان ،اگرچه نسل اول بیشتر فرماندهان نظامی و
سیاسی بودند که دودوه اصلیشان تحكیم موقعیت قانونی و سیاسی داخلی و
بین المللی اقلیم بوده است و فرصت چندانی برای پرداختن به مسئله توسعه نداشتهاند،
اما نسل دوم رهبران اقلیم کردستان که والباً پس از  2003ظهور کردند ،بیشتر
تكنوکراتهاییاند که به امر توسعه توجه بیشتری داشتهاند.
در این میان ،میتوان نچیروان بارزانی ،معاون ریاست حاب دموکرات کردستان
عراق ،را مشهودترین نمود این دست از نابگان ارزیابی کرد .وی تا پیش از سال 2019
در چند کابینه متوالی در م ام ناستوزیر اقلیم کردستان فعالیت میکرد و پس از آن
نیا به ریاست اقلیم رسید .او از نسل رهبران تكنوکرات جدید و پیشرو در مسیر رشد
در اقلیم کردستان است و در حال حاار با،ترین م ام رسمی در حكومت اقلیم
کردستان را در اختیار دارد .از مهمترین برنامههای اقتصادی وی تالل برای جذب
سرمایه گذاری خارجی ،ت ویت و توسعه روابط خارجی و منط های اقلیم ،بهویژه با
ترکیه و ایران ،در حوزههای گوناگون ،برنامهریای برای ت ویت فعالیتهای باش
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خصوصی در حوزه اقتصادی و ایجاد فرودگاه بینالمللی ،تأسیس دانشگاههای جدید و
بهویژه ن ش کلیدی در حوزه انرژی و بنیانگذاری صنعت نفت و گاز و همچنین
سرمایهگذاریهای بینالمللی ازسوی بارگترین شرکتهای نفتی جهانی بوده است .او
با سیاست توسعه در داخل و دیپلماسی تنشزدایی در خارج ،از مهمترین شاصیتهای
توسعهگرای اقلیم است ).(Razzouk, 2012 Aljazeera, 2019b
عالوهبر نچیروان ،مسرور بارزانی ،مشاور پیشین انجمن آسایش اقلیم (نهاد امنیتری) و
ناستوزیر فعلی اقلیم کردستان را بایرد از شاصرتهرای جدیرد و توسرعهگررای اقلریم
دانست که او نیا از تكنوکراتهای مهم این منط ه است .وی دورههای تحصریلیال را در
لندن و تحصیالت تكمیلی در حوزه مطالعات بینالمللی را در واشینگتن پشت سر گذاشته
است .وی در دو سال اخیر که به ناستوزیری رسریده اسرت ،از مهرمتررین چهررههرای
توسعه گرا در اقلیم بوده است که با پروژه اصالحات همهجانبه در کل سراختار اقتصرادی،
سیاسی و اجتماعی اقلیم ،در حال هدایت اقلیم بهسرمت توسرعه اسرت .مبرارزه برا فسراد،
ت ویررت باررش خصوصرری ،مشررارکت حكومررت در امررور اقتصررادی و تولیرردی ،ایجرراد
زیرسرراختهررای اقتصررادی کررالن نیررا از مهررمترررین فعالیررتهررای ایشرران اسررت .ایجرراد
زیرساختهایی نظیر سدهای استراتژیك ،سیلوهای بارگ گندم و کارخانرههرای تولیردی،
ساخت بارگترین کارخانهی فو،د عراق ،گشایش چنرد ایسرتگاه و نیروگراه بررقرسرانی
جدید ،توسعه کشاورزی با کمك کشور هلند و  ...از مهمترین اقردامات وی در ایرن دوره
از ناست وزیریال است (مهسرور بارزانی2020 ،؛ Aziz, 2020؛.)Shilani, 2021
همچنین ،هوبارد و حسن ( )2018در م الهای تفصیلی در نیویورك تایما ،برهم
صال  ،ر یسجمهور فعلی عراق ،را از چهرههای تكنوکرات عراق و اقلیم معرفی
میکند ،او دانشآموخته دانشگاه لیورپول انگلستان است که به توسعه تمایل دارد
(هیوای کورد2018 ،؛  .)Country.eiu.com, 2012درمجموع ،اقلیم کردستان دارای
ظرفیتهای بال وه نابگان مایل به توسعه است .این رهبران نسل جدید ،میتوانند ن ش
مهمی در روند توسعه اقلیم داشته باشند.
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جامعهمدنيضعیفوتابع

.2-4
اگرچه جامعه مدنی اقلیم کردستان در حوزههای ماتلف از جامعه مدنی دیگر مناطق
کشور عراق قویتر است ،اما در کل جامعه مدنی بیشتر تابع احااب سیاسی دو حاب
حكمران؛ یعنی حاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی ازیكسو و حكومت اقلیم
کردستان ازسویدیگر است .این یعنی جامعه مدنی مست ل ،چندان محلی از اعراب
ندارد و این خود ،در چارچوب دولت توسعهگرای ویردمكراتیك پیششرط توسعه
است ) .(Samudavanija, 1990چرا که جامعه مدنی قوی ،مسیر توسعه ازسوی دولت
را در پارهای از موارد سد کرده و باعث کند شدن و یا تغییر رویه این روند میشود.
در همین راستا ،احااب سیاسی اصلی حاکم بر اقلیم با محوریت حاب دموکرات
کردستان و اتحادیه میهنی ،ذیل ایجاد یك نظام توسعه حامیپرور به دنبال تشكیل
نظام سیاسی اند که تنها بازیگران آن افراد وابسته با این دو حاب و در نهایت حكومت
منط های باشد .مهم ترین هدم این نهادهای مدنی ،ت ویت مواوع حاب مطبوعشان
در قدرت است (حاجی .) 2016 ،این وابستگی ،باعث شده تا نهادهای مدنی اقلیم در
دایره همین وابستگی قرار گیرند .در واقع نهادهای مدنی مست ل ،اگر باعث به چالش
کشیدن اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی و سد مسیر توسعه شوند ،ازسوی حكومت
متوقف میشوند.
چنانکه مراد حكیم میگوید؛ عواملی چون« :سازمانهای اعیف نهادهای مدنی،
عدم وجود است الل در بین این جوامع ،تجربه شكننده سازمانهای ویردولتی و هژمونی
آژانسهای رسانهای وابسته به احااب بر نهادهای جامعه مدنی ،همه باعث اعیف و
تابع بودن جامعه مدنی در اقلیم کردستان» شده است ) .(Hakeem, 2017: 143این
نهادها منابع مالی محدودی دارند ،درحالیکه وابستگی این نهادها به حامیان مالی ،باعث
تضعیف است الل و مسئولیت پذیری آنها شده است همین تابعیت و اعف باعث شده تا
فعا،ن جامعه مدنی در هنگام پرداختن به مواوعات حساس مانند آزادی بیان،
رسانه های مست ل ،حمایت و نظارت بر انتاابات بسیار محتاط باشند (Chantizi,
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) 2017که این امر میتواند به نفع نابگان توسعهگرا در این منط ه ،در جهت پیشبرد
اهدام توسعهایشان ،بدون مااحمت جامعه مدنی باشد.

دموکراسيهایسیاسي 

هایاولیه


برخورداریازویژگي
.3-4
درحالیکه در دولت توسعهگرا ،بسط و بارگنمایی اقتدار بالمنازع نظام حاکم در عین
تابعسازی جامعه مدنی یا حفظ آن در موقعیت اعیف ،یك ویژگی مهم به حساب
میآید ،اما یك دولت توسعهگرا ،چنان که لفت ویچ میگوید ،به برخورداری از
ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی نیاز دارد ) .(Leftwich, 2001اقلیم کردستان،
با وجود موانع و مسیر طو،نی که در راه بدل شدن به یك دموکراسی دارد ،اما نمونه
اولیه یك دموکراسی سیاسی کموبیش موفق در منط ه خاورمیانه و نیا عراق است و تا
حدی اصول و ویژگیهای دموکراسی سیاسی را دارد.
شایان ذکر است ،با کمك نیروهای ا تالم و با قطعنامه  688شورای امنیت
سازمان ملل م تحد ،خودماتاری کردها در طول سه دهه گذشته ایجاد و ت ویت شد و
تعریف آن در چارچوب نظامی دموکراتیك صورت گرفت .امروزه کردستان عراق در
کالبد یك حكومت دموکراتیك دیده می شود .دموکراسی جاء مهمی برای خودگردانی
کردستان و است الل آن است .درحالی که تالل کردها برای ایجاد دموکراسی در قرن
بیستم در موارد متعددی نادیده گرفته شد و مورد بی اعتنایی قرار گرفت ،رویدادهای
اخیر آینده روشنی را برای دموکراسی سیاسی در کردستان رقم زده است .در دو دهه
اخیر ،بارها از سوی برخی ناظران و مفسران داخلی و خارجی ادعا شده است که
منط ه کردستان عراق می تواند نمونه یك حكومت دموکراتیك در میان کشورهای
ویردموکراتیك این منط ه متااصم باشد ) . (Qaradaghi, 2021با این حال ،فارغ از
این ادعاها ،نمی توان انكار کرد که اقلیم کردستان به یك مدل از دموکراسی سیاسی با
هدایت حكومت منط ه ای نا ل آمده است ) (Ahmed, 2017: 29-31که در چارچوب
خواست آن برای توسعه قابل فهم است .ظرفیت اقلیم در این باش ،آن را به ابااری
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برای رسیدن به یك دولت توسعه گرا بدل کرده است .بنابراین اقلیم ،ظرفیتهای
سیاسی ،زم برای حرکت در مسیر توسعه را داشته است که با ویژگیهایی خوانش
سیاسی از توسعه هماهنگی دارد.

 .5موانع و محدوديتهاي گذار اقليم كردستان به مدل توسعهگرا

نهادینهشدنفرهنگدوحزبيونظامدوادارهایي 

.1-5
یكی دیگر از شاخصهای مهم که بهعنوان شاخص دولتهای توسعهگرا ازسوی دید
لفت ویچ مورد توجه قرار گرفته ،حاکمیت طو،نیمدت یك حاب و تحكیم اقتدار
دولت پیش از افاایش اهمیت سرمایههای داخلی و خارجی است .تجربه بسیاری از
دولتهای توسعه گرا این مسئله را نمایان کرده که یك حاب سیاسی به صورت مست ل
و در یك بازه زمانی گاهاً چنددههایی مدیریت توسعه را برعهده دارد ،اما برخالم این
روند در اقلیم کردستان پدیده ای با عنوان نظام دو ادارهایی ( )Two Offices Systemو
نهادینه شدن نظام دو حابی ( )Two-party Systemمانعی بارگ در گذار به مدل دولت
توسعهگرا بودهاند.
نظام دو اداره ایی اساساً در نتیجه یك روند تاریای و مسیر پرفرازونشیب از
نااعهای سیاسی میان دو حاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان
است ،اما مفصلبندی دقیق نظام دو ادارهایی را میتوان به میانههای دهه  1990و بعد از
آواز درگیری نظامی میان این دو حاب ارجاع داد .براساس نظام دو ادارهایی که در
سالهای بعد از  1994و در نتیجه یك دوره جنگ مسلحانه میان دو حاب اصلی
کردستان عراق کلید خورد؛ حاب دموکرات کردستان عراق ،مدیریت استانهای اربیل و
دهوك را در اختیار داشت و اتحادیه میهنی کردستان ،در استان سلیمانیه فرمانروا بود
).(Aydogan, 2020
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نقشه.1تقسیماقلیمکردستانبهدومنطقهاداریتحتنفوذحزبدموکرات
کردستانعراقواتحادیهمیهنيکردستان 

نظام مدیریت دو ادارهایی در سالهای بعد از  1998به شكل رسمی در هر دو
منط ه اجرایی شد و هریك از این دو حاب ،در مناطق تحت کنترل خود ،بوروکراسی
خاص خود را ایجاد کردند .در سالهای بعد از س وط رژیم بعث در  ،2003با توافق
تاریای مسعود بارزانی ،رهبر حاب دموکرات ،و جالل طالبانی ،دبیرکل اتحادیه میهنی،
گامهای عملی برای پایان نظام دو ادارهای برداشته شد .بعد از تصویب قانون اساسی
عراق که برمبنای ایجاد منط ه فدرال در شمال عراق بود ،به نظام دو ادارهایی خاتمه داده
شد و در قالب ح كومت اقلیم کردستان عراق ،مدیریت مشترك دو حاب آواز شد ،اما
همچنان سایه نظام دو ادارهایی و دو حابی برای اقلیم ادامه داشت ; (Al Jazeera 2019a

).NRT TV, 2020
در ادامه پس رفراندم است الل کردستان و بروز اختالفات داخلی میان حابی
اختالفات میان دو طرم بیش از بیش نمایان شد ) .(Aydogan, 2020درمجموع ،آنچه
بر اقلیم کردستان عراق نمایان شد و حتمی بهنظر میرسد این است که همچنان دو
حاب اتحادیه میهنی کردستان و حاب دموکرات کردستان عراق اداره مناطق تحت
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سلطه خویش را در اختیار داشته و همین امر مانعی بارگ در مسیر ایجاد دولت
توسعهگرا در این اقلیم شده است.
اکنون اوااع سیاسی بهگونه ای است که با وجود تصدی منصب ریاست اقلیم
توسط نچیروان بارزانی از حاب دموکرات کردستان و برگایده شدن مسرور بارزانی
بهعنوان ناستوزیر ،همچنان نظام دو ادارهایی حاکم است .هرچند در ظاهر امر این
حاب دموک رات کردستان عراق است که بیشتر مناصب را در اختیار دارد ،اما در عمل
فرمانروایی دو حابی همچنان حكمفرماست (موسی شهریف.)2021 ،
در سط ابتدایی اتحادیه میهنی کردستان با در اختیار داشتن نیروهای نظامی ت ریباً
همسط

1

با حاب رقیب خود ،توانایی ایجاد نظام دو ادارهای و بازگشت به واعیت

سالهای قبل از  2003را دارد و در م ابل حاب دموکرات کردستان در سیاستهای
اعالمی خود همواره از ماالفت با نظام دو ادارهای سان میگوید .در سط

دوم،

باشی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان با تمرکا بر اینكه قدرت نظامی و سیاسی
همتراز با دموکرات کردستان عراق دارند ،در مسیر سیاستگذاریهای کالن برای
توسعه از توانایی وتوی پنهان سان به میان میآورند؛ به این معنا که بدون در نظر
گرفتن تعداد کرسی های پارلمان و مناصب سیاسی تحت کنترل در حكومت اقلیم،
میتوانند مانع هرگونه تصمیم گیری و اجرایی شدن آن شوند .در سط

سوم ،عدم

حاکمیت یك حاب و یك جریان سیاسی خاص در مسیر گذار به دولت توسعهگرا مانع
ایجاد کرده و موجب شده است که یك اراده واحد برای گذار به توسعه در اقلیم
کردستان وجود نداشته باشد.

.2-5مدیریتضعیفمنابعاقتصادیدولتيوغیردولتي 
بنابر دیدگاه نظریهپردازن یكی دیگر از الاامهای گذار به مدل دولت توسعهگرا ،قدرت

 . 1بسیاری از ناظران سیاسی و کارشناسان حوزه مسا ل نظامی بر این باورند که حاب دموکرات ،از توان نظامی
با،تری نسبت به حاب اتحادیه میهنی برخوردار است.
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و اختیار مست ل دولت قبل از افاایش سرمایه ملی یا خارجی برای مدیریت صحی
منابع اقتصادی است .در این زمینه حكومت اقلیم کردستان در سالهای بعد از 2003
مدیریتی دوگانه داشته که باشی حاکی از سیاست مطلوب آنها بوده و باش دیگر
منجر به اعف آنها در زمینه اجرایی کردن مدل توسعهگرا در بُعد مدیریت منابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی بوده است .بهطوریکه ،میتوان گفت در مرحله ناست
اقلیم کردستان در تشویق ظهور و رشد مؤسسات اقتصادی خصوصی ،به شكل محدود
و با کنترل تمرکا بر فعالیت آنها در اوایل سال  2003تا حدودی عملكردی موفق داشته
است .همچنین ،آنها در زمینه جذب سرمایه خارجی و فراهم کردن زمینه برای حضور
شرکتهای بین المللی در مناطق تحت کنترل خود عملكرد موف ی داشتند (بنگرید به
.)Heshmati and Davis, 2007
درمجموع ،در سالهای بعد از  2003سیاست جلب سرمایههای خارجی
فرصتهای قابل توجهی برای توسعه اقلیم کردستان ایجاد کرد و دولتمردان اربیل
تالل داشتند تا شرکتهای بارگ نفتی را نسبت به سرمایهگذاری برای منابع انرژی
اقلیم کردستان مت اعد کنند .در این زمینه ورود شرکتهای بارگ نفتی به اقلیم نیا
درآمدهای مست ل اقتصادی را در اختیار اقلیم کردستان قرار داد که با ماالفت و انت اد
شدید حكومت مرکای عراق نیا مواجه شد ) .(Kanabi, 2018اما با وجود در اختیار
داشتن سرمایه اقتصادی کالن که ناشی از دو منبع سرمایهگذاری خارجی و نیا دریافت
سهم بودجه از بغداد 1بود ،دولت اقلیم کردستان درزمینه مدیریت صحی منابع اقتصادی
در سالهای اخیر با مشكالت بارگی مواجه شده است .یكی از مهمترین این مشكالت
مواجه شدن با بحران بدهی بارگ خارجی بوده است ).)Snow, 2018
در واقع ،حكومت اقلیم کردستان متعاقب قطع بودجه اقلیم کردستان ازسوی دولت
مرکای در اواخر سال  2013تا کنون ( )2021با مشكالت بارگ اقتصادی مواجه شده

 .1شایان ذکر است که در سالهای بعد از  2013حكومت مرکای بغداد تنها چند ماه و آن هم به شكل محدود،
سهم بودجه اقلیم را ارسال کرده و همین امر محدودیتی دو چندان را برای رهبران اربیل بهوجود آورده است.
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است و در عمل درخصوص مدیریت منابع و درآمدها نتوانسته عملكردی مناسب را ار ه
کند .در واعیت کنونی ،اقلیم کردستان از دو باش تأمین میشود که یك قسمت آن
مربوط به سهم بودجهای است که از بغداد به اربیل ارسال میشود .قسمت دیگر آن به
درآمدهای نفتی و گمرکی حكومت اقلیم کردستان مربوط میشود (Dooler and

) .Gardner Cuesta, 2021; Salam, 2020البته در چند سال اخیر نیا باشی از نابگان
و احااب منت د حكومت ،عملكرد دولت را درزمینه مدیریت منابع اقتصادی و ت سیم
بودجه مورد انت اد قرار دادهاند .درمجموع میتوان اظهار داشت مدیریت اعیف منابع
اقتصادی دولتی و ویردولتی توسط دولت اقلیم کردستان یكی دیگر از شاخصهای
مهمی است که میتوان از آن بهعنوان محدودیت یا مانعی برای تطبیق مدل توسعه اقلیم
کردستان به مدل دولت توسعه گرای طرح شده در چارچوب نظری یاد کرد .مدیریت
نادرست منابع عالوهبر شكلگیری شبكهای از فساد مالی در اقلیم موجبات ناراایتی
شهروندان را نیا به دنبال داشته و همین امر گذار اقلیم کردستان به مدل توسعهگرا را
بیش از بیش دشوار کرده است.

.3-5عــدماســتقاللنخبگــانسیاســيوفقــدانبوروکراســياقتصــادی
صالحیتدار 

خودماتاری نسبی نابگان و نهادهای دولتی مسئله مهم دیگری است که باید بهعنوان
یكی از شرط های گذار به مدل دولت توسعه گرا در ارتباط با اقلیم کردستان مورد
توجه قرار گیرد .اینكه یك دولت بتواند فراتر از منافع طب اتی ،منط های ،گروهی و
عشیره ای گام بردارد از الااماتی است که باید در ارتباط با اقلیم کردستان نابگان
سیاسی اقلیم مورد توجه قرار گیرد .در اقلیم کردستان عراق اساساً سان به میان
آوردن از نابگان سیاسی مست ل یا دولت مست ل از منافع حابی و گروهی تا حدودی
دشوار بهنظر می رسد .در ابتدا توجه به این گااره اروری است که در این اقلیم
هرگونه سازوکاری سیاسی ،اقتصادی و حتی اجتماعی از منفذ احااب سیاسی گذر
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خواهد کرد؛ به عبارت روشنتر احااب اند که سازوکار مناسبات دولت با جامعه،
شهروندان با م امات و مدیریت امور کالن سیاسی و اقتصادی را تعیین میکنند .در
این میان ،وابستگی احااب به پایگاه حل ه درونی خود ،نیا بیش از بیش بر پیچیدگی
واعیت افاوده است .احااب به نوعی نمایندگی حل ه درونی خود را برعهده دارند و
در سطوح کالن سیاسی هرگونه تصمیم سازی و اجرای تصمیمات بدون اراده آنها
ممكن نیست ).(Majid Khalil, 2016: 170-176
با این تفاسیر اکنون میتوان پی برد که اساساً مدیریت امور سیاسی اقلیم در دستان
دو حاب اصلی است و این دو حاب دولت را تشكیل میدهد .درنتیجه این دو حاب
نمایندگی منافع حل ه درونی خود را بهصورت نسبی برعهده دارند ،دولت نیا نمیتواند
است الل نسبی از منافع و اراده این احااب داشته باشد؛ ازاینرو اقلیم کردستان درعمل
فاقد تطابق و همخوانی با مدل دولت توسعهگراست.
همین امر در سط دیگری موجب شده که روند بوروکراسی اقتصادی قوی و
صالحیتدار بهعنوان یكی دیگر از شاخصهای دولت توسعهگرا در اقلیم کردستان
مادول و ناکارآمد باشد .زمانی که دولت نمیتواند است اللی نسبی در برابر احااب
داشته باشد ،بوروکراسی حاکم شده درزمینه اقتصادی نیا منافع نابگان سیاسی و افراد
وابسته به این جریانها را نمایندگی میکند .درح ی ت ،نابگان حاار در ساختار
بوروکراتیك اقلیم کردستان به سه دسته ت سیم بندی میشوند که عبارتاند از:
 . 1نخبگان سیاسي وابسته به دو حزب حاکم اقلیم کردستان یعني ،حزب
دموکراتکردستانواتحادیهمیهنيکردستان :این گروه از نابگان بهدلیل وابستگی
به این دو حاب که اکثریت منافذ قدرت و ثروت را در اختیار دارند ،عمالً خواست
احااب حاکم را نمایندگی می کنند و است اللی در برابر خواست عمومی ندارند .آنها
درزمینه برنامه توسعه نیا نماینده برنامه ارا ه شده ازسوی احااب متبوع خود محسوب
می شوند و نكته قابل تأمل این است که اکثریت نابگان دانشگاهی و تحصیلکرده در
این احااب حضور دارند.
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 .2نخبگان سیاسي وابسته با احزاب خارج از دو حزب حاکم :این گروه از
نابگان عضو احاابی همانند جنبش گوران ،جماعت (عدالت) اسالمی کردستان ،نسل
جدید ،اتحاد اسالمی کردستان ،سوسیال دموکرات و  ...بهشمار میروند .این گروه از
نابگان که بیشتر در ن ش منت د حكومت و دو حاب حاکم خود را بازنمایی میکنند،
بیشتر نمایندگی حاب متبوع خود را برعهده دارند و از کمترین میاان است الل در
موااع برخوردارند .درنتیجه این گروهها نیا نمیتوانند در روند توسعه دولت اقلیم
ن شی مؤثر داشته باشند و واعیتی مشابه با نابگان وابسته به دو حاب حاکم دارند.
.3نخبگانسیاسيمستقل :نابگان سیاسی مست ل در اقلریم کردسرتان در داخرل ایرن
منط ه بسیار انگشت شمارند و برخی از آنهرا نیرا کره در خرارج از عرراق در جوامرع وربری
حضور دارند ،گاهاً در ن ش اپوزیسیون ساختار حكومت و جامعه اقلیم ظاهر مریشروند ،امرا
در عمل تأثیر چندانی برر تحرو،ت ندارنرد .درمجمروع مریتروان اظهرار داشرت کره عردم
خودماتاری و است الل نابگان سیاسی و ف دان بوروکراسی اقتصادی قروی و صرالحیتدار
یكی دیگر از موانع جدی گذار اقلیم کردستان در مسیر دولت توسعهگراست.

ناتوانيدرسرکوبحقوقمدني،بزرگنمایيمشروعیت حکومتو

 .4-5
عملکردخود 
همان گونه که در چارچوب نظری م اله بحث شد ،یكی دیگر از ویژگیهای ومانگیا
دولتهای توسعهگرا ،ترکیبی از سرکوبگاه شدید ح وق شهروندی آنها ،بارگنمایی
ظاهری مشروعیت شان و عملكرد عموماً پایدار آنها در ارا ه کا،های توسعهگرایانه
است .هرچن د اقلیم کردستان جامعه مدنی فعال و پویایی ندارد ،اما با توجه به ماهیت
دموکراتیك احااب سیاسی حاکم و عدم جدیت آنها در ایجاد یك فضای بسته سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،توانایی حكومت در سرکوب اعترااات شهروندان و ساکت کردن
صداهای ماالف ،تا حدود زیادی اعیف بوده است .در سطحی دیگر ،حكومت اقلیم و
در بطن آن دو حاب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و حاب دموکرات کردستان عراق،
در مشروعیتسازی برای خود تا حدی اعف داشتند و دارند.
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هررر چنررد واررعیت رفرراه شررهروندان در سررالهررای بعررد از  1991کرره حكومررت
خودماتاری کردستان در شرمال عرراق در مردار  33درجر ه و متعاقرب قطعنامره 688
شورای امنیت ایجاد شد ،روند رو به رشد کمیو کیفی قابل توجهی داشرته اسرت ،امرا
باشرری از شررهروندان برره ویررژه در منط رره سررلیمانیه نسرربت برره واررعیت حكمرانرری
معترض اند .در واقع ،برخی از شهروندان نسبت به ناکارآمدی حكومت و فساد موجود
در ساختار اداری معتر ض بوده و خواهان انجام اصالحات اند این واعیت در شرایطی
است که سه استان اربیل ،سلیمانیه و دهوك از نظر آزادی های مدنی ،رشد اقتصرادی و
شاخص های کالن رفاه اقتصادی واعیتی به مراتب بهتر از اسرتان هرای جنروبی عرراق
دارند ،اما با وجود این دولتمردان اقلیم در ارا ه چهرهای مشرروع از خرود کره بتوانرد
برنامه ها و مدیریت آنها را م بول جلوه دهد ناکام مانرده انرد .افراون برراین ،در اقلریم
کردستان رسانه ها و شبكه های مجازی متعددی وجود دارند که شدیدترین انت ادات را
نسبت به نابگان حكومتی و عملكررد دولرت وارد مری کننرد .همرین امرر درمجمروع
موجب ش د که مدل توسعه اقلریم کردسرتان برر خرالم بسریاری از مردلهرای دولرت
توسعه گرا در کشورهای ویردموکراتیك فاقرد توانرایی ،زم بررای سررکوب صرداهای
ماالف و پیش بردن روند و برنامه های توسعه بدون توجره بره خواسرت عمرومی یرا
هاینه کردن برای مشروعیتسازی باشد.

 .6نتيجهگيري
در پی پاسخ به پرسش اساسی و بررسی مهمترین موانع و ظرفیتهای توسعه در اقلیم
کردستان تالل شد چارچوب نظری منسجمی درباره نظریه توسعهگرا در قالب  6متغیر
ترسیم شود .با تأمل و دقتنظر در همین چارچوب در باش ظرفیتهای تطبیق اقلیم
کردستان با مدل دولت توسعهگرا ،مهمترین پتانسیل و ظرفیت را میتوان وجود نابگان
توسعهگرای مصمم دانست .هرچند متغیرهای دیگری مانند جامعه مدنی اعیف و تابع
و برخورداری از ویژگیهای اولیه دموکراسیهای سیاسی با الگوی توسعه اقلیم
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همخوانی دارند ،اما این قشری از نابگان توسعهگرای تحصیلکردهاند که روند و
راهبرد توسعه را پیش میبرند.
هرچند اقلیم کردستان در زمینه گذار به شاخصهرای دولرت توسرعهگررا نسربت بره
مناطق جنوب و مرکا عراق از پتانسیلها و ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است ،اما برا
بررسی و تحلیل واعیت تحو،ت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نیرا توجره بره فرهنرگِ
سیاسی حاکم بر اقلیم کردستان بهواوح میتوان به این مسئله پیبررد کره ایرن منط ره در
مسیر گذار به دولت توسعهگرا با محدودیتهایی قابل توجهی مواجه است .در ایرن میران
هرچند اقلیم درزمینه بوروکراسی ،مدیریت منابع و است الل نسربی نابگران برا مشركالت
بارگی مواجه باشد ،اما بیتردید مهمترین محدودیت و مانع اقلیم کردستان در ایرن زمینره
در ارتباط با حاکمیت نظام دو حابی و تداوم سایه نظام دو ادارهایی بهصرورت ویررسرمی
است .درح ی ت ،دو حاب دموکرات و اتحادیه میهنی ،با کنترل بر ساختار قدرت نظرامی،
سیاسی و اقتصادی برخالم تجارب موجود درزمینه دولتهای توسعهگرا ،امكان در پریش
گرفته شدن یك راهبرد توسعه واحد را ندارند .اگر یكی از ایرن احرااب رونرد توسرعه را
بهصورت یكجانبه مدیریت میکرد ،بهنظر میرسید در پیشبرد برنامهها موف یت بیشرتری
کسب میشد .دو صدایی یا بهعبارت دقیقتر نظام مدیریت جداگانه هریك از این احرااب
در مناطق تحت کنترل خود ،موجب شد که وحدت رویه در فرهنرگ سیاسری شرهروندان
اقلیم در حداقل ممكن باشد و سطحی قابل توجهی از لغال مدیریتی در راسرتای کسرب
منافع حابی در این اقلیم حاکمیت پیدا کند.
درمجموع میتوان اظهار داشت که حاکمیت نظام دو حابی و سایه پنهان نظام دو
ادارهای زمینهساز یا حتی تعیینکننده اصلی دیگر موانع پیش روی گذار اقلیم به مدل
توسعه گرا همانند مدیریت اعیف منابع اقتصادی دولتی و ویردولتی ،عدم خودماتاری
نابگان سیاسی و نهادهای دولتی ،ف دان بوروکراسی اقتصادی قوی و صالحیتدار،
عدم تمایل در سرکوب ح وق مدنی ،بارگنمایی از مشروعیت حكومت و عملكرد آن
بوده است.
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راهبرد ديپلماسي اقتصادي اسرائيل در منطقه خليجفارس
داودکریميپور


*

چكيده
دیپلماسی اقتصادی ،بهمثابه کنشی تعاملی ،ن ش ویژهای در عرصه سیاست خارجی
کشورها یافته که از مهمترین آنها کمك به حلوفصل مسا ل سیاسی و امنیتی است .صل
اقتصادی از جمله مهمترین راهبردهای سران اسرا یل است که بهمنظور بهبود روابط
سیاسی و کاستن آ،م امنیتی در کانون توجه خود قرار دادهاند .براساس این ،م اله حاار
با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل مبتنی بر چه اباارهایی و
دنبالکننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی میکند .فرایه م اله عبارت
است از اینكه دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با استفاده از زیرساختهای امنیتی و تجاری
موجود ،در گام ناست سعی در بهبود روابط تجاری و درنهایت دستیابی به صل سیاسی
دارد .کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمك رول توصیفی ر تحلیلی امن
تأیید این فرایه ،نشان داد که اسرا یل در سالهای گذشته ،نهادهایی را برای مدیریت
روابط اقتصادی خود در منط ه ایجاد کرده است .این نهادها با شبكهسازی و تصویرسازی
از اسرا یل بهعنوان یك کنشگر مطلوب و صل جو ،زمینهساز صل و عادیسازی روابط
سیاسی بودهاند .یافتهها نشان داد که منط ه خلیجفارس ،از جمله مهمترین پروندهها در
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بهشمار میرود که تاکنون به عادیسازی روابط با امارات
متحده و بحرین کمك کرده است .این مهم در آینده برای جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
یك تهدید تل ی شده و روابط اقتصادی تهران با دولتهای حاشیه خلیجفارس را تحت
تأثیر قرار دهد.
كليدواژهها :اسرا یل ،دیپلماسی اقتصادی ،خلیجفارس ،سیاست خارجی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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 .1مقدمه
اسرا یل از ابتدای تأسیس تا پیش از دهه  ،1990فرصت چندانی برای حضور و نفوذ در
بازارهای اقتصادی منط های نداشت .این در حالی بود که نیاز اصلی و مبرم اسرا یل
برای بهبود واعیت سیاسی و امنیتی ،تنها از طریق صل سیاسی رقم میخورد .لذا پس
از دهه  1990و بهخصوص با آواز قرن بیستویك ،م امات اسرا یلی ،سعی در ورود به
ترتیبات اقتصادی منط ه را داشتهاند .این روند تاکنون ادامه داشته و بهنظر میرسد
بهدلیل نوع مناسبات سیاسی و اقتصادی اسرا یل با دولتهای عربی ادامه خواهد یافت.
در این زمینه مسئله اصلی این م اله ،تأثیر دیپلماسی اقتصادی و عادیسازی روابط
اسرا یل با دولتهای عربی است .تحلیل سازوکارها و اهدام دیپلماسی اقتصادی
اس را یل و درك اینكه م امات اسرا یلی چطور تالل میکنند تا خود را از کنشگری
مناوی ،به یكی از کنشگران برتر اقتصادی منط ه تبدیل کنند ،هدم اصلی م اله است.
در این م اله ،نویسنده با توجه به کاربست چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی،
میکوشد تا مراحل و میاان تأثیرگذاری رفتار دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بر مناسبات
سیاسی و امنیتی با دولتهای حاشیه خلیجفارس را نشان دهد .صل

ابراهیمی

( )Abraham Accordsو تواف ات صورت گرفته میان اسرا یل ،امارات و بحرین میتواند
به عنوان یكی از پیامدهای جدی گسترل نفوذ و موف یت دیپلماسی اقتصادی اسرا یل
بهشمار آید.

 .2پيشينه تحقيق
احمدی ( )1396در « اسرا یل و کشورهای پیرامونی ،نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی»
به تأثیر روابط اقتصادی اسرا یل برر مناسربات امنیتری اسررا یل و کشرورهای عربری
پرداخته است .از دیدگاه وی ،اقتصاد صرفاً پوششی برای فعالیت هرای جاسوسری و
امن یتی اسرا یل است و اصالت ندارد .در حالی که در ایرن م الره ،مناسربات اقتصرادی
صرفاً پوششی نیست و اسرا یل با کمك اباارهای ماتلف تالل می کند تا از روزنره
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اقتصاد ،به سوی عادی سازی روابرط حرکرت کنرد .عیواری ( )1383در «اسرتراتژی
اقتصادی اسرا یل در خاورمیانه عربی» به ن د ا ین ایده که اسرا یل به سروی هژمرونی
اقتصادی حرکت نمی کند ،پرداختره و معت رد اسرت هردم نهرایی اسررا یل ،سرلطه
اقتصادی بر دولت های منط ه است .در منابع ،تین نیا می توان به چنرد پرژوهش در
این رابطه اشاره کرد، .وی و جیلت ( )2013در « سیاست تجارت خارجی اسررا یل،
ماایای اصالحات آن» رویكرردی سراختاری بره منظرور اصرالح و ت ویرت تجرارت
خارجی اسرا یل در پیش گرفته اند .این م اله ،با رویكردی کمی ،درصردد اسرت ترا
سیاست تجاری بهینه اسرا یل را ترسیم کند .مؤسسه تونی بلرر بررای تغییرر جهرانی
( ) 2018در گاارشی با عنوان « ارزیابی تجرارت اسررا یل برا همسرایگان عربری» بره
کمیت و چگونگی فعالیت بازرگانان عربی و اسرا یلی پرداخته اسرت .ن طره اصرلی
تحلیل این گاارل بر روابط بازرگانان فلسطینی و اسرا یلی و همچنین ارا ه فهرستی
از کا،های مباد،تی میان دو طرم است .دابررز و همكراران ( )2018در «همگرایری
اقتصادی در خاورمیانه :تجارت مواد وذایی تازه میان اسرا یل و فلسطین» به بررسی
تجارت وذا میران اسررا یل و فلسرطین پرداختره و معت رد اسرت رونرد آتری سربب
همگرایی اقتصادی میان دو طرم خواهد شد .به اعت اد نویسندگان م اله ،که بیشرتر
مطالعات کشاورزی داشته اند ،روند افراایش مبراد،ت محصرو،ت کشراورزی میران
ا سرا یل و فلسطین می تواند نامالیمات سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد و حل وفصل
کند .در گاارل پژوهشی اندیشكده میتویم به قلم بارنتان ( ) 2020با عنروان «ن رش
اقتصاد در تالل های آمریكا برای بهبود صل عربی ر اسررا یلی» نویسرنده فرارغ از
سیاست اقتصادی اسرا یلی ،به ن ش دولرت آمریكرا در ایرن زمینره مری پرردازد .وی
تالل های آمریكا را در سه رکن صل تجاری ،صل سرمایه داری و ابراار اقتصرادی
دولت قررار داده اسرت .در واقرع ایرن م الره دیپلماسری اقتصرادی آمریكرا را بررای
عادی سازی مناسبات اسرا یل و دولت های عربی مدنظر قرار داده است.
پیشینه تح یق نشان میدهد ،تاکنون به دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بهطور مست ل و
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بهویژه پس از صل

ابراهیمی توجه نشده است .م اله حاار ،عالوهبر تبیین روابط

اقتصادی اسرا یل ،میکوشد تا سازوکارهای بهکارگرفته شده ازسوی تلآویو را برای
پیشبرد اهدام اقتصادی خود در منط ه موشكافی کند که ازاینحیث دارای نوآوری است.

 .3چارچوب مفهومي
هرچند در ادبیات کالسیك روابط بینالملل به دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه شده
است ،اما به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست .مدتها پیش از تأسیس نهادهای سیاست
خارجی و دیپلماسی در دولتهای امروزی ،دیپلماسی اقتصادی ابااری برای تنظیم
روابط خارجی دولتها بوده است ) .(Heijmans, 2013: 24دیپلماسی اقتصادی فعالیتی
چند بعدی است که هرچند در م ام توصیف ،آسان بهنظر میرسد ،اما دشواری های
فراوانی دارد .میتوان گفت ،دیپلماسی اقتصادی صرفاً کنشی منحصربهفرد نیست ،بلكه
جمعی از اقدامات بههم پیوسته است که هدم از آن تأمین منافع خارجی یك کشور
است (  .)Rana and Chatterjee, 2018: 6دیپلماسی اقتصادی ،مجموعه اقداماتی است که
با فعالیتهای اقتصادی برونمرزی ،ن ش آفرینان دولتی و ویردولتی در جهان واقعی
ارتباط دارد .ویژگی عصر حاار ،درهمتنیدگی روابط چندجانبه بین دولتها و مردم در
سراسر جهان است .این ویژگی سبب شده تا فرصتهای بازرگانی شگرفی در بازارهای
نوظهور پدید آید و در نتیجه توجه سیاستمداران را به خود جلب کند (برژیك:1394 ،
 .) 63به دلیل اینكه دیپلماسی اقتصادی زمانی با کنشگران دولتی و منافع دولتی پیوند
داشته ،به اباارهای سنتی دیپلماتیك نیا پایبند است .درواقع دیپلماسی اقتصادی بیشتر
یك کنش و رفتار میاندولتی است که بهوسیله نهادهای فعال در سیاست خارجی و
بهمنظور ابااری برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی مدیریت میشود
)2010: 6

(Donna and

 .Hocking,در این میان یكی از مهمترین ویژگیهای دیپلماسی اقتصادی را

باید تالل برای هم سوسازی میان دو کشور و پرهیا از رویكردهای انتااعی عنوان کرد.
در دیپلماسی اقتصادی ،پیوندهای تاریای و جغرافیایی بهعنوان اصل مهمی تل ی
میشود که زمینه را برای گسترل روابط اقتصادی فراهم میکند .درعینحال ،برخی
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معت دند ،دیپلماسی اقتصادی را باید دیپلماسی وابستگی نام نهاد؛ چراکه درنهایت به
ترویج و تحكیم وابستگی مت ابل میان دولتها میانجامد

).(Chatterjee, 2020: 2

به منظور این دیپلماسی اقتصادی طیفی از اباارهای ماتلف را برای دستیابی به اهدام
خود استفاده میکند .مذاکرات ویررسمی ،همكاریهای داوطلبانه ،ایجاد نهادهای
تنظیم گر از جمله این اباارهاست .معمو ً،در عرصه دیپلماسی اقتصادی پیشرفت
محصول اقناع و مواف تنامههای دوجانبه است

).(Bayne and Woolcock, 2017: 52

دیپلماسی اقتصادی را میتوان در دو سط کلی ت سیمبندی کرد .در هرکدام از
سطوح دیپلماسی اقتصادی ،می توان شاهد اهدام و راهبردهای متفاوتی بود .در سط
ملی ،مهم ترین هدم دیپلماسی اقتصادی ،دستیابی به ترتیبات سودمند مت ابل است که
اثر سرریای دارد و به ت ویت روابط خارجی میان دو طرم میانجامد .اما در سط
بینالمللی ،هدم دیپلماسی اقتصادی توسعه چارچوبهای قانونی تحت عنوان
کنوانسیونها و یا بیانیههاست .دیپلماسی اقتصادی در سط ملی دربردارنده تاکتیكها و
راهبردهایی است که آن را از سط بینالمللی متمایا میسازد .در این سط دولتها
دیپلماسی اقتصادی خود را مبتنیبر ن اط اعف و قوت طرم م ابل در نظر میگیرند و
هدم از آن بهطور مست یم ت ویت منافع ملی است .درحالیکه دیپلماسی اقتصادی در
سط بین المللی ،نیازمند تبیین الاامات تدوین کنوانسیون یا م ررات جدید برای بهبود
فضای مباد،ت جهانی در عرصه اقتصادی است

).(Chatterjee, 2020: 2

دیپلماسی

اقتصادی از سه مؤلفه کلیدی تشكیل میشود:
 استفاده از نفوذ و روابط سیاسی بهمنظور توسعه تجارت و سرمایهگذاری
بینالمللی ،بهبود عملكرد بازار و کاهش هاینه و ریسك تراکنشهای فرامرزی؛
 استفاده از مایتها و روابط اقتصادی بهمنظور افاایش هاینه نظامی و ت ویت
منافع مت ابل همكاری و ثبات باشیدن به روابط سیاسی؛
 ایجاد محیط سیاسی مطلوب در سط

ملی و بینالمللی بهمنظور تسهیل و

نهادینهسازی این اهدام ).(Bergeijk and Moons, 2009: 2
در عین حال ،دیپلماسی اقتصرادی را بیشرتر در قالرب یرك فراینرد کره مراحرل
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ماتلفی دارد ،می توان تحلیل کرد .دیپلماسی اقتصرادی طیفری از اهردام سیاسری و
اقتصادی را دنبال می کند ،اما دستیابی به این اهدام به وسریله دیپلماسری اقتصرادی
به تدریج و طی مراحل ماتلف ممكن خواهد بود .این مراحل هرچند ترتیب دارنرد،
اما ممكن است هم زمان پیش روند .به طور کلی دیپلم اسی اقتصادی در چهار مرحلره
توسعه یافته است:
 .1در مرحله اول ،تمرکا اصلی دیپلماسی اقتصادی صرفاً بر بهبود و گسترل
تجارت و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
 .2در مرحله دوم ،در دیپلماسی اقتصادی کشورها بهسمت شبكهسازی حرکت
می کنند .این شبكه سازی شامل شرکتها ،اندیشكدهها ،دانشگاهها،اتاقهای بازرگانی
که به نوعی در سرمایه گذاری ،تجارت و تولید فناوری میتوانند ن ش آفرینی کنند،
خواهد بود.
 .3در گام سوم ،دیپلماسی اقتصادی بر بهبرود وجهره و تصرویر دولرتهرا تمرکرا
مریکنرد .درواقررع در ایرن مرحلره ،دیپلماسرری اقتصرادی توانسرته بررا بهبرود تجررارت و
شبكهسازی ،به تصویرسازی مطلروب از دولرت بپرردازد ترا جریرانهرای گردشرگری و
سرمایهگذاری را با این وسیله جذب کند.
 .4در گام آخر ،دیپلماسی اقتصادی وارد رویكرد قانونگذاری و تعیین م ررات
میشود .در این مرحله که درواقع ن طه اوج فعالیتهای دیپلماسی اقتصادی است،
دولت ها با قانونگذاری و انجام تواف ات تجاری چندجانبه و دوجانبه ،دستاوردهای
سیاسی و اقتصادی خود را نهادینه میکنند ) .(Neves, 2017: 95با توجه به نكات اشاره
شده اندیشمندان دراینباره ،میتوان الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی را بهصورت نمودار 1
ترسیم کرد.
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دیپلماسی اقتصادی


مایت اقتصادی

نفوذ سیاسی

نهادسازی

مراحل تكوین

گسترل و بهبود روابط تجاری
شبكهسازی تجاری
تصویرسازی تجاری
قانونگذاری و نظامسازی

وابستگی مت ابل اقتصادی

صل سیاسی

مأخذ :نگارنده

نمودار.1مدلمفهوميدیپلماسياقتصادی

 .4ديپلماسي اقتصادي اسرائيل
با توجه به محدودیت قلمرو جغرافیایی و همچنین منابع اندك در دسترس سران رژیم،
تلآویو تالل میکند رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی را افاایش دهد .ازاینحیث
سران رژیم در سالهای گذشته ،با سیاست آزادسازی تجاری بهویژه با کشورهای
ماتلف واعیت خود را بهبود باشید .انع اد مواف تنامههای تجاری با کشورهایی
همچون ترکیه ،نروژ و کانادا باشی از تالل این رژیم برای بازاریابی بینالمللی و ارت ا
توان رقابت در سط منط های بوده است .درعینحال ،سران رژیم در سالهای اخیر،
عالوهبر کشورهای توسعهیافته ،روابط اقتصادی خود با کشورهای درحالتوسعه را نیا
بهبود باشیدهاند

).(Lavee, Beniad, Jantzis, 2013: 256

این تغییر در سیاست تجارت

خارجی اسرا یل کمك کرد تا این رژیم ،عالوهبر اینكه کشورهای بیشتری را در
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معامالت خارجی روی میا بگذارد ،روابط اقتصادی خود ،بهویژه با کشورهای عرب
منط ه ،را افاایش دهد .مواوع دیپلماسی اقتصادی برای اسرا یل اهمیتی راهبردی دارد.
با توجه به اینكه اسرا یل از منابع اندکی برخوردار است ،لذا تالل میکند تا با کمك
دیپلماسی اقتصادی ،بیشترین بهرهمندی از منابع در دسترس خود را داشته باشد .در
حال حاار وزارت اقتصاد و امور خارجه مسئولیت اصلی هدایت دیپلماسی اقتصادی
این رژیم را برعهده دارند.
راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال کشورهای عربی چند،یه است .در
،یه اول ،اسرا یل با فعالیت اقتصادی مانع از بروز درگیری و تنش در منط ه میشود.
در ،یه دوم ،دیپلماسی اقتصادی اسرا یل هرچند محدود و خرد است و بازده
اقتصادی ناچیای دارد ،اما در چارچوب سیاست خارجی این رژیم دارای اهمیت
استراتژیك است و تل آویو در این ،یه می کوشد تا مانع از توسعه روابط ایران با این
کشورها شود .در ،یه سوم و یا هدم نهایی آن ،تلآویو ،دیپلماسی اقتصادی را
مسیری برای عادی سازی روابط با این دولتها می بیند (احمدی.)131-132 :1396 ،
در این راستا به نظر می رسد اسرا یل از اباارهای ذیل در راستای پیشبرد راهبرد
دیپلماسی اقتصادی خود استفاده میکند.

.1-4نهادسازی 
اسرا یل با الهام از دیپلماسی اقتصادی ایا،ت متحده بهمنظور توسعه دیپلماسی اقتصادی
خود ،آژانس توسعه همكاریهای بین المللی اسرا یل را ایجاد کرده است .هدم از
تأسیس این نهاد درواقع کمك به بهبود تصویر اسرا یل در جهان خارج و موف یت
تجارت این کشور در عرصه بینالمللی است .اسرا یل با اقتباس از الگوی آمریكا تالل
میکند تا میان دولت و شرکتهای اسرا یلی پیوند ایجاد کند تا این شرکتها بتوانند
ن ش فعال تری در صحنه تجارت خارجی داشته باشند .این آژانس که با عنوان ماشاو
( )Mashavفعالیت میکند ،زیرمجموعه وزارت خارجه اسرا یل است .اسرا یل همانند
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عرصه دفاعی ر امنیتی ،با کمك ماشاو تالل میکند تا برای شرکتهای اقتصادی خود
گنبدی آهنین در م ابل تحریم ،بایكوت و خروج سرمایه ایجاد کند

(Mahadav, 2015:

) .6-7ماشاو نهادی تاصصی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی اسرا یل است .ماشاو
مسئول طراحی ،هماهنگی و اجرای برنامههای توسعه و همكاری دولت اسرا یل در
سراسر جهان بهویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب میشود .دلیل تمرکا آن بر
کشورهای درحال توسعه این است که اسرا یل بهعنوان کشوری توسعهیافته جوان
چالشهای این کشورها را میداند و تجربهها و اطالعات مربوط به حل چالشها را
گردآوری کرده است

)2015: 129

 .(Mahadav,از جمله مهمترین حوزههای نفوذ و

فعالیت ماشاو را باید در همكاری با دولت خودگران فلسطین مشاهده کرد .این نهاد ،با
هدم قرار دادن اموری همچون توسعه اقتصادی ،اشتغال آفرینی (راهاندازی بنگاههای
کوچك و متوسط) ت ویت روابط میان دولت خودگران و باشهای تجاری اسرا یل،
امنیت وذایی و کشاورزی ،بهداشت و درمان امن تالل برای توسعه روابط اقتصادی،
همچنان صل

سیاسی را از دریچه روابط تجاری و اقتصادی دنبال میکند

(Israel

).Government, 2007

عالوهبر ماشاو ،افتتاح دفاتر تجاری در کشورهای حاشیه خلیجفارس از دیگر اقدامات
اسرا یل بوده که از سال  1996شروع به فعالیت کرده است .همین روابط اقتصادی در نهایت
سبب شد با وجود فشار افكار عمومی جهان عرب برای قطع روابط با اسرا یل به دنبال
پیروزی حاب راستگرایی لیكود در انتاابات  29می  ،1996کشورهای حاشیه خلیجفارس
بهدلیل حفظ منافع اقتصادی خود با این تل آویو ،از قطع روابط با اسرا یل خودداری کردند.
این در حالی است که پیروزی حاب لیكود به معنای ماالفت جامعه اسرا یل با مذاکرات
صل فلسطین بود

).(Rosman, 2004: 195

درواقع اسرا یل در همین مدت توانسته بود با

تأسیس دفاتر تجاری و گره زدن منافع اقتصادی این کشورها با خود ،امن کمك به تشدید
شكامها در جهان عرب ،خطمشی این کشورها را نیا در ارتباط با خود دستاول
دگرگونی کند.
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اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود شرکتهای تجاری را از ورود به بحران
سیاسی بازمیدارد و صرفاً تالل میکند تا با کمك این شرکتها ،تصویر مطلوبی از
خود به نمایش گذارد .بهعبارتدیگر ،اسرا یل مایل است نشان دهد شرکتها نمایندگان
سیاسی دولت اسرا یلاند ،بنابراین هدم اساسی این شرکتها ،خودداری از ورود به
بحرانهای سیاسی است تا اینكه فعالیتهای تجاری آنها ماتل و تصویر ارا ه شده از
آنها مادول نشود

).(Mahadav, 2015: 7

شبکهسازی 
 .2-4
یكی دیگر از سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،بازاریابی ویرمست یم است.
فعالیتهای بازاریابی اسرا یل در کشورهای عربی والباً از طریق کشوری ثالث (والباً اردن،
مصر ،قبرس و ترکیه) انجام میشود؛ بهطوریکه کا،های اسرا یلی از طریق شرکتهای
عربی صادر میشوند یا شرکتهای اسرا یلی برای محصو،ت خود نامهای عربی مستعار
برمیگاینند و آن را به بازارهای عربی سرازیر میکنند .عمدهترین کشورهایی که کا،های
اسرا یلی را به کشورهای عربی صادر میکنند اردن و قبرس است .حتی اسرا یل با الصاق
«برچسب ،ساخت اردن» به کا،های خود و صادر کردن آن به مصر از امتیاز لغو ح وق
گمرکی بین مصر و اردن استفاده میکنند (مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور-43 :1388 ،
 .)42در این میان ،باید بهطور جدی بر ن ش کشور اردن در تسهیل تجارت میان اسرا یل و
دولتهای عربی حاشیه خلیجفارس تأکید کرد .اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود با اردن
میکوشد تا خود را از صرم جایرهای اقتصادی به کنشگری فعال در نظام اقتصادی منط ه
خاورمیانه تبدیل کند تا در بازار منط ه خلیجفارس سهم قابل توجهی داشته باشد .در منظومه
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،کشور اردن بهعنوان شاهراه ارتباطی و حل ه اتصال جغرافیایی
میان مدیترانه و خلیجفارس تل ی میشود .اسرا یل درصدد است تا در آینده با احداث خط
ریلی از کشور اردن به خلیجفارس ،شبكهسازی اقتصادی خود را تكمیل کند

(Mahadav,

) .2015: 29درواقع در حال حاار در دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،شبكهای از کشورها و
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نابگان سیاسی و امنیتی ،فرایند گسترل تجارت میان اسرا یل و کشورهای حاشیه
خلیجفارس را پیش میبرند.

.3-4تصویرسازی 
اسرا یل تالل میکند تا با اشتراكگذاری فناوری ،ت ویت تجارت و بهبود روابط
معنادار میان ملت ها ،قلوب و اذهان را در مورد خود تغییر دهد .به تعبیر دیگر باید
گفت ،وجه مهم دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،ترسیم چهرهای مطلوب از این رژیم است
تا درنهایت بتواند به عادیسازی روابط تلآویو با دیگر ملتها کمك کند .موف یت این
راهبرد بهطور خاص در تغییر رویكرد دولتهای خاورمیانه در قبال همكاری و
عادیسازی روابط با اسرا یل مشهود است ) .(Kazmir, 2019میتوان گفت ،دیپلماسی
اقتصادی اسرا یل توانسته با کمك دو پیشران مهم عالوهبر اینكه چرخ اقتصادی خود را
به حرکت دربیاورد ،کشورهای منط ه خاورمیانه و خلیجفارس را بهسمت همكاریهای
اقتصادی با خود ترویب کند .این دو عامل را میتوان بهطور مشاص توسعه روزافاون
و چشمگیر کسب وکارهای نوپا و فناورپایه و همچنین اکتشام میادین بارگ در
مدیترانه شرقی دانست .پیشرفتهای اقتصادی اسرا یل ،این رژیم را تبدیل به گاینهای
جذاب برای کشورهای حاشیه خلیجفارس کرده و بهنظر میرسد پیشران اقتصاد
میتواند روابط دو طرم را بهسمت صل و عادیسازی سوق دهد .چراکه دستیابی به
مناسبات صل آمیا با کشورهای عربی بدون روابط اقتصادی امكانپذیر نیست
).(Telhami, 2020:5

ترقی فناورانه این رژیم چه در فعالیتها و تجهیاات نظامی و چه در زمینههای
ویرنظامی سبب شده تا کشورهای حاشیه خلیجفارس برای ارت ای اریب امنیت ملی و
همچنین دستیابی به منافع اقتصادی با این رژیم همكاری کنند .تمایل کشورهای عربی به
همكاری با اسرا یل در حالی صورت میپذیرد که این کشورها در سال  ،1951بیش از
 8.500شرکت را بهدلیل همكاری با دولت اسرا یل تحریم کردند

(Ferziger and Bahgat,
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اما اسرا یل توانست با برخورداری از راهبرد دیپلماسی اقتصادی خود در

میان کشورهای عربی نهتنها اثر این تحریمها را خنثی کند ،بلكه ورق بازی را از منازعه و
مناقشه با همكاری اقتصادی برگرداند .از جمله مهمترین عواملی که به شكست
تحریمهای اسرا یلی در میان ملل مسلمان عرب کمك کرد ،ت ااای فراوان برای
محصو،ت فناورانه اسرا یل که از مهمترین آنها میتوان به فناوری مسیریاب ویا ()Waze
و همچنین برنامه پیامرسان واتساپ اشاره کرد ،بوده است .این فناوریهای طرمداران
پرشماری در کشورهای عربی دارند .راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل همچنان توانسته،
این رژیم را به بارگترین تأمینکننده تجهیاات جاسوسی در میان کشورهای عربی تبدیل
کند .در حال حاار امارات متحده عربی ،عربستان سعودی و دیگر دولتهای خلیجفارس
از جمله مهمترین مشتریان شرکتهایی همچون گروه ان .اس .او
ویرینت سیستما ( )Verint Systemsبهشمار

(Group

 )NSOو

میروند).(Ferziger and Bahgat, 2020: 9-10

نظامسازیوقانونگذاریاقتصادی 
 .4-4
به نظر می رسد هدم نهایی اسرا یل در راهبرد دیپلماسی اقتصادی ،ایجاد یك نظام
اقتصادی منط ه ای است .اسرا یل که توانست اخیراً با دو کشور امارات و بحرین به
توافق در زمینه عادیسازی روابط دست یابد ،درعینحال میکوشد تا سایر کشورها را
نیا در فرایند صل ابراهیمی قرار دهد .این طرح سالها پیش و ازسوی شیمون پرز
( )Shimon Peresمطرح شده است .وی در کتاب خود در سال  1993می نویسد« :تح ق
صل بین اسرا یل و همسایگان عرب بهصورت اساسی ،محیطی مناسب را جهت سازماندهی
مجدد نهادهای خاورمیانه فراهم میسازد .پس از آنكه اعراب ،اسرا یل را پذیرفتند در برابر آن
مسئولیتپذیر میشوند .چنین همكاریهایی چهره منط ه و شرایط اید ولوژیك آن را تغییر
خواهد داد و هدم وایی ما آفریدن خانوادهای مرکب از امتهای ماتلف با بازاری مشترك و
مدیریت مرکای انتاابی برمبنای اتحادیه اروپاست» ).(Peres, 1993: 83
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دیپلماسی اقتصادی اسرا یل

اهدام

بهبود روابط سیاسی

گسترل روابط اقتصادی

صل و ثبات سیاسی و امنیتی

مراحل

نهادسازی

شبكهسازی

ماشاو ،دفاتر تجارت منط های

پیوند جغرافیایی از مسیر اردن

تصویرسازی

تولید نرمافاار ،فناوری پیشرفته

تشكیل نظام نوین اقتصاد منط های

مأخذ :همان.

نمودار.2الگویمفهوميدیپلماسياقتصادیاسرائیل 

این مهم نشان میدهد صل ابراهیمی بیشتر بهعنوان یك ن شه راه ترسیم شده تا یك
هدم .درواقع م امات اسرا یلی در نتیجه تعامالت اقتصادی به صل سیاسی دست یافتند و
پس از آن ایده هژمونی منط های اسرا یل و تشكیل نظام اقتصادی مبتنیبر چارچوبها و
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قواعد مشترك فی ما بین کشورها را دنبال میکند (عیوای .)121 :1383 ،در نمودار  2الگوی
مفهومی دیپلماسی اقتصادی اسرا یل نمایش داده شده است.

 .5مطالعه موردي كشورها
در سالهای اخیر سه عامل تأثیرگذار سبب شد تا روابط دولتهای خاورمیانه عربی و
اسرا یل بهسمت همكاریهای آشكار حرکت کند .بهعبارتدیگر ،سه عامل مهم بستر
داوی را برای ت ویت دیپلماسی عمومی اسرا یل در این منط ه فراهم کرده است:
الف) دشمنی با ایران و خیال گرایشهای تندرو عربی؛
ب) ناامید شدن از وجود یك راهكار مؤثر برای حلوفصل مناقشه فلسطین؛
ج) سیاستهای منط های دولت ترامپ و تأثیر روابط شاصی دولتمردان این
کشور بهویژه جرد کوشنر ( )Jared Kushnerبا شیوخ عربی ) .(Miller, 2020: 2در بستر این
سه عامل مهم میتوان دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال کشورهای عربی را درك کرد.

.1-5عربستانسعودی 
نمیتوان از همكاری های اقتصادی اسرا یل با جهان عرب نوشت و سانی از ن ش
نابگان سعودی به میان نیاورد .عربستان سعودی بهدلیل ن شی که در میان کشورهای
اسالمی دارد میکوشد تا روابط خود را به شكل ویژهای با اسرا یل تنظیم کند .جایگاه
رهبری این کشور در شورای همكاری خلیجفارس سبب شد تا کشورهایی همچون
بحرین ،امارات ،اردن و  ...در سیاست خارجیشان از سعودیها تبعیت کنند .ازآنجاکه
هر دو طرم ایران را بهعنوان دشمن اصلی خود در منط ه ارزیابی کرده و همچنین
نسبت به سیاستهای منط های آمریكا در ورب آسیا نیا بهشدت آسیبپذیرند ،این
منافع و تهدیدهای مشترك سبب شده تا ریاض و تلآویو هرچند ویررسمی از
همكاریهای گستردهای ،بهویژه درزمینه اطالعاتی ،برخوردار باشند که در سالهای
اخیر به عرصه اقتصادی نیا تسری یافته است .با وجود اینكه در دادههای تجارت
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خارجی اسرا یل هیچ تجارت مست یمی میان این رژیم و عربستان سعودی ثبت نشده
است ،اما تحلیل جریان کا ،از طریق کشورهای ثالث نشان میدهد میاان واقعی
تباد،ت اقتصادی نادیك به  1میلیارد د،ر است که میتواند تا  25میلیارد د،ر نیا
افاایش یابد ) .(Black, 2019: 10البته رقم  1میلیارد د،ر تجارت خارجی در کوتاهمدت
تأثیر بساایی ناواهد داشت .بنابراین احتمال دارد اسرا یل برای دستیابی به اهدام
سیاسی و امنیتی خود ،از رهگذر دیپلماسی اقتصادی ،به تجارت کا،های راهبردی با
عربستان سعودی روی آورد.
دولتمردان سعودی برای تأمین امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی خود ،بهویژه
تأسیسات نفتی ،همكاریهای نادیكی را با شرکتهای اسرا یلی پیریای کردند .بهویژه
پس از هك شدن سامانه های کامپیوتری شرکت آرامكو ،بازرگانان اسرا یلی توانستند رد
پای خود در عرصه سایبری و امنیتی سعودی را تحكیم بباشند .درواقع دو طرم
توانستهاند روابط اقتصادی خود را مبتنیبر چالشهای امنیتی دوجانبه تعریف کنند.
بهطور مثال ،گاارلهایی هست که نشان میدهد جمال خاش چی ،روزنامهنگار به قتل
رسیده در سفارت عربستان در ترکیه ،بهوسیله نرمافاار فروخته شده شرکت ان او اس
اسرا یل به عربستان ،تحت تع یب قرار گرفته بود .اسرا یل بهطور پیدرپی از طریق
آفری ای جنوبی به عربستان پهپاد صادر کرده است .همچنین خبرهای بهدست آمده
نشان میدهد تلآویو برای دفاع از عربستان در برابر حملههای موشكی حوثیهای یمن،
به این کشور سامانه گنبد آهنین فروخته

است ).(Black, 2019: 10

راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال عربستان سعودی بهصورت پنهانی و
معمو ً،از طریق کشور ثالث دنبال شده است .اما در سالهای اخیر ابعاد اقتصادی روابط
تل آویو ر ریاض بیش از پیش آشكار شده است .روابط اقتصادی با عربستان سعودی
که ن ش تأثیرگذاری در میان کشورهای عربی دارد ،میتواند بهعنوان یك اهرم فشار
برای نفوذ اقتصادی اسرا یل در منط ه بهشمار آید .پایه روابط اقتصادی اسرا یل و
عربستان سعودی بهطور مشاص با «ابتكار فهد» و در اجالس مادرید در سال 1991
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گذاشته شد .طی این اجالس ،م امات دو طرم در چندین کارگروه بهطور مشترك
شرکت کردند و در ابعاد ماتلفی ازجمله آب ،محیط زیست ،اقتصاد ،کنترل تسلیحات و
پناهندگان به تواف ات مهمی دست یافتند

).(Dekel and Guzansky, 2013: 1

اسرا یل از روابط اقتصادی با عربستان بهمثابه یك ن طه اتكای مهم و تأثیرگذار در
جهان عرب بهره میبرد .درواقع روابط سعودی ر اسرا یلی بهمثابه یك ن طه الهامدهنده
و انگیاهباش برای کشورهای حاشیه خلیجفارس بهشمار میرود تا بتوانند از
سرمایه گذاران اسرا یلی برای ورود به اقتصاد خود دعوت کنند .ازسویدیگر با توجه به
جایگاه عربستان سعودی ،کشورهای عرب منط ه برای همكاری با اسرا یل به روابط
عربستان با تلآویو متكیاند .عالوه بر کشورهای عربی ،مصر و پاکستان نیا به کمكهای
اقتصادی اسرا یل وابسته اند و از حیث این ،روابط اقتصادی با عربستان سعودی
هموارکننده مسیر برای گسترل مناسبات با این کشورهاست

(Siddiqa, Hassan and

).Khan, 2020: 8
بنابراین باید دانست دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در کشورهای عربی ،از مجرای
همكاری با دولت سعودی می گذرد و تنها یك رابطه اقتصادی دوسویه نیست .بهطور
مثال ،اسرا یل برای استفاده از مسیرهای زمینی و هوایی اردن ،برای تجارت منط های،
باید مواف ت عربستان سعودی را جلب کند

)2018: 4

 .(Gal,اسرا یل از سازوکارهای

خاصی در تجارت با دولت سعودی بهره میبرد .مهمترین وجه روابط اقتصادی اسرا یل
با عربستان سعودی ،تكیه بر همكاری دستگاههای اطالعاتی عربستان و موساد است.
ازجمله سازوکار های تأثیرگذار اسرا یل برای گسترل روابط اقتصادی با عربستان
سعودی تكیه بر دیپلماسی ویررسمی و روابط فردی است .درواقع ارتباط نادیك با
نابگانی چون انور عش ی و ترکی فیصل ن ش بسیار پررنگی در بسط روابط سیاسی و
اقتصادی اسرا یل با عربستان سعودی داشته است .عربستان سعودی و اسرا یل در حال
حاار در عرصههایی چون پاشكی ،اقتصاد و فناوری با یكدیگر همكاری نادیك و
کامالً محرمانهای دارند

)2018: 582

 .(Podeh,طبق آخرین دادههای بهدست آمده از
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تجارت اسرا یل با عربستان سعودی ،کمیسیون تجارت سازمان ملل در ژانویه ،2021
آمار مندرج در جدول  1را منتشر کرده است.
جدول.1فهرستکاالهایصادراتياسرائیلبهعربستانسعودی 
ارزل

سال

کا،های صادراتی
هایحیواني،گیاهي 


هاوروغن

چربي

 42هاار د،ر

2017

جاتترشيجات 


،جفتوادویه

،چای

قهوه

 59هاار د،ر

2016

تجهیزاتبرقي،الکترونیکي 

 70هاار د،ر

2013

مروارید،سنگهایقیمتي،فلزات،سکه 


 23هاار د،ر

2013

دستگاههاینوری،عکس،فني،پزشکي 


 19هاار د،ر

2013

 1000د،ر

2013

پوشاکوبافتني 

 12هاار د،ر

2012

الستیک 

 3هاار د،ر

2012

هایپیشساخته 


،عالئمروشنایي،سازه
مبلمان

 2هاار د،ر

2012

آالت،دیگهایبخار 


ماشین

 1000د،ر

2012

روغنهایاساسي،عطر،موادآرایشي،لوازمبهداشتي 


Source: https://tradingeconomics.com

همان طور که در بررسی روابط اقتصادی اسرا یل با عربستان سعودی یاد شد،
باش عمده تجارت این دولت با اسرا یل کامالً سری و بدون درج نام و نشان اسرا یل
روی کا ،انجام می شود و عمالً امكان ردیابی و آماردهی از آن وجود ندارد .از حیث
این باید خاطرنشان کرد که جدول  ،1صرفاً آمارهایی است که توسط سازمان ملل
بهدست آمده و قابلیت استناد پیدا کرده است .باش مهم دیگر روابط تلآویو ر ریاض
به عرصه انرژی بازمیگردد .دو طرم از گذشته تالل کردهاند تا مسیرهای مشترکی
برای ترانایت نفت داشته باشند .ازیكسو عربستان سعودی تالل میکند تا ظرفیت
خط لوله شرق به ورب خود را که هماکنون  5میلیون بشكه در روز است به  7میلیون
بشكه افاایش دهد .این خط لوله مهمترین پروژه انت ال منابع نفتی عربستان از شرق به
ورب است که آن را خط لوله شرقی ر وربی مینامند .دلیل اهمیت آن ظرفیت با،ی
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این خط لوله است که نفت خام استحصالی در شرق این کشور را از طریق مجتمع
عب یق ( )Abqiqبه واحدهای پا،یشی و پایانههای صادراتی در ورب این کشور صادر
می کند .این در حالی است که خط لوله شرقی ر وربی عربستان سعودی در ن طه وربی
خود به خط لوله ایالت ر اشكلون اسرا یل اتصال پیدا میکند و بهاینترتیب اسرا یل
میتواند بار دیگر این مسیر انت ال انرژی را احیا

کند ).(Ferziger and Bahgat, 2020: 13

.2-5اردن 
نگاه اسرا یل به اردن ازمنظر اقتصادی ،بیشتر بهعنوان یك تسهیلکننده برای دستیابی به بازار
کشورهای خلیجفارس است .برخی معت دند مثلث اقتصادی اسرا یل ،اردن و فلسطین ،سرزمین
فلسطین و اردن را به دروازه صادرات کا،های اسرا یلی به کشورهای عربی تبدیل خواهد
کرد .اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود با اردن میکوشد تا خود را از یك جایره اقتصادی
صرم به کنشگری فعال در نظام اقتصادی خاورمیانه تبدیل کند تا بتواند در بازار منط ه
خلیجفارس سهم قابل توجهی بهدست آورد .بهعبارتدیگر،در دیپلماسی اقتصادی اسرا یل،
اردن ن ش یك تسهیلکننده و دروازه ورود به خلیجفارس را بازی میکند

).(Gal, 2018: 5

.3-5اماراتمتحدهعربي 
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با امارات متحده قدمتی نادیك به  30سال دارد .اسرا یل از
ابتدای دهه  ،1990با بهرهگیری از راهبردهای مشاص خود ،تالل کرد تا جای خود
در بازار امارات باز کند و اکنون این کشور تبدیل به مهمترین شریك تجاری اسرا یل
در منط ه شده است ) . (Wachsberger, 2021: 1بهبود روابط دو طرم هرچند با تأسیس
دفتر تجاری اسرا یل در امارات شروع شد ،اما بهطور مشاص با مرگ شیخ زاید ،حاکم
ابوظبی ،شكوفا شد .دو طرم با انع اد مناقصهای مشترك بین شرکت دی پی ()DP
دوبی و زیم ( ،)Zimبارگترین هلدینگ کشتیرانی اسرا یل ،بهطور رسمی همكاریهای
اقتصادی خود را به طور چشمگیری افاایش دادند

).(Ulrichsen, 2016: 5
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در این میان ارتباطات میان فردی اسرا یل و امارات ن ش ویژهای در گسترل
روابط دوجانبه داشته است .گروههای اماراتی و بحرینی در دورههای مساب اتی که در
سال  2018در اسرا یل برگاار شد ،شرکت کردند .در م ابل نیا ،گروهها و هیئتهای
اسرا یلی حضور روبه افاایشی را در خاك امارات داشتهاند .بازرگانان اسرا یلی که اولب
با گذرنامههای جعلی به امارات سفر میکنند ،تمرکا ویژهای بر دادوستد فناوریهای
پیشرفته ،امنیت سایبری ،تجهیاات پاشكی و صنعت الماس دارند .شرکت بینالمللی
ای .جی .تی )AGT( .متعلق به یك سرمایهدار اسرا یلی به نام ماتی کوخاوی (

Mati

 )Kokhaviبهطور مكرر گاارل داده که ذیل برنامه «چشم شاهین» تجهیاات الكترونیكی
و اطالعاتی را با ارزل  800میلیون د،ر برای حفاظت از مرزهای و میادین نفتی
امارات به این کشور فروخته است

).(Black, 2019: 11

اسرا یل توانست با هراسافكنی از ایران و اخوانالمسلمین در منط ه ،روابط
اقتصادی خود با امارات متحده عربی را در باش امنیتی بهطور ویژهای توسعه دهد.
امارات پایگاه اقتصادی اسرا یل در منط ه خلیجفارس است .بهگونهای که شرکت چك
پوینت اسرا یل که در امارات مست ر است ،بیش از یك دهه در خلیجفارس فعالیت
داشته است و از ظرفیتهای امارات برای استادام نیرو و همچنین نفوذ در بازار
اقتصادی کشورهای دیگر این منط ه استفاده میکند ) .(Wachsberger, 2021: 2اسرا یل
تالل می کند تا با استفاده از موقعیت خاص امارات و اتصال این کشور به تجارت
دریایی ،روابط اقتصادی خود با مصر و اردن را نیا ت ویت کند .دوبی از دانش با،یی در
لجستیك ،زنجیره تأمین و عراه در مسیرهای دریایی و همچنین گردشگری برخوردار
است و این توان کمك میکند تا قدرت مانور دریایی اسرا یل برای تجارت منط های
بهطور چشمگیری افاایش یابد ).(Wachsberger, 2021: 3
همچنین از جمله محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در منط ه خلیجفارس،
کمك گرفتن از نفوذ افراد و شاصیتهای دولت ترامپ برای بهبود روابط با دولتهای
عربی ،بهویژه امارات ،بود .بهعبارتدیگر ،آمریكا ،بانفوذترین کنشگر در عادیسازی
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روابط اسرا یل و امارات متحده عربی به شمار میرفت ) .(Smith, 2020: 3تحلیلها نشان
میدهد انگیاههای اقتصادی مهمی پشت تالل اسرا یل برای عادیسازی روابط با امارات
وجود داشته است .اقتصاد امارات عمدتاً بر واردات متكی بوده و با توجه به حجم اقتصاد
این کشور و زیرساختهای توسعهیافته ،ازجمله بنادر دریایی ،اسرا یل در دیپلماسی
اقتصادی خود ن ش ویژهای برای امارات قا ل است

).(Zaga, 2021: 78

از پیامد عادیسازی روابط ،احتما ً،تا چندی دیگر ،اسرا یل به بارگترین شریك
تجاری امارات و برعكس تبدیل خواهند شد .امارات بهشدت عالقهمند و مشتاق به
همكاری با اسرا یل در باش فناوری بوده و اساساً یكی از انگیاههای اصلی امارات برای
عادیسازی روابط با تلآویو نیا دسترسی به فناوریهای پیشرفته است .ازیكسو ،شرکت
اپكس ( )Apexامارات قراردادی را با گروهی از شرکتهای اسرا یلی و ازجمله شرکت تیرا
( )Teraبرای تولید واکسن کووید  19انع اد کرده و ازسویدیگر اسرا یل نیا بهشدت به نفوذ
در بازار شیخنشینان ثروتمند مشتاق است .امارت در میان کشورهای عضو شورای همكاری
خلیجفارس ،پس از عربستان ،دومین اقتصاد بارگ را دارد .درواقع انگیاههای اقتصادی
ازجمله مهمترین و تأثیرگذارترین پیشرانها در تالل اسرا یل برای عادیسازی روابط با
امارات بوده است ) .(Victor Muhamad, 2020: 9-10پس از این توافق ،رسانهها از مجوز
صادرات محصو،ت کشاورزی اسرا یل به امارات خبر دادند .این در حالی است که باش
گستردهای از روابط اقتصادی اسرا یل با امارات بهطور سری دنبال شده و یا با کمك
کشورهای ثالث انجام میپذیرد .برای مثال تجارت الماس سهم قابل توجهی از دیپلماسی
اقتصادی اسرا یل با امارات را تشكیل میدهد که عمدتاً به نام دو کشور سو یس و بلژیك به
ابوظبی صادر میشود

).(Wachsberger, 2021: 3

باش مهم دیگری از تالل دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبرال امرارات ترالل
این رژیم برای تأمین نفت خود است .اسرا یل در حال حاارر بررای ترأمین نفرت دو
پا،یشگاه خود ناگریا به واردات نفت از روسیه ،آذربایجان ،ایا،ت متحرده آمریكرا و
ورب آفری است .سران تل آویو تالل می کنند تا برا عرادی سرازی روابرط برا امرارات،
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انرژی مورد نیاز این پا،یشگاه ها را از خلیج فارس تأمین کنند .بنابراین بهموجرب ایرن
توافق ،امارات به ناستین دولت عربی تبدیل می شود که به طرور رسرمی بره اسررا یل
نفت صادر می کنند .پا،یشگاه بازان در حیفا روزانه به  200هاار بشكه نفرت نیازمنرد
است و پا،یشگاه آشدود در جنوب اراای اشغالی روزانه  90هاار بشكه نفت مصرم
می کند از این پس نفت مورد نیاز این پا،یشگاه ها از خلیج فارس تأمین می شرود .ایرن
در حالی است که امارات متحده عربی در حال حاارر توانرایی صرادرات بریش از 2
میلیون بشكه نفت خام در روز را دارد که با چنین ظرفیتی می توانرد بره ترأمین کننرده
والب نفت پا،یشگاه های اسرا یل تبدیل شود .امارات مری توانرد از مسریر خرط لولره
ایالت ر اشكلون نیا نفت مورد نیاز اسرا یل را تأمین کند .این رویداد ن ش اسرا یل را
به عنوان یك هاب ترانایت انرژی به شدت گسترل می دهد .با توجه به ظرفیرت هرای
قابل توجه ،امارات می تواند در ت ویت جایگاه و اهرم انرژی اسرا یل به شدت کارآمرد
باشد

).(Tronche andcolover, 2020

.4-5قطر 
قطر بهدلیل سیاست خارجی منعطفی که در منط ه ورب آسیا دنبال میکند ،از دیرباز
روابط سیاسی و اقتصادی خود با اسرا یل را دنبال میکند .قطر از جمله ناستین
کشورهای عربی در منط ه است که روابط اقتصادی خود را بهطور چالشبرانگیای با
اسرا یل شروع کرده است .روابط اقتصادی قطر با اسرا یل پس از پیوستن این کشور به
توافق کوزو ر اسرا یل ،فلسطین در سال  1995شروع شد .دو سال بعد ،وزیر تجارت
اسرا یل از قطر بازدید کرد که موجب ناراایتی سران عرب شد
)Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70

(Zarghami Khosravi,

 .Zakerianاین کشور که سالهای سال ازجمله

تأمینکنندگان گاز اسرا یل بوده ،در بحران سوریه نیا بهگونهای ن شآفرینی کرد که منافع
اقتصادی اسرا یل دچار مااطره نشود .در واقع یكی از انگیاههای اصلی قطر در حمایت
از معاراین سوری ،تالل برای احداث خط لوله گاز به ترکیه و اتصال اسرا یل به آن
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بود .این کشور درعینحال ازجمله م اصد اصلی صادرات کا،های اسرا یلی است که در
جدول  2ارا ه شده است.
جدول.2صادراتاسرائیلبهقطر 
ارزل محموله

سال

کا،های صادراتی اسرا یل به قطر
سنگ،گچ،سیمانومصالحساختماني 

 7هاار د،ر

2018

هایپیشساخته 


مبلمان،عالئمروشنایي،سازه

 18هاار د،ر

2016

دستگاههاینوری،عکس،تجهیزاتپزشکي ،


200هاار د،ر

2013

تجهیزاتبرقي 

13هاار د،ر

2013

هایاساسي،عطر،لوازمآرایشيوبهداشتي 


روغن

 72هاار د،ر

2013

دیگهایبخار 
آالت،راکتورهایهستهای ،


ماشین

 52هاار د،ر

2013

کتاب،روزنامه 

 7هاار د،ر

2012

فراوردههایآهنوفوالد 


 7هاار د،ر

2012

کاغذ،مقوا 

 4هاار د،ر

2011

پوشاک 

 2هاار د،ر

2010

Source: (Zarghami Khosravi, Zakerian Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70).

با توجه به اینكه یكی از اصول راهبرد دیپلماسی اقتصادی ،سریسازی و انت ال
صادرات بهوسیله کشورهای ثالث است ،بنابراین میتوان برداشت کرد که آمارهای اعالم
شده ،تنها باشی از کا،های صادراتی اسرا یل به قطر است و نمیتواند نمایانگر حجم
واقعی صادرات کا ،از اسرا یل به قطر باشد .از جمله د،یل بر این مدعا آن است که
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اسرا یل از سال  1996در دوحه دفتر تجاری دارد و طبیعتاً باوجود دفتر و نمایندگی اسرا یل
در قطر نمیتوان انتظار چنین حجم اندکی از مناسبات را داشت ) .(Avidar, 2020در واقع
باید خاطرنشان کرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با این کشور از طریق کشورهای ثالث و یا
شرکتهای ثبت نشده انجامگرفته است ) .(Yaari, 2020: 10این در حالی است که م ایسه
کا،های صادراتی اسرا یل به قطر با عربستان سعودی ،نشاندهنده شباهت آنها بوده و این
مهم گویای این واقعیت است که اسرا یل در تجارت با این کشورها از الگوی مشاصی
پیروی میکند .از جمله نكاتی که اسرا یل در تجارت با قطر دنبال میکند ،استفاده از
سرمایههای هنگفت و روابط خوب این کشور با حماس و همچنین تالل این کشور برای
تبدیل شدن به یك کنشگر واسطهای در منط ه است .همین روابط سبب شد تا قطر در
مارس  2021در تواف ی با م امات اسرا یل ،سرمایهگذاری  60میلیون د،ری برای صادرات
گاز میدان لویاتان به واه را بپذیرد ).(Qasim, 2021

برخی گمانهزنیها نشان میدهد همكاری اقتصادی اسرا یل و قطر در واه میتواند
م دمهای برای روابط میان دو طرم باشد ) .(Bob, 2020این مهم بهخوبی نشان میدهد
اسرا یل چگونه با اباار دیپلماسی اقتصادی امن اینكه بهسمت بهبود روابط با دولت
فلسطین و حماس حرکت میکند ،بهسمت عادیسازی روابط با دولتهای خاورمیانه عربی
گام برمیدارد .همچنین اقتصاد دانش ر بنیان اسرا یل و برخورداری از فناوریهای پیشرفته
بهویژه درزمینه شهرهای هوشمند سبب شده تا قطر برای برگااری جام جهانی  2022روی
همكاری با تلآویو حساب کند .شرکتهای اسرا یلی عالوهبر فناوریهای پیشرفته ،تجربه
خوبی درزمینه امنیت سایبری دارند و همین سبب شده تا قطر از دانش طرم م ابل استفاده
کند .دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال قطر از دو هدم کلی پیروی میکند :اول آنكه قطر
میتواند نیاز شرکتهای اسرا یلی به فراوردههای پتروشیمی را تأمین کند و دوم تأمین مالی
کسبوکارهای نوپا که به نظر اسرا یل ،قطر میتواند به توسعه و رشد استارتاپها در داخل
این رژیم کمك کند ) .(Yaari, 2020: 11بنابراین اسرا یل بهطور جدی توسعه روابط اقتصادی
با این دولت عربی را در دستورکار قرار داده است.
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.5-5بحرین 
بحرین کشور دیگری است که پس از سرال هرا روابرط مافیانره برا اسررا یل ،درنهایرت
به سمت آشكارسازی روابط خود با این رژیم رفت .بریشرك عوامرل متعرددی در ایرن
زمینه ن ش داشته که مهمترین آنها ترالل دو طررم بررای گسرترل نفروذ و مناسربات
اقتصادی است .بحرین در سالهای اخیر ،اکتشافات بارگی درزمینه انررژی داشرته و برا
توجه به موقعیت مهم این کشور در خلیجفارس ،اسرا یل که از فناوریهرای پیشررفتهای
برای برداشت ذخایر شیل برخوردار است ،این کشور را بهعنوان یكی دیگرر از اهردام
دیپلماسی اقتصادی خود مدنظر قرار داده است .اسرا یل توانست با اسرتفاده از وارعیت
اقتصادی وخیم بحرین ازیكسرو و همچنرین نفروذ اقتصرادی در منط ره خلریجفرارس،
عادی سازی روابط با این دولرت عربری را نهرایی سرازد .ازنظرر بحررین ،شررکتهرای
اسرا یلی ،تسلیحات و فنراوری هرای پیشررفته ایرن رژیرم در برداشرت و تولیرد انررژی
می تواند واعیت نابسامان اقتصادی بحرین که با کاهش فرول نفرت در دوره کرونرا و
همچنین پیامدهای بحران مالی جهان در سال  2009دچار بحران شده را بهبرود بباشرد
(حماه.)1399 ،
بحرین که طی سالهای گذشته ،توانسته واعیت ذخایر انرژی خود را بهبود
بباشد ،می تواند ازجمله صادرکنندگان نفت به اسرا یل باشد که ازنظر منابع نفتی دچار
کمبود است .پیشبینیها نشان میدهد احتما ً،در سال  2021واردات نفت و آلومینیوم
از بحرین به م صد اسرا یل با رشد چشمگیری همراه خواهد بود .اسرا یل همچنان برای
رشد صنعت گردشگری در بحرین نیا تواف نامه دوجانبهای امضا کرده است که همه این
تحو،ت محصول رایانی ایا،ت متحده و تعامالت میان نابگان اقتصادی بحرین و
اسرا یل است .در این میان نمیتوان از نفوذ عربستان برای عادیسازی روابط با بحرین
گذشت .همانطور که در ابتدای این بررسی اشاره شد ،هرگونه بهبود روابط اسرا یل با
کشورهای عربی ،نیازمند تأیید عربستان است و همین مهم سبب شده تا اسرا یل بتواند
روابط خود با بحرین را توسعه باشد .با توجه به تسهیالت و مایتهای اقتصادی

راهبرد دیپلماسي اقتصادي اسرائیل در منطقه خلیجفارس ( ...داود كریميپور) 575

موجود میان ،بحرین و دولت سعودی ،عادیسازی روابط با بحرین به معنای دروازه
ورود اسرا یل به بازار عربستان سعودی خواهد بود

).(Marks, 2020

آنچه در رابطه با

دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال بحرین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،اقلیت یهودی
ساکن در این کشور است که تلآویو در سالهای گذشته با برنامهریای تالل کرد تا
ن ش این اقلیت را در سیاست و اقتصاد بحرین ت ویت کند .جمعیت یهودی بحرین،
تنها اقلیتی یهودی در جنوب خلیجفارس است که اسرا یل تالل میکند با کمك آن،
نفوذ خود را در این منط ه ت ویت کند

)2019: 1

 .(Henderson,با وجود این اقلیت

یهودی و با حمایتهای دولت بحرین ،بهنظر میرسد باید شاهد گسترل چشمگیر و
روزافاون روابط اقتصادی اسرا یل با بحرین بود.

 .6نتيجهگيري
اسرا یل طی چند دهه گذشته دیپلماسی اقتصادی ویژهای را در خاورمیانه عربی
طرح ریای کرده است .تكیه بر نابگان و روابط شاصی ،نهادسازی ،استفاده از کشور
ثالث و سریسازی روابط به این رژیم کمك کرد تا بتواند بهآرامی سهم خود را در بازار
منط ه کسب کند .این روابط اقتصادی اگرچه سهم بارگی در سبد اقتصاد این کشورها
ندارد ،اما اهمیت فوقالعادهای ازنظر جنس و نوع کا،های صادراتی دارد .باید افاود
هرکدام از کشورهای با ،،ن ش ویژهای در دیپلماسی اقتصادی این رژیم ایفا میکنند.
عربستان بیشتر ن ش یك کنشگر و تسهیلکننده سیاسی ،امارات ن طه ث ل تجاری
اسرا یل ،قطر بهعنوان پشتیبان سرمایهگذاری و اردن نیا بهمثابه تسهیلگر ژ وپلیتیك در
راهبرد دیپلماسی اقتصادی این رژیم ن شآفرینی میکنند .اسرا یل با اباار اقتصادی
بهطور جدی سعی در بازتعریف ارزلها در منط ه دارد .هدم اصلی این رژیم تح ق
الگوی اتحادیه اروپا در خاورمیانه با استفاده از تجارت است که تاکنون توانسته روند
نسبتاً موف یتآمیای را سپری کند .ازجمله مهمترین عواملی که به موف یت این رژیم
کمك کرد میتوان به برداشت مشترك نسبت به تهدید ایران ،رشد جریانهای سلفی
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 این روند در آینده تهدیدهای.تندرو و دیپلماسی منط ه ای دولت ترامپ اشاره کرد
.امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران را وارد مرحله تازهای میکند که تجربه نشده است
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چكيده
چندين دهه است كه حوزههاي مختلف اقتصاد كشور ،گرفتار تحريمهاي همهجانبه ذيل پديده
جنگ اقتصادياند .در اين بين توجه به انديشه مقام معظم رهبريمدظله در تعيين راهكارهاي مقابله
با تحريمها بهدليل جايگاه راهبردي و نگاه جامع ايشان ميتواند ديد بهتري به تصميمگيران اين حوزه
ارائه كند .در اين پژوهش ضمن مراجعه به بيانات رهبر معظم انقﻼبمدظله و جمعآوري دادههاي
مورد نياز به شيوه كتابخانهاي؛ با كاربست روش تحليل مضمون ،به تبيين شيوه تعاملي پيشنهادي
ايشان در مواجهه با تحريمها در قالب يك منظومه انديشهاي پرداخته شده است .نتيجه آنكه بنابر
اصل اساسي اسﻼمي وﻻء منفي عام و خاص در تعامﻼت بينالمللي ،ضمن معرفي دو قاعده استقﻼل
اقتصادي و عزت اسﻼمي بهعنوان نقاط كانوني جامعه اسﻼمي در مقابله با دشمنان ،به ارائه
راهكارهاي مبتنيبر انديشه مقام معظم رهبريمدظله بهمنظور مقابله با تحريمها در قالب منظومه فكري
ايشان در راستاي مصونسازي اقتصاد كشور در شرايط تحريم پرداخته شده است .در انتها سه
مضمون فراگير درباره موضوع تحريم با عناوين »اهداف«» ،راهكارهاي مقابله« و »آثار مقابله«
بهدست آمد .مضمون فراگير راهكارها به دو دسته فرهنگي و اجرايي تقسيم و سپس راهكارهاي
اجرايي نيز در دو ساحت داخلي و بينالمللي تبيين شدند.
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 .1مقدمه
دشمنان نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا در راستای خصومت با اهدام
و آرمانهای ان رالب و جلروگیری از رشرد همرهجانبره ایرن نظرام ،اقردامات خصرمانه
گستردهای در دستور کار خود قرار دادند .هماکنون برا گذشرت بریش از چهرار دهره از
ان الب اسالمی نهتنها شدت آن دشمنیها کاسته نشده ،بلكه روزبهروز بر میاان و تنروع
آنها افاوده شده است .تحریم اقتصادی به یكی از مشاصههای اقتصاد ایران مبدل شرده
بهگونهای که کشور به فرموده م ام معظم رهبری با یرك «جنرگ تمرامعیرار اقتصرادی»

1

روبهروست؛ بنابراین برای اقتصاد ایران بسیار اروری است راهبردهای اقتصرادی خرود
را طوری تنظیم کند که بتواند در کنار حفظ مسیر پیشرفت ،کمترین هاینهها و تلفات را
بدهد .نكته قابلتوجه این است که هاینرههرای ایرن جنرگ اقتصرادی ،صررفاً درزمینره
اقتصادی نباید خالصه شوند ،بلكه باید هاینه هرای سیاسری و فرهنگری را نیرا بره آنهرا
بیفااییم .کمااینكه شرایط رکود اقتصادی فعلی کشور ،انواع مشكالت را در عرصرههرای
دیگر اجتماعی و فرهنگی بهوجود آورده است.
با توجه به این واعیت ،نیازمندیم با تغییرات گسترده در سط

کالن و خرد

مدیریت اقتصادی کشور ،به الگویی م اوم مبتنیبر اصول حكمت ،عات و مصلحت
برای مواجهه با این تحریمها دست یابیم .الگوی بهدست آمده باید بتواند در کنار
رعایت این اصول سهگانه ،نهتنها هیچ مااطرهای ازنظر اقتصادی ،فرهنگ و سیاسی
برای کشور بهوجود نیاورد ،بلكه با م اومت خویش ،تضمینکننده پیشرفت در این
عرصهها باشد و تهدیدهای بهوجود آمده را به فرصت تبدیل کند.
با عنایت به اینکه سیاستگذاری و تبیین خطمشیهای کالن مدیریت کشور
بهدست رهبر معظم ان الب

مدظله

است و نیا بررسی روند چند دهه مدیریت ایشان،

گویای نگاه ژرم و آیندهنگر معظمله نسبت به اداره کشور است ،بنابراین م اله حاار

 .1بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد م اومتی 92/12/20 ،و بیانات در اجتماع زا ران و مجاوران حرم
مطهر راوی.1386/1/1 ،
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می کوشد تا در راستای تح ق کامل دو اصل اساسی است الل اقتصادی و عات اسالمی
که از آموزههای اسالمی در تعامالت بینالمللی است ،با بهرهگیری از آرا و نظرهای
معظمله به طراحی اقدامات همهجانبه بازدارنده (پدافندی) و تهاجمی (آفندی) علیه
تهدیدات اقتصادی در شرایط محاصره اقتصادی بپردازد.
البته ،زم به ذکر است ازآنجاکه نگاه تكبعدی ،محدود و باشی نسبت به ارا ه
راهكار برای م ابله با تحریمها نتیجه کامل و بلندمدتی ناواهد داشت بنابراین رویكرد
مدنظر پژوهش حاار در م وله ارا ه راهكار برای برونرفت از شرایط تحریمی کشور،
نگاه منظومه ای و جامع است .به بیان دیگر ،در این م اله با اتكا به نگاه رهبر معظم
ان الب

حفظهاهلل

راهكارهایی بهمنظور م ابله با تحریمها ارا ه میشود که ابعاد ماتلف

اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را دربرمیگیرد.
برای نیل به هدم فوق ،در وهله اول با مراجعه به آموزههای اسالمی ،ن طه
مطلوب و هدم اصلی جامعه اسالمی درخصوص م ابله با دشمنان را در قالب اصولی
با عنوان اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی بهدست آوردیم .سپس به بیانات سال
 1385به بعد رهبر معظم ان الب مراجعه و بیانات مرتبط با مواوع این پژوهش با
کلیدواژه هایی نظیر تحریم ،دشمن و محاصره اقتصادی و  ...استاراج و بررسی شد.
سپس با دستهبندی این بیانات ،راهكارها و رولهای مصونسازی فعا،نه م اومتی
ازمنظر رهبر معظم ان الب

حفظهاهلل

در بحث م ابله با تهدیدات موجود در حوزه تحریم

برای تح ق و حفظ دو اصل مهم است الل اقتصادی و عات اسالمی در قالب منظومه
اندیشه ایشان در این حوزه اشاره شد.

 .2پيشينه پژوهش
درخصوص رولهای م ابله با تحریمها مطالب ماتلفی بهصورت م اله و کتاب
نگارل شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد .مالحسینی پور شكری
و مالحسینی پور شكری ( ،)1396در م اله با عنوان «اقتصاد م اومتی؛ راهكار م ابله با
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تحریم استكبار جهانی» با رول توصیفی ر کتاباانهای ابتدا جنبههای ماتلف اقتصاد
م اومتی و سپس تحریمهای اقتصادی را از جوانب ماتلف بررسی کردهاند و در باش
پایانی رابطه بین اقتصاد م اومتی و تحریمهای اقتصادی را مورد بررسی قراردادهاند.
حسینپور و محمدی سیاهبومی ( ،)1395در پژوهشی با عنوان «سیاستهای کلی
اقتصاد م اومتی برای برونرفت از بحران» با اتااذ رول توصیفی امن بیان انواع
مصادیق اقتصاد م اومتی ،به سیاستهای کلی اقتصاد م اومتی بهعنوان راهكار برونرفت
از تحریمها و مشكالت اقتصادی اشاره کردهاند.

پیغامی و همكاران ( ،) 1394در کتابی با عنوان تحریم های اقتصادی ایران؛
مبانی ،ابعاد و راهكارها با رول توصیفی به تبیین معنا و مفهوم تحریم ،تاریاچه،
اهدام واع آن و راهكارهای م ابله می پردازند .عاتی ،احمدی ،انوری و اصغری
هرندی ( ،) 1394در م اله ای با عنوان « تأثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد م اومتی
در م ابله با تحریم های اقتصادی» با رول تحلیلی ر توصیفی و بررسی داده های
کیفی و تحلیل آماری خود به رول اریب همبستگی پیرسون نشان می دهند بین
اجرای مؤثر سیاست های اقتصاد م اومتی و میاان تأثیر تحریم ها رابطه معكوس
وجود دارد به این مفهوم که درصورت پیاده سازی و اجرای مناسب سیاست های
کلی اقتصاد م اومتی امن بی اثر و خنثی شد ن آثار تحریم ها حتی امكان پیشرفت
در شرایط بحران وجود دارد.
سمیعی نسب ( ،)1393در م الهای با عنوان «دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد م ابله با
تحریمهای اقتصادی در منظومه اقتصاد م اومتی» ،با رول تحلیلی  -توصیفی ،راهحل
م ابله با تحریمها را اصالح واعیت فعلی دیپلماسی اقتصادی کشور و فعال کردن آن
میداند و در انتهای م اله خود به  18مورد از آثار دیپلماسی فعال اشاره میکند .پیغامی

( ،)1393در کتابی با عنوان «درس گفتارهای اقتصاد م اومتی؛ تبیین نظریه اقتصاد م اومتی
مبتنیبر اندیشه اقتصادی رهبر معظم ان الب» به تاریاچه ،اهدام و انواع تحریمهای
اعمالی علیه کشور ایران اشاره میکند و در ادامه شرط موف یت یا شكست تحریمها را
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بیان میدارد و راهكار اصلی م ابله با تحریمها را پیگیری سیاستهای اقتصاد م اومتی میداند.

عبدالملكی ( ،)1393در کتاب خود با عنوان اقتصاد م اومتی؛ درآمدی بر سیاستها
و برنامه عمل درباره بحث اقتصاد تحریم ابتدا به انواع تحریمها و اهدافی که کشورهای
تحریمکننده از اعمال تحریمها دارند اشاره میکند و سپس در انتها برای خروج کشور
از شرایط تحریمی به بیان تجربه کشورهای جهان در م ابله با تحریمها میپردازد.
طغیانی و درخشان ( )1393در پژوهشی با عنوان «تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریمهای
اقتصادی بر ایران و راهكارهای م ابله با آن» در ابتدا با روشی توصیفی به بازکاوی
عوامل ماتلف پرداختند و با در نظر گرفتن آرمانهای ایرانی  -اسالمی هشت راهكار
عملی برای م ابله با تحریمهای اقتصادی مبتنیبر کاهش منافع و افاایش هاینههای
تحریمکنندگان و افاایش منافع و کاهش هاینههای کشور تحریمشونده پیشنهاد کردهاند.
همچنین در آخر با استفاده از رول تحلیل سلسلهمراتبی (

Analytical Hierarchy

 )Processو دخیل کردن اریب تأثیر هریك از عوامل ت لیلدهنده و تشدیدکننده تأثیر
تحریمهای اقتصادی ،اولویتبندی مناسبی از راهكارهای پیشنهادی ارا ه کنند.
در گاارل مطالعاتی که توسط «دفتر حسابرسی و نظارت بر دولت آمریكا» ارا ه
شد ،دولت ایران از طریق برخی رولها ،به م ابله با تحریمهای بینالمللی و
تحریمهای آمریكا اقدام کرده است که از جمله آنها میتوان به استفاده از سازوکارهای
پرداخت جایگاین مانند «تهاتر» و «تغییر شرکای تجاری» اشاره کرد .براساس این
گاارل ،ایران در فرول نفت به برخی از مشتریان خود تافیف میدهد و پول رایج
سایر کشورها (بهجای د،ر آمریكا) را در م ابل صادرات نفتی دریافت میکند که این
امر می تواند به کاهش قدرت ایران در معامالت منجر شود و ناگایر در م ابل صادرات
نفت خود ،تنها محصو،ت تولیدی کشور مورد نظر را دریافت کند؛ برای نمونه ،ایران
با کشورهایی مانند هند وارد معامالت تهاتری شده و در م ابل صادرات نفت ،بهجای
استفاده از شیوه های پرداخت مرسوم ،اقدام به دریافت وذا ،دارو و محصو،ت تجاری
کرده است .گاارل این دفتر براساس اطالعات تجاری بهدست آمده از برخی کشورها
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می افااید که با وجود کاهش صادرات نفت ایران ،صادرات آنها به ایران نسبت به قبل از
سال  2010افاایش یافته است .مطابق گاارل مطالعاتی انجام شده توسط مرکا
تح ی ات کنگره آمریكا در افغانستان ،با توجه به با ،بودن حجم کمكهای مالی
بینالمللی ،از «د،ر» بهعنوان پول ملی دوم استفاده میشود و به همین دلیل د،،ن ارز
ایرانی بهمنظور حفظ ارزل داراییها ،مبادرت به خرید باشی از د،رهای موجود در
افغانستان از طریق مبادله با پول ملی این کشور میکنند و این امر میتواند به مناله
راهكاری برای تحریمشكنی توسط ایران تل ی شود (رهبر و همكاران.)21 :1396 ،
همانطور که در با ،مشاهده شد ،در هرکدام از م ا،ت فوق به جنبه و یا راهكاری
در حیطهای خاص  -والباً در حوزه اقتصاد ر درخصوص نحوه م ابله با تحریمها اشاره
شده و این راهكارها بهلحاظ جامعیت ر به معنای درنظرگرفتن حوزههای ماتلف
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ر از عمق ،زم و نیا نگاه منظومهای برخوردار نبوده است؛
ازاینرو مهمترین نوآوری این م اله را میتوان ارا ه راهبرد یكپارچه و رویكرد منظومهای
و کامل در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی برای م ابله با تحریمها با هدم تح ق
دو اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی دانست و البته نوآوری مهم دیگر پژوهش
حاار این است که راهبرد و نگاه منظومهای براساس دیدگاه رهبر معظم ان الب استاراج
شده و در این استاراج کمترین دخل و تصرم در کلمات ،مفاهیم و عبارات و
جمعبندیها اعمال شده صورت گرفته و توجه بیشتر بر ارا ه ساختاری منظم از نوع نگاه
معظمله بر ابعاد مواوع است؛ بهطوری که بتوان آن را مبنای تصمیمات بعدی در این
زمینه قرار داد.

 .3چارچوب نظري پژوهش

.1-3معناومفهومتحریم 
فهم مواوع تحریم ،با توجه به گستردگی ابعاد و پیچیدگی آن ،نیازمند رویكردی
میانرشتهای است تا ازمنظر علم سیاست ،اقتصاد و ح وق بینالملل ابعاد این مسئله مورد
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بررسی قرار گیرد ،تا از تلفیق این رویكردها به فهمی چندجانبه از معنا و مفهوم تحریمهای
اقتصادی در چارچوب ادبیات متعارم تحریم اقتصادی نا ل شویم .در ادامه به رویكردهای
ماتلف در تعریف تحریم میپردازیم (پیغامی و همكاران 40 :1394 ،و .)41

تحریمبهعنوانابزاردستیابيبهاهدافسیاسي 

.1-1-3
در ادبیات اقتصادی رایج تعاریف ماتلفی از تحریمهای اقتصادی ارا ه شده است و
معمو ً،تحریم ها را ابااری اقتصادی برای رسیدن به اهدافی سیاسی تعریف کردهاند.
بهعنوان نمونه در تعریف این عبارت اینطور گفتهاند« :تحریم اقتصادی جریمههایی
اقتصادی هستند که برای تغییر رفتار سیاست داخلی یا خارجی یك دولت یا برای
تضعیف اقتدار یا ثبات آن حكومت ،مورد استفاده قرار میگیرند» (عابدینی.)3 :1386 ،
هافبا ر و همكاران نیا گفتهاند« :تحریم اقتصادی ابااری از پیش تعیین شده
بهمنظور ع بنشینی حكومت مورد هدم یا تهدید وی برای قطع تجارت مرسوم و یا
روابط مالی میباشد ... .اهدام سیاست خارجی کشور اعمالکننده از بهکار بردن تحریم
را اینگونه تعریف می کنیم که درواقع در پی تغییرات صری

و مطلق در رفتار و

عملكرد اهدام سیاسی کشور هدم است» ).(Hufbauer and et. al., 2009, 3

.2-1-3تحریمبهعنوانبازتابروابطخصمانهمیاندوبازیگردرعرصهبینالملل 
در عرصه روابط بینالملل تحریم بهعنوان روابط خصمانه میان بازیگران و کنشگران
(دولتها ،سازمانهای بینالمللی ،مردمنهاد ،ویردولتی ،بازیگران ویرحكومتی ،شرکتها
و کمپانی ها) در محیط کنش که فضای جامعه جهانی بعد از جنگ سرد است تعریف
میشود (سجادپور.)1391 ،

تحریمبهعنوانتهدیدیاقتصادیدرامنیتمليکشور

.3-1-3
تهدیدهای امنیت ملی ،تهدیدهایی است که اهدام ،ارزلها و منافع حیاتی کشور را
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بهگونه ای در معرض خطر قرار دهند که بیم آن رود در آن تغییرات اساسی و ماهوی
صورت پذیرد (سیف و تو،یی)11 :1390 ،؛ بنابراین تحریم اقتصادی در این چارچوب،
تهدیدی اقتصادی در امنیت ملی کشور هدم محسوب میشود که در آن کشور
تحریم کننده با استفاده از ابرازی سات (مانند ممانعت از تجارت کا ،و یا ن ل و
انت ا،ت مالی) سعی در تح ق اهدام نرم در کشور هدم (مانند تغییر رفتار ،تنبیه و
تغییر نظام و  )...دارد (پیغامی و همكاران 40 :1394 ،و .)41

تحریمبهعنوانیکجنگاقتصادی

.4-1-3
جنگ اقتصادی ،استفاده یا تهدید به استفاده از اباارهای اقتصادی در برابر یك کشور
است تا از این طریق ،اقتصاد آن کشور تضعیف شود و توان سیاسی و نظامی آن ت لیل
یابد .همچنین ،جنگ اقتصادی شامل استفاده از اباارهای اقتصادی بهمنظور واداشتن
دشمن به تغییر سیاستها یا رفتار یا تحلیل بردن توانایی وی در برقراری مناسبات
عادی با سایر کشورهاست ).(www.britannica.com
همچنین میتوان اینطور بیان کرد که« :جنگ اقتصادی به استفاده یك کشور یا
گروه از تمام اباارهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،علمی و فرهنگی به هدم ایجاد
اختالل در نظام اقتصادی یك کشور در کوتاهمدت ،ایجاد وابستگی نسبی در برخی از
باشهای اقتصادی در میان مدت و نهایتاً ایجاد وابستگی حداکثری در تمام ارکان
اقتصادی و نابودی تمام زیرساختهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ع یدتی
یك کشور در بلندمدت میگویند» (تاجهبند و حسنی.)133 :1395 ،

.2-3اهدافتحریم 
در باش قبل بیان شد تحریمها ابااری سات برای تح ق اهدام نرماند .اهدام
تحریمهای اقتصادی را میتوان هم ازمنظر کشورهای تحریمکننده و هم ازمنظر
کشورهای تحریمشونده بررسی کرد .به بیانی دیگر میتوان اهدام تحریمهای اقتصادی
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را به دو دسته اهدام تحریمهای بینالمللی در ادبیات متعارم این حوزه و نیا اهدام
تحریمهای اقتصادی ناظر به جمهوری اسالمی ایران ت سیمبندی کرد، .زم به ذکر است
باش دوم این اهدام نیا ازمنظر م ام معظم رهبری تبیین خواهد شد.

کنندهتحریمهادرادبیاتمتعارف 


اهدافکشورهایاعمال
.1-2-3
نمایش قدرت و اثبات توانمندی کشور تحریم کننده ،تأمین م اصد سیاسی داخلی،
بازداشتن کشور تحریم شده از سیاست های معتراانه خود ،مهار نظام کشور هدم،
تغییر در رفتار کشور تحریم شده ،مجازات و تنبیه ،بی ثباتی حكومت و یا براندازی
نظام کشور هدم و درنهایت مكمل بودن یا مانع عملیات نظامی را میتوان بهعنوان
اهدام کشورهای اعمال کننده تحریم در نظر گرفت (پیغامی و همكاران-70 :1394 ،
 .)59ریچارد نفیو ( )Nephewطراح اصلی تحریم های ایران در دولت اوباما ،هدم از
اعمال تحریمها را اینطور عنوان میدارد« :هدم از اعمال تحریم ها ایجاد ساتی
است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی ،به نوعی که کشور هدم تحریمها رفتار
خود را تغییر دهد» (نفیو.)11 :1397 ،

هایاعمالشدهعلیهجمهوریاسالميایرانازمنظرمقام

 .2-2-3اهدافت 
حریم
معظمرهبری 
اهدام مطرح شده در باش قبل معمو ً،دقیق نیستند و تنها حربهای سیاسی برای
هماهنگ کردن سایر کشورها با سیاست های تحریمی خود محسوب میشوند و اگر
هدم اصلی مشاص نشود ،نمیتوان رفتار مناسبی در م ابله با تحریمها داشت .رهبری
ان الب از ابتدای ان الب تاکنون در موارد متعددی به اهدام واقعی تحریمهای اعمال
شده علیه کشور پرداختهاند.
است اللخواهی و آزادیطلبی و عاتطلبی ملت ایران ،وادار کردن ملت ایران به
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تسلیم و ع ب نشینی ،تح یر ملت ایران ،جلوگیری از رشد و اقتدار و عات روزافاون
ملت ایران ،سست کردن ،ناامیدی و جدا کردن مردم از نظام اسالمی ،سست کردن و
رخنه در اراده و تغییر در محاسبات مسئو،ن و درنهایت شكست جمهوری اسالمی
ایران ازجمله اهدام دشمنان از واع تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران ازمنظر
رهبر معظم ان الب است (جدول تحلیل مضمون م اله).

.3-3اهدافمقابلهباتحریم 
در این باش با تبیین اصول اساسی م ابله با تحریمها ،هدم نهایی از م ابله با آنها و
مصونسازی اقتصاد کشور ارا ه می شود .برای این مهم ،زم است تا به تبیین اصول
اساسی برگرفته از آموزههای اسالمی در مورد ارتباط مسلمانان با ویرمسلمانان
بهخصوص کفار پرداخته شود.
دین کامل اسالم یك دین اجتماعی است درعینحال به ریاترین ابعاد فردی نیا
توجه کرده است .مسلمانان در بین خود اصولی دارند که کیفیت روابط آنها با یكدیگر
را مشاص میکند .این روابط براساس رحمت ،برادری ،مهربانی ،دلسوزی ،ایثار ،اتحاد
و یكپارچگی شكل گرفته است .در م ابل آن ،مسلمانان روابطی خواهناخواه با
ویرمسلمانان بهخصوص کفار خواهند داشت (احمدی و صالحی )1383 ،که اسالم
دراینرابطه نیا قواعد مشاصی را واع کرده است.
قرآن کریم ،مسلمانان را از اینكه دوستی و سرپرستی ویرمسلمانان را بپذیرند
سات برحذر داشته است ،نه از باب اینكه دوست داشتن انسانهای دیگر را بد بداند و
طرمدار بغض مسلم نسبت به ویر مسلم درهرحال و ماالف نیكی با آنها باشد ،بلكه
اسالم می گوید مسلمانان نباید از دشمن وافل شوند .مسلمان همواره باید بداند که عضو
جامعه اسالمی است و روابطش با اعضای جامعه ویراسالمی باید به نحوی باشد که
،اقل با عضویتش در جامعه اسالمی ناسازگار نباشد.
مفهوم فوق در اسالم تحت عنوان و،ء منفی طرح شده است .و،ء منفی در اسالم
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عبارت است از اینكه یك مسلمان در مواجهه با ویرمسلمان بداند با اعضای یك پیكر
بیگانه مواجه است به این معنا که نباید و،ء ویرمسلمان را داشته باشد این است که
نباید روابط مسلمان با ویرمسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به این معنا که
مسلمان درعمل عضو پیكر ویرمسلمان قرار گیرد و یا به این شكل درآید که عضویتش
در پیكر اسالمی به هیچ در نظر گرفته نشود (مطهری.)21-17 :1387 ،
در ادامه مفهوم فوق به برخی از مهم ترین اصول واع شده از جانب اسالم
برای مشاص کردن محدوده روابط با ویرمسلمانان پرداخته می شود .این اصول
عبارت اند از:
 اصل برقراری ارتباط با ملل دیگر براساس صل ،
 اصل رعایت ادب گفتاری و حسن برخورد در ارتباط با ملل دیگر،
 اصل وفای به پیمانهای سیاسی در روابط بینالملل،
 اصل برتری و عات اسالم در روابط با ملل دیگر (شاهدی.)1392 ،
البته بعضی از اصول مانند «شدت عمل با کفار» و «دوست نگرفتن کفار» (احمدی
و صالحی )1383 ،بهطور خاص به رابطه میان مسلمانان و کفار اشاره دارند ولی بهدلیل
عمومی نبودن آنها در کنار اصول کلی قرار نمیگیرند.
با توجه به هدم این باش که تبیین اهدام م ابله با تحریمها میباشد ،اصل
«برتری و عات اسالم در روابط با ملل دیگر» ارتباط نادیكتری با این بحث دارد.
رعا یت این اصل در فضای اقتصادی مستلام دستیابی به است الل اقتصادی است اما
همانطور که پیشازاین اشاره گردید بحث تحریمها دارای ابعاد و اثرات فرهنگی و
سیاسی نیا میباشد که در آن عرصهها هم باید به اصل برتری و عات اسالم توجه
کامل صورت گیرد که در ادامه ،این اصول تبیین خواهند شد.

.1-3-3اصلاستقاللاقتصادی 
یكی از اصول بنیادین در روابط میان مسلمانان و ویرمسلمانان ،اصل حفظ حاکمیت
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سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام اسالمی است که از آن تعبیر به است الل نظام اسالمی
در تمام زمینهها میشود .از دیدگاه اسالم هرگونه رابطهای که موجب گسترل سلطه
کافران در جامعه اسالمی بشود حرام است و باید از آن دوری کرد و این اصل مهم از
آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً» (سوره نساء ،آیه  )141که به قاعده
نفی سبیل در میان علما مشهور است برداشت میشود.
اسالم با اتكا به این اصل می خواهد مانع هرگونه تسلطی در زمینه های سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی بر مسلمانان شود .در این میان ارورت عدم وابستگی اقتصادی
به بیگانگان ر است الل اقتصادی ر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در تاریخ ملتهای
بسیاری بودند که بهواسطه وابستگی اقتصادی دچار وابستگی های سیاسی و فرهنگی
هم شدند .طبق این اصل مسلمانان وظیفه دارند که درزمینه فردی و اجتماعی طوری
عمل کنند که موجب تسلط کفار بر مملكتشان نشوند و اگر در قضیهای هم زمینه
تسلط کفار فراهم شده باشد باید با آن م ابله کنند؛ بنابراین م ابله با مسئله ای مثل
تحریمه ای اقتصادی در این راستا قابل تحلیل است و تنها راه م ابله و رفع تسلط
دشمنان هم است الل اقتصادی است.
یكی از راه های رسیدن به است الل اقتصادی تالل برای خودکفایی اقتصادی است.
این امر در آیه دیگری از قرآن کریم اینطور آورده شده است« :و اعدّوا لهم ما استطعتم
من قوّه و من رباط الایل ترهبون به عدوّ اهلل و عدوّکم» (سوره انفال ،آیه  .)60سیاق
این آیه نشان میدهد که درباره جنگ است و بهطبع مهمترین نیرو برای م ابله با
دشمن ،نیروی نظامی است؛ اما کلمه »من قوه» هر نیرویی را شامل میشود و نیروی
اقتصادی نیا برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است (فرهادیان.)1390 ،
رهبر معظم ان الب نیا در همین راستا هدم م ابله آحاد جامعه با شرایط حصر
اقتصادی و تحریم را رسیدن به خودکفایی و است الل اقتصادی در زمینههای گوناگون عنوان
میدارند و معظمله در میان سانان خود بر این مهم اینگونه اشاره میکنند« :آنها گفتند
تحریمهای هوشمند یا تحریمهای فلجکننده؛ اما میبینیم که این تحریمها نه آنچنان
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هوشمند بود ،نه فلجکننده بود .خب ،همین تحریمها موجب شد که در بسیاری از چیاهایی
که خودکفایی نداشتیم ،به خودکفایی برسیم؛ تحرك خوبی را در زمینههای علمی به وجود
بیاوریم؛ کارهایی بارگی را در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و ویرنظامی در کشورمان
شاهد باشیم؛ و به راههای گوناگونی برای اینكه این تحریم را خنثی کنیم ،برسیم» (دیدار
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ر یسجمهور و اعضای هیئت دولت )1390 ،و یا در
سانرانی دیگری بیان میدارند که« :به ما گفتند شما تحریماید ،به شما نمیدهیم؛ فهمیدیم
خودمان باید درست کنیم .آمدیم داخل فكر کردیم ،زحمت کشیدیم ،تالل کردیم ،بدون
احتیاج به بیگانه این را ساختیم .این ،برخورد هوشمندانه است .هم مسئولین کشور ،هم
آحاد مردم ،با تحریمهای دشمن اینجور برخورد کردند؛ یعنی دشمن را از بُرندهترین
اباارهایی که در اختیار داشت ،محروم کردند .مثل این است که در یك جنگی ،شما اسلحه
را از دست دشمن بگیرید؛ و گرفتید .این هم یكی دیگر از همتهای مضاعف» (بیانات
رهبر معظم ان الب در حرم مطهر راوی.)1390 ،

.2-3-3اصلعزتاسالمي 
اصل بنیادین و مهم دیگر در روابط بینالملل نظام اسالمی ،اصل حفظ عات و سیادت
اسالمی است .طبق این اصل ،اسالم و جامعه مسلمانان عات و برتری ذاتی نسبت به
ویرمسلمانان به خصوص کفار دارند .این اصل از حدیث معتبری از پیغمبر اکرم (ص)
که با نام حدیث نبوی «علو» معروم است بهدست میآید .ایشان میفرمایند« :ا،سالم
یعلوا و ،یعلی علیه والكفّار بمنالۀ الموتی ،یحجبون و ،یورثون» (شیخ صدوق381 ،
هر .ق) .طبق این حدیث شریف هرگونه استیال و اعتال بر اسالم و مسلمین ازسوی کفار
نفی شده است .بهعبارتدیگر اسالم هر نوع عمل و رابطه و حكمی را که مستلام تفوق
کفار بر اسالم و مسلمین باشد ،نامشروع و مردود میداند.
ازاین رو در هر شرایطی هدم نهایی باید اعتالی عات و برتری اسالم و مسلمانان
باشد برای مثال اگر نظام اسالمی در شرایط حصر اقتصادی قرار گرفت ،فعالیتها برای
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م ابله با آن فشارها و تحریمهای ظالمانه به هدم تفوق اسالم و برتری دادن مسلمانان
بر کفار باشد نه اینكه موجبات ذلت و خواریشان را فراهم آورد.
در این راستا رهبر معظم ان الب در بیانات خود همواره بر این اصل تأکید داشتهاند
و عات برگرفته از اسالم را مایه عات جامعه مسلمین در تمام شئون میدانستند ،بنابراین
ایشان در قضیهای مثل تحریمهای اقتصادی اینگونه به این مسئله اشاره میکنند« :با د،یل
متعدد هم میشود این را قطعی و مدلل کرد که قصد واقعی استكبار و ورب در م ابل
ایران ،جلوگیری از رشد و اقتدار ملت ایران است؛ قصد واقعی این است که از عات
روزافاون ملت ایران جلوگیری کنند؛ مسئله هستهای یك بهانه است ،بهانههای دیگری
هم در کنار این هست .مسئله اصلی این است که استعدادهای ملت ایران بهتدریج بروز و
ظهور پیدا کرده است ،دارد در همه ابعاد؛ ابعاد سیاسی ،ابعاد علمی ،ابعاد گوناگون
اجتماعی پیشرفت میکند و اقتدار پیدا مینماید ،اینها از این ناراایاند ،از این ناراحتاند،
جلوی این را میخواهند بگیرند؛ تحریم و فشار هم به همین نیت است ،تحریم و فشار
اقتصادی بهخاطر همین است که بلكه بتوانند از تاللهای رو به گسترل ملت ایران
جلوگیری کنند؛ لذا تحریم میکنند ،فشار میآورند ،فشار اقتصادی میآورند» (دیدار
حضرت ایت اهلل خامنه ای با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین.)1393 ،

 .4روششناسي پژوهش
در این مطالعه بهمنظور کشف منظومه فكری رهبر معظم ان الب

مدظله

دررابطهبا مواوع

مصونسازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم اقتصادی از رول «تحلیل مضمون»
( )Thematic Analysisکه یكی از رولهای بنیادین تحلیل کیفی دادههای پژوهشی بهشمار
میرود ،استفاده شده است.
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گاارل الگوهای موجود در
دادههای کیفی است .این رول ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای
پراکنده و متنوع را به دادههای ونی و تفصیلی تبدیل میکند (Braun and Clarke,

منظومه مصونسازي اقتصاد كشور در شرایط ( ...علیرضا تاجهبند و مصطفي سمیعينسب) 595

) 2006; Boyatzis, 1998به بیان دیگر «تحلیل مضمون در سادهترین شكل خود یك
راهبرد طب هبندی برای دادههای کیفی است که طی آن پژوهشگر دادههای خود را مرور،
تنظیم ،کدگذاری و طب هبندی میکند و آنگاه مضمونها را که همان نظام الگویی دادهای
هستند ،شناسایی ،پا،یش ،نامگذاری و گاارل میکند» (میرزایی .)1243 :1395 ،تحلیل
مضمون به چارچوب نظری ر موجود از قبل ر وابسته نیست و از آن میتوان در
چارچوبهای نظری متفاوت و برای امور ماتلف استفاده کرد.
تحلیل مضمون با سایر رولهای تحلیل که به دنبال تشری

الگوهای دادههای

کیفیاند ر مانند نظریه دادهبنیاد ر فرق دارد .رول تحلیل مضمون به اصول نظریه دادهبنیاد
(که مستلام تحلیل برای رسیدن به نظریه است) پایبند نیست .به ع یده براون و کالرك در
تحلیل مضمون ،درصورتیکه پژوهشگر ناواهد به نظریه کامل برسد نیازی ندارد به
اصول نظریه دادهبنیاد پایبند باشد .امن اینكه در نظریه دادهبنیاد ،تحلیل از منبع داده
شروع میشود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه مییابد؛ ولی در تحلیل مضمون ،همه
منابع داده ،بررسی و مضامین کل دادهها ،تحلیل و تفسیر میشود (شیخزاده و همكاران،
 156 :1390و .)157
تحلیل مضمون به رولهای گوناگونی اجرا و استفاده میشود .چهار رول مرسوم
در تحلیل مضمون به این شرحاند( :شیخزاده و همكاران.)172-165 :1390 ،
 قالب مضامین (،)Thematic Template ماتریس مضامین (،)Thematic Matrix شبكه مضامین (،)Thematic Network تحلیل م ایسهای (.)Comparative Analysisدر این نوشتار از رول تحلیل «شبكه مضامین» استرلینیگ – اتراید

(Stirling-

 )Attrideاستفاده شده است .در این رول تالل میشود از متن به مضامین پایهای،
مضامین سازمان دهنده و درنهایت مضامین فراگیر دست یافت (رك :.درخشه ،افتااری
و ردادی.)1394 ،

 596مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم581 - 623 ،

Source: (Zarghami Khosravi, Zakerian Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70).

شکل.1ساختاریکشبکهمضموني

به بیانی دیگر شبكه مضامین براساس روندی مشاص ،پایینترین سط قضایای
پدیده را از متن بیرون میکشد (مضامین پایه)؛ سپس با دستهبندی این مضامین پایهای و
تلایص آنها به اصول مجردتر و انتااعیتر دست پیدا میکند (مضامین سازماندهنده)؛
در قدم سوم این مضامین عالی در قالب استعارههای اساسی گنجانده شده و بهصورت
مضامین حاکم بر کل متن درمیآیند (مضامین فراگیر)؛ سپس این مضامین بهصورت
ن شههای شبكه تارنما ،رسم و مضامین برجسته هریك از این سه سط همراه با روابط
میان آنها نشان داده میشود )( (Attride-Stirling, 2001: 388شكل )1
در این مرحله میتوان از شكل ،نمودار ،جدول ،ن شههای ذهنی و یا نوشتن نام هر کد
همراه با توای خالصهای از آن روی کاوذی جداگانه و قرار دادن آن در ستون مضمون مرتبط،
برای مرتب کردن کدهای ماتلف در قالب مضامین بهره گرفت( .مهری و همكاران)83 :1393 ،
برخالم رول قالب مضامین ،شبكههای مضامین بهصورت گرافیكی و شبیه تارنما
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نشان داده میشوند تا تصور وجود هرگونه سلسلهمراتب در میان آنها از بین برود،
باعث شناوری مضامین شود و بر وابستگی و ارتباط مت ابل میان شبكه تأکید شود .در
این نوع تحلیل ،سعی بر این است که از مضامین پایهای که آشكار و مصرحاند بهسوی
مضامین انتااعیتر و کلیتر حرکت شود تا به مضمون (مضامین) اصلی متن دست پیدا
کنیم ).(Attride-Stirling, 2001: 388
نكته مهم و جالب در شبكه مضامین این است که با توجه به پیچیدگی دادهها و
هدم تحلیل ،ممكن است از مجموعه متون ،چند مضمون فراگیر استاراج شود؛
بااینحال تعداد مضامین فراگیر ،از تعداد مضامین سازماندهنده و مضامین پایه کمتر
خواهد بود .هر مضمون فراگیر ،هسته و کانون شبكهای مضمونی را تشكیل میدهد؛
بنابراین ،ممكن است تحلیل به چندین شبكه مضامین منجر شود (عابدی جعفری و
همكاران)170 :1390 ،
تحلیل شبكه مضمونی را میتوان بهطورکلی به سه باش اصلی ت سیم کرد :اول
تجایه متن ،دوم اکتشام متن و سوم یكپارچه کردن اکتشامها (Attride-Stirling,

)( 2001: 390درخشه ،افتااری و ردادی.)51-57 :1394 ،
در این مطالعه بهمنظور کشف منظومه فكری م ام معظم رهبری

مدظله

در مواوع

مصونسازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم اقتصادی ،مراحل زیر انجام گرفته است:
.1استاراج بیانات و ن لقولهای سال  1385به بعد رهبر معظم ان الب در مواوع
مدنظر این پژوهش با کلیدواژههایی نظیر تحریم ،دشمن و محاصره اقتصادی و  ...و
جمعآوری و دستهبندی آنها،
.2مطالعه بیانات و ن لقولها و استاراج مضامین پایهای،
.3مطالعه مجدد و خالصه کردن مضامین پایهای و رسیدن به مضامین سازماندهنده
و فراگیر،
 .4کشف ،ترسیم و توصیف شبكه مضامین از طریق ارتباط دادن مضامین پایهای،
سازماندهنده و فراگیر با یكدیگر.

 598مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم581 - 623 ،

درخصوص رول اعتبارسنجی ،روایی و پایایی تحلیل مضرمون بایرد اظهرار کررد
پژوهشگرانی که از تح یق کیفی در تح ی ات خود استفاده کردهاند ،معت دند با توجه بره
ویژگی های رول تح یق کیفی ،باید از واژه «اعتبار» به «جای قابلیت اتكا» استفاده کررد.
بهنظر آنها اگر یك تح یق کیفی چنین ویژگیهرایی داشرته باشرد ،از صرحت و درسرتی
برخوردار است .ببی ( )bebiدر این مورد تأکید میکند در تح ی ات کیفی بهترر اسرت از
اعتبار و روایی که بهدقت شاخصهای اندازهگیری بازمیگردد ،بهجای قابلیت اتكا که به
معنای تكرارپذیری در آزمون مجردد اسرت و بیشرتر در تح ی رات کمری کراربرد دارد،
استفاده شود .رول اعتبارسنجی این پژوهش «روایی تفسیری» بوده اسرت و برا ارا ره و
بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران و پژوهشگران تأیید نهایی آن اعمرال مریشرود
(مهری ،یادخواستی و پناهی.)83 :1393 ،
برای سنجش روایی تح یق حاار عالوهبر اینكه مضمونهای فراگیر ،سازماندهنده
و پایهای با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تح یق و منبع مورد بررسی انتااب شده،
نظریات و رهنمونهای گروهی از نابگان و پژوهشگران نیا در این خصوص لحاظ
شده است .شایان ذکر است ازآنجاکه متن بیانات م ام معظم رهبری

حفظهاهلل

در این زمینه

چندان گسترده نبوده و به تبع آن تعداد کدگذاریها فراوان نبوده است ،بنابراین نیازی به
استفاده از رول هولستی ( )Holestic Approachبرای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد در
بین کدگذاران و پژوهشگران مست ل ،احساس نشده است.

 .5نتايج پژوهش

.1-5راهکارهایمقابلهباتحریمها
در راستای تأمین ،حفظ و ارت ا دو اصل است الل اقتصادی و عات اسالمی ،با مراجعه
به مضامین موجود در بیانات رهبر معظم ان الب

مدظله

درخصوص مواوع پژوهش؛

امن بیان نحوه م ابله با تحریمها و مصونسازی اقتصاد کشور در م ابل آنها؛ منظومه و
الگویی اسالمی ر ایرانی برای شكستن محاصره اقتصادی استاراج شد.
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درنهایت براساس رول تحلیل کیفی «تحلیل مضمون» ،از مجموع بیانات رهبر
معظم ان البمدظله در سالهای  1385به بعد 62 ،ن ل قول استاراج شد .سپس عملیات
کدگذاری اولیه روی این ن ل قولها صورت گرفت و در ادامه پس از مطالعه و بررسی
دقیق آنها و دستهبندی مفاهیم مشترك حاصل از هرکدام 96 ،مضمون پایهای بهدست
آمد .سپس هر دسته از این مضامین پایهای ذیل یك عنوان کلیتر و انتااعیتر قرار
گرفت و  38مضمون سازمان دهنده از آنها حاصل شد .در انتها براساس یك طب هبندی
منط ی ،آن مضامین سازماندهنده؛ دستهبندی محتوایی و در قالب  3مضمون فراگیر
«اهدام»« ،راهكارهای م ابله» و «آثار م ابله» ارا ه شد که در جدول  1نمایش داده شدهاند.
جدول  .1مضامین استاراج شده از بیاننات رهبر معظم ان الب پیرامون تحریم
مضامینپایهای 


ردیف 

دشمن آنجا از تحریم مأیوس میشود و سالح
تحریم را لغو میپندارد که ما در ان حوزه تحرك و
 10

پیشرفت بكنیم و نیازمان را از دشمن قطع بكنیم.
1393/2/10

 11

 12

ارررررورت حرکررررت و
پیشرفت در بارش هرای
ماتلررررف در شرررررایط
تحریم

تحریم برای کشور ما به یك معنا فرصت است.
1394/1/1

هست

برنامههای اقتصادی باید براساس و بر فرض ماندن

برنامررهریررای بررا فرررض

تحریم ها ریاته شود1393/4/16 .

مقابلهبا

ماندن تحریمها

تحریم 

به تحریمهاست ولی ب یهال مربوط به اعف
مدیریت ماست1394/10/30 .
عمل به دستورات اسالم راه نجات از مشكالت و

 14

فراگیر 

تحرررریم یرررك فرصرررت

باشی از مشكالت کشور حدود  40درصد مربوط
 13

مضامینسازماندهنده


مضامین

گرفتاریهای ملتها امت اسالم است1387/2/15 .

بیشتر مشكالت ناشری از
اعف مدیریت است نره
تحریمها
مراجعه به اسالم و عمرل
به دستورات آن

راهکارهای
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ردیف 

 15

 16

مضامینپایهای 

عامل ایمان به خدا نجاتدهنده از تحریمهاست.
1392/8/29
م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با کمك و هدایت

خصوصیات ان البیمان ،حرکت جهادیمان ،عاّت و
هویّت ملّیمان را حفظ کنیم و در هاامه خطرناك
فرهنگی و اقتصادی جهانی هضم نشویم1394/12/20 .

 18

 19

 20

 21

 22

ایمان بره خردا و کمرك
خواستن از او

خواستن از خدای متعال شدنی است1394/2/9 .
برای پیشرفت ح ی ی در شرایط تحریم باید

 17

مضامینسازماندهنده


حفررررظ خصوصرررریات
ان البی ،عراّت و هویّرت
ملّی خود

رویكرد جهادی برای م ابله با تحریم ،زم است.
1390/5/26
پشتكار و جدیت باعث رهایی از مشكالت و
وابستگی و تحریم اقتصادی میشود1387/2/15 .
برای م ابله با تحریمها باید همت مضاعف داشت.
1390/1/1

م ابلررره برررا رویكرررردی

راه م ابله با دشمن و استحكام ساختار اقتصادی

جهادی ،عامری راسرخ و

کشور ،همت مضاعف است1393/11/19 .

همتی مضاعف

م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با همت شدنی
است1394/2/9 .
راه شكوفایی اقتصاد در شرایط تحریم داشتن عام

 23

راسخ و دست به دست هم دادن ملت با یكدیگر
است1393/1/1 .
برای م ابله با تحریم باید م اومت مدبرانه کرد.

 24

1391/5/3
با م اومت مدبرانه نه تنها این حربه کند خواهد شد

 25

بلكه در آینده هم امكان تكرار مجدد وجود ناواهد
داشت1391/5/3 .

م اومرررررت مدبرانررررره،
هوشررمندانه ،فعررال و برره
هنگام

مضامین
فراگیر 

منظومه مصونسازي اقتصاد كشور در شرایط ( ...علیرضا تاجهبند و مصطفي سمیعينسب) 601
ردیف 
 26
 27

 28

مضامینپایهای 


مضامینسازماندهنده


در برابر تحریمها باید هوشمندانه برخورد کرد.
1390/1/1
اگر ما در شرایط تحریم ،درست و با تدبیر عمل
کنیم ،تحریم بیاثر میشود1394/1/1 .
تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال و سریع و به
هنگام برای م ابله با تهدیدات1392/11/30 .
اسرام و ولنگاری و سایر ویژگیهای منفی ما

 29

 30

باعث طمع دشمن به تحریم میشود1386/7/21 .
برای بیاثر کردن تحریمها باید دنیاطلبی و وفلت اشرافیگری
و سایر خصلتهای بد را کنار گذاشت1391/3/14 .
بیانگیاگی ،ناامیدی ،بیحالی ،بینشاطی ،تنبلی،

 31

 32

کنارگذاشتن و مبرارزه برا
خصلتهای منفی درونی

دشمنان درونی ما هستند .برای پیشرفت باید بر این
دشمنان هم ولبه کرد1395/101/19 .
کنار گذاشتن تنبلی برای پیشرفت ،زم است1391/5/3 .
برای رهایی از مشكالت دوران تحریم و محاصره

 33

اقتصادی باید اعتماد و امیدمان را از دشمن قطع
کنیم1393/1/1 .
راه ولبه بر مشكالت و فشارها در شرایط تحریم

 34

این است که بهدست و تصمیم بیگانه امید نداشت.

قطرررع امیرررد و نیررراز از

1394/10/30

دشمنان

دشمن آنجا از تحریم مأیوس میشود و سالح تحریم را
 35

 36

لغو میپندارد که ما در آن حوزه تحرك و پیشرفت
بكنیم و نیازمان را از دشمن قطع بكنیم1393/2/10 .
شناسایی ظرفیتهای کشور و رصد برنامههای

آگرراهی از ظرفیررتهررای

دشمن و استفاده از آنها جهت اقدامات آفندی و

کشرررور و برنامرررههرررای

پدافندی مناسب در شرایط تحریم1392/11/30 .

دشمن

مضامین
فراگیر 
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مضامینسازماندهنده


برای م ابله با دشمن در شرایط تحریم باید از
ظرفیتهای درونی کشور آگاهی داشت و همچنین
 37

دشمنان را شناخت و از برنامههایشان مطلع بود.
1395/10/19
برای م ابله با تحریم ها و دشمنیها و فشارها باید

 38

 39

کشور را قوی کرد و از تمام ظرفیتهای کشور در
داخل و خارج استفاده کرد1393/6/13 .
برای م ابله با دشمن باید جبههی دشمن را بشناسیم،
شیوههای دشمنیال را هم بشناسیم1395/3/6 .
برای م ابله با دشمن باید جبهه دشمن را بشناسیم،

 40

شیوههای دشمنیال را هم بشناسیم1395/3/14 .
برای م ابله با دشمن باید تا آنجا که میتوانیم

 41

توانمندیها را افاایش بدهیم1395/3/25 .
سیاستهای اقتصاد م اومتی توانایی م اومت در

 42

 43

برابر عوامل تهدیدزا را دارد1392/12/20 .
تحریم را باید با مجاهدت در باب اقتصاد م اومتی
خنثی کرد1393/4/16 .
اقتصاد م اومتی هم برای شرایط تحریم هست و

 44

هم برای شرایط ویر تحریم1393/11/29 .
رفع مشكالت کشور و بهبود معیشت مردم در

 45

 46

شرایط تحریم جا با پیگیری همهجانبه اقتصاد
م اومتی میسر ناواهد شد1394/7/29 .
راه ولبه بر مشكالت اقتصادی کشور ،عمل به
اقتصاد م اومتی است1394/10/30 .

اقتصاد م اومتی

مضامین
فراگیر 

منظومه مصونسازي اقتصاد كشور در شرایط ( ...علیرضا تاجهبند و مصطفي سمیعينسب) 603
ردیف 

 47

 48

 49

 50

 51

 52

مضامینپایهای 

راهحل مشكالت در شرایط تحریم عمل به اقتصاد
م اومتی است1395/10/19 .
حضور آحاد مردم در صحنه میتواند مانع تحریمها
شود1386/1/1 .
عامل اصلی پیروزی ،در صحنه بودن مردم است.
1389/6/25
مردم مؤمن در برابر اقدامات دشمنان کوتاه
نمیآیند1391/7/19 .

صررحنه اقتصرراد کشررور
(مردمی کردن اقتصاد)

بیاثر کند1391/7/19 .
ارورت دست به دست دادن و کمك همه مردم و
مسئولین به یكدیگر برای م ابله با تحریمها1391/4/7 .

تحریم مستلام تالل و همكاری همه مردم و
مسئولین با هم است1396/3/22 .

 54

حضررور آحرراد مررردم در

حضور مردم در صحنه می تواند اقدامات آنها را

پیشرفت اقتصادی و م ابله با مشكالت دوران
 53

مضامینسازماندهنده


همكررررراری مرررررردم و
مسئولین با یكدیگر

دست به دست هم دادن همه ملت باعث رهایی از
مشكالت و وابستگی و تحریم اقتصادی میشود1387/2/15 .
ملت ایران پیشرفت اقتصادی توام با ذلت در م ابل

 55

دشمن را نمیخواهد بلكه سعی میکند نیروهای
درونی خود را فعال کند ،با قدرت و شجاعت از
منط ه خطر عبور کند و پیشرفت کند1391/11/28 .

 56

ارورت اعتماد و اتكا کامل به نیروی داخلی
جهت ولبه بر تحریم ها1392/11/28 .
راه م ابله با دشمن و استحكام ساختار اقتصادی

 57

کشور ،مراجعه به درون کشور و ملت و تیروهای
داخلی کشور است1393/11/19 .

اعتماد و اتكا بر نیروهای
داخل کشور

مضامین
فراگیر 
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 58

مضامینپایهای 


مضامینسازماندهنده


م ابله با مشكالت در شرایط تحریم با استفاده از
تیروهای داخلی شدنی است1394/2/9 .
برای پیشرفت ح ی ی در شرایط تحریم باید

 59

پیشرفت خودمان را بر پایههای محكم داخلی بنا
کنیم1394/12/20 .

 60

در کا،هایی که تحریم میشویم میتوانیم و باید روی
پای خود بایستیم و آن را در داخل تولید کنیم1390/1/1 .
استحكام باشیدن به ساختار داخلی اقتصاد کشور

 61

موجب مصونسازی کشور در م ابل فشارها و
تحریمها میشود1392/12/20.

 62

باید کشور و اقتصاد ان را جوری ساخت و مستحكم کرد که
از تحریم و اخم دشمنان دچار آسیب نشود1393/10/17.
راه ولبه بر مشكالت در دوران تحریم این است که

63

اقتصاد کشور را قوی کرد به طوری که در م ابل
تكانهها محكم بایستد و تاثیر نپذیرد1394/10/30 .

 64

 65

 66

اقتصاد کشور را باید طوری مستحكم کرد که در م ابله
فشارها پیشرفت آن متوقف نشود1394/12/20 .

مرررردیریت ،اصررررالح و

راه حل مشكالت در شرایط تحریم این است که ما

مسرررررتحكم کرررررردن

کاری کنیم که اقتصاد ،قوی ،م اوم و پایدار بشود.

زیرساختهای اقتصرادی

1395/10/19

کشور

قوی کردن اقتصاد باعث مأیوس شدن دشمنان از
تحریم کردن و فشار آوردن میشود1392/12/20 .
اگر د،یل و عوامل اصلی اسیب دیدگی اقتصاد ما

 67

در شرایط تحریم را اصالح کنیم ،تحریمها بیاثر و
یا کم اثر میشود1393/12/21 .
دو علت اصلی اسیب دیدن ما از تحریم یكی

 68

وابستگی به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد
ایران است1393/12/21 .

 69

راهحل مشكالت این است که وابستگی خود را از

مضامین
فراگیر 
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مضامینپایهای 


ردیف 

مضامینسازماندهنده


نفت بهتدریج کم و درنهایت جدا کنیم1395/10/19 .
 70
 71
 72
 73

برنامهریای درست باعث رهایی از مشكالت و
وابستگی و تحریم اقتصادی میشود1387/2/15 .
برای م ابله با تحریمها باید زیرساختهای
اقتصادی را مهیا و ت ویت کرد1392/1/1 .
ارورت وابسته نبودن به یك ن طه و صنعت

حرکت به سمت اقتصراد

خاص مثل نفت در شرایط تحریم1392/1/1 .

چندمحصولی

پیشرفت علمی و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی
باعث بیاثر شدن تحریمها میشود1393/4/11 .
تأسیس و راهاندازی شرکتهای دانش بنیان یكی از

 74

اساسیترین کارها در راهبرد اقتصاد م اومتی است.
1393/4/11

 75
 76
 77
 78
 79
 80

پیشرفت علمی و ت ویت
شرکتهای دانش بنیان

اهتمام به رونق دادن کارآفرینی یكی از اصول
اقتصاد م اومتی است1389/6/16 .
ت ویت زمینه تولید و مصرم تولیدات ملی باید
صورت بگیرد1389/5/27 .

ت ویت تولیردات ملری و

ت ویت تولید ملی یكی از راهبردهای اصلی

مصرم آنها

سیاست اقتصاد م اومتی است1394/7/29 .
مدیریت واردات باید صورت بگیرد1389/5/27 .
پس از رفع تحریمها باید مراقب حوزه واردات بود

مدیریت واردات

که بهسمت واردات بیرویه نرود1394/7/29 .
ارورت حمایت از بنگاههایی که در تحریم صدمه

حمایررت از بنگرراههررای

دیدهاند1390/5/26 .

آسیب دیده از تحریم

اگر بنای بر تحریم مجدد و ادامه یافتن مسیر تحریم
 81

توسط دشمنان باشد ،در آینده این ملت ایران است که

تحریم کردن دشمنان

آنها را تحریم خواهد کرد1393/11/29 .
با م اومت مدبرانه نه تنها این حربه کند خواهد شد
 82

بلكه در آینده هم امكان تكرار مجدد وجود ناواهد
داشت1391/5/3 .

ابررراز و نشرران دادن آثررار
م اومت به جهانیان

مضامین
فراگیر 
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مضامینپایهای 


مضامینسازماندهنده


مضامین
فراگیر 

ع ب نشینی نكردن و پیشرفت ایران در شرایط
 83

تحریم باعث میشود هیبت ورب و تهدیدهایش
در فضای بینالمللی شكسته شود1390/11/14 .
ارورت همكاری گسترده کشورهای مست ل در

 84

 85

 86

قالب جنبش عدم تعهد جهت بیاثر کردن فشار و
تحریمهای کشورهای زورگو1391/6/11 .

همكررراری کشرررورهای
مست ل با بكدیگر

نحریم از جهت بیشتر کردن همت و تالل ما به

آثارمقابلهبا

نفع ماست1386/1/1 .
این تحریمها برای ما تبدیل به یك فرصت شد و توانستیم
تالل و پیشرفتمان را مضاعف کنیم1387/2/11 .

تحریم 
بیشررتر شرردن همررت و
تالل مردم و مسئولین

تحریمها نه تنها ما را قلج نكرد بلكه همت ما را
 87

بیشتر و اطمینان ما را به توانایی داخلی ملت ما
راسختر کرد1391/6/9 .

 88

 89

 90

تحریم ها برخالم تفكر دشمنان باعث بازداشته
شدن ما از مسیر پیشرفت نشده است1386/1/1 .
ما در دوران تحریم با وجود محرومیتها پیشرفت
داشتیم در حوزههای ماتلف1390/5/16 .
پیشرفت بیشتر در شرایط تحریم با اعتماد و اعت اد

ادامرره یررافتن و افرراایش

به کمك الهی و داشتن عام راسخ و اتكا و باور به

پیشرفتهای کشور

استعدادهای درونی خود افراد1393/2/10 .
ما در شرایط تحریم و مشكالت در این همه سال
 91

نه تنها ع ب نماندیم بلكه در حوزههای ماتلف
پیشرفتهای قابل توجهی داشتیم1393/3/14 .
تحریمها موجب شد که ما روی پای خود بایستیم

 92

و آنچه که به ما نمیدهند را بهتر و کم هاینهترل
را تولید کنیم1389/11/19 .

روی پای خود ایستادن و
اتكا به خود
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مضامینپایهای 


مضامینسازماندهنده


مضامین
فراگیر 

یكی از برکات تحریمها این بود که به ما نشان داد
 93

که باید به نیروهای خود متكی باشیم و از آنها
استفاده کنیم1394/1/1.
تحریمها نه تنها ما را قلج نكرد بلكه همت ما را

 94

 95

 96

بیشتر و اطمینان ما را به توانایی داخلی ملت ما
راسختر کرد1391/6/9 .
ع بنشینی نكردن و پیشرفت ایران در شرایط

شكستن هیبرت وررب و

تحریم باعث میشود هیبت ورب و تهدیدهایش

تهدیدهای آنها در فضای

در فضای بین المللی شكسته شود1390/11/14 .

بینالمللی

ع بنشینی نكردن و پیشرفت ایران در شرایط

زیاد شدن عات و قدرت

تحریم باعث میشود عات و قدرت ملت ایران در

ملت ایران در چشم ملتهای

چشم ملتهای منط ه زیادتر شود1390/11/11 .

منط ه

مضمون فراگیر ناست یعنی «اهدام تحریم» در باش مبانی نظری پژوهش اشاره
شد و دو مضمون فراگیر بعدی یعنی «راهكارهای م ابله با تحریم» و «آثار م ابله با
تحریم» در ادامه توای داده میشوند.
نكته اول در بحث م ابله با تحریمها توجه به این است که برای حفظ است الل
اقتصادی و تأمین عات مسلمانان تمام باشهای موجود در کشور باید فعال شوند و
در شرایط تحریم کار کنند و تحرك داشته باشند؛ زیرا صرم این حرکت در شرایط
تحریم باعث ناامیدی دشمن از اهدافش میشود.
نكته دوم اینكه باید از فرصتی که بحث تحریم در اختیار قرار داده است به بهترین
شكل استفاده شود؛ بنابراین باید تهدیدهای حاصل از آن ،به فرصتی مناسب برای
پیشرفت کشور تبدیل شود .با این عمل دشمن در این جنگ تمامعیار اقتصادی خلع
سالح و تحریمها بهعنوان پلی برای پیشرفت نظام اسالمی میشود.
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نكته نهایی که باید بهعنوان م دمه بحث آتی به آن اشاره کرد این است که همه
مسئو،ن و آحاد مردم باید بدانند و درنظر داشته باشند که عمده مشكالت کشور ناشی
از تحریمها نیست ،بلكه مشكالت اصلی و عدیده موجود در باشهای ماتلف کشور
ناشی از اعف در مدیریت کشور است .البته اشاره به این نكته ،زم است که مسئو،ن
نیا باید با این ذهنیت برای کشور برنامهریای کنند که تمام تحریمها ثابت و پابرجا
خواهند ماند؛ زیرا در ویر این صورت دچار آفت سطحینگری و نگاه کوتاهمدت به
مسا ل میشوند؛ درصورتیکه هدم اصلی و اولیه باید این باشد که کشور و جامعه
برای همیشه نسبت به خسارت های ناشی از تحریم و دیگر مشكالت مصون بماند و در
ع ین وجود تهدیدات فراوان و متفاوت ،مسیر پیشرفت و تعالی خود را با سرعتی بیشتر
و درعینحال توقفی کمتر طی کند.
حال با عنایت به اصل حرکت در شرایط تحریم که در با ،به آن اشاره شد ،در
این باش مصادیق ماتلف و درعینحال طب هبندیشده ای از اقسام آن حرکت بیان
میشود .به منظور بهتر شدن طب ه بندی فوق ،راهكارهای م ابله با تحریم به دو حوزه
راهكارهای فرهنگی و اجرایی تفكیك شده است .منظور از راهكارهای فرهنگی این
است که در حوزه فرهنگ و تفكرات و درنهایت در بعد نظری ،عملكرد فرد و جامعه
چه تغییراتی اعم از اصالح برخی از موارد م وجود و یا ساخت موارد ،زم ویرموجود
نیاز است ،لحاظ شود تا هدم اصلی که م ابله با تحریم هاست تح ق پیدا کند .منظور
از حوزه دوم ،یعنی راهكارهای اجرایی م ابله با تحریم این است که در حوزه اجرا و
عمل به انجام چه فعالیتهایی نیاز است تا بتوان بهواسطه آنها در م ابل تحریمها
م اومت کرد.

.1-1-5راهکارهایفرهنگي 
.1-1-1-5مراجعهبهاسالموعملبهدستوراتآن 
تنها راه برونرفت از مشكالت و رسیدن به کمال و پیشرفت ح ی ی در شأن نظام اسالمی،
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مراجعه به اسالم است .تجربه سیوچند ساله ان الب اسالمی ایرانی در حیات اجتماعی
خود نشان داده هرجایی که بهتر به اسالم عمل شده موف یت بیشتری بهدست آمده است و
اگر شكستی هم بهوجود آمده در اثر عدم توجه به اصول و رولهای اسالمی است.

.2-1-1-5ایمانبهخداوکمکخواستنازاو 
ایمان به خدا و کمك خواستن از او در همه حا،ت یكی از ویژگیهای قابل توجه
مسلمانان جهان است که می توانند از آن برای عبور از مشكالت استفاده کنند .از طرفی
عدم درنظر گرفتن این عامل مهم در بحث م ابله با تحریمها کشور را دچار مشكل
میکند؛ زیرا مسئو،ن و آحاد جامعه را از درك ظرفیت عظیمی وافل میکند و موجب
گرفتار شدن آنان در دام مشكالت میشود.

.3-1-1-5حفظخصوصیاتانقالبي،عزتوهویتمليخود
در مواجهه با معضالت نباید از ویژگیها ارزشی و ملی خود کوتاه آمد تا به اهدام
مدنظر دست یافت ،بلكه باید با حفظ خصوصیات ان البی ،عات و هویت ملی خود در
عرصههای ماتلف به م ابله با مشكالت پرداخت.

.4-1-1-5مقابلهبارویکردیجهادی،عزميراسخوهمتيمضاعف
م ابله با تحریم باید مجاهدانه و توأم با عام راسخ و همتی مضاعف باشد؛ زیرا با
داشتن همت کوتاه و تالل اندك نمیتوان در م ابل این حجم گسترده از دشمنیها
ایستاد و م هور شدن م ابله دشمن نتیجه اینگونه ت ابل خواهد بود.

.5-1-1-5مقاومتمدبرانه،هوشمندانه،فعالوبهنگام 
م ابله با دشمن باید فعا،نه و با آگاهی ،هوشمندی و تدبیر کامل و در زمان مناسب
باشد .م ابله با دشمن به حالت انفعالی و اطالعات ناقص و با تأخیر زمانی زمین نبرد
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را به نفع دشمن تغییر میدهد و امكان پیروزی نیروهای خودی را بهشدت میکاهد.

کنارگذاشتنومبارزهباخصلتهایمنفيدروني

.6-1-1-5
یكی از موانع فرهنگی که می تواند کشور را در شرایط تحریم دچار مشكالتی جدی
کند ،خصلت های منفی موجود در سبك زندگی آحاد مردم و مسئو،ن جامعه نظیر
اسرام ،تنبلی ،بیانگیاگی ،اشرافیگری ،بی تحرکی و  ...است که باید با این ویژگیهای
مبارزه و م ابله شود.

.7-1-1-5قطعامیدونیازازدشمنان
مبناییترین راهكار در بحث م ابله با تحریمها ،قطع کامل امید از دشمنان است؛ زیرا تا
زمانی که تفكر «امید به دشمن» در میان مردم و مسئو،ن جامعه وجود داشته باشد،
ازیكسو ظرفیتهای پویای جامعه فرصت شكوفایی پیدا نمیکنند و ازسویدیگر نه
تنها کشور درزمینه م ابله با تحریمها پیشرفتی نمیکند ،بلكه ممكن است دشمنان
روزبهروز فشارهای خود بر کشور و همچنین ملت ما را افاایش دهند.

.8-1-1-5راهکارهایاجرایي 
تحریمهای اقتصادی مهمترین حربه دشمنان برای اربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
ایران است .علت اهمیت این نوع از تحریمها این است که آثار سوء آن بهصورت
مست یم بر معیشت مردم وارد میشود؛ بنابراین بر مسئو،ن کشور واجب است با
برنامهریای صحی و واکنش بهموقع آثار سوء این باش بر زندگی مردم را به حداقل
برسانند .برای فهم دقیقتر مطالب ،راهكارهای اجرایی درزمینه م ابله با تحریم به دو
باش داخلی و بینالمللی ت سیم شده که در ادامه بیان میشوند.
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.1-2-1-5بخشداخلي 
هایکشوروبرنامههایدشمن


الف.آگاهيازظرفیت
مسئو،ن و سیاستگذاران کشور برای م ابله مؤثر با اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی باید
بهصورت جامع از تمام ظرفیتهای داخلی کشور در حوزه اقتصاد و نیا از برنامهریایها و
تحرکات مجموعه دشمنان کشور و در رأس آنها کشور آمریكا که بنا به شواهد تاریای و
تجربی محوریت مبارزه با ایران را در این جنگ برعهده دارد ،مطلع باشند.
ب.حضورحداکثریآحادمردمدرصحنهاقتصادکشور(مردميکردناقتصاد) 

هر فعالیتی برای اینكه دوام داشته باشد و بتواند به اهدام خود برسد ،به پشتیبانی و
حضور مستمر مردم نیاز دارد .بحث م ابله با تحریمها هم از این قاعده مستثنا نیست.
راهكار هم این است که ملت دستبهدست هم بدهند و در عرصههای ماتلف کشور
به خصوص حوزه اقتصاد حضور حداکثری داشته باشند تا بتوانند کشور را از وابستگی
اقتصادی نجات بدهند و ف ط در این صورت است که تهدید به تحریم و محاصره
اقتصادی دیگر معنا پیدا ناواهد کرد.
نكتهای که باید به آن توجه داشت این است که مسئو،ن باید زمینههای ،زم را
برای حضور حداکثری مردم ر بهخصوص جوانان دارای دانش و توانایی ،زم ر به
تعبیری مردمی شدن کامل اقتصاد در باشهای ماتلف فراهم آورند تا مردم بهسهولت
بتوانند استعدادهای ماتلف خود را برای شكوفایی عرصههای ماتلف کشور بهکار
گیرند؛ زیرا با مردمی شدن اقتصاد با توجه به اعت ادات ،روحیه م اومت و اهدام بلندی
که دارند در م ابل دشمنان میایستند و هدم دشمنان از تحریمها را که تسلیم شدن
آنان است ،بهطور کامل باطل میسازند.
ج.همکاریمردمومسئوالنبایکدیگر
یكی از اقدامات مهمی که تأثیر شگرفی در پیشرفت یك کشور در حوزههای ماتلف
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دارد ،همكاری آحاد مردم و مسئو،ن با یكدیگر است .مشكالت و تهدیدها نیا ازجمله
مسا لی است که هر کشوری خواهناخواه با آن درگیر میشود .یكی از اقسام این
مشكالت در کشور ما همین تحریمهای اقتصادی واع شده علیه کشور در طول سالیان
متمادی است ،بنابراین با توجه به نكته فوق ،همكاری مردم و مسئو،ن با یكدیگر در
سرعت باشیدن به حل این مشكل بارگ و پیچیده بسیار مفید خواهد بود.
د.اعتمادواتکابرنیروهایداخلکشور
یكی از مهمترین و تأثیرگذارترین اقداماتی که میتواند اثر تحریمها را خنثی کند ،اتكا و
اعتماد مسئو،ن به توانایی درونزای نیروهای داخلی است .علت تأثیرگذاری بیش از
اندازه این عامل این است که با سرمایهگذاری مسئو،ن بر نیروهای داخلی ،استعدادهای
آنان بهسرعت شكوفا و ظرفیت خارقالعاده آنان آزاد میشود و همین امر هدم
تحریمها را که ساقط کردن کشور و ایجاد حس ناامیدی و تبدیل واژه میتوانیم به واژه
نمیتوانیم در بین مردم بود را با شكست مواجه میکند، .زم به ذکر است که ن ش
نیروی داخلی جوان ،فعال و توانمند بهعنوان یك محور اساسی قابل تأکید است.
هـ.مدیریت،اصالحومستحکمکردنزیرساختهایاقتصادیکشور 

زیرساخت های کشور از ن اطی است که دشمن در شرایط تحریم تمرکا زیادی روی آن
کرده است و بهدلیل اهمیت ویژهای که برای روند پیشرفت و توسعه کشور دارد ،در
شرایط جنگ ،جایگاه ویژهای برای طرم م ابل پیدا خواهند کرد .ازاینرو مدیریت این
زیرساختها ،اصالح باشهای معیوب و ت ویت و مستحكم کردن آنها ن شی حیاتی
در م ابله با تحریمها خواهد داشت.
و.حرکتبهسمتاقتصادچندمحصولي 

مسئو،ن اقتصادی باید با برنامه ریای صحی و بلندمدت مانع اتكا کشور به یك باش
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و یا صنعت شوند و بهعبارت دیگر اقتصاد کشور را از حالت اتكا به یك باش و یا
تك محصولی به مرحله اتكا به چند باش متفاوت و یا چندمحصولی حرکت دهند؛ زیرا
اگر کشوری به یك باش خاص متكی باشد ،دشمن آگاه از این مواوع در شرایط
جنگ اقتصادی تمام نیروی خود را برای از بین بردن آن باش بهکار میگیرد و کشور
را با مااطرهای جدی روبهرو میکند .همچنانکه در بحث اتكا و وابستگی به فرول
نفت خام اینچنین اتفاقی رخ داده است.
ز.پیشرفتعلموتقویتشرکتهایدانشبنیان 

پیشرفت در تمام زمینههای علمی و تأکید فراوان بر ت ویت شرکتهای دانشبنیان از
عواملیاند که تأثیری بیبدیل و ممتازی در بیاثر کردن تحریمها ایفا میکنند؛ زیرا از
طرفی ظرفیتهای نهفته در افراد جامعه بهطور صحی

بهکار گرفته میشود و

ازطرمدیگر حس خودباوری در میان آنان ایجاد میشود و درنهایت به تح ق است الل
اقتصادی منجر خواهد شد.
ح.تقویتتولیداتمليومصرفآنها 
از ابعاد اصلی و مهمِ دو م وله اقتصاد م اومتی و جهاد اقتصادی ،بحث ت ویت تولیدات
ملی و مصرم آنها در تمام حوزههاست .این اهتمام به مصرم تولیدات داخلی عالوهبر
اینكه باعث رونق امر تولید در داخل کشور میشود ،روحیه عات نفس در آحاد افراد
جامعه را افاایش میدهد.
ط.مدیریتواردات 
واردات یكی از مواردی است که عدم مدیریت جدی ،صحی و هدفمند آن باعث بروز
خسارات سنگینی بر روند رشد کشور ،صنایع و باشهای موجود در آن میشود.
واردات بیحدومرز کا،های مصرفی موجب میشود استعدادهای نهفته در افراد و
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صنایع کشور آنطور که باید و شاید شكوفا نشود و اهدافی که تحریمها به نیت آن
واع شده است بهتر و بیشتر تح ق پیدا کنند .همچنین عدم مدیریت جدی واردات
امن تضعیف روند ساخت تولیدات داخلی ،حرکت بهسمت تح ق است الل اقتصادی
کشور که یكی از اهدام اصلی ما از م ابله با تحریمهاست را از بین میبرد و کشور را
روزبهروز در احتیاجاتش به دیگران وابسته میکند .این امر سرانجام موجب از دست
رفتن ظرفیت عظیم نیروی توانمند داخلی میشود و قدرت خالقیت و شكوفایی
استعدادها را از آنان سلب میکند.
هایآسیبدیدهازتحریم


ی.حمایتازبنگاه
از نكاتی که باعث میشود باشهای تولیدکننده و سرمایهگذار جامعه اطمینان ،امید و
جسارت بیشتری برای ورود به عرصه های ماتلف تولیدی کشور پیدا کنند ،این است
که مسئو،ن کشور از باشها و یا بنگاههایی که در اثر فعالیت در شرایط تحریم دچار
آسیب و ارر شدهاند بهطور ویژهای حمایت کنند تا آنها بهواسطه آن ارر و آسیب
وارد شده از ادامه فعالیت خود منصرم نشوند .البته باید به این نكته دقت کرد که این
حمایتها نباید بهگونهای بیرویه واع شود که تنبلی بیش از حد صنایع کشور و
همچنین عدم خطرپذیری صاحبان آنان را بهوجود آورد.
ک.تحریمکردندشمنان
اقدامات آفندی یا به بیانی عام تر ،تهاجمی ،ازجمله اقداماتی هستند که همواره در
جنگ های ماتلف در کنار اقدامات پدافندی یا همان تدافعی مورد توجه مسئو،ن
بودهاند .به کارگیری این اقدامات در شرایط جنگی با هدم وارد آوردن خسارت و
درنهایت منصرم کردن طرم م ابل از ادامه دشمنی و پایان دادن به جنگ بوده است.
در شرایط جنگ اقتصادی استفاده ازاینگونه اقدامات باید در دستور کار قرار گیرد .یكی
از انواع مهم این اقدامات در شرایط فعلی کشور ،استفاده از حربه تحریم مت ابل دشمنان
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در باشها و مایحتاج حساس اقتصادی کشورهایشان با هدم با ،بردن هاینههای
ت ابل برای آنان و انصرافشان از تاللهای خصمانه خود علیه کشور ایران است.
با دقت در موارد مطرح شده میتوان بهروشنی دریافت که راهكارهای اجرایی فوق
درح ی ت همان سیاستهای «اقتصاد م اومتی» است که از جانب م ام معظم رهبری
برای اجرا به دولت ابالغ شدهاند؛ بنابراین در این باش بهعنوان جمعبندی میتوان
اینطور بیان کرد که مهمترین و اصلی ترین اقدامی که بارها از جانب آگاهان این امر،
به خصوص رهبر معظم ان الب بر اهمیت راهبردی و حیاتی آن در شرایط تحریم تأکید
شده است ،پیگیری تح ق همهجانبه م وله اقتصاد م اومتی در کشور است.

بخشبینالملل 

.3-1-5
ابرازونشاندادنآثارمقاومتبهجهانیان 

.1-3-1-5
از عواملی که تأثیر شگرفی در عكس کردن سیاستها و اهدام جبهه استكبار از واع
تحریمها دارد ،نشان دادن این قضیه به دنیاست که این تحریمهای ظالمانه که با هدم
ساقط شدن نظام جمهوری اسالمی ایران و دلسرد شدن نیروهای فعال آن واع شده
بود ،نهتنها مؤثر واقع نشد ،بلكه نظام اسالمی بهروم مشكالت فراوان ،روزبهروز در
زمینههای متعددی پیشرفت کرده و قله های علمی و عملی را یكی پس از دیگری فت
کرده است .از دیگر منافع این اقدام در سط بینالمللی شكسته شدن هیبت ورب و
تهدیدهایش در اذهان مردم دنیا و انتشار پیام م اومت و ایستادگی م ابل ورب و تح ق
است الل کشور در تمام زمینههاست.

.2-3-1-5همکاریکشورهایمستقلبایکدیگر 
حرکت گروهی یك عده با هدفی مشترك موجب دستیابی آسانتر و سریعتر آنان به
اهدام مشترك میشود .درزمینه م ابله با تحریمهای بینالمللی نیا کشورهای تحریمی
میتوانند در این زمینه با هم همكاری داشته باشند .یكی از این جنبشها ،جنبش عدم
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تعهد است که کشورهای زیادی را شامل میشود .از این راهبرد میتوان بهعنوان راهبرد
برونگرایی یا ارتباط با دنیای بیرون از کشور برای م ابله با تحریمها نام برد.
از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان شد میتوان به الگویی اسالمی ر ایرانی
برای م ابله با تحریمها تعبیر کرد ،زیرا او ً،متناسب با اصول مكتبی ما و در راستای تح ق
اهدام متعالی نظام اسالمیاند و ثانیاً بر پایه توانمندیهای داخلی ما پایهریای شدهاند.

.شبکهمضمونيراهکارهایمصونسازیاقتصادکشوردرشرایطتحریماقتصادیدر

شکل1
اندیشهرهبرمعظمانقالب

مدظله
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.3-3-1-5آثارمقابلهباتحریم 
نكته کلی و مهمی که در این قسمت باید به آن اشاره کرد ،روند تح ق سیاستهای
قدرتهای وربی است .در دهههای اخیر ،استكبار و حامیان آن هر سیاستی که برای
ایران در نظر گرفتهاند برخالم تصورشان ،یا بهصورت معكوس نتیجه داده است یا
تأثیرات بهمراتب کمتری ازآنچه مورد انتظار بود داشته است .حتی در برخی موارد آن
مشكل گریبان خود آنها را گرفته است.
در باشهای قبل به این مطلب اشاره کردیم که یكی از مهمترین اهدام اعمال
تحریمها ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران و وادار کردن آن به ع بنشینی و
تسلیم بود .ولی به لطف الهی نهتنها نظام جمهوری اسالمی ساقط نشد ،بلكه بنابر شواهد
عینی ،روزبهروز بر تحرك و پیشرفت باشهای ماتلف کشور افاوده شده است.
از دیگر آثار مهم و ویرقابلانكار تحریم ،افاایش همت و تالل مردم و مسئو،ن
کشور ،است الل و خوداتكایی ملت ایران در باشهای ماتلف اقتصادی ،شكستن هیبت
ورب و تهدیدات آنها در فضای بینالمللی و نیا افاایش روزافاون عات و قدرت ملت
ایران در چشم ملتهای منط ه بوده است.

 .6جمعبندي و ارائه پيشنهادها
کشور ایران در دهههای اخیر با هجمه سنگین تحریمهای اقتصادی مواجه و درواقع
وارد جنگ تمامعیار اقتصادی شده است .اهدام دشمنان از این محاصره سنگین
اقتصادی ،ساقط کردن نظام برومند اسالمی و جلوگیری از بروز و ظهور استعدادهای
فراوان ملت ایران است .هدم نهایی م ابله با تحریمها حفظ اصول اساسی است الل
اقتصادی و عات مسلمین در برابر کفار ذیل مفهوم بنیادین و،ء منفی است.
در پژوهش حاار ،با به کارگیری رول کیفی تحلیل مضمون بر باشی از بیانات
رهبر معظم ان الب؛ منظومه راهكارهای مصونسازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم
اقتصادی در اندیشه رهبر معظم ان الب

حفظهاهلل

استاراج شد .این راهكارها را میتوان به
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دو باش کلی راهكارهای فرهنگی و راهكارهای اجرایی ت سیم کرد .راهكارهای
فرهنگی عبارت اند از :قطع امید از دشمنان بین مردم و مسئو،ن ،ایمان و اعت اد به
وجود ظرفیت های داخلی ،امیدباشی به مردم و ایجاد اطمینان در آنها ،م ابله با
همتهای کوتاه و درك کمكهای الهی در مسیر پیشرفت نظام اسالمی ،مبارزه با
روحیه تنبلی و کمکاری و م ابله با روحیه اسرام.
راهكارهای اجرایری نیرا بره دو بارش داخلری و برینالمللری ت سریم مریشروند.
راهكارهای ناظر به باش داخلی عبارتاند از :تح ق سیاستهای کلی اقتصاد م راومتی
که به حضور آحاد مردم در اقتصاد ،تولید ن اط اتكا اقتصادی جدید ،ت ویت تولید ملری،
مدیریت واردات ،مدیریت زیرساختها کشور ،سیاستهای حمایتی و پیشررفت علمری
و فناورانه منجر میشود.
درواقع اقتصاد م اومتی همچنان که از سیاستهای کلی ابالوی و محورهای آن
مشاص است ،یك تاکتیك کوتاه مدت انفعالی و تدافعی منبعث از اقدامات خصمانه
دشمن و عكس العمل واکنشی به آن نیست ،بلكه باوجود دشمنیهای روزافاون نظام
سلطه ،اقتصاد ایران با آواز جهش و حرکت روبه پیشرفت ،به پروژه و پروسه
م اوم سازی خود نیاز دارد ،بنابراین اقتصاد م اومتی ،راهبردی کالن ،بلندمدت و دا می
است که نتیجه آن مصونسازی اقتصاد کشور در برابر هرگونه تهدید یا شوك است.
در باش بینالملل نیا راهكارهای بهدستآمده عبارتاند از :ابراز آثار ناچیا
تحریم های ظالمانه بر ایران در فضای جهانی و همكاری کشورهای تحریمی دنیا برای
م ابله با تحریمها، .زم به ذکر است که عمل به مجموعه راهكارهای فوق تضمینکننده
تح ق دو اصل است الل اقتصادی و عات مسلمین بهعنوان دو وایت اصلی جامعه
اسالمی در حوزه تعامالت با دشمنان میباشد.
در باش آثار م اومت در برابر تحریمها نیا فواید اتااذ این رویكرد در م ابله با
تحریم تبیین شده است .شكوفایی ظرفیتهای نهفته داخلی ،شكستن هیمنه استكبار در
اذهان مردم دنیا ،ایجاد حس نفرت از دشمن در درون مردم و عدم همراهی کشورهای
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پیرو تحریم از کشورهای اصلی وااع تحریم ازجمله این آثارند .نتیجه آنكه تمرکا به
ظرفیتهای داخلی بهجای توجه به ظرفیتهای بیرونی و ت ویت درونی بهعنوان
مهمترین رویكرد ا قتصادی و فرهنگی باید مورد عنایت قرار گیرد؛ بنابراین در تدبیر
اقتصادی ایران اسالمی نباید فرامول کرد که چه در سرمایههای عظیم انسانی و طبیعی،
چه در اقلیم و آب وخاك و چه در نیازها ،با واعیتی بسیار متنوع مواجهایم .تنوعی
«ریسكزدا» و «فرصتساز» که میتواند دستمایه و رکن م اومسازی و استحكام
ساخت درونی نظام در برابر هرگونه تحریم و جنگ اقتصادی باشد.
تح ی ات بعدی در این زمینه میتواند با مبنا قرار دادن رویكرد ارا ه شده و منظومه
جامع بهدست آمده در این م اله که برگرفته از دیدگاه م ام معظم رهبری

مدظله

است؛ به

تحلیل اثر و ارا ه راهكارهای جا یتر و کاربردیتری در هر باش بپردازند.
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چكيده
رقابت سيا سي از عوامل مهم در بهبود عملكرد اقت صادي ا ست؛ ر شد رقابت سيا سي امكان ح ضور
نخبگان در نظام ســياســي را افزايش ميدهد و با محدود كردن رانتهاي ســياســي و تســلط بر منابع
اقت صادي تو سط گروههاي ويژه ،سيا ستمداران را وادار به تنظيم سيا ستهاي اقت صادي در جهت
افزايش رفاه شهروندان ميكند .بر اين اساس استدﻻل ميشود افزايش رقابت سياسي ،كارايي اقتصادي
را بهبود ميبخ شد .چنين رويكردي گ سترش رقابت سيا سي را مورد توجه حكومتها قرار ميدهد.
اين مقاله ،موقعيت نسـبي اسـتانهاي كشـور از حيث شـاخص رقابت سـياسـي و همچنين بررسـي
تغييرات آن در سطح ا ستانها را برر سي ميكند تا و ضعيت شاخص رقابت سيا سي ،بهعنوان يك
مؤلفه مهم در عملكرد اقتصاد منطقهاي ،ارزيابي شود .در فرضيه تحقيق اوﻻً پراكندگي قابل مﻼحظهاي
بين نواحي مختلف ازحيث رقابت ســـياســـي وجود دارد و ثانياً ،عملكرد اين نوع رقابت در كشـــور
تاكنون مطابق انتظار نبوده اســت .در اين راســتا ،بر پايه شــاخصهاي مختلف رقابت ســياســي يك
شاخص جامع رقابت سياسي بر پايه روش ريشه ميانگين مجموع مجذورات معرفي و اندازهگيري و
سپس و ضعيت شاخص رقابت سيا سي در سطح ا ستانهاي ك شور طي سالهاي  ١٣٧٩تا ١٣٩٨
ارزيابي ميشود .نتايج نشان ميدهند اوﻻً ازنظر شاخص رقابت سياسي پراكندگي قابل مﻼحظهاي بين
نواحي مختلف وجود دارد بهطوريكه استانهاي كشور را به سه سطح رقابت سياسي پايين ،متوسط
و باﻻ ميتوان طبقهبندي كرد .ثانياً روند متوســط شــاخص رقابت ســياســي طي دوره  ٢٠ســاله در
ا ستانهاي ك شور عموماً نزولي ا ست كه با توجه به نقش رقابت سيا سي در عملكرد منطقهاي بايد
سياستهاي ﻻزم براي رشد رقابت سياسي در سطح ملي و منطقهاي تدوين شود.
كليدواژهها :رقابت سياسي ،شاخص جامع رقابت سياسي ،رشد اقتصادي ،سياستگذاري منطقهاي
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 .1مقدمه
رقابت سیاسی فرایندی پیچیده در مرکا بحرث دموکراسری نماینرده اسرت و مریتوانرد
بهعنوان رقابت برای کسب قدرت سیاسی تعریرف شرود؛ ایرن قردرت عبرارت از حرق
کنترل ،شكلدهی به محتوا و هدایت سیاستگذاریهرای عمرومی اسرت .زمینره اصرلی
شكل گیری رقابت سیاسری ،توزیرع نرابرابر منرافع و هاینرههرای زنردگی میران افرراد و
گروه های ماتلف یك جامعه است .درواقع ،تصمیمات و اقردامات دولرتهرا ف رط بره
منتفع شدن باشی از جامعه منجر میشود درحالیکه اکثریت باقیمانده متحمرل قسرمت
عمده بار هاینهای اقدامات مذکور ند .بنابراین ،رقابت سیاسی ت رابلی پیرامرون آن اسرت
که چه کسی دولت و مجلس را کنترل میکند بهطور رسمی تصمیم میگیرد که چگونره
از قردرت رسرمی ر قرانونی آن اسرتفاده کنرد

(Marciano and Battista Ramello, 2016:

) .1587این نوع از رقابت مبتنی بر اصول خاصی بوده و توسط نهادهای معینی به جریران
میافتد .درح ی ت نوعی نگهبانی و مراقبت عملی سیاستمداران از یكدیگر است که برا
امید دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن ،به شكل یك برازی برا حاصرل جمرع مثبرت
انجام میگیرد (خواجه سروری.)108 :1382 ،
رقابت میان بازیگران عرصه سیاست که شكلدهنده ساختار نظام سیاسیاند،
واعیت اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند و این امر ناشی از ویژگیهای
ذاتی رقابت است .رقابت سیاسی با ایجاد تنوع در گروهها و تفكرات موجود در ساختار
قدرت سیاسی کشور ،رانتهای سیاسی که تأمینکننده منافع اقتصادی است را کاهش
می دهد ،امكان تسلط بر منابع اقتصادی و تحصیل درآمدهای انحصاری را محدود
میکند ،امكان آشكارسازی اطالعات را افاایش میدهد و سیاستمداران را به تنظیم
سیاستهای اقتصادی در جهت منافع شهروندان وادار میکند؛ از این جهت استد،ل
میشود افاایش رقابت سیاسی به بهبود شرایط کارایی اقتصادی میانجامد
)Ricciuti, 2009: 265

(Padovano

 .andدر این ارتباط نتایج مدلهای اقتصاد کالن سیاسی نشان

میدهد انحصار در قدرت سیاسی و کاهش رقابت سیاسی بهدلیل استاراج بیش از حد
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رانت های سیاسی و اقتصادی توسط حاب حاکم موجب ناکارامدی در ارا ه خدمات
دولتی و کاهش رفاه شهروندان میشود

(Svensson, 1998; Abou Chadi and Immergut,

).2019: 714
اهمیت رقابت سیاسی بر عملكرد اقتصادی ،لاوم توجه به مسئله رقابرت سیاسری
را در نمونه های دیگر مطرح می سازد .در جمهوری اسالمی ایرران ،اگرچره برراسراس
قانون اساسی فعالیت احااب و انجمن ها بره شررط رعایرت اصرول اسرت الل ،آزادی،
وحدت ملی و موازین اسالمی ،آزاد اعالم شده است ،اما بررسی واعیت احرااب در
سال های پس از پیروزی ان الب نشان می دهد رقابت هرای سیاسری در ایرن سرال هرا،
عمدتاً به صورت جناح بندی های سیاسی و سپس احااب سیاسی بوده اسرت؛ البتره در
این ساختار والباً جناح پایگی وجود داشته و حاب پایگی چنردان معتبرر نبروده اسرت
(آقاجانی .) 72-76 :1398 ،در این شرایط ،عمدتاً جناح ها و گروه های سیاسی با عهده
گرفتن ن ش احاا ب زمان انتاابات ریاست جمهوری و مجلرس شرورای اسرالمی ،در
رقابت با هم قرار گرفته و برای تصاحب کرسی های مجلس یا ریاسرت جمهروری بره
دنبال جذب آرای مردماند.
با توجه به اهمیت رشد رقابت سیاسری و جایگراه مهرم آن در عملكررد اقتصرادی
کشور ،این م اله تالل دارد با هدم پوشش کمبودهای تجربی در این حوزه ،وارعیت
رقابت سیاسی طی سالهای  1379تا  1398را در سط استانهای کشرور بررسری کنرد.
به این منظور با استفاده از اطالعات مربوط بره جنراحهرای سیاسری نماینردگان مجلرس
شورای اسالمی و ریاست جمهوری ،به محاسبه و استاراج شاخصهای ماتلف رقابت
سیاسی طی دوره مذکور پرداخته است .با اسرتفاده از شراخصهرای ماتلرف مریتروان
شاخص جامعی از رقابت سیاسی را طراحی کرد ترا برراسراس آن ،او ً،موقعیرت نسربی
استان ها به لحاظ این شاخص ارزیابی شود و ثانیاً نظام سیاستگذاری از یافترههرای آن
برای طرحریای تدابیر ،زم برای حذم شركامهرای منط رهای و ارت را وارع موجرود
استفاده کند.
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در ادامه م اله پس از مروری خالصه بر ادبیات تح یق ،ساختار تح یق تبیین
میشود .در باش سوم ،دادهها و متغیرهای تح یق و نیا رولهای کمّی ترکیب متغیرها
ارا ه خواهد شد .باش چهارم به انجام تحلیلهای کمّی اختصاص مییابد .درنهایت
نتیجهگیری و پیشنهادها در باش پنجم ،ارا ه میشوند.

 .2پيشينه تحقيق

.1-2پیشینهنظری 
اندرو لوین ( ) Levine, 1981توسعه سیاسی را فرایندی می داند که زمینره ،زم را بررای
نهادینه کردن مشارکت سیاسی جامعه فراهم می کند (زارعی و حسن زاده.)24 :1397 ،
درنتیجه ت وسعه سیاسی ،نهادهای ویردولتی در نظام اجتماعی ن ش مؤثر و فعالی پیردا
می کنند و توانایی و شایستگی های افراد ،معیار انتاراب آنران در یرك فضرای رقرابتی
می شود (سریع ال لم ) 111-113 :1381 ،که در پی آن انتظار می رود نظارت عمومی بر
عملكرد مسئو،ن افاایش یابد و سیاستهای عمومی جامعه در راسرتای ترأمین منرافع
عموم مردم تنظیم شود .همچنین افاایش مشارکت مردم و گرروه هرا در نظرام سیاسری
کشور موجب افاایش کارایی آن نظام از طریق تصمیمات ع الیی برای مسا ل اساسی
کشور و کاهش هاینه های سیاست گذاری می شود .از عواملی که زمینه مشارکت افرراد
در ن ظام سیاسی کشور را فراهم می کند ،وجود رقابت سیاسری اسرت کره بره صرورت
رقابت بین افراد و گروه ها برای دستیابی به سهم بیشرتری از قردرت سیاسری تعریرف
می شود (حسینی .) 188 :1395 ،در جامعه دارای رقابت سیاسی ،مردم ن ش مهمری در
اصالح و تصمیمات حكومتی دارند (کیانی )66 :1394 ،که از این نظر میتوان افاایش
رقابت سیاسی را در به کارگیری سیاست های ارت ا دهنده رشد اقتصادی و جلوگیری یا
اصالح سیاست های مغایر با منافع اجتماعی مؤثر دانست .در ایرن چرارچوب جوامرع
توسعه یافته با تأکید بر وجود رقابت بین احرااب سیاسری بررای مشرارکت در قردرت
سیاسی کشو ر ،افاایش مشارکت مردم در فراینرد انتاراب نابگران و برازیگران نظرام
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سیاسی ،گسترل آزادی های سیاسی مثرل آزادی بیران ،مطبوعرات و نهادهرای مردنی،
توسعه سیاسی را به عنوان یكی از الاامات رشد و توسرعه اقتصرادی معرفری مریکننرد
(افتااری .)157-160 :1380 ،در دهه های گذشته ،جهان در حال توسعه برا تحرو،ت
سیاسی مثل گسترل حق رأی ،تغییر رژیم های سیاسی و سط رقابت سیاسی روبه رو
بوده که عملكرد اقتصادی آنها را تحت ترأثیر قررار داده اسرت

(Yogo and Ngo Njib,

) .2018: 303دراین باره ،آسم اوقلرو و رابینسرون ( )Acemoglu and Robinsonیكری از
د،یل ع بمان دگی اقتصادی کشورها را اعف کیفیت نهادها می دانند و اشاره میکنند
بسیاری از دولت ها با ایجاد موانع برای رشد رقابت سیاسی هنوز هم از سیاسرتهرای
فاجعه آمیا و نهادهای متوقف کننده رشد بهرره وری ،انگیراه و فعالیرت هرای نوآورانره،
حمایت می کنند که هدم اصلی آنها تداوم قدر ت سیاسی و درنتیجه امكان اسرتفاده از
رانت منرابع اسرت ) . (Snowdon and Vane, 2005: 563همچنرین لیپسرت ( )Lipsetدر
مطالعه خود درخصوص ملاومرات اجتمراعی دموکراسری ،اسرتد،ل مری کنرد توسرعه
اقتصادی و اجتماعی ،دو پیش شرط اصلی برای دموکراسی اند که رقابت سیاسی یكری
از ویژگی های تعیین کننده آن است .این رابطه نه تنها به صرورت نظرری تواری داده
شده است  ،بلكه در سایر ن اط جهان نیا به صورت تجربی مورد حمایت قررار گرفتره
است .بنابراین مناط ی که سطوح با،تری از توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی را دارنرد،
رقابت سیاسی بیشتری خواهند داشت ) .(Sharafutdinova, 2006: 277شكل  1به لحاظ
نموداری ن ش و کارکرد رقابت سیاسی در رشد اقتصادی (به عنوان اولین پریش شررط
توسعه اقتصادی) را نشان می دهد .همان طور که مالحظه می شود ،رابطره برین توسرعه
اقتصادی و توسعه سیاسی به صورت چرخه ای است به نحوی کره توسرعه اقتصرادی از
طریق بهبود فن اوری به افاایش رقابت و شفافیت در زمینه های ماتلف منجرر شرده و
در نهایت به ت ویت توسعه سیاسی میانجامد ) .(Thies and Sobek, 2010: 273-275
در کنار توسعه اقتصادی که یكی از مهمترین مؤلفههای تعیینکننده رقابت سیاسری
معرفی شد ،اعت اد بر ایرن اسرت کره هویرتهرای قرومی ،محررك قروی در رفتارهرای
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سیاسیاند .قومیت به عنروان ابرااری مفیرد بررای بسریج مرردم ،کنتررل مرزهرا و ایجراد
ا تالمهایی است که می توانند در مبارزه برای قدرت (رقابرت سیاسری) و دسرتیابی بره
منابع کمیاب بهکار گرفته شروند .هویرت هرای قرومی در اذهران مرردم زمران برگرااری
انتاابات ،بهطور نظاممند اهمیت بیشتری پیدا میکند و نشان میدهد قومیرت در مبرارزه
برای قدرت سیاسی ن ش دارد ).(Eifert, Miguel and Posner, 2010: 494-496

توسعهسیاسي



بهبودمشارکتسیاسي

رقابتسیاسي•

افزایشنظارتبر
مسئوالن





رشداقتصادی

توسعهاقتصادی

بهبودکارایيدر
تصمیماتاقتصادی


مأخذ:گردآوری پژوهشگران .

شکل.1نقشرقابتسیاسيدرتوسعهاقتصادی 


دیگر مؤلفه تعیینکننده رقابت سیاسی ،جمعیت است .جمعیت کمتر برای تجمیع
شدن تمایل بیشتری دارند که این امر باعث افاایش مشارکت مدنی و کاهش هاینه
فعالیتهای سیاسی آنها میشود .عالوهبر این ،در جوامع کوچك ،افراد ممكن است رأی
خود را مؤثرتر و قدرتمندتر تل ی کنند؛ این امر میتواند بهعنوان مشوق دیگری برای
مشارکت آنها در فرایندهای انتااباتی عمل کند ) .(Remmer, 2010: 279همچنین تعداد
نمایندگان مسئله بسیار مهمی است؛ در رژیمهای سیاسی که میاان نمایندگی در آنها
پایین است ،میاان نفوذ و ارزل هر نماینده بهطور نسبی با ،است

(Auriol and Gary-

) .Bobo, 2012: 441وقتی تعداد نمایندگان افاایش مییابد ،در نگاه اول خرید یا اخذ
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رأی برای هر نماینده گرانتر بهنظر میرسد

;(Groseclose and Snyder, 1996: 311-312

) ،Morgan and Várdy, 2011: 260اما همكاری میان آنها (نظیر شكلگیری ا تالمها) در
راستای کاهش هاینههای مذکور میتواند مؤثر واقع شود ).(Becker, 1983: 388
حال با توجه به ماهیرت و ن رش رقابرت سیاسری در اقتصراد کرالن، ،زم اسرت
واعیت و مهم ترین عوامل تعیین کننده آن در ایران که بر پایه ادبیرات نظرری تشرری
شده شناسایی شوند.

.2-2پیشینهتجربي 
اهمیت و ن ش رقابت سیاسی در توسعه کشورها ،نظر مح ان را برای انجام مطالعات
تجربی جلب کرده که در این حوزه عمدتاً نحوه اندازهگیری رقابت سیاسی و ارتباطات
آن مورد توجه قرار گرفته است .از جمله شاخصهای پرکاربرد در این زمینه ،معیار
معرفی شده وانهانن ) (Vanhanen, 2000است که در آن با ارزیابی و برآورد دو شاخص
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی ،اندازه آرای احااب کوچكتر در انتاابات پارلمانی
یا ریاست جمهوری محاسبه میشود؛ افاایش سهم جناحها و احااب کوچكتر در
انتاابات نشاندهنده رقابت سیاسی بیشتر است .جاء دوم معیار رقابت سیاسی
وانهانن ،برحسب میاان مشارکت جمعیت واجد شرایط در انتاابات پارلمانی یا ریاست
جمهوری بهدست میآید که م دار بیشتر آن بیانگر با،تر بودن مشارکت سیاسی است.
آیدت و ایترویچی

)(Aidt and Eterovicy, 2011

تغییرات شاخص وانهانن را در

کشورهای آمریكای ،تین در طول قرن بیستم بررسی کردهاند و با طرح فرایه رابطه
معكوس بین رقابت سیاسی و اندازه دولت ،نشان میدهند گسترل رقابت سیاسی
همراه محدود کردن اندازه دولت در این کشورهاست .بورواتن ،فرزانگان و اشنایدر
)(Bjorvatn, Farzanegan and Schneider, 2013

با استفاده از شاخصهای رقابت و

مشارکت سیاسی وانهانن ،دو معیار برای رقابت سیاسی تعریف کردند ،اولی براساس
سهم حاب ویرحاکم در مجلس (معیار توزان قدرت) و دومی بهصورت حاصلارب
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سهم حاب ویرحاکم در میاان مشارکت رأیدهندگان (معیار توزیع قدرت) محاسبه
شده است .آنها تأثیر این معیارهای رقابت سیاسی را در کنار مسئله نفرین منابع طبیعی
بر ر شد اقتصادی ایران بررسی کردند .نتایج مطالعه نشان داد با پایین بودن سط رقابت
سیاسی در ایران ،کارکرد نفرین منابع قویتر است ،بهنحویکه فراوانی منابع اثر منفی
شدیدتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت .در مطالعات دیگری از جمله دیاجی،
فرزانگان و ن وی ) (Dizaji, Farzanegan and Naghavi, 2016و نومور و متسوانم امسو نم
) ،(Nomor and Mtswenem, 2018مح ان با تحلیل ساختار نظام سیاسی با استفاده از
شاخصهای رقابت و مشارکت سیاسی وانهانن در کشورهای نمونه ،اثر تغییرات آن بر
شاخصهای اقتصادی را تحلیل میکنند .البهناساوی

)(Elbahnasawy, 2020

شاخص وانهانن در کشورهای وابسته به هیدروکربن (

م دار

Hydrocarbon-dependent

 )Countriesرا متفاوت ارزیابی کرد ،همچنین در تحلیل رابطه بین این شاخص و تالل
مالیاتی در این کشورها نتیجه می گیرد برای افاایش درآمدهای مالیاتی ،زم است با
اصالحات سیاسی ،کیفیت نهادهای سیاسی ارت ا یابد که میتوان نتیجه گرفت فضای
سیاسی بر عملكرد دولت اثرگذار است.
در برخی از مطالعات تجربی حوزه رقابت سیاسی ،از دیگر شاخصهای رقابت
سیاسی بهجای معیار وانهانن استفاده شده است .بهعنوان نمونه ،بادینگر و روتر
) (Badinger and Reuter, 2017با تعریف پراکندگی پارلمانی بهصورت یك منهای
مجموع مربع تعداد کرسیهای احااب و یوگو و نگو نجیب (Yogo and Ngo Njib,

) 2018با در نظر گرفتن سهم کرسیهای حاب ویرحاکم در مجلس معیارهایی برای
اندازهگیری رقابت سیاسی معرفی و آثار اقتصادی آن را تحلیل کردهاند.
د رزمینه تأثیر اقتصادی رقابت سیاسی مطالعات تجربی متعددی در سط بینالملل
انجام شده است و از جمله آن در سالهای اخیر میتوان به مطالعه کِسِك و همكاران
) (Kosec and et. al., 2018اشاره کرد که رقابت سیاسی بر شاخصهای اقتصادی را
مؤثر میدانند .این مح ان با استفاده از شاخصسازی رقابت سیاسی بهصورت شاخص
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پراکندگی پارلمانی نتیجه میگیرند روستاهای با رقابت سیاسی بیشتر ،هاینههای سرانه
با،تری دارند و امكان دسترسی به زیرساختهای اقتصادی فراهمتر است؛ بهاینترتیب
رقابت سیاسی واعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد ،زیرا رقابت سیاسی
بیشتر ،نابگان در مسند قدرت را وادار به پاسخگویی در قبال شهروندان و تشویق به
اتااذ سیاستهای افاایشدهنده رشد اقتصادی و بهبود واعیت رفاهی میکند.
همچنین چادری و مظهر ) (Chaudhry and Mazhar, 2018در بررسی ارتباط میان
رقابت سیاسی و عملكرد اقتصادی ،از شاخصهای متنوعی برای رقابت سیاسی استفاده
کردند .آنها به جا محاسبه شاخص پراکندگی پارلمانی ،از شاخص دیگری بهصورت یك
منهای مجموع حاصل ارب سهم کرسی احااب در سهم آرای احااب نیا با عنوان
«شاخص چندحابی رقابت سیاسی»

(Index of Political Competition

)Multiparty

استفاده کردند و متوجه شدند رقابت سیاسی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد .کیلارد،
مو ن و وندیوال ) (Kjelsrud, Moene and Vandewalle, 2020از شاخص
رقابتپذیری در مشارکت

(of Participation Index

 )Competitivenessموجود در

مجموعه دادههای پُلیتی  1)Polity IV( 4برای تحلیل اثر رقابت سیاسی در ایالتهای
استفاده می کنند که این شاخص در شرایط رقابتی عدد یك و ویر آن م دار صفر را
احراز میکند .آنها نتیجه میگیرند در ایالتهایی که رقابت سیاسی کمتر و نابرابری
بیشتر است ،مراقبتهای بهداشتی سط پایینتری دارد.
در حوزه مطالعات داخلی نیا مواردی وجود دارند که به کمّیسازی رقابت سیاسی
پرداختهاند .طاهرپور و رجبی ( )1394درجه همسویی جناح سیاسی ریاست جمهوری
را با نمایندگان مجلس ،شاخصی از رقابت سیاسی تعریف و آن را بر رشد اقتصادی،
مثبت ارزیابی کردند .آنها مدعی شدند رقابت سیاسی با،تر احتمال بهکارگیری
سیاست های اقتصادی کارشناسی شده توسط دولت تحت نظارت مجلس را افاایش
میدهد .حسینی ( )1395در مطالعهای به رول پیمایشی ،به شناسایی شاخصهای
1. www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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رقابت سیاسی مطلوب میپردازد و نتیجه میگیرد در میان شاخصهای متعدد ،وجود
نظام حابی رقابتی ،تكثر سیاسی ،مشارکت سیاسی و مردمسا،ری و آزادی مؤلفههای
رقابت سیاسی در ایران محسوب میشوند که شواهد نشان میدهند م دار این
شاخصها در واع موجود از ن طه متوسط کمتر است؛ ولی در رابطه با دیگر مؤلفهها
از قبیل قانونمداری ،اخالقمداری ،وحدت و دینمداری ،واعیت موجود بسیار
آسیبپذیر است .زارعی و حسنزاده ( )1397با رول سوات
and Threats: SWOT

( Strengths, Weaknesses,

( ،)Opportunities,قوت ،اعف ،فرصت و تهدید) ن ش

شاخصهای توسعه سیاسی بر پیروزی ان الب اسالمی را ارزیابی میکنند و نتیجه
میگیرند ارت ا شاخصهای توسعه مثل مشارکت و رقابت سیاسی ،فعالیت احااب و
گسترل مطبوعات از مؤلفههای مهم پیروزی ان الب اسالمی و امنیت ملی در سالهای
بعد ان الب بهشمار میآیند، .زم به ذکر است شاخصهای توسعه سیاسی استفاده شده
در این مطالعه کیفیاند .شهریاری ( )1398در سنجش شاخصهای مردمسا،ری در
جمهوری اسالمی ایران ،روند تاریای مردمسا،ری پس از ان الب اسالمی را با تكیه بر
سه شاخص مشارکت سیاسی ،رقابت سیاسی و نظارت سیاسی ارزیابی کرده است و
نتیجه میگیرد میاان مردمسا،ری طی سالهای  1357تا  1360بیشترین م دار بوده و در
دیگر دورهها تا سال  1392حرکت سینوسی رو به با ،داشته است؛ براساس این،
مردم سا،ری طی زمان در حال بهبود و پیشرفت است .او رقابت سیاسی را براساس
تعداد نامادهای شرکتکننده در هر انتاابات مجلس شاخصسازی کرده است .در یكی
از مطالعات اخیر ،ساعی ) (Saei, 2021با میانگینگیری از سه شاخص توسعه اقتصادی،
توسعه آموزشی و نرخ شهرنشینی ،شاخص توسعه اقتصادی ر اجتماعی در اقتصاد ایران
را ساخت و اثر آن بر شاخصهای رقابت سیاسی ،مشارکت انتااباتی و دموکراسی را
مثبت ارزیابی کرد .مبنای هر سه شاخص رقابت سیاسی ،مشارکت انتااباتی و
دموکراسی مطالعه وانهانن است.
در تمامی مطالعات مذکور ،از شاخصسازی برای رقابت سیاسی بهمنظور شناخت
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ارتباط (اثرگذار یا اثرپذیر) آن با مؤلفههای توسعه اقتصادی و سیاسی استفاده شده
است .در مطالعه پیشرو ،با استفاده از شاخصهای ماتلف بهکارگرفته شده در این
مطالعات و اطالعات در دسترس ،سعی شده با تعیینکنندههای ماتلف رقابت سیاسی
که دربرگیرنده ویژگیهای مشترك همگی آنهاست ،یك شاخص ترکیبی جامع ارا ه
شود؛ این شاخص جامع ،اولین بار در سط استانهای کشور ساخته شد که به بهبود
برنامهریایهای منط های کمك میکند.

 .3روششناسي پژوهش
در راستای تأمین اهدام تح یق ،در مرحله اول ،زم است شاخصهای استاندارد رقابت
سیاسی در چارچوب مطالعات این حوزه و ادبیات تجربی مرتبط معرفی شوند .در این
راستا با توجه به متفاوت بودن ماهیت و نحوه اندازهگیری شاخصهای معرم رقابت
سیاسی که پیچیدگیهایی را در مرحله تحلیل تجربی ایجاد خواهد کرد ،با استناد به
رولشناسی بیریسلگلو بایرسلیگلو و همكاران

)(Biresselioglu and et. al., 2019

به

ساخت شاخصی اقدام میشود که دربرگیرنده خصوصیات تمامی شاخصهای متداول
در مباحث رقابت سیاسی است و نتایج تحلیلی قابل تعمیمی به شاخصهای سازنده
دارد .در گام بعدی بر پایه اطالعات قابل دسترس از استانهای کشور ،نمونه آماری
تح یق انتااب و دادههای ،زم جمعآوری شد تا براساس آنها شاخص رقابت سیاسی
در هریك از استان ها محاسبه شود .طبق نتایج این باش ،در مرحله نهایی پژوهش با
استفاده از رول تح یق توصیفی و بهکارگیری اباارهای تكمیلی مثل نمودارها ،واعیت
رقابت سیاسی در استانهای کشور ارزیابی و تحلیل شد .شكل  2خالصهای از مراحل
رولشناسی پژوهش ارا ه میکند.
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مأخذ:بایرسلیگلو و همكاران ( .)2019

شکل.2چارچوب تح یق



 .4متغيرها و دادهها

.1-4شاخصهایرقابتسیاسي 
به منظور کمّیسازی شاخصهای رقابت سیاسی از  9شاخص تعریف شده در مطالعات
تجربی با در نظر گرفتن ویژگیهای نظام سیاسی ایران که در پیشینه تح یق به آن اشاره
شد ،استفاده میشود، .زم به ذکر است ساختار حابی در نظام سیاسی ایران بهصورت
آنچه در کشورهای دموکراتیك متداول است ،وجود نداشته و والباً نحوه تشكیل احااب
پایین به با ،نبوده است؛ بنابراین در جریانهای انتااباتی ادواری ریاست جمهوری یا
مجلس در ایران ،رقابت سیاسی مرسوم بین احااب صورت نگرفته است (زیباکالم و
م تدایی )17-18 :1393 ،و امكان استفاده از سهم احااب برای شاخصسازی رقابت
سیاسی وجود ندارد .بنابراین با تكیه بر ت سیمبندی کلی نمایندگان پارلمان کشور به سه
جناح فعال در فضای سیاسی ایران یعنی اصالحطلب ،اصولگرا و مست ل ،تعدادی از
شاخصهای رقابت سیاسی طبق ادبیات جدول  1در سط استانهای کشور محاسبه
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میشوند .همچنین طبق مطالعه حسینی ( ،)1395بهجا گرایشهای سیاسی نمایندگان،
مؤلفههای دیگری نظیر آزادی ،مشارکت سیاسی ،قانونمداری در ساخت شاخص رقابت
سیاسی سهیم خواهند بود که در میان شاخصهای جدول  1درنظر گرفته شدهاند.
براساس شاخصهای مندرج در جدول  1میتوان تصویری از واعیت رقابت سیاسی در
سط منط های استاراج کرد.
جدول.1شاخصهای رقابت سیاسی
نماد 

تعریف 

شاخص 

منبع 

با،تر بودن سهم نماینردگان مارالف
 PC1

عدم هم سویی مجلس

تفكررر ر رریسجمهررور در مجلررس

و ریاست جمهوری

نشراندهنرده رقابررت سیاسری بیشررتر

طاهرپور و رجبی ()1394

است
با،تر بودن سهم کرسی هرای حراب
  PC2توازن قدرت

ویر حراکم در مجلرس ،نشران دهنرده
رقابت سیاسی بیشتر است

یوگو و نگو نجیب ()2018
(Yogo and Nago Najib,
)2018

بررا،تر بررودن تفرراوت کرسرریهررای
احررااب ویرحرراکم از حرراب حرراکم
حررراب ویررررحررراکم از مارررالف،
نشراندهنرده رقابررت سیاسری بیشررتر
است .برا توجره بره آنکره محردوده
تغییرات این متغیر در بازه  0ترا 100
PC3

تنوع جناحی

نبوده و در برخی مروارد مشراهدات،
منفیاند ،برای نرمالسرازی دادههرا و
همرراهنگی محرردوده تغییرررات ایررن
شاخص با دیگر شاخص های رقابت

سیاسررررری ،از رابطررررره = )𝑛( 𝑡𝑋
× 100

𝑁𝐼𝑀𝑋𝑋𝑡 −

𝑋 اسررررررررتفاده

𝑁𝐼𝑀𝑋𝑀𝐴𝑋 −

میشود .با ایرن کرار دامنره تغییررات

فریس ،پارك و وینر ()2008
(Ferris, Park and Winer,
)2008
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نماد 

شاخص 

منبع 

تعریف 
این شاخص در بازه  0ترا  100قررار
می گیرد که م ردار بیشرتر آن بیرانگر
رقابت سیاسی بیشتر است 
گسرررترل آزادیهرررای سیاسررری و
اقتصرررادی شرررهروندان و نهادهرررای
سیاسرری ،امكرران نظررارت بررر رفتررار
دولررت و هیئررت حرراکم را افرراایش
می دهد؛ این شاخص طبق مطالعرات
تجربی رودریرك )(Rodrik, 1999

و فیلررردینگ )،(Fielding, 2000
 PC4

آزادیهررای سیاسرری و

متغیررر جررایگاین ( )Proxyرقابررت

مؤسسه خانه آزادی

اقتصادی

سیاسرری اسررت .بررا توجرره برره آنکرره

)(www.Freedomhouse.org

م ادیر بیش تر ایرن شراخص بیرانگر
کرراهش آزادی و درنتیجرره رقابررت
سیاسی کمتر است ،بهمنظور هرمسرو
کردن آن با سایر شاخصهای رقابت
سیاسی ،م دار شاخص از  100کسرر
شده است .دادههرای ایرن شراخص،
صرفاً بهصورت سری زمانی است
حكمرانی خروب شرامل  6شراخص
پاسخ گرویی ،ثبرات سیاسری ،دولرت
مؤثر ،کیفیت قوانین ،حاکمیت قرانون
و کنترل فساد می شود .ابتدا از رول
  PC5حكمرانی خوب

تحلیررررل مؤلفررررههررررای اصررررلی
(

Component

Principal

 )Analysisبررررردار دربرگیرنررررده
خصوصیات این  6شاخص استاراج
مرریشررود؛ سررپس بررردار حاصررل بررا
اسررتفاده از رابطرره )𝑛( 𝑡𝑋 نرمررالیاه

شاخصهای حكمرانی جهانی
)(www.Govindicators.org
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نماد 

تعریف 

شاخص 

منبع 

میشود تا در محدوده  0تا  100قرار
گیرد
این شراخص برهصرورت درصرد آرا
کسب شرده توسرط احاابری ویرر از
  PC6توزیع قدرت

بارگ تررین حراب ارربدر درصرد

وانهانن ()2000

جمعیتی کره در انتاابرات مشرارکت

)(Vanhanen, 2000

کردهاند ،انردازهگیرری مریشرود کره
نتیجه نهایی بر  100ت سیم میشود
عررردم تمرکرررا جنررراحی در میررران
نمایندگان پارلمان بره منالره افراایش
رقابت سیاسی میان آنهاست .پرس از
PC7

پراکنرردگی پارلمررانی

محاسرررربه شرررراخص هرفینرررردال

(Parliamentary

2
𝑁∑
( 𝑡𝑖𝑗𝑣 𝑗=1

)Dispersion

سهم آرا حراب (جنراح)  jرا نشران

= 𝑡𝑖𝐼𝐻𝐻 که در آن vj

بادینگر و روتر ( )2017و
کسك و همكاران ()2018

می دهد) ،م ادیر حاصل از  100کسر
میشوند تا رقابت سیاسری برهدسرت
آید
ایررن شرراخص برابررر بررا معكرروس
شررررراخص هرفینررررردال اسرررررت:
1

  PC8تعداد احااب مؤثر

𝐼𝐻𝐻 = 𝑇𝐿𝑡𝑖𝑁 .ازآنجاکرره محرردوده

𝑡𝑖

تغییرات این شراخص در برازه  0ترا

،کسو و تاگپرا ()1979
(Laakso and Taagepera,
)1979

 100نیست ،مشاهدات آن با اسرتفاده

از رابطه )𝑛( 𝑡𝑋 نرمالسازی میشود

پرس از محاسرربه شرراخص ،کسررو و
تاگپرا ،می تروان شراخص مولینرار را
  PC9احتساب تعداد احااب

محاسبه کرد:
𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 − 𝑣𝑙2
( 𝑇𝐿𝑡𝑖𝑁 𝑁𝑖𝑡𝑀 = 1 +
)
𝑡𝑖𝐼𝐻𝐻
که در آن  vlبیرانگر سرهم آرا جنراح

برنده  lدر انتاابات است .ازآنجاکره

مولینار ()1991
)(Molinar, 1991
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نماد 

شاخص 

تعریف 

منبع 

محدوده تغییررات ایرن شراخص در
بازه  0تا  100نیست ،مشراهدات آن
بررررا اسررررتفاده از رابطرررره )𝑛( 𝑡𝑋

نرمالسازی خواهد شد
* در روابط معرفی شده در جدول ،اندیسهای  iو  tبه ترتیب استان و سال را نشان میدهند .همچنین محدوده تغییرات
همه شاخصهای مندرج در جدول در محدوده صفر (عدم رقابت سیاسی) تا( 100رقابت سیاسی کامل) است.
مأخذ:گردآوری پژوهشگران .

ساختشاخصجامعرقابتسیاسي 

.2-4
در این باش با تكیه بر ادبیات  9شاخص رقابت سیاسی معرفی شده در جدول  1و
براساس رولشناسی بیریسلگلو بایرسلیگلو و همكاران ( )2019شاخص جامع رقابت
سیاسی معرفی و محاسبه میشود .یكی از ویژگیهای مهم شاخص جامع رقابت سیاسی
()Comprehensive Index of Political Competitionآن است که بین سالهای ماتلف و
در میان استان های ماتلف تغییرات قابل توجهی دارد؛ این تغییرپذیری به واقعیتر شدن
تحلیلها کمك میکند.
شاخص جامع با استفاده از رابطه  1محاسبه میشود که بهصورت ریشه میانگین
مجموع مجذورات ( 9 )Root Mean Square: RMSشاخص رقابت سیاسی است که در
قبل معرفی شدند.
2
𝑡𝑖𝑘𝐶𝑃 ∑9𝑘=1

()1

9

√ = 𝑡𝑖𝐶𝑃𝐼𝐶

نكات قابل توجه در محاسبه رابطه ( ،)1آن است که:
 هر شاخص  PCباید در محدوده  0تا  100تغییر یابد.
 استفاده از هر دو شاخص  PC4و  PC5و یا حداقل یكی از آنها در ساخت شاخص
 CIPCباعث میشود تا تغییرپذیری شاخص حاصله طی سالهای تحت تحلیل ،تضمین
شود.
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.3-4دادهها 
این پژوهش برمبنای اطالعات  31استان کشور در بازه زمانی  1379-1398انجام میشود؛
مبنای انتااب دوره زمانی مورد بررسی ،کامل بودن اطالعات طی دوره برای استانهای
کشور بوده است .دادههای مربوط به شاخصهای رقابت سیاسی از اطالعات مندرج در
وبسایت مجلس شورای اسالمی ( )www.Parliran.irاستاراج شده است .در این منبع
رسمی ،اطالعات درباره نمایندگان هر دوره انتاابات مجلس به تفكیك استانها در
دسترس است .پس از شناسایی نمایندگان هر دوره ،از طریق جستوجو در انواع
وبسایتهای خبری و تحلیلی داخلی ایران ،جناح سیاسی هر نماینده تعیین شد تا
برمبنای آن شاخصهای رقابت سیاسی محاسبه شود .بهطورکلی هر نماینده در یكی از
سه جناح سیاسی اصالحطلب ،اصولگرا یا مست ل قرار میگیرد.

 .5يافتههاي پژوهش

.1-5تحلیلتوصیفيـگرافیکي 
با استفاده از رابطه ( ،)1شاخص  CIPCبهصورت سا،نه و به تفكیك هر استان محاسبه شد
که نتایج آمارههای توصیفی مربوط به شاخصهای رقابت سیاسی همراه شاخص جامع رقابت
سیاسی در جدول  2ارا ه شده است .با توجه به محدوده تغییرات شاخصهای رقابت سیاسی
معرفی شده در جدول  1و شاخص جامع رقابت سیاسی محاسبه شده برمبنای آنها که شامل
بازه  0تا  100است ،قاعدتاً تمام آمارههای توصیفی م ادیر مثبت دارند.
همانطور که اطالعات جدول  2نشان میدهد دو آماره ماکایمم و مینیمم در اکثر
شاخصهای رقابت سیاسی بهترتیب م ادیر  100و  0دارند که شاخصهای نرما،یا
شده ) PC8 ،PC5 ،PC3و  (PC9نیا در میان آنها هستند .در این میان شاخص  PC4که
بیانگر آزادیهای سیاسی و اقتصادی است ،م دار ماکایمم  32دارد که در م ایسه با
شاخصهای دیگر دارای پایینترین م دار از این منظر بوده است؛ پس از  ،PC4شاخص
 PC7یا پراکندگی پارلمانی کمترین م دار ماکایمم به میاان  66/66دارد .در رابطه با
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آماره مینیمم ،در میان  9شاخص رقابت سیاسی ،تنها  PC4م داری ویر از صفر دارد که
درمجموع می توان نتیجه گرفت این شاخص دارای محدوده تغییرات کمتری در م ایسه
با تمام شاخصهای مندرج در جدول  2است .همچنین شاخص جامع رقابت سیاسی با
نماد  ،CIPCدارای م دار مینیمم ویرصفر بوده است.
.آمارههایتوصیفي 

جدول2
شاخص 

ماکزیمم 

مینیمم 

انحرافاستاندارد 

میانگین 

میانه 

PC1

100

0

28/510

50/584

50

PC2

100

0

23/588

42/541

42/857

PC3

100

0

40/126

48/347

50

PC4

32

7/269

7/286

15/163

13

PC5

100

0

29/887

48/904

42/964

PC6

89/318

0

19/391

31/437

31/429

PC7

66/666

0

18/527

43/304

50

PC8

100

0

41/039

43/369

42/857

PC9

100

0

39/986

47/686

50

CIPC

96/864

5/028

25/237

53/767

54/869

مأخذ:محاسبات پژوهشگران.

آماره انحرام استاندارد (میاان پراکندگی مشاهدات) در نمونه آماری تحت بررسی ،نشان
میدهد که در میان متغیرها ،بیشترین میاان پراکندگی متعلق به  PC8و کمترین مربوط به  PC4است.
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دو آماره میانگین و میانه برای اکثریت  9شاخص رقابت سیاسی ،در محدوده 40
الی  50قرار دارد و تنها برای دو شاخص  PC4و  PC6دارای م ادیری پایینتر از 40
است .در این میان ،شاخص جامع رقابت سیاسی م ادیر  53/767در میانگین و 54/869
در میانه را احراز کرده که با،تر از همه  9شاخص دیگر رقابت سیاسی است.
م ادیر بسیار پایین شاخص  PC4در آمارههای میانگین ،میانه ،ماکایمم و انحرام
استاندارد در م ایسه با سایر شاخصها حكایت از سط پایین آزادیهای سیاسی و اقتصادی
در فضای اقتصاد ایران دارد .درنهایت با توجه به احتساب این شاخص در  CIPCو اینكه
خود شاخص نماینده رقابت سیاسی است ،میتوان نتیجه گرفت که سط پایین آزادیهای
سیاسی و اقتصادی به ت لیل کیفیت رقابت در فضای سیاسی کشور منجر شده است.
پس از آگاهی از واعیت کلی شاخصهای محاسبه شده ،بهمنظور م ایسره رقابرت
سیاسی بین استانهای کشور براسراس شراخص  CIPCمریتروان بره محاسربه میرانگین
شاخص برای هر استان بهطور مجاا در کرل دوره تحرت تحلیرل ،پرداخرت .برراسراس
محاسبه میانگین مربوط به هر استان و پرس از آن چراركبنردی اسرتانهرا ،طب رهبنردی
بهمنظور م ایسه استانها امكانپذیر خواهد بود .با اسرتفاده از نررمافراار نظرام اطالعرات
جغرافیرایی ( ،)Geographic Information System Software: GISپرردازلهرای مرذکور
روی ن شه ایران پیاده شد که در شكل  3مالحظه میشرود .ایرن شركل نشران مریدهرد
رقابت سیاسی میان نمایندگان مجلس در هر استان متفاوت و تحت تأثیر شرایط خراص
استانی تعیین میشود ،بنابراین  3سط از استان های کشور را مطابق با م ادیر موجود در
شكل  3میتوان در نظر گرفت:
 استانهای با سط رقابت سیاسی با ،با رنگ آبی؛
 استانهای با سط رقابت سیاسی متوسط با رنگهای زرد و سبا؛
 استانهای با سط رقابت سیاسی پایین با رنگ صورتی؛ 
این نحوه ت سیمبندی در ارا ه تحلیلهای بعدی مفید واقع خواهد شد.
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مأخذ:محاسبات پژوهشگران .



بندیاستانهابهلحاظرقابتسیاسي 


.تقسیم
شکل3


.2-5سطحرقابتسیاسيباال 
در بین استانهای قرار گرفته در گروه دارای رقابت سیاسی با ،،با،ترین میاان رقابت به
استانهای سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرماگان ،اردبیل ،کرمانشاه ،ایالم و
گیالن اختصاص دارد .این استانها در طول  2دهه بهطور متوسط سطوح با،ی م دار 50
واحد از رقابت سیاسی را تجربه کردهاند .همانطور که در شكل  3مالحظه میشود،
استانهای این طب ه همگی از استانهای مرزنشین (بهجا کهگیلویه و بویراحمد) ،دارای
اقلیتهای قومی و مذهبی و نوعاً کمتر برخوردار بهلحاظ اقتصادیاند؛ وجود این سه م وله که
هریك آثار و پیامدهای متنوعی در حوزه مسا ل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این استانها
دارند ،در شكلگیری رقابت سیاسی شدیدتر و امكان کاهش همسویی جناحی میان نمایندگان
این استانها مؤثر بوده است .همچنین بهجا استان گیالن ،ب یه استانها کمتر از  10نماینده در
مجلس سهم دارند که این تعداد پایین ،موجب عدم شكلگیری قابل توجه ا تالمهای
جناحی میان افراد بهدلیل شانس نسبتاً با،ی پیروزی برای هر کاندید میشود .در جدول 3
تعداد نمایندگان هر استان در انتاابات مجلس براساس اطالعات سال  1398ارا ه شده است.
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جدول.3تعدادنمایندگانهراستاندرمجلسشورایاسالميبراساساطالعاتسال 1398
استان 

تعدادکلنمایندهها


استان 

تعدادکلنمایندهها 


آذربایجانشرقي

20

فارس

18

آذربایجانغربي

12

قاوین

4

اردبیل

7

قم

3

اصفهان

19

کردستان

6

البرز

3

کرمان

10

ایالم

3

کرمانشاه

8

بوشهر

4

کهگیلویه و بویراحمد

3

تهران

35

گلستان

7

چهارمحالبختیاری

4

گیالن

13

خراسانجنوبي

4

لرستان

9

خراسانرضوی

18

مازندران

12

خراسانشمالي

4

مرکای

7

خوزستان

18

هرماگان

5

زنجان

5

همدان

9

سمنان

4

یاد

4

سیستانوبلوچستان

8

مجموع 
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توضیحات :تعداد کل نمایندگان هر دوره مجلس درمجموع  290نفر است که بهجا موارد مندرج در جدول ،چهار
نماینده مربوط به اقلیتهای مذهبی موجود در کشورند.
مأخذ :وبسایت مجلس شورای اسالمی.

محاسبات ارا ه شده در جدول  4که براساس اطالعات جمعیتی کشور در سال
 1398است ،نشان میدهد استانهای موجود در سط رقابت سیاسی با ،در م ایسه با
استانهای موجود در سطوح دیگر رقابت سیاسی ،بهطور متوسط از جمعیت کمتری
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برخوردارند .نكته دیگری که درزمینه رقابت سیاسی این استانها ،قابل بحث بهنظر
میرسد ،آثار مجاورت (همسایگی) )Neighborhood Effects( ،است .در بین استانهای
این گروه ،استان های سیستان و بلوچستان با هرماگان ،اردبیل با گیالن و کرمانشاه با
ایالم همسایهاند که براساس این ،احتما ً،همسایگی این استانها با یكدیگر در
شكلگیری رفتارهای سیاسی مشابه میان مردم آنها درخصوص انتااب نمایندگان
مجلس مؤثر بوده است.
جدول.4ت سیمبندی ویژگیهای استانها براساس سطوح رقابت سیاسی
معیار

سطوح رقابت سیاسی

کل کشور

پایین 

متوسط 

باال 

کل جمعیت

34،973،000

36،033،000

12،069،000

 83،075،000

تعداد استان

7

17

7

 31

تعداد استان مرزنشین

4

4

5

 13

متوسط جمعیت

4،996،143

2،119،588

1،724،143

 2،679،838

مأخذ:مرکا آمار ایران.

.3-5سطحرقابتسیاسيپایین 
هفت استان خراسان راوی ،تهران ،گلستان ،البرز ،اصفهان ،خراسان شمالی و
آذربایجان وربی بهترتیب کم ترین میاان رقابت سیاسی در کشور طی دوره تحت مطالعه
را دارند .استانهای مذکور بهطور متوسط سطوح کمتر از  45/5را در رقابت سیاسی
تجربه کردهاند .همچنانکه در شكل  3مالحظه میشود ،همگی استانهای این طب ه در
نیمه شمالی کشور قرار دارند .نیمه شمالی کشور به لحاظ اقلیمی و امكانات،
توسعهیافتهتر بوده که مهمترین دلیل آن نادیكی به پایتات است (پریاادی و میرزازاده،
)194 :1397؛ بنابراین استانهای موجود در آن بهطورکلی از موقعیت اقتصادی بهتری
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برخوردار بوده و جمعیت با،تری را بهخود اختصاص دادهاند .از طرفی برخی از
استان های این سط  ،مرزی و باقی در مرکا کشور قرار دارند .برخورداریهای مناسب
به لحاظ اقتصادی در اکثر این استانها به ویژه در تهران ،خراسان راوی و اصفهان
باعث افاایش سهم جمعیتی آنها در کشور شده که این امر بهنوبه خود سهم نمایندگان
این استان ها را در مجلس شورای اسالمی افاایش داده است؛ برایند این موارد در پایین
بودن متوسط رقابت سیاسی در این استانها در م ایسه با سایر استانهای کشور ظاهر
شده است .زیرا بهنظر می رسد برخورداری از تعداد نمایندگان با ،،انگیاههای
برنامهریای افراد در قدرت و گروههای ذینفع

(Groups

 )Interestرا برای کسب

حداکثر کرسیهای مجلس توسط یك جناح بهصورت انواع ا تالمها در طول ادوار
ماتلف انتااباتی به وجود آورده است .همچنین همسایگی سه استان خراسان راوی،
خراسان شمالی و گلستان مؤید وجود آثار مجاورت در شكلگیری رفتارهای سیاسی
است .درمجموع استانهای این طب ه (سط رقابت سیاسی پایین) در م ایسه با استانهای
دارای سط رقابت سیاسی شدید ،از حیث مرزنشینی و وجود اقلیتهای مذهبی در
واعیت پایینتری قرار گرفتهاند و به لحاظ اقتصادی برخورداری بهتری دارند.

.4-5سطحرقابتسیاسيمتوسط 
استان های قرار گرفته در این سط از رقابت سیاسی شامل زنجان ،همدان ،لرستان،
خوز ستان ،مرکای ،قم ،بوشهر ،فارس ،یاد ،مازندران ،سمنان ،قاوین ،آذربایجان شرقی،
کردستان ،خراسان جنوبی ،کرمان و چهارمحال باتیاری میشود .این سط از رقابت
سیاسی بهلحاظ تعداد شامل  17استان است و ازنظر مساحت وسعت با،یی از کشور را
بهخود اختصاص میدهند .این استانها در طول  2دهه بهطور متوسط  45الی  50واحد
رقابت سیاسی داشتهاند .مطابق محاسبات جدول  ،4استانهای موجود در سط متوسط
رقابت سیاسی در م ایسه با استانهای دارای سط

رقابت سیاسی پایینتر ،بهطور

متوسط از جمعیتی کمتر و در م ایسه با استانهای دارای سط رقابت سیاسی شدیدتر،
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از جمعیت با،تری برخوردارند .همچنانکه پیشتر گفته شد ،جمعیت با،تر در یك
استان امكان برخورداری از تعداد نمایندگان با،تر در مجلس را پدید خواهد آورد که
در این صورت احتمال ا تالم و راه یافتن نمایندگان همسو به مجلس با ،میرود .با
توجه به اطالعات جدول  3تعداد نمایندگان استانهای واقع در این سط بهطورکلی
کمتر از استانهای سط رقابت سیاسی شدیدند و بهاستثنای دو استان آذربایجان شرقی
و فارس همگی کمتر از  10نماینده در مجلس دارند.
با توجه به اطالعات جدول  ،4استانهای در سط متوسط رقابت سیاسی در م ایسه با
استانهای سط رقابت سیاسی با ،،کمتر مرزنشیناند .ازنظر واعیت توسعه اقتصادی نیا
استانهای این سط در م ایسه با استانهای با سط رقابت سیاسی با،تر واعیت بهتری
دارند ،اما در م ایسه با استانهای در سط رقابت سیاسی پایینتر از واعیت بدتری
برخوردارند .همچنین واعیت اقلیتهای مذهبی در استانهای این سط در حالتی میانی
در م ایسه با استانهای دو سط رقابت سیاسی دیگر قرار دارد .درنهایت بهلحاظ مجاورت
استانی ،در شكل  3مشاهده میشود که استانهای موجود در این سط از رقابت سیاسی،
بیشتر با یكدیگر همسایهاند بهطوریکه مانند نواری  Uشكل در ن شه کشور قرار دارند.
بنابراین آثار مجاورت در شكلگیری رفتارهای سیاسی این سط نیا وجود دارد.


 .6روند رقابت سياسي
بررسی روند رقابت سیاسی طی دوره تحت بررسی در استانهای کشور ،بهلحاظ جامعیت
تحلیل ،ارزشمند خواهد بود .روند سا،نه شاخص جامع رقابت سیاسی محاسبه شده با
استفاده از رابطه ( )1در شكل  4ارا ه شده است .برای همه استانها ،روند این شاخص در
طول دوره تحلیل با نوساناتی همراه بوده است ،اما در چهار سال ابتدا و انتهای دوره تحلیلی،
همه استانها در شاخص رقابت سیاسی دارای روند ناولی بودهاند .درمجموع نیا بهطور
متوسط ،روند ناولی برای رقابت سیاسی با توجه به خط ن طهچین ،وجود داشته است.
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آذربایجان شرقی

100

آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان

90

البرز
ایالم

بوشهر

80

تهران
چهارمحال بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی

70

خراسان شمالی
خوزستان
زنجان

60

سمنان
سیستان و بلوچستان

50

قزوین

درصد

فارس
قم
کردستان
کرمان

40

کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان

30

گیالن
لرستان
مازندران

20

مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

10

میانگین
(میانگین( Linear
0



مأخذ :محاسبات پژوهشگران .

.روندرقابتسیاسيدراستانها 

شکل4

بهمنظور درك جامعتری از نوسان شاخص جامع رقابت سیاسی ،توجه به رتبه
استانها طی دوره مورد بررسی مفید خواهد بود؛ به این منظور در جدول  5رتبه
استانهای اول و آخر در سالهای ابتدایی ،انتهایی و میانی دوره تحلیل ،ارا ه شده است.
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اطالعات جدول  5نشان میدهد در سال ابتدایی دوره ،استانهای قم ،سمنان و پس از
آن قاوین در با،ترین رتبه بهلحاظ شاخص جامع رقابت سیاسی و استانهای گیالن،
کرمان ،کردستان ،بوشهر ،ایالم ،چهارمحال باتیاری ،اردبیل و البرز بهطور همزمان در
پایینترین رتبه قرار گرفتهاند .در سال میانی دوره تحلیل ،استانهای یاد ،ایالم و بوشهر،
بهطور همزمان در با،ترین رتبه به لحاظ شاخص جامع رقابت سیاسی و استانهای
لرستان ،مازندران ،کهگیلویه و بویراحمد ،قم ،سمنان ،اصفهان و آذربایجان وربی بهطور
همزمان در پایینترین رتبه قرار گرفتهاند .درنهایت در سال انتهایی دوره ،بهترتیب
استان های البرز ،لرستان و اصفهان در با،ترین رتبه به لحاظ شاخص جامع رقابت
سیاسی و استانهای یاد ،تهران و قاوین بهطور همزمان در پایینترین رتبه قرار
گرفتهاند .مالحظه میشود تمامی استانهایی که در سالهای  1389 ،1379و 1398
با،ترین رتبه را کسب کردهاند ،در سالهای دیگر ،در پایینترین رتبه قرار دارند؛
بهعنوان نمونه استانهای قم و سمنان در سال  1379در رتبه ناست و در سال 1389
در رتبه انتهایی قرار گرفتهاند .بنابراین نوسانهای نسبتاً شدیدی در شاخص رقابت
سیاسی طی دوره مطالعه وجود داشته است.
اطالعات جدول  5بیانگر آن است که در سال  1379بهعنوان سال ابتدایی دوره
تحلیل ،استانهای دارای بهترین رتبه ازجمله استانهاییاند که بهلحاظ جمعیتی و تعداد
نمایندگان در مجلس ،سهم پایینی در میان استانهای کشور داشتهاند ،اما در سال انتهایی
تحلیل یعنی  ،1398استانهایی حا ا رتبههای ناست شدهاند که ازنظر جمعیت و تعداد
نمایندگان در مجلس ،سهم با،یی در میان استانهای کشور داشتهاند .در م ابل در سال
 ،1379استانهای دارای رتبه پایین از جمله استانهاییاند که بهلحاظ جمعیتی و تعداد
نمایندگان در مجلس ،سهم نسبتاً با،یی در میان استانهای کشور داشتهاند ،اما در سال
 ،1398استانهایی حا ا پایینترین رتبه شدهاند که ازنظر جمعیت و تعداد نمایندگان در
مجلس (بهاستثنای تهران) ،سهم پایینی در میان استانهای کشور داشتهاند.
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جدول.5واعیت رتبه استانها در شاخص جامع رقابت سیاسی

تریناستانها 


پایین

رتبه 

استان 

باالتریناستانها 


سال 



 1379

 1389
شاخص  رتبه 

استان 

 1398
شاخص  رتبه  استان  شاخص 

1

سمنان

96/86

1

یاد

88/33

1

البرز

88/40

1

قم

96/86

1

ایالم

88/33

2

لرستان

86/46

2

قاوین

93/92

1

بوشهر

88/33

3

اصفهان

85/76

1

کرمان

47/14

1

مازندران

5/02

1

یاد

6/20

1

گیالن

47/14

1

لرستان

5/02

1

قاوین

6/20

1

کردستان

47/14

1

کهگیلویه و

5/02

1

تهران

6/20

بویراحمد
1

بوشهر

47/14

1

قم

5/02

1

ایالم

47/14

1

سمنان

5/02

1

چهارمحال

47/14

1

اصفهان

5/02

باتیاری
1

اردبیل

47/14

1

البرز

47/14

1

آذربایجان وربی

5/02
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همچنین بهمنظور بررسی ارتباط میان عملكرد اقتصادی و رقابت سیاسی در دوره
مدنظر پژوهش ،با ترسیم نمودار پراکنش میان رشد اقتصادی ح ی ی سرانه استانها
(بهعنوان اولین پیششرط توسعه اقتصادی) و رقابت سیاسی ،این مهم بررسی خواهد شد.
مایت استفاده از متغیر رشد اقتصادی واقعی سرانه استانی این است که اثر تورم و جمعیت
استانی در طول دوره پژوهش را حذم و تحلیل واقعبینانهتری را امكانپذیر میکند.
همانطور که در شكل  5مالحظه میشود ،روند صعودی نمودار پراکنش بیانگر همبستگی
مثبت است و درمجموع ،رشد اقتصادی استانی تأثیر مثبتی بر رقابت سیاسی دارد.
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رقابت سیاسی
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0
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.رابطهمیانرشداقتصادیحقیقيسرانهورقابتسیاسيدراستانهایکشور 

شکل5


درمجموع موارد زیر براساس روندهای استاراجی از رقابت سیاسی در سط
استانهای کشور قابل جمعبندی است:
 .1برخورداری از جمعیت و در نتیجه تعداد نمایندگان با،تر در مجلس برای یك استان،
بهطور نسبی رقابت سیاسی را در میان نمایندگان را کاهش خواهد داد .زیرا وجود تعداد
نمایندگان با،تر یك استان در مجلس افاایش هاینههای فعالیتهای سیاسی را برای آنها
بههمراه دارد که این امر احتمال شكلگیری ا تالم را افاایش خواهد داد .در شكل  6نمودار
پراکنش میان رقابت سیاسی با دو متغیر جمعیت و تعداد نمایندگان هر استان در نمودارهایی
مجاا ارا ه شده است .همانطور که مالحظه میشود هر دو م وله تأثیری منفی بر رقابت
سیاسی دارند .این نتیجه سازگار با ادبیات مطرح شده در باش پیشینه نظری است.

0
15

10

5

جمعیت (میلیون نفر)

0

رقابت سیاسی

40

40

رقابت سیاسی

80

80

0
40

20

0

تعداد نمایندگان (نفر)
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.رابطهمیانجمعیتوتعدادنمایندگانبارقابتسیاسيدراستانهایکشور

شکل6
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 .2نوسان شدید رتبه استانها در طول دوره  20ساله تحلیل نشاندهنده وجود
بیثباتی در عرصه رقابت سیاسی کشور است .
 .3در کنار ارتباط مثبت بهدست آمده میان رشد اقتصادی ح ی ی سرانه و رقابت
سیاسی در سط استانهای کشور که در شكل  5ارا ه شد ،روند ناولی متوسط رقابت
سیاسی طی دوره  20ساله در کنار تنال واعیت اقتصادی کشور در همین دوره (روند
سا،نه رشد اقتصادی ح ی ی سرانه متوسط میان استانهای کشور در پیوست ارا ه شده
است) ،که روند انواع شاخصهای کالن اقتصادی آن را تأیید میکند ،حكایت از وجود
ارتباطات مت ابلی میان این دو م وله دارد .تفاوت در نتایج بهدست آمده از رابطه مست یم بین
واعیت اقتصادی با رقابت سیاسی در این باش با تحلیلهای بین استانی باش قبل که
خالم این رابطه را نشان داد ،اهمیت عامل زمان را در تحلیلهای تجربی نشان میدهد.
درواقع طی دوره تحلیل ،ت لیل توسعه اقتصادی استانی با تضعیف امكاناتی مانند فناوریها به
کاهش شفافیت و درنهایت به کاهش توسعه سیاسی منجر شده است .این نتیجه سازگار با
ادبیات مطرح در باش پیشینه نظری و در راستای یافته ساعی ( )2021است که در آن اثر
مثبتی از جانب توسعه اقتصادی ر اجتماعی بر شاخصهای رقابت سیاسی ،مشارکت انتااباتی
و دموکراسی در ایران بهدست آمده است.

 .7نتيجهگيري و پيشنهادها
یكی از مهمترین دستاورهای پیادهسازی دموکراسی و در پی آن انتاابات ،مسئله رقابت
سیاسی است .رقابت سیاسی با شكلدهی و تغییر ساختار سیاسی در مراحل قانونگذاری
و سیاستگذاری دارای پیامدهای اقتصادی خواهد بود .اقتصاد ایران طی ادوار گذشته و
بهویژه در دو دهه اخیر ،با چالشهای اقتصادی متنوعی مواجه بوده است؛ همچنین ازمنظر
شكلگیری احااب سیاسی بهگونهای بوده که کیفیت مناسبی برای رقابت سیاسی بهوجود
نیامده است .بنابراین مطالعه حاار با هدم بررسی واعیت رقابت سیاسی در استانهای
کشور با استفاده از دادههای سا،نه  1379تا  1398انجام شد.
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به لحاظ شواهد کمّی و ازمنظر کالن ،رقابت سیاسی در طول دوره بررسی روندی
ناو لی داشته است .با توجه به افول واعیت اقتصادی طی دوره مذکور میتوان نتیجه
گرفت در اقتصاد ایران ،عدم توجه به رقابت سیاسی قاعدهمند بهصورت تشكلهای
حابی برنامهمحور ،شرایط رقابت را به حالتی رسانده که سیاستهای دولت و
قانونگذاری مجلس ،دارای ن د جدی علمی ازسوی جناح م ابل نبوده و کارآمدی آن
ت لیل یافته است.
با دقیقتر شدن بر واعیت رقابت در استانها ،یافتههای تح یق نشان میدهد طی
دوره بررسی ،رتبه استانها بهلحاظ رقابت سیاسی با جابهجاییهای شدیدی روبهرو بوده
و از این نظر دارای بیثباتی است .همچنین بهطور نسبی ،ت سیمبندی استانها در سه
سط با ،،متوسط و پایین رقابت سیاسی و توجه به ویژگیهای مشترك میان استانهای
موجود در هر سط

نشان داد که برخورداری اقتصادی ،جمعیت استانی و تعداد

نمایندگان با،تر در مجلس اثر منفی بر رقابت سیاسی دارد و در م ابل ،مرزنشین بودن،
وجود اقلیتهای مذهبی و قومی و مجاورت استانی در شكلگیری رفتارهای سیاسی
مشابه توسط رأیدهندگان و نمایندگان استانها دارای تأثیر مثبت است .در این میان با
احتساب روند زمانی که تحلیلها را واقعبینانهتر میکند ،رابطه مست یمی میان واعیت
اقتصادی با رقابت سیاسی طی دوره  20ساله مشاهده شد؛ با توجه به دقیقتر بودن تحلیل
مشتملبر روند ،میتوان نتیجه گرفت که بهبود واعیت اقتصادی در یك استان اثر مثبتی
بر رقابت سیاسی آن دارد.
با توجه به عوامل ذکر شده ،می توان در راستای بهبود کیفری یرا ارت رای رقابرت
سیاسی در هر استان برنامهر یای کرد که یكی از مهم ترین اقدامات ،توجره بره توسرعه
اقتصادی استان هاست ،زیرا دیگر موارد نظیر مرزنشین بودن ،وجود اقلیت های مذهبی
و قومی و مجاورت استانی قابلیت کنترل و تغییر چندانی ندارند .در رابطره برا مسرئله
مدیریت تعداد نمایندگان هر استان و لاوم تغییر به منظور ارت ای رقابرت سیاسری ،بره
یك مطالعه پژوهشی جامع و مست ل درباره مهم ترین تعیین کننده های تعداد نمایندگان
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و یافتن حد بهینه برای هر استان نیاز است .در نهایت ،درباره ن ش جمعیت اسرتان هرا
در رقابت سیاسی باید اذعان کرد با توجه به آنكره مطالعرات حروزه جمعیرتشناسری
به طور کلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه های آتی را پریش بینری کررده اسرت و از
طرفی واعیت محیط زیست و منابع طبیعی نیا در شرایط مناسبی ناواهد بود و ایرن
به مناله گسترل انواع مهراجرت هرای داخلری و خرارجی و تغییرر شردت در توزیرع
جمعیت کشور است که برایند این مسا ل ،برنامه ریای برای ارت ای رقابت سیاسری را
دشوارتر خواهد ساخت.
همچنین با توجه بره بری ثبراتی شردید رقابرت سیاسری میران اسرتانهرای کشرور،
برنامه ریای برای تمرکا و نظارت بر مراکا ارت ادهنده رقابت سیاسری سرالم ،مریتوانرد
درخصوص ایجاد شفافیت و ثبات سیاسی و درنتیجه بهبود عملكرد اقتصاد کرالن مرؤثر
واقع شود .بنابراین شركل گیرری نهاد(هرای) نراظر برر شرفافیت احرااب کره مسرت ل از
حكومت و تعلق حابیاند و اطالعات مربوط به تحلیل تصمیمات ،عملكرد و عدم فساد
احااب ماتلف را در اختیار عموم جامعه قرار میدهند ،گام مؤثری در اتااذ تصرمیمات
ارت ادهنده رشد اقتصادی محسوب می شود .در این میان ،بهبود نظام حكمرانی خوب ،با
ایجاد شفافیت در امور ،نظارت مذکور را بهبود میباشد و کارآمدی رقابرت سیاسری را
ت ویت میکند.
درنهایت با توجه به تحلیل های جغرافیایی ارا ه شرده در ایرن م الره ،ایرن فراریه
مطرح می شود که وجود تأثیرات مجاورت فضایی در بحث رقابت سیاسی در استانهای
کشور امكانپذیر است که این امر میتواند بهعنوان توصیهای بررای پرژوهشهرای آتری
مدنظر قرار گیرد.
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چكيده
مشاركت سياسي افراد در هر جامعهاي ،از مهمترين و تأثيرگذارترين عوامل در رسيدن به دموكراسي
و توسعه سياسي و اجتماعي محسوب ميشود .نياز به مشاركت و همفكري اعضاي جامعه و نيز
احساس تعلق و اعتماد به حاكميت ،از ملزومات دوسويه در جوامع پيشرفته و مردمساﻻر است .اين
پژوهش با هدف تبيين جامعهشناختي تنگناها و مشكﻼت مشاركت سياسي بازاريان در دوره اعتدال
با روش نظريه داده بنياد به دنبال شناسايي شاخصهاي اين مشاركت است .دادههاي پژوهش ،از
بين  ١٦مصاحبه نيمه ساختاريافته بهدستآمده است .مشاركتكنندگان بهصورت هدفمند از ميان
بازاريان تهران انتخاب و تعداد نمونهها با توجه به رسيدن به اشباع مفهومي مشخص شد.
تجزيهوتحليل دادههاي اين پژوهش با كدگذاري انجام شده است .طي مراحل كدگذاري ،دادهها
ابتدا خرد و سپس دوباره باهم مرتبط ميشوند .در اين تحقيق از مجموع  ٨٣٧داده خام ٣٨٧ ،مفهوم
از دادههاي اوليه استخراج شده كه از ميان آن مفاهيم  ٥٨خردهمقوله و  ١٧مقوله بهدستآمده است.
درنهايت مفهوم محوري »بياعتمادي تدريجي« بهعنوان پديده اصلي كه بقيه مقوﻻت را پوشش
ميداد ،انتخاب شد .نتايج اين پژوهش نشان داد مهمترين عامل در عدم مشاركت يا بيتفاوتي
سياسي اجتماعي مشاركتكنندگان پژوهش ،از دست رفتن تدريجي اعتماد آنها به حاكمان سياسي
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 .1مقدمه
مشارکت سیاسی در جامعهشناسی سیاسی ،از ارکران مهرم رفتارهرای سیاسری برهشرمار
می رود .در جامعه کنونی ایران ،وجود یا عردم وجرود مشرارکت سیاسری در برین افرراد
جامعه رابطه تنگاتنگی با مشروعیت نظام و همبستگی مردم با آرمانها و اهدام کوتاه و
بلند مدت آن دارد .مشارکت سیاسی افراد در مسا ل سیاسی و اجتماعی جامعره نشران از
بلوغ سیاسی افراد و توسعه سیاسری آن جامعره برین جوامرع دیگرر دارد .در ایرن میران
مشارکت سیاسی بازاریان و طب ه بازرگان و تجار جامعه ،بهعنوان پریشقرراو،ن عرصره
اقتصادی جامعه ،میتواند ن ش مؤثری در هرمداسرتانی و هرمنروایی اقتصراد مردمری برا
سیاستهای نظام داشته باشد.
مشارکت شهروندان در یك جامعه ،درجات و انواع ماتلفی دارد که شامل همكراری و
همیاری تا همبستگی و انطباق و پرذیرل برا افرراد و جامعره مریشرود .همره ایرن اشركال
مشارکت بهخصوص مشارکت در امور سیاسی در قوام و دوام حیات اجتماعی ن شآفرینری
مثبت و مؤثری داشتهاند به همین دلیل تشویق و ترویب به مشرارکت همرواره مرورد توجره
مصلحان اجتماعی بوده است .مشارکت مردم در سیاست کشرور امرری حیراتی بررای رشرد
دموکراسی و افاایش مشروعیت یك کشور است که میتوان آن را بهعنوان طیف گسرتردهای
از فعالیتهایسیاسی ازسوی شهروندان در نظر گرفت که بر رونرد سیاسرت کشرور و بدنره
حكومتی جامعه اثر میگذارد ) .(Jakubowska and Kaniasty, 2015ر نظام سیاسی ،به دنبرال
جلب مشارکت حداکثری افراد جامعه خود ،بهویژه بازاریان و طب اتی که ن ش پررنگری در
چرخه اقتصادی جامعه دارند ،است .یكی از دودوههرای هرر نظرامی ،نراهمنوایی و عردم
مشارکت افراد جامعه ،به د،یل عدم همراهی با نظام و ماالفت با اهدام و برنامههرای آن
نظام است .برای جلب این همنوایی و ایجاد مشارکت سیاسی در بین آحاد مردم ،بایرد بره
بررسی موانع و مشكالت عدم مشارکت ،پرداخته شود و امن برطرم کرردن آن موانرع،
زمینههای مشارکت حداکثری افراد جامعره را فرراهم کررد .در تراریخ سیاسری ر اجتمراعی
معاصر ایران ظهور و ن شآفرینی گروههای سیاسری ر اجتمراعی چنردی را شراهد برودیم.

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 663 )...

هریك از این گروهها بنابر م تضیات زمان و بسترهای فكرری ،اجتمراعی و اقتصرادی خرود
روابط متفاوتی با ساخت سیاسی برقرار کرده و در تحو،ت و پویشهای سیاسی ،اجتمراعی
و اقتصادی مشارکت داشتهاند که یكی از این گروهها ،بازاریان بودهاند.

 .2بيان مسئله
تحو،ت سیاسی اخیر در ایران و بهویژه جنربشهرای و اعتصرابات مردمری ،بره اذعران
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی و سیاسی ،از تنگناهای معیشتی و نیرا گسسرت برین
دولت و ملت نشئت گرفته اسرت .احسراس سررخوردگی سیاسری و اقتصرادی در برین
مردم ،باریكتر شدن طب ه اقتصرادی متوسرط جامعره و تنگناهرای اجتمراعی و سیاسری
دیگر ،روزبه روز مردم را به مشارکت یا عردم مشرارکت سیاسری ،اجتمراعی در جامعره،
بیانگیاهتر میکند .در این میان ،بازاریان با ن ش حساس خود در تعیین و تغییرر موزانره
اقتصادی ر سیاسی (همانطوری که در طول تاریخ نشان دادهانرد) ،مریتواننرد برهعنروان
تأثیرگذارترین طب ه جامعه در گذار مسالمت آمیا جامعه به دموکراسی و تحو،ت مثبرت
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی یا برعكس ،عمل کنند.
مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی مردم در امور سیاسی ،اجتماعی کشرور ،نرهتنهرا
نشاندهنده سلب اعتماد آنها به حاکمیت است ،بلكه نشان از آوراز دوره و خرالی شردن
عرصه سیاسی از توده دلسوز و اعتدالگرای جامعه است که خود زمینه خف ران سیاسری
و روی کار آمدن جناحهای تندرو و رادیكال را فراهم میکنرد .بنرابراین احیرای مجردد
روحیه مشارکتجویانه در بین تمام افراد جامعه ،بهویژه بازاریان ،میتواند بهعنوان ایجاد
توازن بین دیكتاتوری و دموکراسیخواهی عمل کند.
مشارکت سیاسی و ن ش آن در ثبات و اب ا یك جامعه و برقراری نظم سیاسی در آن
جامعه اهمیت دارد .با مرور تاریخ میتوان به اهمیت مشرارکت سیاسری مرردم در تعیرین
سرنوشت حكومتها و ملتها پی برد .حال با صرمنظر از تاریخ دیگرر ملرل ،مریتروان
گفت در جامعه ما رویدادهای بارگ و مهمری رخ داده اسرت کره مهرمتررین عامرل ایرن
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رویدادها را میتوان حضور گسترده مردم و مشارکت آنان در صرحنه دانسرت

(Mekonen

) .and Mulugeta Berihun Asfaw, 2016بارگترین قیامهای ملی و جنگهای تاریای در
ایران بهواسطه مشارکت مردم معنا یافته و تلخ و شیرین و ناگوارترین شكستها در سرایه
عدم مشارکت به وقوع پیوسته است (حیدری ساربان.)1397 ،
تاکنون پژوهشهای زیرادی در حروزه مشرارکت سیاسری انجرام شرده اسرت ،امرا
درخصوص تبیین جامعهشناختی تنگناها و مشكالت مشارکت سیاسی بازاریران در دوره
اعتدال تاکنون پژوهشی نداشتیم .ازاین رو با توجه به اهمیت مطالب مطرح شرده هردم
پژوهش حاار تبیین جامعهشناختی تنگناها و مشكالت مشرارکت سیاسری بازاریران در
دوره اعتدال است .هدم مح ق از انتااب بازاریان بررای پرژوهش ،ارزیرابی نگررل و
تل ی آنها از مشارکت اجتماعی سیاسری ،در دوران اعتردال ایرن برود کره آنهرا برهدلیرل
واعیت نسبتاً مرفه و ثبات اقتصادی خود ،کمتر درگیر تنگناهرای اقتصرادی حاصرل از
گرانی و افاایش تورماند و فرصت پرداختن به مسرا ل ویرمعیشرتی و مرالی را دارنرد و
ازسویدیگر ،به دلیل ارتباط تنگاتنگ شغل خود با تصمیمات و مشیهای سیاسی حراکم
بر جامعه ،بیشترین تأثیرپذیری را متحمل میشوند به همرین دلیرل بازاریران دارای درك
نسبتاً بیشتری از واعیت سیاسی اقتصادی جامعهاند.
یافتههای پژوهش رسرتمی ،ده راننرژاد و محمودآبرادی ( ،)1398برا عنروان«ترأثیر
سیاست های اقتصادی در ت ابل بازاریان با حكومت در (1357-1320ل)» نشان میدهد
سیاستهای تبعیض آمیا دولت علیه بازاریان ،مداخلره نهادهرای دولتری در امرور برازار،
افاایش روزافاون ن ش دولت در اقتصاد ،بحرانهای اقتصادی و تحت فشار قرار گرفتن
بازاریان از سوی دولت و همچنین تالل دولت برای مردرنیاه کرردن اقتصراد و اجررای
برنامه توسعه صنعتی شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن ،بهطور روزافاون عرصره
را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید کسبوکار بازاریان ،ناراایتی و واکنش آنهرا را علیره
حكومت پهلوی دوم برانگیات .این پژوهش شباهت مواوعی زیادی برا م الره حاارر
دارد و نتایج آن نیا با نتایج پژوهش حاار همسوست.

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 665 )...

در پژوهش ده اننژاد ،رستمی و منتظرال را م ( ،)1396برا عنروان «بررسری تحلیرل
زمینه ها و عوامل ت ابل بازاریان با حكومت پهلوی دوم ،براساس «مدل بسیج» چالا تیلی
( ،»)1340-1357تالل شده تا برا رول تحلیلری  -تراریای و برا تكیره برر متغیرهرای
اصرررلی «مدل بسررریج» چارلا تیلری ،تبیینری واقعری و روشرررن بررای ارا ره شرررود.
بنابراین ،ابتدا ن ش ویژگیها و توانمندی های خاص بازاریان در این زمینره و سرررپس،
ن ش و عملكرد دولت و تأثیر آن بر جهتگیریهرا و پرویشهرای سریاسرری بازاریران،
ارزیابی و تحلیل شده است .یافتههای پرژوهش زارعری و کولیرایی ( ،)1395برا عنروان
«ن ش طب ه بازار در تحو،ت سیاسی جمهوری اسالمی ایران» نشان میدهد بازار پس از
ان الب اسالمی تا دهه اخیر با تحو،ت بسیاری روبه رو بوده است ،اما توانسرته جایگراه
سنتی خود را تاکنون حفظ کند .بازاریان با روحانیون پیوسته ارتباطات خوبی داشرتند و
از حامیان اقتصادی آنها بودند .با پیوستن باشی از بازار به دولت بعد از ان الب ،بارش
دولتی بازار شكل گرفت و این باش توانسرت مناصربی را تصراحب کنرد .نترایج ایرن
پژوهش نشان میدهد بازار ف ط یك مكان تجاری محض و تكبعدی نیست ،بلكه بایرد
آن را پیكره ای مرکب از مسا ل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و مذهبی دانست .یافتههرای
این تح یق نیا منطبق با یافتههای پژوهش حاار است .بازار و بازاریان بهمثابه موجودی
زنده و فعرال ،بررای پویرایی و رشرد خرود و همچنرین یرافتن انگیراههرای ،زم بررای
مشارکتهای سیاسی و اجتماعی ،بره زمینرههرای آزاد و مبسروط در عرصره سیاسری و
اقتصادی نیاز دارند.
بهشتی سرشرت ،رحیمری و آدینرهونرد ( ،)1394در پژوهشری برا عنروان «جایگراه
بازاریان و اصنام در تحو،ت سیاسری اقتصرادی ایرران از کودترای راراخان ترا دهره
ناست سلطنت رااشاه ( 1299تا 1310ل 1920/تا 1931م)» نشران مریدهنرد بعرد از
ان الب مشروطیت ،بهدلیل برنامههای نوسرازی دولتری ،جایگراه و موقعیرت بسریاری از
اقشار جامعه تغییر یافت و این مواوع بر جنبههای ماتلف حیات آنان ترأثیر گذاشرت.
اصررنام و بازاریرران بررهعنرروان باشرری از سرراختار حیررات شررهری ،بررا تأثیرپررذیری از
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سیاست های دولتی و اوااع جهانی ،در جریان حوادث مهم کشور قرار گرفتنرد .دولرت
رااشاه با اشرام به کارکردهای چندگانه اصنام ،در بسریاری از سیاسرتهرای داخلری
بازاریان را مدنظر داشت و با نظارت بر نظام صنفی ،درصدد کراهش قردرت آنران برود؛
بنابراین برنامههای عمرانی و اقتصادی دولتی ،واکنشهایی را در میان اصنام و بازاریران
بهوجود آورد .نتایج پژوهش نشان میدهد بازاریان در دهره  1300ل ،کرارکرد و ن رش
پررنگی در برنامههای سیاسی و اقتصادی داشتند؛ ولی برنامرههرای دولرت رااشراه ،در
راستای نوسازی و تأسیس دولت مطل ه و ورود آن به عرصه اقتصاد ،قردرت سیاسری و
مالی آنان را کاهش

داد.

 .3رويكرد نظري
در بررسی نظریههای ارا ه شده توسط صاحب نظران مرتبط با مواوع پژوهش ،در ابتدا
اشارهای به نظریه هانتینگتن میکنیم .از دیدگاه وی «فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی
از دو طریق میتواند به گسترل مشارکت اجتماعی و سیاسی بیانجامد :یك طریق آن از
مجرای تحرك اجتماعی است؛ به این صورت که کسب منالتهای اجتماعی با،تر
بهنوبه خود در فرد احساس توانمندی و نگرلهای معطوم به توانایی تأثیر گذاردن بر
تصمیمگیریهای دستگاههای اجتماعی و عمومی را ایجاد میکند و این عوامل ذهنی
درمجموع میتواند مشوق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی یا امور سیاسی باشد .در این
حالت ،منالت اجتماعی با،تر و احساس توانایی و مؤثر بودن ازنظر اجتماعی و سیاسی،
بهعنوان متغیرهای واسط ،مشوق مشارکتهای اجتماعی و سیاسی بهحساب میآید .ازنظر
آنان از میان متغیرهای منالتی ،سط تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت اجتماعی
و سیاسی وی دارد .دیدگاه دوم تأثیر وسعه اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت عضویت و
مشارکت فعال در انواع گروهها و سازمانهای اجتماعی نظیر اتحادیههای شغلی و صنفی
و گروههای مدافع عالیق خاص است که در جامعه توسعهیافتهتر بر تعداد آنها افاوده
میشود .این عامل ،در جوامعی که فرصتهای تحرك فردی در آنها محدودتر است،

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 667 )...

اهمیت بیشتری دارد .در این جوامع فرد برای رسیدن به واع اجتماعی و اقتصادی بهتر،
بهعنوان آخرین راهحل به فعالیت در سازمانهای اجتماعی یا احااب سیاسی میپردازد»
)2016: 795

 .(Quaranta,ازسوی دیگر ،رابرت دال درصدد ارا ه د،یلی است که چرا

امروزه با اینكه در اجتماعات بشری سط اطالعات مردم با،تر میرود حق رأی آنها
وسیعتر و دستگاههای سیاسی دموکراتیك ،گستردهتر میشوند ،اما تعداد افراد بیتفاوت
زیاد است .او چندین دلیل در قالب قضایای روانشناختی رفتارگرایانه ارا ه میکند که
عبارتاند از:
 .۱اگر مردم در ارزیابیشان متوجه شوند پاداشی که از درگیری در امور مشارکتی
و سیاسی بهدست میآورند ،از پاداشی که از دیگر فعالیتها بهدست میآورند کمتر
باشد ،تمایل کمتری به مشارکت خواهند داشت.
 .۲هرگاه مردم در بین شاخه ها و ش وق انتااباتی پیش روی خودشان تفاوت
بارزی احساس نكنند ،کمتر مایل به مشارکت خواهند بود.
 .۳اگر مردم فكر کنند هر کاری که در حوزه مشارکت و انتاابات نمایندگان انجام
میدهند ،نمیتواند منشأ تغییرات شود ،هرگا در آن وارد نمیشوند.
 .۴هرگاه مردم فكر کنند بدون حضور آنها نیا نتیجه احتمالی مشارکتی تأمین
میشود ،احتمال مشارکت کم میشود.
 .۵هرگاه مردم فكر کنند دانش و آگاهیشان محدودتر از آن است که در مشارکت
کارایی کافی داشته باشند ،ترجی میدهند کمتر مشارکت کنند.
 .۶هرگاه مردم فكر کنند پادال مشارکت برای آنان کمتر از هاینه آن است ترجی
میدهند مشارکت نكنند (علیئی.)80 :1389 ،
ازسوی دیگر ،براساس نظریه دال ،دلیل عدم مشارکت سیاسی در کشورهای کمتر
توسعهیافته ،ولبه و استیالی نظر عده کوچك و بانفوذ در اتااذ سیاستهای کالن است.
«بهنظر دال هرچند در کشورهای توسعهنیافته بهدلیل ف دان سازماندهی سیاسی
مشاص ،تحلیل مشاصی از رابطه بین ع اید سیاسی و عمل سیاسی وجود ندارد .اما

 668مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم661 - 689 ،

احتما ً،این نكته روشن است که بهدلیل سط پایین آموزل همگانی در این کشورها
ع اید اقلیت کوچكی جهتگیری سیاسی کل جامعه را سبب میشود .این رابطه به
نسبت گرایش افراد تحصیلکرده تعدیل میشود» (فیرحی« .)58-59 :1377 ،همدلی»
مفهومی است که لرنر از آن برای سنجش مشارکت استفاده میکند« .پیشفرض آنكه
همدلی به معنای توانایی فرد در این خصوص ،که خود را بهجای دیگران قرار بدهد،
صرفاً در جوامعی رخ میدهد که بهموجب آن با دیگران همگرا میشود ،اول آنكه
شباهتی که با دیگران دارد و دوم گرایش شبیه بودن به دیگران میباشد .لذا لرنر به
آندسته از توانها و قابلیتهایی که باعث میشود فرد خود را بهجای دیگران بگذارد و
تحمل پذیرل قالبهای ویرخودی را داشته باشد ،خودپذیری یا همدلی میگویند»
(م دس جعفری و باقرزاده.)167 :1381 ،
ازنظر اینگلهارت ( )Inglehartمسئله مشارکت در مغرب زمین به سه عامل ارت ای
تحصیالت و اطالعات سیاسی ،تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان و تغییر در
اولویتهای ارزشی ( ،)Value Prioritiesبستگی دارد« .عالوهبر عوامل یادشده ،رابطه بین
اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار میدهد .بهنظر او اعتماد به یكدیگر از عوامل مؤثر
در مشارکت میباشد ،زیرا بهواسطه اعتماد رفتارها قابل پیشبینی میگردد و درنتیجه،
حوزه کنش و تصمیمگیری ت ویت میگردد» (ده ان و وفاری .)1384 ،در این پژوهش
مطالعه ادبیات نظری (برخی نظریهها ،م ا،ت و کتابهای مرتبط با مواوع (انواع
مشارکت)) ،زمینه های آشنایی مح ق با برخی مفاهیم و م و،ت متناسب با مواوع را
فراهم کرده است .این نظریهها را میتوان به دو دسته نظریههای خرد (نظریه انسان
نوگرا ،نظریه ویژگیهای فردی ،نظریه انگیاشی) و نظریههای کالن (نظریه سرمایه
اجتماعی و فرهنگی ر اقتصادی) ت سیم کرد.
نظریه ویژگی های فردی لرنرر مطررح مریکنرد جامعره جدیرد مشرارکتی اسرت و
نوسازی ،حرکت جامعه سنتی بهسمت جامعه مشارکتجوست .لرنر شكلهای مشارکت
را به مؤلفههای مشارکت روانی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی طب هبندی کررده
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است کرده است .هانتینگتون کیفیت و سط مشارکت سیاسری را در دو سرط کرالن و
خرد مطالعه می کند .در سط کالن نهادمندی و اباارهای نهادینه کردن تودهها را احااب
سیاسی ،انتاابات و مجالس قانونگذاری می داند .وی در تعریف کارکرد احااب سیاسی
از سازمان دهی مشارکت سیاسی ،ادوام منافع و ایجاد پیوند میران نیروهرای اجتمراعی و
حكومتی نام می برد .یعنی آنچه هانتینگتون نهادمندی سیاسی مینامد و آن را فرا گرردی
میداند ،سازمانها و شیوههای عملی با آن ارزل و ثبات مییابند ).(Huntington, 1998

 .4روش پژوهش
در میان انواع رولهای کیفی ،رول زمینهای از رولهای مورد عالقه مح ان که به
دنبال شناخت عمیق از درك افراد درباره پدیده مورد نظر است .استغراق کامل
پژوهشگر در مواوع پژوهش و امكان استفاده از انواع سؤا،ت نیمهساختیافته و
امكان تغییر آنها در هر مصاحبه ،برحسب نیاز مح ق ،از ویژگیهای این رول پژوهشی
است .خاصیت رفت و برگشتی (فرایندی) بودن این رول ،امكان واقعی ساختن
دادههای مورد نیاز را در اختیار مح ق قرار میدهد .مح ق در این پژوهش ،به دنبال
شناخت ،درك و تجربه زیسته افراد مورد نظر (بازاریان) ،از پدیده مشارکت و علل و
عوامل افاایش ،کاهش یا بیتفاوتی نسبت به آن است .بنابراین ،رول کیفی زمینهای ،با
تأکید بر مصاحبه های عمیق همراه مشاهده و درگیری در میدان و مواوع ،رول
مناسبی برای کسب دادههای عمیق است و همچنین استفاده از رولهای کمی ،روشی
مكمل برای اعتباردهی بیشتر به پژوهش محسوب میشود.
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جدول .1اطالعات دموگرافیك مشارکتکنندگان
شماره

نام 

سن

1

رسول

43

2

افشین

45

3

مرتضی

48

4

اکبر

45

5

محمدحسین

58

شغل
فرول لوازم
زنانه
فرول پارچه
فرول گیاهان
دارویی
فرول مواد
وذایی
فرول
لوازمخانگی

تحصیالت
دیپلم
دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
فوقدیپلم

6

محمدراا

45

فرول پارچه

لیسانس

7

ستار

46

فروشنده لباس

لیسانس

8

امیر

40

9

امید

43

10

فریبرز

37

11

بابك

48

12

احمد

43

13

موسی

50

14

حمید

44

فرول
لوازمخانگی

لیسانس

نقشسیاسي

رویکردسیاسي 

عدم ادامه شرکت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی
اعتماد به

فرول قهوه

لیسانس

فرول

کارشناسی

عضویت در

لوازمخانگی

ارشد

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

فرول کاوذ

دیپلم

عدم عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

فرول
لوازمخانگی
فروشنده لباس
فرول
لوازمخانگی

دیپلم
دیپلم
دیپلم
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شماره

نام 

سن

شغل

تحصیالت

15

احسان

46

فرول پارچه

فوقدیپلم

16

قاسم

39

فرول
لوازمخانگی

لیسانس

نقشسیاسي

رویکردسیاسي 

عدم عضویت در

بیاعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

عدم عضویت در

اعتماد به

گروههای ثانویه

مشارکت سیاسی

مشارکتکنندگان باش کیفی این پژوهش 16نفر از بازاریهای منتاب با رول
هدفمند از بین واجدان شرایط است .تعداد مشارکتکنندگان براساس رسیدن به مرحله
اشباع دادههای نظری و تا حدودی مفهومی تعیین میشود .جدول  1مشاصات کلی
درباره مشارکتکنندگان را نشان میدهد (تعدادی از اسامی مستعارند).
در باش کیفی پژوهش ،هدم مح ق ،کشف و برقراری ارتباط بین مفاهیم
بهدست آمده است .باش کیفی برمبنای جمعبندی نظرهای مصاحبهشوندگان از
مشارکت و درك آنها از علل ،زمینهها و پیامدهای آن براساس رول نظریه زمینهای
است؛ این تح یق با کمك نمونهگیری نظری ،ویراحتمالی و هدفمند به بررسی تجربه
زیسته افراد از مواوع پژوهش میپردازد .نمونهگیری این پژوهش ،نظری و هدفمند
است .مصاحبهها در محیط کاری (بازار) انجام شده است.
ماهیت این تح یق بهگونهای بود که در مرحله کیفی ،از بازاریان تهران ،مصاحبههای
عمی ی درخصوص درك آنها از مشارکت و علل و عوامل گرایش به آن یا بیتفاوتی و
عدم مشارکت آنها در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،صورت گرفت .یافتن مشارکتکنندگان
مطلع و امكان مصاحبه با آنها با توجه به مشغله بازاریان در ساعات کاری ،محدودیتهای
بسیاری برای مح ق به دنبال داشت .مشارکتکنندگان تمایلی به مصاحبه در مورد مسا ل
سیاسی یا مشارکت سیاسی نداشتند و بنا به د،یلی از بیان نظرهای خود امتناع یا آنها را
سانسور میکردند .درنهایت ،اشباع نظری ،زم بعد از مصاحبههای یازدهم ،حاصل شد و
پنج مصاحبه بعدی برای اطمینان از حصول اشباع نظری صورت گرفت.
با توجه به مواوع پژوهش حاار که در رابطه با تجربه زیسته بازاریان از مفهوم
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مشارکت است ،در ابتدا چند سؤال کلی و بسته تهیه شد ،سپس مح ق هنگام مصاحبه،
سؤا،ت را برای رسیدن به دادههای مورد نیاز تغییر میداد یا کم و زیاد میکرد .محورهای
سؤا،ت مصاحبه حولوحول درك و تل ی مشارکتکنندگان از مشارکت سیاسی ،علل و
شرایط مداخلهگر در کم و کیف مشارکت سیاسی افراد و راهبردهای مشارکتکنندگان برای
افاایش مشارکت سیاسی و درنهایت پیامدهای راهبردهای اتااذ شده است.
برررای رسرریدن برره معیررار قابلیررت اعتمرراد (( ،)Trustworthinessمعررادل پایررایی
( )Reliabilityو روایی ( )Validityدر تح ی رات کمری) از سره فرن متعرارم و مرسروم
) (Silverman, 2013: 15زیر استفاده شد:
 .1مقایسههای تحلیلي :رجوع مجدد به دادههای خام و نظریههای مرور شده،
باعث میشود مح ق در مصاحبههای بعدی ،بهصورت فرایندی ،با مواوع پژوهش،
بهصورت هدفمندتر و عمیق تر ارتباط برقرار کند و دادههای بعدی حول محور
م ولههای استاراج شده ،بسط یابد.
یابيتوسطاعضا:در این پژوهش با استفاده از مراجعه مجدد


.کنترلیااعتبار
2
به مشارکتکنندگان ( 6نفر) از آنها خواسته شد تا نظر خود را درباره راستی و صحت
گاارههای بهدست آمده و تطابق آنها با منظور مشارکتکنندگان تأیید کنند.
.3استفادهازفنممیزی :در این پژوهش سعی شد با استفاده از نظرهای استادان
راهنما و مشاور و نیا افراد آشنا با رول پژوهش ،یافتهها به واقعیت نادیكتر باشند.

 .5تحليل دادهها و كدگذاري
فرایند کدگذاری یا روند تجایهوتحلیل دادهها نشانگر عملیاتی اسرت کره طری آن دادههرا
خرد شده ،مفهومپردازی میشوند و آنگاه به رولهای جدید دوبراره بره یكردیگر متصرل
میشوند که این همان فرایند اصلی است که نظریره براسراس یافترههرا تردوین مریشرود.
کدگذاری ،رونرد اصرلی سراختن و پررداختن نظریره از دادههاسرت (ازکیرا ،احمردرل و
پارتازیرران .)318 :1396 ،کدگررذاری انجررام شررده در ایررن پررژوهش ،بعررد از ارربط و
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یادداشت برداری در هنگام مصاحبه ،در منال تایپ و بازخوانی و براساس ارتباط مفهرومی
دادهها مرتب شد .سپس دادههای هممفهوم در یك طب ه مفهرومی و چنرد طب ره مفهرومی
مشترك در یك طب ه کلیتر به نام خردهم وله و در آخرین مرحلره ،چنردین خرردهم ولره
مشترك در یك چتر انتااعیتر به نام م و،ت ،طب هبندی شدند .برای تشرری جریران کرار
تبدیل دادههای خام به مفاهیم ،یك نمونه از مصاحبهها و نیا به نحوه رسریدن از دادههرای
خام ،به مفاهیم بهدستآمده اشاره میکنیم .در جریان تحلیرل خرطبرهخرط مصراحبههرای
صورت گرفته ،پاسخگویان جمالت زیرر را بیران کرردهانرد .جردول  2نحروه وارد کرردن
دادههای خام به جدول سه ستونی بعد از مرتب کردن مفاهیم هممعنرا یرا مشرترك اسرت.
دادههایی که مفهوم یا مفاهیم مشترك داشتند؛ یك مفهوم بهخود اختصراص مریدهنرد .در
جدول  ،2به نمونهای از مفاهیم مشترك دادههای خام مشارکتکنندگان اشاره میکنیم.
جدول.2نمونه سِیر از دادهها به مفاهیم
کد 

رسول ()1

دادهخام 

مفاهیم 

«به نظر من مشارکت سیاسی یعنی اینکه در مواردی

سكوت نكردن درصورت

که احساس میکنیم رأی و حرم ما میتونه اثری

احساس اثرباشی رأی و

داشته باشه ،سكوت نكنیم»

حرم (درك)

«به نظر من مشارکت سیاسی یعنی اینکه در مواردی
افشین ()6

که احساس میکنیم رأی و حرم ما میتونه اثری
داشته باشه ،سكوت نكنیم»

مرتضی ()1

بیتفاوتی مردم

«ا،ن مردم کالً بیتفاوت شدن»
« درك من از مشارکت سیاسی این است که در هر
کشوری که برمبنای مردمسا،ری اداره میشود ،باید

اکبر ()17-16

مردمسا،ری (درك)

حرم و نظر مردمسا،ر باشد»
«مشارکت سیاسی ما بعید میدونم در زندگیمون
دخلی داشته باشه»

بیتأثیر دیدن مشارکت
سیاسی
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کدهای بهدست آمده (مفاهیم و م و،ت) برحسب مواوع تح یق و پرسشهای
پژوهشی و نوع دادهها ،دو حالت دارند :یا مفهومی در بدنه متن است که به آنها کدهای
«متصل به متن»

(Vivo Code

 )inمیگوییم و آنها را نشانهگذاری و جدا میکنیم یا

سازههای مفهومی و م ولهای استنباط شده ما از متن است که امن وفاداری کامل ،آنها را
کدهای «برساخته از متن»

(Code

 )Constructedتعبیر میکنیم .در جدول  3نمونهای از

مراحل کدگذاری دادههای خام و انتااب مفاهیم و سپس گرد کردن مفاهیم مشترك در
زیرمجموعه خردهم و،ت را آوردهایم.
جدول3نمونهسِیرازدادههابهمفاهیمبهخردهمقوالتومقوالت 
مفاهیم 

کد 

شفافیت مسئو،ن (راهبرد)

خردهمقوالت 

مقوالت 

روراستی سیاسی

اصالحات اقتصادی
رسول ()39-142

اراده جدی برای اصالحات در
مسئو،ن

اصالحات پایدار
اقتصادی

بیفایده بودن اصطالحات ناپایدار
افشین ()50
مرتضی ()18-19

اهمیت به دیدگاه مردم (راهبرد)

(راهبرد)

مبارزه با فساد
گسترل عدالت
حیاتی بودن ن ش بازار در کشور

محمدحسین ()13-11

توجه به مردم

تدابیر اصالحی

لاوم امنیت اقتصادی

اصالحات پایدار
اقتصادی

جلوگیری از فرار سرمایه


در جدولهای ماتلف ،م ولههایی نشان داده شدند که از دادههای خام و
طیفهای مفهومی برآمده از آن دادهها بهوجود آمدهاند و حاوی معانی انتااعی شده
 .1این شمارهها ،شمارههای جمالت مصاحبه در جدول کدگذاری باز است.

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 675 )...

نهایی و مرتب شدهاند؛ از م ولههای فرعی تا م ولههای اصلی (خردهم و،ت تا
م و،ت) .بعد تحلیل و تفسیر دادهها و مفاهیم و م و،ت بهدست آمده از تح یق ،مدل
محوری «بیاعتمادی تدریجی» بهعنوان م ولههای اصلی که ب یه م و،ت و مفاهیم را
تحت پوشش خود درمیآورند ،انتااب شدند.

 .6يافتهها (مفهومها و مقولههاي استخراج شده از اطالعات)
نتیجه کدگذاری سه مرحلهای اطالعات گردآوریشده ،استاراج  837داده خام که با
کدگذاریهای سه گانه منجر به طب ات مفهومی و انتااعی به شرح زیر گردید 387 .کد
مفهومی 58 ،خرده م وله .مطابق فرایند رولشناختی ،که شرح داده شد ،طی سه مرحله
کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،از درون اطالعات اولیه ،رماها و مفاهیم مشاص و
استاراج شدند و سپس ،در مصاحبه های بعدی ،مفاهیم جدید ااافه و به ونای مفاهیم
قبلی افاوده شد .در مرحله بعد ،خرده م و،ت در قالب م و،ت قرار گرفتند تا اینكه
 17م وله برای این پژوهش به دست آمد .م ولهها نیا برای ارا ه در مدل پارادایمی در
شش دست ذیل حول م وله هسته قرار گرفتند:
 پدیده
 شرایط علّی


عوامل بسترساز

 شرایط مداخلهگر
 راهبردها
 پیامدها

 .7پديده محوري بياعتمادي تدريجي
اعتماد اجتماعی از مفاهیم مهم و حیاتی در علوم اجتماعی و عاملی برای تعامل میان
افراد نسلهای ماتلف جامعه است .درعینحال ،اعتماد میتواند روابط بین افراد را در
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سطوح خرد و کالن تسهیل کند .اعتماد اجتماعی بهعنوان مهمترین سازه سرمایه
اجتماعی و یكی از جنبه های مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای
تداوم زندگی جم عی در دنیای پرمااطره مدرن است .عدم توجه به اعتماد سبب تأخیر
در کارها و هاینه بر شدن آنها ،خلل در روابط و تعامالت و باعث ایجاد مشكالتی در
مشارکت اجتماعی ،نظم اجتماعی ،سالمت اجتماعی و بهطورکلی عدم توسعه همهجانبه
میشود (مرادی پیام ،هادیزاده و یونسی.)1 :1394 ،

شکل.1مدل انتاابی بیاعتمادی تدریجی

بنابراین ،بیاعتمادی ،پدیدهای نیست که یكباره بهوجود آید؛ بلكه در طول حوادث
و جریانهای متوالی ،بذر بیاعتمادی در اذهان و دلهای افراد ،کاشته میشود و ریشه
میدواند .مح ق در این پژوهش دریافت که عنصر اصلی و مرکای دادههای حاصل از
مصاحبه ،عدم اعتماد یا از بین رفتن تدریجی آن ،در بین مشارکتکنندگان است .شرایط
علی این پدیده عبارت است از .1 :فشار دوجانبه اقتصاد بر مشارکت و  .2ناامیدی
سیاسی .شرایط مداخلهگر در بهوجود آمدن بیاعتمادی میان افراد مشارکتکننده
پژوهش شامل دو عامل ذیل است .1 :ع بماندگی سیاسی اجتماعی و  .2نبود آزادی
بیان .راهبردهای پیشنهادی مشارکتکنندگان برای فا ق آمدن بر شرایط بیاعتمادی

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 677 )...

تدریجی ،عبارتاند از .1 :تدابیر اصالحی و  .2کاهش دخالتهای سیاسی ر نظامی .در
نهایت ،پیامدهای عمده این پدیده که در این پژوهش شناسایی شد ،عبارتاند از.1 :
بیاعتمادی سیاسی و  .2پسروی سیاسی ر اقتصادی.

 .8شرايط علّي بهوجودآورنده پديده بياعتمادي تدريجي
. 1فشاردوجانبهاقتصادوسیاستبرمشارکت :در پندار مصاحبه شوندگان ،فشار و
تنگنای حاصل از شرایط بحرانی اقتصاد و تدابیر نه چندان ع النی سیاسی ،فشارهای
مضاعفی بر مردم وارد می کند .نتیجه این فشارها ،بی اعتمادی تدریجی به
مشارکت های عمومی و اجتماعی ر سیاسی است .استفن و ،و ()Stephen and Law
معت دند وجود امنیت در دو ساختار اقتصاد و سیاست ،برای رشد و پیشرفت یك
کشور ،امر بدیهی است « .دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گستردهای نسبت به
یكدیگر بهسرمی برند و نظریات معطوم به ت دم هرکدام بر دیگری ،بر وجهی از
ت لیل گرایی گرفتار آمده است .پویش امنیت در سیستم سیاسی ،نادیكترین تعامل با
وجوه سیستم اقتصادی را داراست ،بهطوری که بر بعد امنیت د ر هر دو ساختار عنایت
شایانی میگردد» ) (Stephen and Law, 1988ازسوی دیگر ،شرایط ویژه و منحصربهفرد
اقتصاد سیاسی ایران ،از عمدهترین علل به وجود آمدن شرایط داخلی و مناسبات بین
ملت ر دولت ،بهشمار میرود.
«فضای اقتصادی ایران امروز ،رویدادهای ویژه و منحصربهفرد اقتصادی را شاهد
است که وقوع برخی از آنها تاکنون در دنیا ساب ه نداشته؛ ازاینرو زمانی که شرایط ویژه و
بدون الگویی بهوجود میآید ،ارورت نوآوری و ایدهپردازی ازسوی صاحبنظران برای
برطرم کردن چالشهای اقتصادی ارورت پیدا میکند .در هیچیك از مكتوبات و
نظریههای متداول اقتصادی ورب ،الگو و پیشینه نظری و عملی مشاصی درباره اقتصاد
م اومتی نمیتوان یافت که برای مشكالت اقتصادی همچون تحریم بانك مرکای،
تحریم صنعت نفت و  ...در آن نساه شفاباشی ارا ه شده باشد» (میالنی.)5 :1394 ،
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محمدراا« :حتی دوستای من هم همینطور اونا هم تو کار نخ هستند ا،ن دیگه
همش در حال گریه کردن هستند چون پولشون روی هواست و زندگیشون روی
هواست ف ط دارن حمالی میکنن برای تولید که هیچ فایدهای هم براشون نداره .اصنام
ف ط کارشون اینه که موقع که درگیری پیش میاد ما را مجبور کنند که مغازههامون رو
باز کنیم یا فالن کار را بكنیم .خالصه من که  25 -20سال تو بازارم و دوستای منم
همینطور و میدونم نظر اونا هم همینه .هیچکدوم اینا (بازاریان) به مشارکت سیاسی
اعت ادی ندارند و تنها پول میشناسند پول داشته باشی همهچی داری .یعنی همه براشون
یه چیا مهمه و اصالً میگن معنی مشارکت سیاسی چیه و چه معنی میتونه داشته باشه
چه اثری داره و یا چه تأثیر یا نفعی برای ما داره و مشارکت چه سیاسی چه ویرسیاسی
هیچ تأثیری در بازارشون نداره و ناواهد داشت».
فریبرز« :ازسویدیگر عافیتطلبی صنفی باشی از عوامل اصلی در عدم مشارکت
سیاسی است .دریافت شاصی من از بدنه بازار این است که حال بازار ترجی میدهد
کمتر در چشم حاکمیت باشد تا اینگونه موانع کمتری در راه کسبوکار آنها گذاشته
شود .در بین بازاریها ترجی داده می شود که مشارکت سیاسی در حد امكان انجام
نشود .بهنظر میرسد به مانند هر نیروی فعال سیاسی بازار هم به دنبال منافع خود است.
یعنی بازار بالذات محافظهکار است».
 .2ناامیدی سیاسي :دومین عامل علّی در بهوجود آمدن بیاعتمادی تدریجی در بین
مشارکت کنندگان ،ناامیدی و یأس از بهبود و گشایش سیاسی و اقتصادی است.
رسول« :عدم برخورد و ارتباط صادقانه و دلسوزانه مسئولین ،مردم رو ازشون
گریاان کرده .همین مشارکتهایی که ما تا حا ،انجام دادیم ،نتیجهال چی شده؟ اومدن
به هر بهونه و وعده و وعیدی مردم رو کشوندن به صحنه .بعد گفتن ببینید این مردم ما
رو می خوان که اومدن تو صحنه .نه مردم اتفاقاً اومدند که تغییر ایجاد کنند .اما همیشه
دست خالی برگشتند (مردم) .مشارکت سیاسی من نه در جریان سود و زیان بازار تأثیر
داره نه در جریان داخلی و خارجی سیاست کشور .کی و کجا به خواست و حرم مردم

تبیین جامعهشناختي تنگناها و مشكالت ( ...رضا غالمي زرنه ،ابراهیم متقي و 679 )...

اتفاقی افتاده؟ اما آقایون سرشون فعالً گرم چپاول مملكته .این چیاا براشون مهم نیست».
فریبرز« :زیرا آن را برای کسبوکار خود خطرناك میدانند .یعنی اکثریت بازار این
مشارکتها را به سود خود نمیدانند برای اینكه امیدی به تغییر ندارند و قالبهای
سیاسی را در ایران بسیار مستحكمتر از آن میبینند که بتوانند تأثیرگذاری ملموسی بر
روی آن داشته باشند».

 .9شرايط مداخلهگر بهوجودآورنده پديده بياعتمادي تدريجي
.بيانجمني :بیانجمنی ،بیانگر واعیت یك جامعه نسبت به رشد و پیشرفت جوامع
 1
دیگر در زمینههای گوناگون است و تمام وجوه مناسبات اجتماعی انسان ازجمله سیاست،
اقتصاد ،فرهنگ و قوانین را شامل میشود .درباره پاسخ چیستی ع بماندگی ،پاسخها و
تعابیر گوناگونی مطرح شده است .بیقانونی و نبود سازمانهای مدرن ،بیسوادی ،ف ر،
ف دان امكانات ،پایین بودن سط اخالق در جامعه و وجود استبداد نمونههایی از این
مواردند (علمداری .)34 :1392 ،بنابر آنچه گفته شد ،بیانجمنی که از تبعات شكستها و
نادرستی تصمیمات کالن در ساختار حكومتهاست ،امروزه در ایران ،به یكی از شرایط
مداخلهگر ،در راستای ناامیدی و بیاعتمادی تدریجی مردم بدل گشته است.
بابك« :ازنظر من مشارکت سیاسی یعنی هرگونه فعالیت (یا حتی منفعل بودن) که
منجر به جابهجایی قدرت یا تأثیر قدرت روی مردم داشته باشد اطالق میشود .این
مشارکت فكر میکنم بهصورت نهادهای مردمی و سندیكاهای مست ل باید باشد .چون
اقتصاد ما سیاستزده است هر فعالیت اقتصادی که اتفاق میافتد به شكلی مشارکت
سیاسی است .پس فساد و انصام چه بهصورت کوچك و بارگ آن به شكلی مشارکت
سیاسی است .بنابراین بازاری ها در ایران همواره در حال مشارکت سیاسی هستند
(ماصوصاً جایی که قانون اعیفه یا تیغ عدالت کنده) .من و خیلیهای دیگر بهعلت
خودخواهی یا عدم بینش اجتماعی مترقی مطالبهگری کمی داریم .و ف ط رفتار اقتصادی
و کارافرینی ما به شكلی مشارکت اجتماعی حساب میشه .من تجربهای نداشتم
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(حضور در گروه های ثانویه) .ولی تا این سندیكاها مست ل از حاکمیت و فرهنگهای
مذهبی وابسته به قدرت نباشند قابلپذیرل از سمت توده بازار نیستند و ف ط نوعی
نمونه اعیف شده حاکمیت است».
حمید« :ببینید ،نتیجه همه این بیتدبیریها در عرصههای اقتصاد و سیاست داخلی
و خارجی ،می شه پس افتادن حكومت و کل جامعه .قبل از ان الب ما در فكر ژاپن
شدن بودیم .ا،ن حتی نمی تونیم خودمون را با افغانستان و پاکستان م ایسه کنیم .چرا؟
چون آقایون ما رو ع ب بردند .ثروت و منابع ملی و سرمایههای انسانی رو وارت
کردند .هیچ کسی که سرل به تنش بیارزه و بتونه بره از ایران ،تمایلی به ماندن ندار .ما
به معنای واقعی کلمه ،پی افتادیم .یك ع بگرد با شتاب و تمامعیار».
 .2اقتدارگرایي :یكی از شاخصهای مهم توسعه در هر کشوری ،وجود و تناسب
آزادیهای مدنی ،هماهنگ با استاندارهای بینالمللی است .ازنظر دال ،هرچه میاان
اقتدارگرایی حاکمان یك جامعهای بیشتر باشد ،میاان مشارکت افراد آن جامعه کاهش
مییابد .اگر افراد جامعه ،بعد از بیان نظرها و انت ادهای خود ،احساس امنیت نكنند و
همواره در انتظار برخوردهای تنبیهی و مجازاتگونه ازسوی نظام باشند ،این یكی از
شرایط مداخلهگر در ایجاد عدم مشارکت و بیاعتمادی خواهد بود .عباسی ،در مورد
آزادی بیان و ع یده مینویسد«:آزادی ع یده و بیان از یكدیگر جداشدنی نیستند ،آزادی
ناست بدین معناست که یك شاص بتواند آنگونه که میخواهد فكر کند و آزادی دوم،
ابراز و برمال کردن ع اید و افكار برای دیگران از راه وسایلی همچون سان گفتن،
رسانهها ،مطبوعات و آموزل ،نمایش ،سینما ،رادیو و تلویایون و  ...است .این
آزادیهای دوقلو برای شكوفاندن هر یك به دیگری نیازمند است» (عباسی.)152 :1390 ،
ازسویدیگر ،راوانی نیا براساس رأی فالسفه ،وجود آزادی بیان را با شرایط ذیل،
محدود و مورد ن ض میداند.
ر در واعیت تضاد بین دو یا چند حق بنیادین،
ر در واعیت تضاد بین محتوای روشن یا نیمهروشن (مبهم) یك حق،
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ر در واعیت تضاد بین یك حق بنیادین و خطر جدی و شدید تهدیدکننده جامعه،
ر در واعیت تضاد بین ح وق و هنجارها و ارزلهای فرهنگی اساسی یك
جامعه (راوانی.)83 :1395 ،
احسان« :ازطرمدیگه [دیگر] ،شما با خودت فكر میکنی و یه نگاه به تجارب و
اتفاقات این چند سال میندازی .می بینی اونایی که حرم درست رو زدند ،یا به
تالفات و فسادها و رانتخواریها اعتراض کردند ،ا،ن یا کشته شدند یا با حكمهای
سنگین در زندانهای طو،نیمدت دارند میپوسند .آیا میتونی بیای وسط برای
مشارکت؟ خب حرم منم دقی اً حرم اونایی هست که ا،ن زندان هستند یا متواری
شدند .وقتی من نمیتونم حرفم رو بانم ،بیام وسط بگم چی؟».
احمد« :پسرعموی من در سن  17سالگی بهعنوان ماالف سیاسی زندانی شد و در
سن  27سالگی از زندان آزاد شد .شما فكر کن یه نوجوان  17ساله چطور میتونه ماالف
سیاسی باشه؟ قطعاً اینجور برخوردها باعث میشه یك زهرچشمی از ماالفان و حتی
بیتفاوتها بگیرند .در این چنین فضای رعب و وحشتی که یا باید تابع باشی یا هاینههای
هنگفت (زندان ،جریمه و حتی مرگ) پرداخت کنی ،ترجی میدی سكوت کنی».

 .10راهبردها مشاركتكنندگان
.1دموکراسياتحادیه:بر اساس نظریه سیمور مارتین لیپیست ،افرادی که در اجتماع
شغلی فعالترند ،میاان عالقه ،تعهد و درگیری سیاسی آنها نیا بیشتر است ،بنابراین،
درجه با،ی مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار میآوردند ،ارتباط دارد .این
راهبرد ،از طرم اکثر مشارکتکنندگان بهعنوان یك راهحل برای حل بحران بیاعتمادی
به وجود آمده بین مردم و حاکمیت ،ارا ه شد .منظور از دموکراسی اتحادیه ،اهتمام
مسئو،ن برای حلوفصل مشكالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و مهمتر از همه
پرداختن به مسا ل و مشكالت داخلی و ایجاد گشودگی سیاسی اجتماعی است.
مرتضی« :شرایط و زمینههای ایجاد مشارکت در بین مردم ،روراستی با مردم و
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شفافیت کامله .خشك کردن ریشه عمیق فساد اقتصادی و پارتیبازیه .وجود داشتن
قضاتی شجاع و عادل و مست له .اهمیت واقعی دادن به مردمه .تا این اتفاقها نیافتد،
مشارکتی صورت نمیگیرد اگر هم صورت گیرد ،کامالً نمایشی و ساختگیه».
محمدحسین« :اما در کل اقتصاد کشور از بازار و تجارت میگذره .همه دولتها
باید یه محیط امنی رو برای تاجران و سرمایه داران فراهم کنند .تا فرار سرمایه رخ نده.
اما خب ما توی این چند سال چه امنیت سرمایهگذاری داشتیم؟».
 .2کاهش دخالتهای سیاسي نظامي :گستره حوزه ورود و دخالتهای نظامی و
سیاسی به حوزههای اقتصادی و عمومی ،ازنظر بسیاری از کارشناسان و نظریهپردازان
علوم سیاسی و اقتصادی ،بهعنوان مانعی برای توسعه اقتصادی ،آزادیهای مدنی و
همچنین ایجاد شكام و عدم اعتماد مردم بهنظام سیاسی است« .افاایش کنترل حكومت
بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبارآمیا و ویر آن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را
کاهش میدهد و ازاینرو مانع توسعه سیاسی میشود» (ونینژاد« .)1395 ،معمو ً،در
شرایط بحرانهای ساختاری ،کنترل حكومت بر انواع منابع افاایش مییابد .این بحرانها
را می توان در افول نظام سیاسی ،ان الب سیاسی ،اعف ملی و اقتصادی در قبال نظام
بینالمللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نااع بر سر قدرت
سیاسی یافت .همچنین کنترل متمرکا بر منابع ماتلف در فرایند اولیه تكوین دولتهای
ملی مدرن (دوران حكومتهای مطل ه) بهدلیل ساختاری ارورت مییابد .بههرحال
پیدایش کنترل متمرکا بر منابع پیش از گسترل مشارکت در قالب سیاسی مانعی بر سر
راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجاد میکند .زیرا کنترل حكومت بر منابع
قدرت بر میاان اقتدار و تمرکا قدرت در حكومت میافااید و از امكان رقابت و
مشارکت سیاسی میکاهد .تمرکا منابع ماتلف در دست حكومت ممكن است کارایی
حكومت را افاایش دهد  ،اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت سیاسی خواهد شد و این به
معنا عدم توسعه سیاسی است و مانع از آن خواهد شد» (ونینژاد .)1395 ،بنابراین،
مشارکت کنندگان پژوهش نیا ،کاهش این نوع دخالتها و ردپاهای سیاسی و نظامی را
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در گستره حوزه عمومی و اقتصادی ،یكی از راهكارهای فا ق آمدن بر بیاعتمادی
تدریجی مردم به نظام سیاسی و افاایش مشارکت آنها ،قلمداد میکنند.
فریبرز« :مثال به نظرم عضویت در بسیج را نمیتوان هرمردیرف عضرویت در یرك
حاب سیاسی یا اتحادیه خاص دانست .بره نظررم ارگرانهرای نظرامی در برازار بیشرتر
میتواند دافعه ایجاد نمایند تا جاذبه .زیرا اصل اساسی قرارداد و دادوستد را که ناشی از
برابری طرفین است زیر سؤال می برند .در امن منطق یك فررد نظرامی منطرق اسرلحه
است که با منطق بازار در تضاد است».
موسی« :نمی شه در تمام کارهای مردم دخالت کرد .از واعیت پوشش و
حجابشان گرفته تا باورها و مناسك مذهبیشان .یعنی این حكومت به همه کار مردم
کار داره ا ،به مطالبات واقعیشان .به نظرم سازمانهایی مثل بسیج یا سپاه باید از
دخالتهای رو به افاایش شان از حریم خصوصی مردم ،بكاهند و محدود بشند .مردم
باید بتونند تنفس کنند بدون دیكته کردن اید ولوژیهای شكستخورده».

 .11پيامدها
 .1ناهمدلي سیاسي :در این پژوهش ،عمدهترین و اصلیترین پیامد بیاعتمادی
تدریجی ،عبارت بود از ناهمدلی سیاسی .این پیامد با توجه به علل و شرایط
مداخله گرهایی که قبالً توای

آنها آمده است ،پیامدی مورد انتظار بهشمار میرود.

سرکوب و فضای اختناق و مسدودیتهای ارتباطی با نظام یكی از عمده د،یل این
پیامد است «سرکوب ادراك شده ،بهعنوان یكی دیگر از ویژگیهای زمینه سیاسی ،به
معنای محدودیت نظاممند ادراك شده از جانب شهروندان در شیوه حكومت است.
نظامها و حامیانشان سرکوب سیاسی را بهمنظور کاهش یا ممانعت از فعالیتهای
ماالفان خود یا محدود کردن سط و ماهیت ت اااهای شهروندان از نظام و دولت به
کار میگیرند» (عبادی ،قلیپور و پیراننژاد .)37 :1393 ،هوشنگی و جعفرپور نیا از بین
رفتن اعتماد بین مردم و نظام سیاسی را ازجمله عوامل کاهش مشارکت سیاسی دانسته
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و مینویسند« :اعتماد اصلیترین جاء سرمایه اجتماعی یك نظام سیاسی بهشمار میرود.
برقراری فضای اعتماد میان دولت و ملت موجب تعامل بیشتر و بهتر آنها و افاایش
مشارکت سیاسی مردم و کارایی نهادهای سیاسی می گردد و در م ابل کاهش آن موجب
عدم حمایت و پشتیبانی مردم از مسئو،ن ،عدم رعایت قوانین و م ررات (مگر
بهاجبار) ،عدمحمایت از برنامههای دولت ،کاهش مشارکت سیاسی ،سرایت بیاعتمادی
به نهادها و سازمان های دولتی و در موارد خیلی حاد موجب بحران مشروعیت
میگردد» (هوشنگی و جعفرپور.)1 :1391 ،
مرتضی« :مشارکت سیاسی مردم در صورتی میتونه در زندگیشون تأثیر بذاره کره
افراد منتاب شده عام و تروان تغییرر و اصرالح داشرته باشرند .کره تجربره نشرون داده
همچنین اتفاقی نمیافته .نتیجه دیگهل اینه که وقتی  40سال پیش همین مردم جونشون
رو برای اهدام این نظام میدادند ا،ن ان در بهشون بدبین هستند که حاارر نیسرتند در
هیچ مشارکتی وارد بشند».
محمدحسین« :مثالً ظاهراً ما در ایران انتاابات داریم و مهمترین زمانی که مردم
می تونن وارد مشارکت بشند همین انتااباته .اما عمالً بارها دیدیم چه در تهران چه در
شهرستانها و حتی روستاها ،این انتاابات سالم برگاار نمیشه .از انتاابات نمایندگان
اصل  ،تا ت لب در تبلیغات و رأی خریدن و تطمیع گرفته تا دهها تالف ریا و کالن
دیگه .بعد که آقایون یا خانمها وارد شغل و پست و م ام جدیدشون میشن کالً شعارها
و برنامههاشون رو فرامول میکنند .بعد میبینی تو موندی و همون مشكالت نخنما
شده قدیمی با کلی مشكالت جدید».
پسرویسیاسي،اقتصادی:پیامد دیگر بیاعتمادی تدریجی در مردم ،پسروی سیاسی
 .2
و اقتصادی است .پیامدهای این پسروی ،وجود انواع تحریمهای اقتصادی ر سیاسی،
مشكالت و کموکاستیهای مدیریتی ،ناراایتیهای داخلی ،اقتصاد و سیاست رانتی است.
افشین« :این تناقضات تأثیر زیادی بر زندگیمون گذاشته .روزبهروز بر مشكالت
افاوده میشه .تمام مشكالت مردم همچنان پابرجاست و روزبهروز این ساتیها بیشتر
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میشه .حداقل تا قبل از دوره احمدی نژاد که شرایط بازاریان و مردم تا حدودی بهتر
بود .تورم مثل ا،ن با ،نبود و دخل وخرج مردم تا حدودی در تناسب بود تا بحث
یارانهها و تحریم ها پیش اومد .عدم توجه دولت به مشاول و عدم حمایت از آنها باعث
شده که روزبهروز شرایط واسه مردم و خصوصاً بازاریان روزبهروز بدتر و بدتر میشه.
خیلی از بازاریان ورشكست شدن و خیلی از این قشر بیچاره به خاطر ورشكستگی و
بدهی توی زندان بهسر میبرند .من خیلیها رو میشناسم که ا،ن در زندان هستند.
همین افاایش قیمت بناین هست که باعث افاایش کرایهها شد و بهتبع آن قدرت خرید
مردم واقعاً پایین اومد و وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد طبیعتاً روی کسبوکار تأثیر
منفی میذاره از طرفی هاینهها ،مثل هاینههای اجارهبها ،آب ،برق ،تلفن ،افاایش پیدا میکنه».
حمید« :نتیجه این کارها در این چهل و اندی سال شده ف یرتر شدن ملت .ملت عمالً زیر
بار هاینههای کمرشكن و عدم درآمد کافی که خودل به خاطر عدم امنیت اقتصادی و سیاسی
هست ،دارند جون میکنن .یك ورشكستگی سیاسی و اقتصادی بر این جامعه حاکم شده».

 .12بحث و نتيجهگيري
نتایج این پژوهش نشان می دهد که فشار دوجانبه سیاست بر اقتصاد و ناامیدی سیاسی
از شرایط علی سبب بهوجود آمدن بیاعتمادی تدریجی در بین بازاریان و کاهش
تدریجی مشارکتهای سیاسی آنها در دهه اخیر شده است .ع بماندگی سیاسی –
اجتماعی و عدم وجود آزادی بیان ،از عوامل مداخلهگر در بهوجود آمدن بیاعتمادی
تدریجی بهشمار می رود .در این پژوهش ،خط اصلی داستان ،عبارت بود از عدم اعتماد
و از دست رفتن تدریجی آن نسبت به مسئو،ن و رهبران سیاسی که اکثریت
مشارکت کنندگان ،به آن اذعان داشتند .شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور طی
سالهای بعد از ان الب بهویژه سالهای اخیر ،بهدلیل فشار تحریمهای سیاسی و
اقتصادی ،شرایط زندگی و معیشت مردم را با تنگنا مواجه کرده است .ازسویدیگر،
ناامیدی از اصالحات اقتصادی و سیاسی پایدار و تأثیرگذار (بهدلیل رواج فساد و
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بیسامانی اقتصادی و سیاسی) موجب شده مشارکتکنندگان اعتماد خود به حاکمیت را
از دست بدهند و مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی خود را در جریان و سمتوسوی
مشی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور دخیل نمیدانند .براساس یافتههای این
پژوهش ،تدابیر اصالحی عمیق و عدم دخالتهای نظامی و سیاسی در مسا ل اجتماعی
و اقتصادی ،راهبرد مورد توافق مشارکت کنندگان برای فا ق آمدن بر شرایط کنونی و
مشكالت عدیده سیاسی و بهویژه اقتصادی است.
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چكيده
از مهمترين اهداف هر كشـــور برقراري ثبات در همه ابعاد اســـت كه در ســـايه ثبات
ســرمايهگذاري ،رشــد اقتصــادي و ســاير اهداف در ســطح كﻼن محقق ميشــود و زمينه
تو سعهيافتگي را فراهم ميكند .اين پژوهش در تﻼش ا ست ابعاد و عوامل مؤثر بر بيثباتي
در اقتصـــاد ايران را بررســـي كند .براي اين منظور عﻼوهبر تحليل شـــاخصهاي بيثباتي
)اقت صادي ،مالي و سيا سي( از آزمون عليت گرنجر و مدل خود رگر سيون برداري ا ستفاده
شده است .تحليل شاخصهاي بيثباتي نشان ميدهد بعد از جنگ هر سه شاخص ريسك
اقتصادي ،مالي و اقتصادي كاهشيافته است اما طي سه دهه اخير ريسك سياسي در كشور
افزايش ،ري سك اقتصادي هر چند نوسان زيادي تجربه كرده ا ست ،ولي بدون تغيير بوده و
ري سك مالي كاهش يافته ا ست .نتايج آزمون عليت ن شان ميدهد بيثباتي سيا سي عليت
گرنجري بيثباتي اقت صادي و مالي ا ست .همچنين برر سي توابع عكسالعمل آني حاكي از
آن است كه با افزايش بيثباتي سياسي ،بيثباتي اقتصادي و مالي افزايش مييابد.
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 .1مقدمه
همواره یكی از دلمشغولیهای مسئو،ن و سیاستگذاران ثبات کشور بوده است .وقتی
از ثبات صحبت میکنیم ،وجههای ماتلفی از آن در نظر گرفته میشود .ثبات میتواند
بهصورت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،مالی و اقتصادی باشد .بهگونهای که تغییر هر یك
از این موارد منشأ بسیاری از تحو،ت برای کشورهاست .در سایه ثبات ،تصمیمگیری
برای عوامل اقتصادی راحتتر است و انتظار میرود سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
افاایش یابد و زمینه برای توسعهیافتگی فراهم شود .در م ابل در شرایط بیثباتی،
تصمیمگیری های آینده پیچیده و مشكل خواهد بود و این بیثباتی تصمیمات عامالن
اقتصادی را متأثر میسازد و به انحرافات در تصمیمگیری آنها منجر میشود.
از سویی آسیبپذیریهای مالی ،اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی که بهدلیل
شرایط بیثباتی رخ می دهد دانشمندان این حوزه را ترویب کرده است تا عوامل مؤثر
بر این آسیبپذیریها را مورد بررسی قرار دهند .پژوهشهایی در این راستا انجام شده
است ،اما همچنان درك مناسبی از منابع آسیبپذیری و عوامل تعیینکننده بیثباتی این
حوزه وجود ندارد .مشكل میتواند باش بانكی اعیف ،یا بدهی خارجی بیشازحد
باش دولتی یا خصوصی و شاید مشكل از برخی موانع ساختاری رشد یا ریسكهای
سیاسی مانند عدم شفافیت نهادهای سیاسی یك کشور باشد.
این مشكالت در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است .مالحظه شده است
بیشتر کشورهای در حال توسعه محیط اقتصادی بیثبات و توأم با نوسانات شدید
دارند ،مطمئناً درك و شناخت درست ماهیت و علل این بیثباتیها در جهت رفع
اینگونه بیثباتیها یا درصورت نیاز هدایت آن به باشهایی که آثار جانبی کمتری به
بار میآورد کمكکننده است.
اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر شاهد نوسانات شدیدی در متغیرهای اقتصادی و
مالی بوده و در این زمینه پژوهشهایی نیا صورت گرفته است .در اولب این مطالعات
آثار بیثباتی بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی سرمایهگذاری و تورم بررسی شده اما
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در مورد علت و ابعاد بی ثباتی پژوهش چندانی صورت نگرفته است .پژوهش حاار در
م ایسه با پژوهشهای دیگر بهطور همزمان شاخصهای ریسك سیاسی ،مالی و
اقتصادی را در اقتصاد ایران بررسی میکند و در تالل است عالوهبر تحلیل واعیت
موجود شاخصهای بیثباتی در کشور به این سؤال پاسخ دهد که آیا بیثباتیهای
اقتصادی ،مالی و سیاسی علت یكدیگرند یا خیر؟ اگر چنین است ،آیا علیت آن
یكطرفه است یا علیت دو طرفهای بین انواع بیثباتیها وجود دارد؟ به این منظور
پژوهش حاار سعی دارد با رویكردهای اقتصادسنجی همچون رویكرد خودرگرسیون
برداری ( )Vector Auto Regressive. VARو آزمون علیت گرنجر (

Granger

 )Causality Testبرای دوره  1363-1398به این سؤا،ت پاسخ دهد .مطمئناً پاسخ به
این سؤا،ت میتواند به سیاستگذاران در حل مسا ل و مشكالت اقتصادی کمك کند.
دادههای مورد استفاده پژوهش (شاخصهای بیثباتی مالی ،سیاسی و اقتصادی) از
مؤسسه راهنمای بینالمللی ریسك کشوری (

International Country Risk

 )Guide.ICRGکه شاخصهای جامعی برای انواع ریسكها در اختیار میگذارد
استاراج شده است.
در قسمت دوم مبانی نظری و تجربی تح یق آورده میشود .قسمت سوم به بررسی
ریسك و ابعاد آن در اقتصاد پرداخته است .قسمت چهارم مدل و برآورد آن ذکر خواهد
شد .درنهایت در قسمت پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهای تح یق ارا ه میشود.

 .2مباني نظري
براساس تعریف مؤسسه ریورت ،اصطالح «ثبات اقتصاد کالن» واعیتی از اقتصاد ملی
را توصیف میکند که در آن آسیبپذیریهای ناشی از شوكهای خارجی به حداقل
برسد (راسای و منتظری .)13 :1394 ،براساس تعریف مؤسسه پی .آر .اس ( Political

 )Risk Service. PRSبی ثباتی اقتصادی با پنج عامل تولید ناخالص داخلی سرانه ،رشد
اقتصادی ،نرخ تورم ،توازن بودجه بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و تراز
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تجاری بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی شناسایی میشود .بیثباتی مالی نیا
به واعیتی گفته میشود که بحرانهای مالی نظاممند ،ثبات اقتصاد کالن را تهدید کند.
بحران مالی به یك تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی ،شامل
نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت دارایی ها (اوراق بهادار ،سهام ،مستغالت ،زمین) و
ورشكستگی و س وط مؤسسات مالی اطالق میشود (میرباقری هیر ،ناهیدی امیرخیا و
شكوهیفر .) 25 :1395 ،ثبات سیاسی مفهومی پیچیده است که تاکنون بر سر تعریف و
تعیین مصادیق و ویژگیهای آن اجماعی شكل نگرفته است .ریسك سیاسی به دنبال
تكامل تدریجی تئوری اقتصادی در اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا ،از
رویدادهای سیاسی و شرایط نامطلوب در امور بینالمللی بهوجود آمد .جنگها،
درگیریهای داخلی و حمالت تروریستی خارجی همگی برای ایجاد بیثباتی سیاسی
پیش نیازند .ریسك سیاسی اشاره به تغییر دارد و تغییر را اولب دولت ایجاد میکند که
به شكلگیری مجدد محیط کسبوکار در یك کشور منجر میشود .این ریسك از طریق
ثبات دولت ،م دار است الل قوه قضایی و اعتبار یك نظام قانونی درك شده است.
براساس رویكرد مفهومی ساندرز ،بیثباتی سیاسی زمانی است که واعیت سیاسی
جاری با واعیت سیاسی پیشین تفاوت پیدا میکند و واعیت جدید را احتماً،
نامطمئن میخوانند .به طورکلی چنانچه در هر ن طه زمانی خاص ،تعداد و شدت وقوع
تغییرات چالشها نسبت به هریك از ارکان یك نظام سیاسی (رژیم ،جامعه و حكومت)
از الگوی خاص هنجاری پیشین در آن نظام سیاسی دچار انحرام و دگرگونی شود،
این واعیت را میتوان الگوی هنجاری جدید یا بیثبات سیاسی دانست (درینی و
همكاران.)106 :1395 ،

.1-2رابطهبینثباتماليواقتصادی 
در ادبیات اقتصادی ،پیوند بین رشد اقتصادی و توسعه مالی را میتوان در مطالعه شومپیتر
( )1912درباره اقتصاد آلمان (که ادبیات گستردهای را ،با هدم بررسی فرایههای رشد
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مبتنیبر بودجه ،ایجاد کرد) جستوجو کرد .وی تأکید دارد تاصیص منابع از طریق
تعمیق مالی ،راهی برای انت ال منابع کمیاب بهسمت مناطق با رشد کمتر بهوجود آورده
است و در نتیجه رشد اقتصادی را بهبود میباشد .طبق این دیدگاه رسیدن به رشد و
توسعه اقتصادی مطلوب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیا مناسب منابع مالی
ویرممكن است .در این راستا نظام مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطالعات درباره
فرصتهای سرمایهگذاری ،تجمیع و تجهیا پساندازها ،نظارت بر سرمایهگذاریها و
اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کا،ها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسك با
کاهش هاینههای مبادله و کسب و تحلیل اطالعات موجب تاصیص بهتر منابع و
درنهایت افاایش رشد اقتصادی شوند .همچنین نظام مالی کارآمدتر موانع تأمین مالی
خارجی را کاهش میدهد و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به
سرمایههای خارجی زمینه گسترل سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم کند
(فلیحی و باارا ی.)78 ،1395 ،
در م ابل برخی از اقتصاددانان معت دند ،با توجه به اینكه عمده مت اایان باش
مالی ،بنگاه ها و خانوار است و در اثر رشد اقتصادی ،ت ااا برای خدمات مالی توسط
آنها افاایش می یابد ،رشد و توسعه اقتصادی عامل توسعه نظام مالی است .در شرایط
بیثباتی اقتصاد کرالن ،تصمیمگیری های آینده پیچیده و مشكل بوده و این بیثباتی
تصمیمات عامالن اقتصادی را متأثر میسازد و به انحرام تصمیمات منجر میشود
(راسای و منتظری .)9 :1394
بهطورکلی میتوان گفت ،دیدگاههای اقتصادی صاحبنظران درزمینه ارتباط بین
باش مالی و عملكرد اقتصادی در طول دهههای اخیر فراز و نشیب فراوانی را طی
کرده است .بهطوریکه در ابتدا ع یده بر این بود که رشد اقتصادی زاییده تعمیق و
توسعه مالی است ،بعد از آن بر ت دم باش واقعی اقتصاد بر باش مالی تأکید شد .در
برخی مواقع عدم وجود رابطه بین این دو متغیر مورد بحث قرار گفته است .در
سالهای اخیر هم اذعان میشود این ارتباط بسته به ساختار مالی و اقتصادی و سط
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توسعه کشورها در بین کشورهای ماتلف متفاوت است (آقایی ،کوهبر و احمدینژاد،
 .)31 :1397بهطور خالصه میتوان گفت که درخصوص ادبیات بین باش مالی و
باش ح ی ی و ت دم هریك اتفاقنظر وجود ندارد.

.2-2رابطهبینثباتسیاسيواقتصادی 
در حالت کلی میتوان ادعا کرد ن طه آواز بیثباتی سیاسی ،ت ااا برای تغییرات سیاسی
است .این ت ااا از دو جنبه بررسی میشود .جنبه اول ازنظر نیاز به تغییرات است که از
ساختار داخلی حاکمیت سیاسی شروع میشود و ناشی از عوامل متعددی چون بهوجود
آمدن اختالم و کشمكش میان سیاست گذاران است .ازنظر دوم احساس نیاز به اعمال
تغییرات از خارج سیستم به ساختار سیاسی تحمیل میشود .والباً منشأ این ت ااا
میتواند افاایش سط

آگاهی مردم ،ناراایتی از نظام سیاسی ،فشار گروههای

اپوزیسیون و  ...باشد .حكومت نیا با مشروعیت سیاسی یا تهدید و سرکوب به ثبات
سیاسی دست می یابد .سرایت این تشنج و ناآرامی به فضای اجتماعی ،تمرکا ،زم برای
مدیریت اقتصادی را از بین میبرد و چهبسا نوع کنش و ت ابل اعتراای فضای اجتماعی
همچون اعتصابات ،اقتصاد را با بحرانها و چالشهای جدی مواجه میسازد .بههرحال
آنچه مسلم است ،بیثباتی سیاسی فارغ از نوع و شدت خود همواره انرژی و
پتانسیلهایی را که باید در مسیر رشد اقتصاد بهکار گرفته شوند را از بین میبرد و روند
طبیعی نظام اقتصادی را در اثر سوءمدیریت که ناشی از منازعات درونحابی و
برونحابی است؛ منحرم میسازد و سرعت رشد اقتصادی را کند میکند (شاهآبادی و
بهاری.)55 :1393 ،
در این زمینه دو رویكرد متعارم و نامتعارم وجود دارد .در رویكرد سیاسری اول:
دستهبندیهای متعددی درباره چرخههای تجاری ر سیاسی وجود دارد که مهمترین آنها
طب هبندی است که رویكردهای اصلی در پیشینه چرخههای سیاسی را به دو شكل کلری
دستهبندی کرده است :یكی مدل فرصتطلبی و دیگری مدل حابری اسرت .در رویكررد
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دوم فیلدینگ ) (Fielding, 2000معت د است یرك همبسرتگی قروی میران میراان رشرد
اقتصادی بلندمدت و ویژگیهای سیاسی آن کشور وجرود دارد .ایرن ویژگریهرا شرامل
عواملی از قبیل درجه دموکراسی ،درجه ح وق شهروندی و درجه ح وق سیاسی است.
درصورت بی توجهی به ح وق شهروندی و سیاسی ممكن است خطرر سررمایهگرذاری
بلندمدت افاایش یابد و این امر سبب کاهش انباشت سررمایه و بهررهوری نیرروی کرار
می شود .این واعیت همچنین ممكن است سبب برهم زدن فعالیت اقتصادی یا انحرام
تاصیص عوامل و کاهش مجدد کرارایی عوامرل شرود .نترایج برهدسرت آمرده از مردل
فیلدینگ میدهد اثر بیثبراتی سیاسری برهوجرود آمرده برهواسرطه مسرئله اعتراارات و
درگیریهای خیابانی بر چرخههای تجاری درخور توجه است .آنچه مشاص اسرت در
رویكرد اخیر وجود عوامل سیاسی نظیر متغیرهای بیثباتیهرای سیاسری در آنهرا ن رش
محوری و کلیدی دارد (اقبالی و سایه میری .)378-379 :1400 ،برهطرورکلی بریثبراتی
سیاسی از کانالهای ماتلفی میتواند بر اقتصاد اثرگذار باشد:
بیثباتی سیاسی به متالال شدن ح وق مالكیت فردی و قراردادها منجر میشود که
مانعی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت و معامالت اقتصادی است (اصغرپور ،احمدیان و
منیعی176 :1392 ،؛ کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم .)44 :1398 ،دیگر اینكه عدم
وجود یك نظام سیاسی باثبات پیشبینی ماهیت و عملكرد دولتهای آینده و تغییرات
سازمانی را ویرممكن میسازد .این عامل باعث میشود تا سرمایهگذاران محیطهایی که
قابلیت پیشبینی دارند را ترجی دهند (اصغرپور ،احمدیان و منیعی .)1392،عالوهبر این،
بیثباتی سیاسی میتواند تغییرات قابلتوجهی را بر هاینههای عمومی دولت در قالب
هاینههای امنیتی ،نظامی ایجاد کند .بهعبارتدیگر ،بیثباتی سیاسی قادر است بر رفتار
مالی دولت تأثیر گذارد ،اولویتهای سیاسی را جایگاین اولویتهای اقتصادی کند و از
این طریق کسری بودجه را افاایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد .بهعبارتدیگر افاایش
ثبات سیاسی باعث کارآمدتر شدن هاینههای دولت خواهد شد .در شرایط ثبات سیاسی
دولتها عموماً منابع خود را صرم ارت ای زیرساختها ،بهبود نظام آموزشی و ارت ای
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سالمت در جامعه میکنند (کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم.)44 :1398 ،
بیثباتی احتمال شرکت افراد فرصتطلب در فعالیتهای واسطهگری را افاایش و
منابع را بهسمت فعالیتهای ویرمولد سوق میدهد (اصغرپور ،احمدیان و منیعی،
 ) 176 :1392و منجر به کاهش ارزل پول ملی میشود و افاایش قیمتها و تالال
ذخایر بانك مرکای را به دنبال دارد (کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم.)44 :1398 ،
درنهایت زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث
تاریب داراییها و تهدیدی برای سرمایهگذاران محسوب میشود .ازطرمدیگر با
گسترده شدن خشونت بازارها به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درمیآیند که صدمه جدی
بر ساختار اقتصاد وارد میشود (اصغرپور ،احمدیان و منیعی .)176 :1392 ،بیثباتی
سیاسی و وجود ریسك در کشور میتواند بر انتظارات ذهنی افراد جامعه اثرگذار باشد.
این انتظارات سرمایهگذاران را برای شرکت در فعالیتهای تولیدی با تردید مواجه
میکند و سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد .انتظارات ذهنی افراد جامعه بهدلیل
عدم ثبات سیاسی از طریق اعتصابات نیروی کار و عدم اطمینان شغلی بر بازار نیروی
کار نیا اثرگذار است و از راه کاهش بهره وری و در ادامه آن کاهش درآمد به کاهش
سرمایهگذاری منجر میشود (کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم.)44 :1398 ،
بیثباتی اقتصادی نیا میتواند به بیثباتی در شرایط سیاسی یك کشور منجر شود.
ثبات در متغیرهای اقتصا دی همچون نرخ تورم؛ نرخ ارز ،رشد اقتصاد باثبات و پایدار
می تواند به تداوم دولت و ایجاد شرایط ثبات ازنظر سیاسی منجر شود .چنانچه شرایط
بیثباتی در اقتصاد بهوجود آید آینده احااب و دولتها نیا تحت تأثیر آن قرار خواهد
گرفت و بهتبع آن بیثباتی سیاسی ایجاد خواهد شد .به این خاطر احااب و دولتها در
تالل اند برای استمرار و ثبات شرایط سیاسی و جلوگیری از شورلهای خیابانی و
ناامنی شرایط باثباتی در متغیرهای اقتصادی در جامعه فراهم کنند .بنابراین هرچند بیشتر
مطالعات علت بیثباتی اقتصادی را بیثباتی سیاسی میدانند ،اما رابطه بین ثبات سیاسی
و اقتصادی میتواند دوسویه باشد.
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.3-2رابطهبینثباتسیاسيومالي 
بهطورکلی بیثباتی سیاسی در شكلگیری تصمیمات زمانی و دا می یك کشور انحرام
ایجاد میکند و باعث دلسردی سرمایهگذاران شده و ثبات مالی کشور را از بین میبرد
(تغییر سیاستهای مكرر ،بهویژه در رابطه با اقتصاد میتواند به نوسان در بازار منجر شود.
در راستای این چشمانداز ،آسیبپذیری سیاسی احتما ً،ثبات مالی کشور را از بین
میبرد) .سیاستهای کوتاهمدت اقتصاد کالن بهدلیل خطر سیاسی بهوجود میآیند.
درح ی ت ،ریسك سیاسی بهدلیل تغییرات مكرر در سیاستها ،میتواند بهسرعت ریسك
مالی را افاایش دهد .بهعبارتدیگر تغییرات سیاسی در بدنه حاکمیت ازآنجاکه تغییراتی
در دیدگاههای اقتصادی به دنبال دارد تأثیر ملموس و سریعی بر نظام مالی میگذارد .در
هر کشوری که از دیدگاه سرمایهگذاران م دار ریسك در حد ویرقابل قبولی زیاد باشد،
هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق ناواهد شد .وقتی خبرها ازسوی کشورهای
ماتلف اعالم میشوند و درنهایت بهسمت بازارهای مالی و کا ،حرکت میکنند ،ریسك
سیاسی سبب نوسانات بارگی در تصمیمات سرمایهگذاران میشود .به همین دلیل
سرمایهگذاران درباره تغییرات در محیط سرمایهگذاری بهدلیل سیاستهای محلی و
جهانی خیلی نگراناند .مطالعات نشان میدهد عوامل تعیینکننده اصلی توسعه مالی شامل
منشأ ح وقی ،نهادها ،سیاست باز اقتصادی و عوامل سیاسی است .در میان این عوامل
تعیینکننده ،عوامل سیاسی منبع مهمی بهشمار میآیند که از سیاستها و چارچوبهای
اجرا شده قانونی و نهادی نشئت گرفته و بر توسعه نظام مالی تأثیرگذارند .درح ی ت،
چارچوب اقتصاد سیاسی پویا نشان میدهد نهادهای اقتصادی و سنتهای قانونی بر رشد
اقتصادی و همچنین توسعه مالی تأثیر میگذارند (گوگردچیان و همكاران.)140 :1394 ،
بیثباتی مالی بهخصوص ازنظر شرایط بینالمللی نیا میتواند به بیثباتی سیاسی
منجر شود .افاایش در بدهی خارجی ،تغییرات نرخ ارز و  ...میتواند در شرایط سیاسی
یك کشور بیثباتی بهوجود آورد .بنابراین رابطه بین بیثباتی مالی و سیاسی رابطهای
دوسویه است.
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 .3مباني تجربي
در ارتباط با رابطه بین باش مالی و ح ی ی مطالعات زیادی در داخل و خارج انجام
شده است.

.1-3پیشینهمرتبطباثباتسیاسيواقتصادی 
در مطالعات خارجی آلسینا و پروتی ) ،(Alesina and Perotti, 1996بنهابیب و
روستیچینی ) ،(Benhabib and Rustichini, 1996دیوروکس و ون (Devereux and

) ،Wen, 1996آیان و ویگا ) ،(Aisen and Veiga, 2011ساسگروبر ،سانتاگ و تیرن
) (Sausgruber, Sonntag and Tyran, 2019بر این نكته تأکید شده است که بیثباتی
سیاسی بر متغیرهای اقتصادی همچون سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی
میگذارد .ساسگروبر ،سانتاگ و تیرن ( )2019تأکید کردند دموکراتیكسازی در بلندمدت
تولید ناخالص داخلی سرانه را حدود  20درصد افاایش میدهد .آنها همچنین دریافتند
تأثیرات مثبت دموکراتیكسازی در کشورهایی با سط توسعه متفاوت تغییر نمیکند.

در مطالعات داخلی کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم ( ،)1398جاللی ،انصاری
سامانی و هاتفی مجومرد ( )1396انصاری سامانی ،محمودی و نامداری (،)1395
شاهآبادی و بهاری ( ،)1393حیدری و علینژاد ( ،)1393اصغرپور ،احمدیان و منیعی
( ،)1392کمیجانی ،گرجی و اقبالی ( ،)1392جعفری صمیمی ،بابازاده و اکبریانمهر
( )1386و میدری ( )1374به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین ثبات سیاسی و
متغیرهای اقتصادی وجود دارد .برای مثال کازرونی ،اصغرپور و نفیسی م دم ( )1398با
استفاده از رول رگرسیون کوانتایل نشان دادند برقراری ثبات سیاسی و بهبود سط
دموکراسی عامل مهم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در ایران است.

.2-3پیشینهمرتبطباثباتماليوسیاسي 
مطالعات عمده در این زمینه عبارتاند از :براون ،هارلو و تینِك (Brown, Harlow and
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) ،Tinic, 1998کاتلر و همكاران ) ،(Cutler and et. al., 1989پانتاالیس ،استنگلند و
ترتل ) ،(Pantzalis, Stangeland and Turtle, 2000لی و بورن )،(Li and Born, 2006
بیالكوفسكی و دیگران ) ،(Bialkowski and et. al., 2008جولیو و یوك (Julio and
) ،Yook, 2012پاستر و ورونسی ) ،(Pastor and Veronesi, 2013اسمالس (Smales,

) ،2015و کریكاللی ) (Kirikkaleli, 2016که ارتباط بین ریسك سیاسی و نظامهای
مالی را بررسی کردهاند .این مطالعات تأکید دارند بیثباتی یا عدم اطمینان سیاسی برای
نظام مالی و ثبات آن مضر است .برای مثال کریكاللی ) (Kirikkaleli, 2016برای هفت
کشور بالكان نشان میدهد که ثبات مالی در بلندمدت بر ثبات سیاسی تأثیر میگذارد،
درحالیکه ثبات مالی و اقتصادی در بلندمدت بر یكدیگر اثرگذارند.

.3-3پیشینهمرتبطباثباتماليواقتصادی 
تاکنون ،دانشمندان مطالعات بسیاری انجام دادهاند ،از جمله گلداسمیت (Goldsmith,
) ،1969مكکینون ) ،(McKinnon, 1973راجان و زینگالس (Rajan and Zingales,
) ،1998لوین، ،وزا و بك ) ،(Levine, Loayza and Beck, 2000زانگ و کیم (Zang

) ،and Kim, 2007اودیامبو ) ،(Odhiambo, 2008چاکرابورتی )،(Chakraborty, 2008
کلمباژ ) .(Colombage, 2009آنها شواهدی برای حمایت از فرایه رشد به رهبری
مالی یافتند که توسط شومپیتر ( )1912مطرح شد .برای مثال زانگ و کیم ( )2007با
هدم بررسی اعتبار فرایه مالی برای اقتصادهای آسیای شرقی پژوهشی انجام دادند و
دریافتند یك علیت یك طرفه از رشد اقتصادی به توسعه مالی وجود دارد .در م ابل
روسو و واچتل ) (Rousseau and Wachtel, 2011و دمتریادس و ،و (Demetriades

) and Law 2006فرایه رشد مبتنیبر امور مالی را رد کردند و نتیجه گرفتند نظام مالی
بهتر ،توسعه اقتصادی یك کشور را تسریع نمیکند.
در مطالعات اخیر کرل ،هیوبرت و ،باندس (Creel, Hubert and Labondance,
) ،2015کورندی و دنك ) (Cournède and Denk, 2015و کریكاللی (Kirikkaleli,
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) 2019به مطالعه بین متغیرهای مالی و اقتصادی پرداختند و بر اهمیت باش مالی
برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کردند .کرل ،هیوبرت و ،باندس (Creel, Hubert

) and Labondance, 2015به ارتباط بین عملكرد اقتصادی و ثبات مالی در اتحادیه
اروپا پرداختند .آنها با استفاده از رول گشتاورهای تعمیم یافته

( Generalized Method

 )of Moments. GMMنشان دادند بی ثباتی مالی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین کریكاللی و اونیبر ) (Kirikkaleli and Onyibor, 2020به این نتیجه رسیدند
که ریسك سیاسی برای ثبات اقتصادی مضر است.
در مطالعات داخلی ،آقایی ،کوهبر و احمدینژاد ( )1397در بررسی ارتباط ثبات
مالی و اقتصادی به این نتیجه رسیدند که ثبات مالی تأثیر مثبتی بر عملكرد اقتصادی
دارد ،اما مطالعه اکبریان و حیدری پور( )1388نشان میدهد که گسترل بازار مالی در
کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

 .4روششناسي و تحليل دادهها
دادههای این مطالعه از مجموعه دادههای مؤسسه راهنمای بینالمللی ریسك کشوری
(ICRG

 )The International Country Risk Guide.که توسط شرکت پی .آر .اس.

منتشر میشود ،استفاده شده است .راهنمای بینالمللی ریسك کشوری برای پیشبینی
ریسك مالی ،اقتصادی و سیاسی در سال  1980توسط سردبیران گاارلهای بینالمللی،
در امور مالی و اقتصادی بینالمللی ایجاد شد .آنها برای تأمین نیازهای مشتریان برای
تجایهوتحلیل دقیق و جامع ریسكهای احتمالی در عملیات تجاری بینالمللی ،یك
مدل آماری برای محاسبه ریسكها بهوجود آوردند .سیستم راهنمای بینالمللی ریسك
کشوری یك ساختار ریسك جامع برای کشور با رتبهبندی برای ریسك کلی یا ترکیبی،
برای ریسك سیاسی ،مالی و اقتصادی و اجاای ریسك تشكیلدهنده این دستههای
ریسك گسترده ارا ه میدهد .این رویكرد کاربر را قادر میسازد تا تأثیر یك مؤلفه از
ریسك یا گروهی را بر ریسك کلی یك کشور ردیابی کند.
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در این باش ابتدا به توصیف شاخصهای ریسك (سیاسی ،اقتصادی و مالی)
ایران طی دوره  1363تا  1398پرداخته می شود و سپس مدل پژوهش ارا ه خواهد شد
و سپس با اس تفاده از اباارهای آماری و اقتصادسنجی به برآورد الگوی پژوهش پرداخته
و در نهایت تحلیل مدل ارا ه میشود.

.1-4آمارتوصیفي 
آمار توصیفی خالصه کردن و توصیف خصوصیات مهم متغیرهاست که بهمنظور
شناخت بیشتر متغیرهای مورد استفاده در تح یق استفاده میشود .در این باش به
توصیف سه شاخص ریسك سیاسی ،ریسك مالی و ریسك اقتصادی پرداخته میشود.

.1-1-4شاخصریسکسیاسي 
با وجود نظریههای گوناگونی که درزمینه بیثباتی سیاسی وجود دارد نظریه دیوید
ساندرز جامعیت بیشتری دارد .ساندرز استد،ل میکند مهمترین ویژگی تعریف از
بیثباتی پذیرل امكان وجود انواع متفاوتی از بیثباتی است ،بهزعم وی توجه به
مؤلفههای متفاوت بیثباتی اجتنابناپذیر است .چنین نگرشی باعث میشود ساندرز در
یك جا سیاده مؤلفه و در جای دیگر  19مورد از عوامل بیثباتی سیاسی را احصا کند
که از کودتا تا تغییر مكرر م امات سیاسی را دربرمیگیرد (احمدی و حاتمی:1399 ،
 .) 568با توجه به اینكه شاخص مورد استفاده برای ریسك سیاسی نیا از مؤلفههای
بسیاری برای محاسبه بیثباتی استفاده کرده است میتواند به نظریه بیثباتی سیاسی
ساندرز نادیكتر باشد .برای محاسبه شاخص ریسك سیاسی از رتبهبندی ریسك
سیاسی مؤسسه پی .آر .اس .استفاده شده است .هدم این مؤسسه ارا ه ابااری برای
ارزیابی ثبات سیاسی کشورهاست که قابلیت م ایسه با یكدیگر را داشته باشند .حداقل
تعداد امتیازاتی که میتواند به هر جا اختصاص یابد صفر است ،درحالیکه حداکثر
تعداد امتیازات به وزن ثابتی که در ارزیابی کلی ریسك سیاسی داده میشود بستگی
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دارد .هرچه عدد شاخص ریسك کم تر باشد ،ریسك بیشتر است و برعكس .در رول
راهنمای بین المللی ریسك کشوری حداکثر شاخص ریسك سیاسی  100امتیاز است و
اگر کشوری امتیاز آن به عدد  100نادیك جا کشور با ریسك سیاسی پایین طب هبندی
میشود .مؤلفههای ریسك سیاسی عبارتاند از :ثبات دولت ،شرایط اقتصادی ر
اجتماعی ،افق سرمایه گذاری ،تنش داخلی ،تنش خارجی ،فساد ،دخالت نظامی در امور
سیاسی ،تنشهای مذهبی و قومی ،نظم و قانون ،پاسخگویی دموکراتیك و کیفیت
بوروکراسی .قابلذکر است که توالی و امتیاز هر مؤلفه متفاوت است 1.بهطورکلی،
ریسك سیاسی از  ٪ 0/0تا  ٪49/9نشاندهنده ریسك بسیار با،یی است% 50/0 .تا
% 59/9ریسك با،؛  ٪60/0تا  ٪69/9ریسك متوسط؛ % 70/0تا  %79/9کمریسك؛ و
 ٪80.0یا بیشتر ،بسیار کمریسك است.
مرور تاریای بر تحو،ت ایران نشان می دهد ایرا ن کشوری است که همرواره برا
تحو،ت سیاسی ماتلف و بعضاً خشونت آمیرای همرراه بروده اسرت .وقروع ان رالب
اسالمی در سال  1357و همچنین جنگ تحمیلی  8ساله و امثرال آن تأییردی برر ایرن
مدعاست .نمودار  1شاخص ریسرك سیاسری در اقتصراد ایرران بررای دوره  1363ترا
 1398را نشان می دهد .همان طور کره مشراص اسرت در طرول دوره جنرگ ریسرك
سیاسی با ،بوده و پس از آن ریسك کاهش یافته اسرت .در دهره  70ایرران در زمرره
کشورهای با ریسك متوسط قرار گرفته ،اما در دهه  80ریسرك افراایش یافتره اسرت
به گونه ای که اواخر این دهه جاء کشورهای با ریسك با ،تل ی می شود .همچنرین در
دهه  90ریسك نسبتاً کاهشیافته است.

 .1برای اطالع بیشتر به راهنمای مجموعه دادهای
زیر مراجعه

ICRG

که توسط شرکت پی .آر .اس .منتشر میشود با آدرس

شودhttps://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2014/08/icrgmethodology.pdf:
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مأخذ :محاسبات پژوهش و راهنمای بینالمللی ریسك کشوری.

نمودار.1شاخصریسکسیاسيایران

بهطور کلی انتظار میرفت بعد از برداشته شدن سایه جنگ ،کشور به ثبات سیاسی
محسوسی برسد ،اما بررسی شاخص ریسك سیاسی با نادیده گرفتن دادههای دوره
جنگ نشان میدهد نه تنها این ریسك کاهش نیافته است ،بلكه بهطور متوسط افاایش
نیا داشته است ( نمودار  2و ترسیم خط برازل) .سالهای ابتدایی بعد از جنگ و دوره
دولت سازندگی ریسك سیاسی کاهش محسوسی را نشان میدهد و بعد از پایان این
دوره شروع به افاایش میکند .طبق نمودار( )1با روی کار آمدن دولت نهم در سال
 1384و تغییر در سیاستهای خارجی و تجدیدنظر در روابط خارجی با برخی کشورها
و اتااذ سیاستهای تنشزا و ایجاد چالشهای جدید در سیاست خارجی ،افاایش
ریسك سیاسی شدت بیشتری بهخود گرفت .درواقع با،ترین ریسك سیاسی بعد از
جنگ ،مربوط به انتهای دوره ریاست جمهوری دولت دهم است .با روی کار آمدن
دولت یازدهم و تغییر در سیاستهای خارجی و توافق هستهای برجام با  6قدرت
جهانی در شرایطی که ریسك سیاسی کشور بسیار افاایش یافته بود جهت آن تغییر
کرد .افاایش ریسك سیاسی در سالهای اخیر نیا میتواند بهدلیل تنشها در روابط
خارجی و بهطور ویژه خروج از برجام توسط دولت ترامپ باشد.
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نمودار.2شاخصریسکسیاسيایرانبدوندرنظرگرفتندورهجنگ 

.انحرافمعیاروضریبهمبستگيمؤلفههایریسکسیاسي 

جدول1
ثباتدولت

اجتماعي

شرایطاقتصادی

افقسرمایهگذاری


تنشداخلي

تنشخارجي

فساد

امورسیاسي

دخالتنظاميدر

تنشهایمذهبي


نظموقانون

تنشهایقومي


ضریبهمبستگي  0/71

0/64

0/44

0/11 0/89 0/945

0/83

0/85

دموکراتیک

انحرافمعیار

1/56

0/92

1

0/94 2/81 2/53

0/47

0/84

پاسخگویي


میانگین

7/1

5/39

5/58

7/8

2/55 6/7

4/6

6

3/7

1/74 3/65
1/25 1/21

0/80

0/88 0/88

0/66

کیفیتبوروکراسي

حداکثرنمره

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

3/18

1/86
0/53
0/86
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برای پی بردن به د ،یل نوسانات ریسك سیاسی ،به بررسی درجه اهمیت و روند
هر کدام از مؤلفه های با شاخص ریسرك سیاسری نیراز داریرم .ریسرك سیاسری دارای
مؤلفه های با درجه اهمیت متفاوتی است ،به گونه ای که مؤلفه های ثبات دولت ،شرایط
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اقتصادی اجتماعی ،افق سرمایه گذاری ،تنش داخلی ،تنش خرارجی وزن  12و برهجرا
کیفیت بوروکراسی کره دارای وزن  4اسرت ،مراب ی وزن  6دارنرد .بررسری داده هرای
مؤلفه ها نشان می دهد که بیشترین نوسان به ترتیرب مربروط بره ترنش خرارجی ،ترنش
داخلی و ثبات دولت است و تنش قومی و نظرم و قرانون در رتبره هرای بعردی قررار
می گیرند .بررسی ارتباط خطی بین ریسك سیاسی و مؤلفه های آن نیا نشان مری دهرد
با،ترین همبستگی ریسك سیاسی به ترتیب با تنش داخلی  ،0/94تنش خارجی ،0/89
نظم و قانون  0/88و تنش های قومی  0/88است .بررسی نموداری نیا مؤید آن اسرت
که جهت حرکت شاخص ریسك سیاسری بره شردت تحرت ترأثیر مؤلفره هرای ترنش
خارجی ،تنش د اخلی و ثبات دولت است (نمودار .)3
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.روندشاخصریسکسیاسيومؤلفههایمهمآن 

نمودار3

.2-1-4شاخصریسکاقتصادی 
هدم کلی از رتبه بندی خطر اقتصادی ارا ه ابااری برای ارزیابی ن اط قوت و اعف
اقتصادی فعلی یك کشور است .بهطورکلی در مواردی که ن اط قوت اقتصادی آن
کشور از ن اط اعف آن بیشتر باشد ،شاخص ریسك اقتصادی پایین و در مواردی که
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ن اط اعف اقتصادی آن کشور از ن اط قوت آن بیشتر باشد ،شاخص ریسك اقتصادی
با،تری را نشان میدهد.
این ن اط قوت و اعف بهوسیله عواملی از پیش تعیینشده ارزیابی میشوند که
اصطالحاً مؤلفههای ریسك اقتصادیاند .حداقل امتیازهایی که میتواند به هر جا
اختصاص یابد صفر است ،درحالیکه حداکثر تعداد امتیازات به وزن ثابتی که در
ارزیابی کلی ریسك اقتصادی داده میشود بستگی دارد .در هر مورد هرچه میاان عددی
شاخص ریسك کمتر باشد ،ریسك بیشتر خواهد بود و هرچه میاان عددی شاخص
ریسك بیشتر باشد ،ریسك کمتری را نشان میدهد.
برای اطمینان از م ایسه بین کشورها ،دادههای مؤلفهها پذیرفته شده در ساختار
اقتصادی براساس نسبت اندازهگیری میشوند .بهعبارتدیگر نسبتها باهم م ایسه
میشوند ،نه خود دادهها .همچنین امتیازات اختصاص یافته به هر مؤلفه (نسبت) از یك
م یاس ثابت گرفته میشود.
مؤلفه های ریسك اقتصادی شامل ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،رشد اقتصادی
ح ی ی ،نرخ تورم ،کسری بودجه بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه و
کسری تراز تجاری بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه است .بهطورکلی،
اگر شاخص بهدستآمده بین  0/0تا  24/5درصد باشد ،نشاندهنده سط ریسك بسیار
با 25/0 ،،تا  29/9درصد ریسك با،؛  30/0تا  34/9درصد ریسك متوسط؛  35/0تا
 39/9درصد کمریسك و  40/0درصد یا بیشتر گویای ریسك بسیار کم است.
نمودار  4شاخص ریسك اقتصادی ایران از دوره  1363تا  1398را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار مشاص است بعد از دوره جنگ ریسك اقتصادی نیا در کشور
کمتر شده است ،اما روند پرنوسانی را نسبت به ریسك سیاسی و مالی تجربه کرده است.
نوسان زیاد ریسك اقتصادی میتواند د،یلی همچون برونزا بودن فعالیت اقتصادی و
قرار گرفتن در معرض شوكهای اقتصادی مانند شوك قیمت نفت ،شوك تحریم،
بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی بهخصوص در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی
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داشته باشد .بهطورکلی از سال  1373تا سال  1385بهجا سال  1378کشور ایران ازنظر
ریسك اقتصادی کمریسك تل ی میشود .طی دوره مورد بررسی ،بهترین دوره ازنظر
ریسك اقتصادی سال  1381است که کشور ایران جاء کشورهای کمریسك تل ی میشود
و بدترین دوره سال  1392است که شاخص ریسك ،ریسك بسیار با ،را برای اقتصاد
ایران نشان میدهد .ریسك اقتصادی از سال  1385مسیر پر نوسانی را طی کرده است و
در سال  1398جاو کشورهای با ریسك با ،تل ی میشود .طی دوره مورد بررسی در سه
دوره با افاایش شدید ریسك مواجه بودهایم .دوره اول سال  1378است که با بررسی
مؤلفههای ریسك اقتصادی در این دوره متوجه میشویم که این کاهش بیشتر مربوط به
ریسك کسری بودجه و کسری تراز تجاری بهدلیل کاهش قیمت جهانی نفت است .دوره
دوم ابتدای دهه نود را شامل میشود که م ارن با تحریمهای هستهای است و پس از آن
نوسانات شدیدی در متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مشاهده
شد .دوره سوم سالهای 1397و  1398است که م ارن با خروج آمریكا از برجام است.
در این دوره رشد اقتصادی منفی و نوسانات شدید در نرخ ارز و کسری بودجه دولت
اتفاق افتاد است.
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مأخذ :محاسبات پژوهش و راهنمای بینالمللی ریسك کشوری.

نمودار.4شاخصریسکاقتصادیایران 

اگر بر دادههای بعد از جنگ متمرکا شویم مالحضه میشود که ریسك اقتصادی
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در این دوره به طور متوسط در کشور تغییر چندانی نداشته ،اما بسیار نوسانی بوده است.
همانطورکه اشاره شد دلیل نوسانات میتواند مشكالت ساختاری و بروز شوكهای
خارجی بر اقتصاد مانند شوكهای قیمت نفت و یا تحریم و  ...باشد.
60
y = 0.0275x + 33.177

40
20
0

1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398
)Linear (Economic Risk Rating

Economic Risk Rating

مأخذ :محاسبات پژوهش و راهنمای بینالمللی ریسك کشوری.

نمودار.5شاخصریسکاقتصادیایرانبدوندرنظرگرفتندورهجنگ 

.3-1-4شاخصریسکمالي 
رتبهبندی ریسك مالی با هدم ارا ه ابااری برای ارزیابی توانایی یك کشور در پرداخت
هاینههاست .درواقع ،ریسك مالی بهمنظور ارزیابی توان یك کشور در تأمین مالی رسمی،
تعهدات تجاری و بدهی تجاری آن کشور محاسبه میشود .این کار با تاصیص عواملی از
پیش تعیین شده انجام میشود که مؤلفههای ریسك مالی نامیده میشوند .حداقل تعداد
امتیازهایی که میتواند به هر مؤلفه اختصاص یابد صفر است ،درحالیکه حداکثر تعداد
امتیازات به وزن ثابتی که در ارزیابی کلی ریسك مالی داده میشود ،بستگی دارد.
برای آنكه امكان م ایسه بین کشوری فراهم شود ،مؤلفهها بهصورت نسبت محاسبه
شدهاند و نه خود دادهها .اجاای شاخص ریسك مالی عبارتاند از :بدهی خارجی
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ،بدهی خارجی در باش خدمات بهعنوان
درصدی از صادرات کا،ها و خدمات ،تراز تجاری بهعنوان درصدی از صادرات کا،ها
و خدمات ،خالص ن دینگی بینالمللی بهعنوان پوشش واردات در یك ماه و ثبات نرخ
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ارز .بهطورکلی ،عدد شاخص ریسك مالی از  0/0تا  ،24/9بیانگر ریسك بسیار با،؛ 25
تا  29/9ریسك با،؛  30تا  34/9ریسك متوسط؛  35تا  39/9کمریسك و  40یا بیشتر،
بسیار کمریسك را نشان میدهد.
نمودار  6ریسك مالی ایران را برای دوره  1363تا  1398نشان میدهد .همانطورکه
در نمودار مشاص است بعد از اتمام جنگ ریسك مالی کاهش یافته و نسبت به ریسك
سیاسی و اقتصادی روند باثباتتری را تجربه کرده است .بهطورکلی ایران از سال  1370تا
سال  1383جاء کشورهای کمریسك ازنظر ریسك مالی بوده و از سال  1383به بعد،
بهجا سال  1393در محدوده کشورهای بسیار کمریسك است .در توجیه این مطلب
میتوان ادعا کرد که بعد از جنگ با افاایش صادرات نفتی و ویرنفتی ریسك مالی بهبود
یافته و در دهه  1380با کشف و پا،یش ذخایر نفت و گاز و افاایش صادرات آن به
بهبود شاخص ریسك منجر شده است .به نظر میرسد ریسك مالی کشور بهشدت نسبت
به صادرات حساس بوده است بهگونهای که در دولت نهم و دهم با،ترین میاان
درآمدهای نفتی را تجربه کرد ،ریسك مالی کمترین م دار ممكن بوده است.
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مأخذ :محاسبات پژوهش و راهنمای بینالمللی ریسك کشوری.

نمودار.6ریسکماليایران 

برای بررسی دقیقتر ریسك مالی دادههای دوره جنگ(داده های دهه  )60را از
حذم و برای ب یه سالها خط برازل آن رسم شد .نتایج نشان میدهد ریسك مالی بعد
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از جنگ بهطور متوسط در کشور کاهش یافته است .بهعبارتدیگر توان کشور برای
تأمین مالی رسمی ،تعهدات تجاری و بدهی تجاری آن بهبود یافته است.
60
y = 0.5189x + 33.541
40
20
0
1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398
Financial Risk Rating

)Linear (Financial Risk Rating
مأخذ :محاسبات پژوهش و راهنمای بینالمللی ریسك کشوری.

نمودار.7شاخصریسکماليایرانبدوندرنظرگرفتندورهجنگ 

.2-4مدلپژوهش
.1-2-4الگویتحقیق 
دادههای مورد استفاده در این تح یق دادههای ریسك اقتصادی ،ریسك مالی و ریسك
سیاسی بهصورت فصلی برای دوره  1363تا  1389است .در این مطالعه برای آزمون
رابطه علیت بین ریسك مالی ،اقتصادی و سیاسی از مدل خود رگرسیون برداری

1

استفاده شده است .علت انتااب این مدل این است که معمو ً،متغیرهای اقتصادی
عالوهبر متغیرهای برونزا از م ادیر با وقفه خود نیا تأثیر میپذیرند .نتایج الگو خود
رگرسیون برداری در صورتی قابل اعتماد است که همه متغیرها در سط
باشند .چنانچه متغیرها مانا در سط

) I(0مانا

) I(1یا ) I(2باشند باید بردارهای همانباشتگی

بررسی شوند .درصورت وجود بردار هم انباشتگی از رول تصحی خطای برداری
استفاده خواهد شد.

)1. Vector Auto Regressive (VAR
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.2-2-4آزمونریشهواحد 
در داده های سری زمانی پیش از آنكه به تحلیل و تامین معاد،ت الگو پرداخته شود
باید آزمون ریشه واحد برای تعیین مانایی سریهای زمانی متغیرها انجام شود .چنانچه
متغیرهای مورد بررسی مانا نباشند ،ممكن است مشكلی به نام رگرسیون کاذب یا
رگرسیون ساختگی بهوجود آید .همانطورکه جدول  1نشان میدهد براساس
آزمون های مانایی دیكی ر فولر و فیلیپس ر پرون همه متغیرهای الگو در سط

)I(1

ماناست.
جدول.2بررسيمانایيمتغیرهایپژوهش 
آزموندیکيـفولرتعمیمیافته 


آزمونفیلیپسـپرون 
سط احتمال

آماره 

سطحاحتمال 

آماره 

 0.00

-10.76

0.00

-10.69

)Er(1

0.00

-9.37

0.0235

-2.291

)Pr(1

0.00

-9.16

0.0315

2.17-

)Fr(1

متغیر 

مأخذ :یافتههای پژوهش.

.3-2-4تعیینطولوقفهبهینه 
نتایج بهدستآمده در باش قبلی نشان میدهد هر سه شاخص در سط
بنابراین بررسی مدل تصحی

) I(1ماناست.

خطای برداری برای بررسی رابطه علی بین متغیرها

مناسب خواهد بود .در ابتدا طول وقفه بهینه بررسی میشود .برای تعیین طول وقفه
بهینه معیارهای متفاوتی وجود دارد .نتایج این معیارها در جدول  2ارا ه شده است .بر
پایه نتایج بهدست آمده و براساس معیارهای شوارتا ) (SCو حنان ر کویین ) (H-Qوقفه
بهینه یك است.
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جدول.3تعیینوقفهبهینهالگو 
وقفه

حنان ر کویین )(H-Q

شوارتا )(SC

0

19.98593

20.02407

1

*12.27296

*12.42552

2

12.28562

12.55260

مأخذ :یافتههای پژوهش.

آزمونهمانباشتگيیوهانسنـجوسلیوس 

.4-2-4
بعد از تعیین طول وقفه بهینه باید هم انباشتگی سریهای بررسی شود .برای این منظور
از آزمون یوهانسن ( )1988و یوهانسن و جوسلیوس ( )1990استفاده میشود .در
رول یوهانسن ر جوسلیوس ،از دو آماره آزمون حداکثر م دار ویژه (𝑥𝑎𝑚𝜆) و اثر
آزمون (𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡𝜆) استفاده میشود .در آزمون حداکثر م دار ویژه بهترتیب «فرایه صفر
عدم وجود رابطه همانباشته در م ابل وجود یك رابطه همانباشته» و«وجود یك یا کمتر
از یك رابطه همانباشته در م ابل دو رابطه همانباشته» و  ...آزمون میشود .آزمون اثر نیا
بهترتیب «فرایه عدم وجود رابطه همانباشته در م ابل وجود یك یا بیشتر از دو رابطه
همانباشته» و  ...آزمون میشود .اگر آمارههای آزمون مربوط به این متغیرها از م ادیر
بحرانی در سط  5درصد بیشتر باشد ،فرایه م ابل پذیرفته میشود و براساس این
تعداد بردارهای همانباشته بهدست میآید .نتایج آزمون نشان میدهد بردار همانباشته
وجود ندارد و میتوان گفت رابطه بلندمدتی میان متغیرهای مورد بررسی وجود ندارد.

.5-2-4آزمونعلیت 
برای بررسی رابطه علیت بین ریسك اقتصادی ،مالی و سیاسی از یك مدل خود
رگرسیون برداری استفاده شده است .فرایه مورد نظر عبارت است از صفر بودن
ارایب م ادیر با وقفه متغیر علیت و تابع آزمون مدنظر چراکه با یك سیستم از
معاد،ت مواجهایم ،تابع آزمون والد است که توزیع  𝜒 2دارد.
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نتایج آزمون علیت گرنجر 1برای متغیرهای الگو در جدول زیر خالصه شده است.
اگر م دار عددی  𝜒 2در ناحیه بحرانی قرار گیرد یا  Probزیر  5%باشد فرایه 𝐻0

مبنیبر بیاثر بودن م ادیر با وقفه علیت رد می شود و بنابراین متغیر علیت واقعاً بر
معلول اثر با وقفه داشته و علیت گرنجری آن محسوب میشود.
جدول.4بررسيعلیتگرنجربینمتغیرها 
متغیروابسته 

متغیرمستقل 
ریسکاقتصادی 

ریسك اقتصادی
ریسك سیاسی
ریسك مالی

-

ریسکسیاسي 

ریسکمالي 

9.28903

2.53740

0.0028

0.1134

0.60391

-

0.4384
1.90884

3.26419

0.1693

0.0730

1.72554
0.1911
-

مأخذ :یافتههای پژوهش.

نتایج آزمون علیت نشان می دهد که ریسك سیاسی علیت گرنجری ریسك
اقتصادی است .همچنین میان ریسك مالی و سیاسی علیت یكطرفه وجود دارد ،به این
صورت که ریسك سیاسی علت ریسك مالی است.

.6-2-4توابعواکنشآني 
توابع عكسالعمل آنی ،رفتار پویای متغیرهای الگو در طول زمان ،هنگام وارد شدن
تكانهای بهاندازه یك انحرام معیار به هر متغیر را نشان میدهند .با توجه به نتایج آزمون
علیت در این قسمت صرفاً به بررسی اثر تكانه ریسك سیاسی بر ریسك مالی و اقتصادی
میپردازیم.
1. Granger causality test
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همانطور که در نمودار  8نیا مشاص است در پی تكانه شاخص ریسك سیاسی،
شاخص ریسك اقتصادی نیا افاایش مییابد .با توجه به مبانی نظری تح یق میتوان گفت که
بیثباتی سیاسی از طریق متالال کردن ح وق مالكیتی فردی ،بیثباتی عملكرد دولت ،جذاب
کردن باش ویرمولد و فعالیتهای سوداگرانه و درنهایت اثرگذاری بر انتظارات ذهنی افراد
به بیثباتی منجر میشود .در اقتصاد ایران از مهمترین فاکتورهایی که بر نرخ ارز ،تورم،
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر میگذارد انتظارات است .حال آنكه بیثباتی سیاسی از
کانال انتظارات بر مؤلفههای شاخص ریسك اقتصادی اثر گذاشته و باعث بیثباتی میشود.
ازسویدیگر بیثباتی سیاسی با اثرگذاری بر درآمد نفتی ،درآمد دولت را تحت تأثیر قرار
میدهد و منجر به کسری بودجه و است راض از بانك مرکای و درنهایت تورم و کاهش رشد
اقتصادی میشود.
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مأخذ :یافتههای تح یق.

نمودار.8واکنشریسکاقتصادیبهریسکسیاسي 

نمودار  9واکنش ریسك مالی به ریسك سیاسی را نشان میدهد .همانطورکه در
نمودار مشاص است تكانهای بهاندازه یك انحرام معیار در ریسك سیاسی ،ریسك
مالی را افاایش میدهد .این نتیجهگیری نیا مطابق مبانی نظری و تجربی تح یق است.
در توجیه این مواوع میتوان گفت که ریسك سیاسی بهدلیل تغییرات مكرر در
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سیاستها و انحرام در شكل گیری تصمیمات مناسب در اقتصاد ایران باعث تغییر
سریع در ریسك مالی میشود .با مروری بر مؤلفههای ریسك مالی و ح ایق اقتصاد
ایران میتوان گفت که ریسك مالی ایران بهشدت تحت تأثیر بیثباتی نرخ ارز و کسری
تراز تجاری است .ریسك سیاسی با اثرگذاری بر مالحظات و روابط تجاری بین
کشوری ،بر قراردادهای فیمابین ایران و شرکای تجاری و همچنین ورود و خروج
سرمایه و نهایتاً تراز پرداختها اثرگذار است که درنهایت به بیثباتی مالی منجر
میشود.
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 .5نتيجهگيري و پيشنهادهاي تحقيق
این پژوهش به دنبال بررسی بی ثباتی و علت آن در اقتصاد ایران است .برای این منظور
پس از بررسی مبانی پژوهش به بررسی روند تاریای شاخصهای ریسك سیاسی ،مالی
و اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته و تالل شد ابعاد و عوامل ریسك در دورههای
ماتلف را بررسی کند .بهعبارتدیگر این پژوهش تالل میکند با بررسی همزمان
شاخص های ریسك سیاسی ،مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران به این سؤال پاسخ دهد
که آیا بیثباتی های اقتصادی ،مالی و سیاسی علت یكدیگرند یا خیر؟ اگر چنین است،
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آیا علیت آن یكطرفه است یا علیت دوطرفهای بین انواع بیثباتیها وجود دارد؟ برای
پاس خ به این سؤا،ت از رویكرد خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجر برای
دوره  1363-1398استفاده شده است.
بررسی دادههای ریسك اقتصادی ،مالی و سیاسی نشان میدهد که در طول دوره جنگ
ریسك سیاسی با ،بوده است .سالهای ابتدایی بعد از جنگ و دوره دولت سازندگی
ریسك سیاسی کاهش محسوسی نشان میدهد و بعد از پایان این دوره ریسك سیاسی
شروع به افاایش میکند .با روی کار آمدن دولت نهم در سال  1384ریسك سیاسی
افاایشی محسوسی داشت ،بهگونهای که با،ترین میاان ریسك سیاسی بعد از جنگ ،مربوط
به انتهای دوره ریاست جمهوری دولت دهم است .با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر
در سیاستهای خارجی و توافق هستهای برجام در شرایطی که ریسك سیاسی کشور بسیار
افاایش یافته بود جهت آن تغییر کرد .افاایش ریسك سیاسی در سالهای اخیر نیا میتواند
به دلیل تنشها در روابط خارجی و بهطور ویژه خروج از برجام توسط دولت ترامپ باشد.
ریسك اقتصادی نیا بعد از دوره جنگ در کشور کمتر شده است ،اما روند
پر نوسانی نسبت به ریسك سیاسی و مالی تجربه کرده است .نكته جالب در این ارتباط
این است که آواز این نوسانات همراه با روی کار آمدن دولتهای جدید بوده است.
بهنظر میرسد در ابتدا ام ید و انتظاراتی در حوزه اقتصادی شكل میگرفت که با گذشت
زمان و عدم کارایی دولت در کنترل تورم ،نرخ ارز و بروز کسریهای تجاری دوباره
این نوع ریسك افاایش پیدا میکند .البته اگر باواهیم برای دوره بعد از جنگ و بهطور
متوسط صحبت کنیم ،این ریسك باوجود نوسانی بودن بهطور متوسط تغییر چندانی
نداشته است .این میتواند بهدلیل مشكالت ساختاری و بروز شوكهای خارجی بر
اقتصاد نیا باشد.
ریسك مالی نیا مانند ریسك اقتصادی و سیاسی بعد از دوره جنگ کاهش یافته و در
ادامه نسبت به ریسك سیاسی و اقتصادی روند باثباتتری را تجربه کرده است .بهطورکلی
ریسك طی سه دهه اخیر در کشور کاهش یافته است .بهعبارتدیگر توان کشور برای تأمین
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مالی رسمی ،تعهدات تجاری و بدهی تجاری آن بهبود یافته است .ولی اینكه کدامیك از این
ریسكها علت دیگری داشته است یا ت دم دارد جای سؤال است و پاسخ به آن میتواند
راهگشا باشد.
نتایج آزمون علیت نشان میدهد ریسك سیاسی علیت گرنجر ریسك اقتصادی و
مالی است که با دیدگاه فیلدینگ ) (Fielding, 2000مبنیبر همبستگی قوی میان میاان
رشد اقتصادی بلندمدت و ویژگیهای سیاسی آن کشور انطباق دارد .میتوان گفت
بیثباتی سیاسی با متالال کردن ح وق مالكیت فكری و همچنین افاایش هاینههای
عمومی و فراهم شدن شرایط برای مشارکت فرصتطلب در فعالیتهای واسطهگری،
بیثباتی اقتصادی و مالی را سبب میشود.
همچنین بررسی توابع عكسالعمل آنی حاکی از آن است که بین ریسك سیاسی و
ریسك اقتصادی و مالی رابطه مثبتی وجود دارد .بهعبارتدیگر با افاایش ریسك
سیاسی در اقتصاد طی دوره مورد بررسی ریسك مالی و اقتصادی افاایش مییابد .از
سویی بر پایه نتایج بهدست آمده ،مالحظه شد که مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر ریسك
سیاسی به ترتیب مربوط به تنش خارجی ،تنش داخلی و ثبات دولت است و تنش قومی
و نظم و قانون در رتبههای بعدی قرار میگیرند .بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذران
برای رفع بیثباتیها در سط کالن اقتصادی باید به همه مؤلفههای بیثباتی سیاسی و
بهطور خاص به مؤلفههای اثرگذارتر بر آن توجه بیشتری داشته باشند.
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تحريمها و حضور منطقهاي ايران؛ نگرشسنجي نخبگان ايراني
روحاﷲ تقينژاد

*

هادي آجيلي

**

چكيده
چهار دهه محدوديت هاي مالي و تجاري غرب عليه ايران ،طي موافقت نامه برجام ظاهراً به
پايان رسيد؛ اما دولت آمريكا به بهانه كنش منطقهاي ايران كه بنا به اقتضائات واقعگرايانه براي
تأمين امنيت در منطقه پيراموني خويش بوده اســت ،از اين موافقتنامه امضــا شــده بينالمللي
خارج و تحريمهاي غيرقانوني را بار ديگر عليه ايران اعمال داشـــت .صـــرفنظر از اهداف
كشـــورهاي تحريمكننده ايران ،بررســـي و شـــناخت نتايج و پيامدهاي اين تنگناهاي مالي و
تجاري ب سيار ﻻزم و باي سته ا ست؛ چه شناخت ميداني و آماري اين تأثيرات و چه شناخت
ديدگاهها و نگرشهاي جامعه تحريم شــده ،اعم از توده مردم و يا ســرامدان و برخورداران از
دانش و منصب اجرايي .ما در اين پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهي و نيز نخبگان
اجرايي ك شورمان درباره پيامدهاي تحريم در عر صه سيا ست خارجي ايران و همچنين پيوند
اين تحريم ها با كنش و حضـــور منط قهاي ايران خواهيم پردا خت .روش گردآوري داده ها
پرسشنامه محقق ساخته است ،ضمن تحليل آماري دادههاي بهدست آمده تحقيق ،به توصيف
نوواقعگرايانه اين نگرشســـنجي خواهيم پرداخت .بهعبارت ديگر ،دادههاي آماري بهدســـت
آمده با نرمافزارهاي  SPSS24و  Smart PLS3تحليل آماري خواهند شد تا به بررسي گزارههايي
كه بهمثابه فر ضيههاي پژوهش تدوين شده پرداخته شود؛ همچنين سنج شي مقاي سهاي ميان
ديدگاه و نگرش دو دســته از جامعه آماري پژوهش )نخبگان دانشــگاهي و نخبگان اجرايي(
خواهيم داشت؛ و سپس براساس نتايج حاصل ازمنظر اقتضائات واقعگرايانه به تحليل حضور
و نفوذ ايران در منطقه غرب آسيا خواهيم پرداخت.
كليدواژهها :تحريم ايران ،نفوذ منطقهاي ايران ،نگرشسنجي نخبگان ،سياست خارجي ايران.
نوع مقاله :پژوهشي.
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 .1مقدمه
تحریم ها امروزه به عنوان یكی از اباارهای نسبتاً فراگیر در سیاست برینالملرل برهکرار
گرفته می شود و به دلیل نبود پژوهش جامع درباره این اباار ،هر مرجع اِعمال کننردهای
به صورت فری البداهره و منحصرربهفررد و برا آ زمرون و خطرا از آن بهرره مریگیررد و
کشورهای هدم نیا پیوسته در حال دور زدن و یافتن مجرای فرار از آن ،باز به همان
رول آزمون و خطایند.
کشور ما ایران نیا بهروم اینكه سالهای بسیاری است تحت تحریمهرای گونراگون
بررینالمللرری قرررار دارد و از قضررا تحررریمهررایی کرره بررر مررا روا داشررته شررده اسررت بررا
محدودیت های هیچ کشور دیگری در هیچ دوره تاریای ،حتی قابل سنجش هم نیست؛
اما بسیار اندك با دیدی آکادمیك به مطالعه و شناخت شیوه سازوکار تحریمهرا و تبیرین
مجراهای فعالیت آن و به ویژه بررسی و سنجش تأثیرات و پیامدهای آن پرداخته شرد و
اندك تالل صورت گرفته نیا فروکاسرته شرده بره بررسری ابعراد کارشناسری و جا ری
بندهای مندرج در اسناد ح وقی تحریمها ازمنظر ح وقی یا داستانسررایی دربراره رونرد
تاریای اِعمال تحریم بوده است.
کشف نحوه نگرل و ایستارهای توده مردم ،و نیا کشف شیوه فهم و تحلیل
نابگان کشور نسبت به م وله تحریم و نتایج و پیامدهای آن ،تا کنون رنگ هیچ
پژوهشی را به خود ندیده است و پژوهش فراروی ،ناستین کار تح ی ی در این بستر
است که بر چگونگی نگرل نابگان فكری و اجرایی ،نسبت به پیامدهای تحریم ،و با
رول گردآوری اطالعات پیمایشی و پرسشنامه نگرلسنجی متمرکا شده است .

 .2بيان مسئله
چه تحریمها را کاوذ پارهای بدانیم 1و چه آمریكا را معتاد به بهرهگیری گسترده از اباار

 .1تعبیر محمود احمدینژاد ،ر یسجمهور وقت ،در زمستان 1385؛ و تعبیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه در آذر .1392
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تحریم بدانیم 1،به هرحال تحریمها به عنوان باشی از اباار اعمال قدرت در سیاست
بین الملل مبدل شده است و آمریكا نیا تمایل بسیاری به واع تحریم علیه کشورهای
هدم ،در راستای اهدام سیاست خارجی خود دارد .در واقع امروزه تحریم از یك
اباار ،بسیار فراتر رفته و به یكی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریكا تبدیل شده
است که آن را با اباار شورای امنیت یا «اوفك» (OFAC: Office of Foreign Assets

) Controlبه سایر دولتها تحمیل میکند .آمریكا بین سالهای  1993تا  1996بیش
از  61تحریم یك جانبه علیه  35کشور واع کرد یعنی برای  42درصد جمعیت جهان
) . (Mafi, 2007: 101این کشور تا سال  2012نیا بیش از  69قانون برای اعمال
تحریم های اقتصادی علیه طیفی از کشورها واع کرده است (Bradford and Ben-

) Shahar, 2012و تا فروردین  1395نیا  22کشور را تحت تحریمهای خود حفظ
کرده است.
اگر از ناستین ممنوعیت تجاری علیه ایران که توسط بریتانیا علیه دولت مصدق و
به جرم ملی کردن صنعت نفت ایران اعمال شد بگذریم؛ عمر تحریمهای آمریكا علیه
ایران ،برابر با سن نظام جمهوری اسالمی ایران است و از سالهای آوازین پس از
ان الب سال  1357و به دنبال اشغال و گروگانگیری سفارت آمریكا در تهران آواز شد.
یكی از اهدام راهبردی ورب و بهویژه آمریكا در تحریم ایران ،ایجاد تنگناهای
مالی و مصادره درآمدهای ارزی این کشور با پندار عدم مصرم این درآمدها برای
اِعمال به زعم آنان حمایت از تروریسم در خاورمیانه ،و نیا کنترل و محدودسازی
حضور منط های ایران است .اما طی سالهای اوج تحریم (بازه زمانی همین طرح
پژوهش) روند افاایشی نفوذ ایران در منط ه را شاهدیم.
از نظر سیاسی و نظامی ،ایران نسبت به همه قدرتهای بینالمللی و منط های نفروذ
با،یی در عراق دارد؛ تا آخرین لحظه از حكومت علوی سوریه حمایت سیاسی و حتری
نظامی کرد و رقبای حمایت شده توسط قدرتهای بینالمللی را به محراق قردرت فررو
 . 1تعبیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه وقت ،پس از اعالم خروج آمریكا از برجام در اَمرداد .1397
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ببرد؛ حوثیهای یمن به کمك ایران ،بازسازی و سازماندهی شدهاند و بهنظرر مریرسرد
ایران برای نفوذ دامنه دار در این کشور با مشارکت جنبش انصاراهلل برنامه دارد؛ مهمترین
جریان نظامی و سیاسی لبنان ،بهویژه پس از جنگ  33روزه و پیروزی برر ارترش رژیرم
صهیونیستی با موشكهای فجر  5ایران ،قطعاً حاباهلل تحت حمایرت معنروی و مرادی
کامل ایران قرار دارد؛ جنبش الوفراق بحررین دارای گررایش برا،یی بره ایرران اسرت و
برنامه ای برای الحاق مصرر بره جمرع کشرورهای متحرد ایرران وجرود دارد و ایرران را
گروه های بسیاری در کویت و عربستان آبشاور اید ولوژیكی خود میدانند .آمریكرا برا
حمله به عراق و افغانستان دو دشمن منط ره ای ایرران را حرذم کررد و آن را بره یرك
ابرقدرت منط ه ای پرنفروذ مبردل سراخت .مداخلره فااینرده و البتره پرهاینره ایرران در
خاورمیانه ،یكی از پیامدهای به هم ریاتن نظم نسبی سنتی منط ه است که خود آمریكرا
در آن دخالت داشت.
دگرگونی های مراکا ث ل قدرت در جهان امروز ،تصویری از آینده نادیك را
ترسیم میکنن د که در آن ایا،ت متحده دیگر تنها قدرت و هژمون بدون رقیب در جهان
ناواهد بود ) .(Klieman, 2015: 71به همین دلیل ،آمریكا نیك درمییابد که باید
قدرت های دیگری را در کنار خود چه در عرصه جهانی و چه در پهنه منط های به
رسمیت بشناسد .در همین راستا ،هنری کیسینجر از شكلگیری امپراتوری ایران در
ورب آسیا سان گفت )(Horowitz, 2014؛ یوشكا فیشر ،وزیر خارجه سابق آلمان،
ایران را بارگترین برنده رقابت گسترل نفوذ در ورب آسیا دانست )(Fischer, 2014؛
فرید زکریا نیا نفوذ آمریكا در ورب آسیا را با نفوذ ایران قابل رقابت نمیداند
) (Zakaria, 2014و پین هاس اینباری ،از مرکا جروزالم هم از احتمال تبدیل ایران به
یك ابرقدرت سان میگوید ) (Goldman, 2014و راشل آوراهام ،سردبیر «جروزالم
آنالین» ،ایران را سلطان جدید خاورمیانه میداند ).(Avraham, 2013
به همین دلیل پس از روی کار آمدن ترامپ «نگرانی از هژمونی منط های ایران»
جایگاین «تهدید هستهای» شد و بهدلیل اینكه ایران تعهدی که براساس آن ،ملام به
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تغییر راهبرد منط ه ای خود شود را نپذیرفته است ،تالل ورب این است که اجرای
برجام را به تحو،ت خاورمیانه گره باند.
با عنایت به پیشینه پرفراز و نشیب و همیشگی سایه تحریم بر حیات سیاسی و
اقتصادی کشور ما ،بررسی و شناخت پدیده تحریم و نیا پیامدها و نتایج آن بسیار
اهمیت مییابد .واا است جدا از برداشت و نگرل توده مردم نسبت به تحریم و
پیامدهای آن ،فهم نگرل نابگان فكری و اجرایی نسبت به پدیده تحریم و تأثیرات آن
درخور ویژهنگری است .در واقع جدا از بررسی آماری و میدانی تأثیرات تحریم بر
عرصههای اقتصاد و سیاست و کنش منط های ایران ،کنكال و سنجش دیدگاه سرامدان
جامعه کشور برای درك بیشتر ابعاد متغیر وابسته بسیار آموزنده ،بایسته و راهگشاست.
ازاین رو در پرژوهش حاارر ،درصردد بررسری و تحلیرل نحروه نگررل نابگران
دانشگاهی و اجرایی در مورد میاان تح ق نتایج و پیامدهای تحریم ،برا هردم واارعان
تحریم بررای مهرار نفروذ و تروان تعیرین کننردگی جمهروری اسرالمی ایرران در منط ره
خاورمیانهایم؛ با طرح این پرسش که مؤلفههای اصلی نگرل نابگان فكرری و اجرایری
ایرانی درخصوص نحوه پیوند میان تحریم و سیاستهای منط های و برینالمللری ایرران
چیست؟ درواقع می خواهیم بدانیم دیدگاه نابگان دانشگاهی و دولتی درخصوص رابطه
میان تحریم و حضور و نفوذ منط های ایران چیست؟
با عنایت به اینكه پژوهش حاار در زمره پژوهش توصیفی با پاسخ پیشینیِ
اکتشافی جای میگیرد (یعنی به دنبال اطالعاتی درخصوص نحوه نگرل کسان
دیگریم) بنابراین مبنای نظری برای پیش بینی متغیرها و نحوه توزیع آن وجود ندارد و با
استاراج این دادهها و گذشت زمان ،روابط علی متغیرها تغییر میکند ،پس برای
پژوهش اکتشافی ،فرایههای پیشینی را برای آرای دیگران اطالق نمیکنند .همانگونه
که دانالد آری در باش «فرایه» کتاب خود تصری میکند ،تح ی ات اکتشافی ،نیازی
به فرایه ندارند .درواقع؛ پیمایشهایی که ویژگیهای پدیدهای خاص را توای
میدهند ،یا نگرلها و ع اید گروهها را تعیین میکنند ،اولب دنبالکننده کار تح یق
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بدون فرایهاند .در این مرحله ،دادههای تجربی که طبق آن بتوان فرایاتی را بیان کرد
هنوز در دسترس مح ق نیست .در چنین بررسیهایی بیان مسئله تح یق کافی است
(آری ،جیكوبا و راویه .)132-125 :1380 ،بنابراین در پژوهش حاار روابط میان
متغیرهایی را بررسی میکنیم که نظام تحریمی علیه ایران بهعنوان متغیر مست ل و عرصه
کنش منط های ایران را بهعنوان متغیر وابسته تح یق مطرح میکنند.

 .3پيشينه و چارچوب نظري پژوهش
پژوهش های انجرام شرده دربراره تحرریم ،نره تنهرا در ایرران بلكره در دنیرا نیرا بسریار
انگشتشمارند .بهعبارتدیگر ،تحریمها بهعنوان یكی از اباارهای برهنسربت فراگیرر در
سیاست بینالملل امروز ،توسرط هرر مرجرع اعمرالکننردهای برهصرورت فریالبداهره و
منحصربه فرد و بدون قواعد علمی و عملی درست انجرام مریشرود و پیوسرته در حرال
آزمون و خطا برای کاملتر و گستردهتر شدن ازسوی مرجع تحریمکننده و نیرا در حرال
دور زدن پیوسته و یافتن مجرای فرار ازسوی مرجع تحریمشونده است.
با آنكه جمهوری اسالمی ایران ،سالهاست تحت تحریمهای چندگانه بینالمللی
قرار دارد ،اما بسیار اندك با دیدی آکادمیك (نه تحلیلهای ژورنالی و ت ریرات اعالمی
رسمی دولتی) به ا ین م وله پرداخته شده است .بررسی نحوه نگرل نابگان فكری و
اجرایی نسبت به تحریمها و پیامدهای آن نیا م ولهای است که تا کنون هیچ پژوهشی
روی آن صورت نگرفته است و ناگایریم برای کشف این دیدگاهها ،جدای از واکاویِ
نوشتهها و ت ریرات ایشان ،با رول مصاحبه حضوری یا پرسشنامهای با نحوه نگرل و
تحلیل نابگان ایرانی آشنا شویم.
سازماندهی دوباره یا بیان محض آنچه پیشتر میدانستیم و مكتوب است ،پژوهشی
اصیل نیست ،بلكه تنها یك یادگیری و توزیع دانش است نه تولید آن و از خصیصه
نوآوری که ذات یك پژوهش آکادمیك محسوب میشود خالی است .بنابراین در این
پژوهش ،قصد داریم تا به بررسی و سنجش میاان تح ق اهدام وااعان تحریم در
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عرصههای اقتصادی و سیاسی -اجتماعی کشورمان و نیا بر عرصه نفوذ منط های ایران از
دیدگاه نابگان فكری و ابااری بپردازیم .درواقع ،در نظر داریم باش سوم این سیستم و
جعبه کارکرد تحریم ،یعنی برونداده ( )Outputتحریم یا پیامدها و تأثیرات آن را ازمنظر و
نگرل باش دانشآموخته و سیاستورز کشورمان بشناسیم .یعنی به میاان تطابق
پیامدهای تحریمها با اهدام و استراتژیهای وااعان تحریم بپردازیم .کشف نحوه
نگرل و ایستارهای توده مردم و نیا کشف شیوه فهم و تحلیل نابگان کشور نسبت به
م وله تحریم و نتایج و پیامدهای آن تا کنون رنگ هیچ پژوهشی را به خود ندیده است و
پژوهش حاار ناستین کار تح ی ی در این بستر است که بر چگونگی نگرل نابگان
فكری و اجرایی نسبت به پیامدهای تحریم با رول گردآوری اطالعات پیمایشی با
پرسشنامه نگرلسنجی و چارچوب نظری که در ذیل خواهد آمد ،متمرکا شده است.
چارچوب نظری واقعگرایی ،مبتنیبر وجود واعیت خودسر و آنارشی در نظام
بینالملل ،سبب خودیاری ( )Self-Helpکشورها برای بیشینهسازی قدرت میشود که یا
با گفتوگو و اقناع (دیپلماسی) یا با جنگ و تحریم (استراتژی) انجام میپذیرد.
بیشینهسازی قدرت ،ترس می آفریند و در نتیجه ،سبب آشوب در یك محیط آنارشیك
میشود .این معضل ،نوعی خأل امنیتی برای دولتها بهوجود میآورد ،ازاینرو معمای
امنیت ( )Security Dilemmaرا در صحنه روابط بینالملل داریم ).(Auten, 2008: 29-30
به فرض که ایران میتواند مانند پاکستان یا کره شمالی فعالیتهای اتمی مافیانه داشته
باشد و در زمان دلاواه ،با سانرانی یك مسئول لشكری ،کشورل را اتمی معرفی کند؛
اینجاست که دیگر کار از کار گذشته و این همان اصل خودیاری است .درواقع ازمنظر
نوواقعگرای ی ،افاایش قدرت یك دولت به کاهش قدرت دولت دیگر میانجامد و از
این منظر ،معمای امنیت در یك فضای آنارشیك هرجومرجگونه است که به صحنه
میآید ).(Resende-Santos, 2007: 56
نوواقعگرایی مبتنیبر چند انگاره بنیادین است (گریفیتس61 :1391 ،؛ میرشایمر،
 .1 :)34-36 :1389اولین و اصلیترین هدم قدرتها تضمین ب است؛  .2نظام
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بینالملل برعكس عرصه داخلی ،آنارشیك (فاقد اقتدار مرکای) است؛  .3دولتها بال وه
برای یكدیگر خطرناكاند و نیت تهاجمی دارند .دولتها هرگا نمیتوانند در مورد
م اصد و نیات دولتهای دیگر ،مطمئن باشند و امكان ت لب وجود دارد پس همواره
نگران ت لب کردن دیگرانند (معمای گوزن) .احتمال ت لب با در نظر گرفتن تكنولوژی
نظامی مدرن که میتواند به سرعت توازن قوا میان کشورها را تغییر دهد ،بسیار با،
ارزیابی میشود؛  .4قدرتها بازیگران ع النیاند .آنها برای ب ای خود در این محیط،
رفتار مناسب را انتااب میکنند و  .5قدرت و امنیت نسبیاند .افاایش قدرت و امنیت
یك بازیگر ،منجر به کاهش قدرت و امنیت دیگری میشود .بازیگران در ت سیم کیك،
به سهم خود نگاه نمی کنند ،بلكه سهم خود را در م ایسه با بازیگر دیگر میسنجند،
بنابراین هیچوقت قانع و خشنود نیستند.
آنچه برای نوواقع گرایان اهمیت دارد ،دودوه امنیت است؛ در نتیجه آنان
فعالیتهای هستهای ایران و حمایت از گروههای اسالمی مانند حاباهلل لبنان ،تضمین
منافع ملی و امنیت اسرا یل و منافع آمریكا را پیگیری میکنند.
عصر ترامپ ،پایان صل دموکراتیك و برتری منطق واقعگرایی تهاجمی بود و
تحریم اقتصادی ،یكی از اباارهای نیرومند هژمونی ،برای وادارسازی دولت موازنهگر
بهمنظور پذیرل نظم دلاواه است .این نظام ،هاینههای ساتی برای ایران بهویژه پس از
یازدهم سپتامبر همراه داشت که هم اقتصاد (تحریمهای فلجکننده) و هم تعلیق برنامه
اتمی ایران را موجب شد (هنسن ،تافت و ویول.)19 :1390 ،

 .4تحريمها عليه ايران
هافبو ر و همكارانش ،سه علت عمده برای بهکارگیری اباار تحریم بیان میکنند :الف) به
کشور هدم نشان داد که طرم تحریمکننده اقدامات آن کشور را ت بی میکند؛ ب) به
کشورهای متحد نشان داد که بیان موااع توأم با برخی اقدامات عملی است؛ ج) برای
برخی محافل در خود کشور تحریمکننده ثابت شود که دولت متبوعشان برای پیگیری
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منافع ملی آنها ،اقدامات عملی هم خواهند داشت (هافبو ر ،اسكات ،الیوت و اوگ،
 .)14 :1392کارتر نیا در همین راستا ،سه دلیل را برای بهرهگیری کشورها از اباار تحریم
میآورد :اول ،تمایل به تأثیرگذاری و حتی تغییر در رژیم یك کشور؛ دوم ،مجازات یك
کشور بهدلیل سیاستهای آن کشور و سوم ،نشان دادن مراتب ماالفت نمادین با
سیاستهای یك کشور و اطمینانباشی به باشندگان کشور خود مبنیبر ماالفت با آن
).(Carter, 2009: 12
درباره ایران نیا میتوان سه علت را از هم تفكیك داشت :الف) هدم اعالمی
ورب مبنی بر منع گسترل تسلیحاتی و محدودسازی توانایی ایران در توسعه برنامههای
هسته ای و نیا مسا ل ح وق بشری و حتی مبارزه با تروریسم؛ ب) براندازی و عناد با
رژیم جمهوری اسالمی بهعنوان سردمدار بیداری اسالمی و ج) تغییر رفتار ایران مبنیبر
کنترل و محدودسازی کنش منط های این کشور .بنابراین ،تحریمهای آمریكا علیه ایران،
ترکیبی از همه این سه دلیل گفته شده است؛ یعنی واداشتن ایران به کنار گذاشتن
سیاستهای ناخوشای ند برای آمریكا ،مجازات ایران برای سیاستها و نیا ابراز ماالفت
نمادین دولت آمریكا برای جلب نظر گروههای طرفدار اسرا یل در این کشور (علیاانی،
.)40 :1384
بیش از چهار دهه اعمال تحریم علیه ایران ،فراز و نشیبهایی در اهدام و علل
واع تحریم و شیوه اعمال آن را شاهدیم .در این پژوهش ،با مشاهده ویژگیهای
خاص اعمال تحریم در دورههای ماتلف ،به ت سیمبندی نسلگونه تحریمها میپردازیم
که از قضا با تغییر کابینه در واشینگتن نیا هماهنگ است .در ذیل ،بهطور اجمالی به بیان
روند کرونولوژیك دورههای تحریم ،یعنی آنچه بر کشور ما روا داشته شده است،
بهمثابه مدخل ورود به بحث تحریمها و تأثیرات آن اشاره خواهیم داشت .درواقع در
این قسمت قصد داریم به دو باش داده ( )Inputو پردازل ( )Processدر نظام
تحریم ها علیه ایران بپردازیم؛ و تأثیرات یا پیامدهای تحریم یعنی برونداد ( )Outputرا
نیا در باش یافتههای پژوهش خواهیم آورد.
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تحریمهایپسازاشغالسفارتآمریکاتاپایانبوشپدر 

.1-4
گری سیك ،مشاور وقت کاخ سفید در مورد ایران ،معت د است پس از س وط شهر
سایگون ،هیچ واقعهای به اندازه ان الب ایران ،آمریكا را تحت تأثیر قرار نداده بود
) (Sick, 1986: viiiو کشوری که بهعنوان متحد بلندمدت این کشور در منط ه بود ،به
ناگاه در جبهه م ابل هژمون قرار گرفت و از صدور ان الب و نابودی اسرا یل سان
میگفت .سه روز بعد از اشغال سفارت ،دولت آمریكا تصمیم به مجازات ایران با
تحریمهای اقتصادی میگیرد.
پس از پایان بحران گروگانگیری ،اما نپذیرفتن رفتار سیاسی و نظامی جمهوری
اسالمی و امید به ایجاد تغییر آن ،سبب شد همچنان گونههای دیگری از تحریمها اعمال
شود .نگرانی آمریكا در این دهه بیشتر افاایش نفوذ گفتمان ان الب اسالمی در
کشورهای خاورمیانه بود .درواقع ،پیوند میان دو متغیر «تحریم» و «حضور منط های
ایران» از زمان آواز نظریه صدور ان الب وجود داشته و به همین دلیل از همان زمان،
ایران را حامی تروریسم بینالملل خوانده است .تحریمهای تجاری دهه هشتاد میالدی
توسط ریگان و بول پدر علیه ایران اعمال شدند.

تحریمهایدرچارچوبمهاردوگانه 

.2-4
برخالم تحریمهای پیشین که هیچگاه در قالب یك قانون مصوب مجلسین آمریكا از
قدرت قانونی با،تری برخوردار نبودند ،با آمدن بیل کلینتون ،شكل تحریمهای آمریكا
ارت ایی کمی و کیفی یافتند .امن اینكه تحریمهای جدید ویژگی فرامرزی بودن را
دارند تا هم اشااص آمریكایی ملام به اجرا باشند و هم اشااص ویرآمریكایی
تحریمهای مورد نظر آمریكا را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت مشمول
مجازاتهای آمریكا میشوند.
همزمان با پیوند دوباره میان دو متغیر تحریم و کنش منط های ایران؛ در این برهه
مواف ت روسیه برای تكمیل نیروگاه هستهای بوشهر را شاهدیم ،در نتیجه ،در  15مارس
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 1995ناستین مصوبه دولت کلینتون درباره تحریم ایران ابالغ شد که درواقع ،تحریمهای
فراگیری (تحریم و مهار دوگانه) ) Dual Containment(،بر تمام فعالیتهای اقتصادی و
تجاری خود با ایران (ممنوعیتِ هرگونه تأمین مالی اشااص آمریكایی برای توسعه
طرحهای نفتی ایران) واع شد ،اما ازآنجاکه تجارت میان دو کشور هیچگاه به سطوح
قبل از ان الب نرسیده بود ،تأثیر این تحریمها نیا بسیار محدود بود .بنابراین برای با،
بردن اثر تحریمها نیاز به اهرم فشار بر کشورهای دیگر بود مانند قانون ایلسا (

Iran and

( ،)Libya Sanctions Act. ILSAقانون تحریم ایران و لیبی ،که در ایران به نام قانون داماتو
شناخته میشود) که درباره تحریم هرگونه سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نفت و
گاز ایران و لیبی که ن طه آواز فرایند تحریمهای همهجانبه آمریكا بر ایران بود و بعدها در
برجام سال  2015خود را نشان دادند.

هایبهبهانههستهای 


تحریم
.3-4
در  24اَمرداد  1381گروه موسوم به شورای ملی م اومت ایران ]وابسته به سازمان
مجاهدین خلق ایران[ اقدام به انتشار گاارشی از دو پایگاه هستهای مافی و زیرزمینی
در ایران (نطنا و اراك) کرد« .با آنكه ناستین بار ،این گروه خبر فعالیت مراکا هستهای
ایران را به جهان ماابره میکرد ،اما نیویورك تایما ادعا کرد که تاللهای سرویسهای
اطالعاتی آمریكا ،انگلیس و اسرا یل منجر به کشف این مراکا در سال  2002شده
است» ) .(Thaler and et. al, 2010: 93آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،عدم پایبندی ایران
به توافق را به شورای امنیت گاارل میکند و قطعنامه  1737به تصویب رسید.
آمریكاییها با مشاهده ناخشنودی ایرانیها از تصویب اقدامات تحریمی ،به ارزشمندی
مجموعه اقدامات در قالب مصوبهها پی بردند؛ بنابراین در فكر طراحی مجموعهای از
مصوبههای تحریمی شورای امنیت بودند که میتوانستند پشت سر هم بر ایران اعمال
شوند و بهموجب آنها محدودیتهای مالی به شرکتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران
و سازمان انرژی اتمی ایران تحمیل نمایند ).(Cordesman and Al-Rodhan, 2006: 214
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ت ویت نوواقعگرایی تهاجمی ازسوی هژمون آمریكا و متحدان جهانیال ازجمله اباار
شورای امنیت ،در قالب صدور  6قطعنامه شورای امنیت و نیا هشت قطعنامه تحریمی
درخصوص ن ض ح وق بشر ازسوی پارلمان اروپا بوده است.
در دولت اوباما گرایش رسمی به سیاست جنگی بره صرفر مری رسرد ،امرا طررح
تحریم دوجانبه زمان کلینت ون پی گرفته شد و با اعمرال بریسراب ه تررین تحرریم هرا و
ترکیب آن با گاینه هایی مانند معتبرسازی تهدید نظرامی ،عملیرات سرایبری ،عملیرات
اطالعاتی و مهم تر از همه ایجاد یك نیروی نیابتی رادیكال علیه ایران در منط ه به نرام
داعش ،فشار قابل توجهی به ایران وارد کررد ترا در نها یرت ،برا توافرق برجرام برنامره
هسته ای ایران را مهار کند.
پس از پیروزی حسن روحانی نیا ،سیاست دوگانه هویج و چماق (رفع موانع
تحریم ،همزمان با فشار تحریم) علیه ایران اجرا شد .ارورتهای اقتصاد سیاسی ایران
و امنیت راهبردی کشورهای  5+1فرایند مذاکرات هستهای را بهوجود آورد (مصلینژاد،
 )791-813 :1396مذاکرات وین آواز و درنهایت در پیمان هستهای لوزان ()2015
درباره میاان و سط ونیسازی ،جدول زمانبندی لغو تحریمها و مدت زمان اجرایی و
جا یات به توافق جامع طرفین دست یافتند .اما آنچنان که از نامش برمیآمد جامع نبود؛
چراکه هم ایران خواهان برداشته شدن تحریمهای بیشتری بود تا اقتصادل را بازسازی
کند و هم آمریكا و متحدانش نیاز به شفافیت بیشتری داشتند تا تضمینهای بیشتری در
مورد صل آمیا بودن برنامه هستهای ایران داشته باشند .شورای امنیت سازمان ملل نیا از
برجام حمایت کرد و همه تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای را با قطعنامه  2231خود
لغو کرد

)Resolution 2231, 2015

 .(UNSCاتحادیه اروپا نیا در دی  ،1394با مفاد

برجام ،تمامی تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با پرونده هستهای ایران را برداشت.
وندی شرمن 1اذعان دارد «اگر ما قرار بود کلیت رفتار ایران را اصالح کنیم ،آنگاه
 .1معاون سیاسی وزارت خارجه اوباما و مذاکرهکننده ارشد آمریكا در مذاکرات هستهای منجر به توافق برجام
در ژنو و معاون وزیر خارجه بایدن و همچنین مذاکرهکننده ارشد بایدن در مذاکرات احیای برجام در وین
اتریش.
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برنامه هسته ای ایران صرفاً تبدیل به مواوعی میگشت که میشد در برابر دیگر
فعالیت های ایران بر سرل چانه زد .بهتر است اول از تولید سالحهای هستهای
جلوگیری و بعد به دیگر مسا ل پرداخته شود .ماصوصاً پس از آنكه بارگترین امتیاز
چانهزنی ایران را از دستش درآوردیم» (شرمن.)211 :1398 ،
همانگونه که عضو ارشد مرکا سیاست خاورمیانره اندیشركده بروکینگرا در قالرب
گاارل شورای آتالنتیك می آورد ،یكی از مهمترین مشكالت برجام ،محدودیت آن بره
برنامه هستهای ایران بود .وی برای مصداق این ادعا ،از اولرین سرانرانی اوبامرا پرس از
امضای برجام ن ل قول میآورد« :مرن امیردوارم کره برراسراس ایرن توافرق ،بتروانیم بره
گفت وگوها با ایران ادامه دهیم و به آنها انگیاه بدهیم تا رفتار متفاوتی در منط ره داشرته
باشند ،رفتار تهاجمی و خشونتطلبی کمترری داشرته باشرند و بیشرتر همكراری کننرد،
و بهگونهای رفتار کنند که ما از همه کشورها در جامعه جهانی انتظار داریم»

1

(Maloney,

).2017

تحریمهایپسابرجام 

.4-4
به روم فشارهای آمریكا علیه ایران در دوران اوباما ،شاهد ظهور ایران بهعنوان یك
قدرت درجه اول منط های در چارچوب منطق نوواقعگرایی و سیستم تك ر چندقطبی
گردید و به روم پندار نادرست اوباما و تیم امنیت ملی او ،برجام به مرزهای مهار نسبی
برنامه هسته ای محدود ماند و درم ابل ،پس از برجام ،اراده راهبردی ایران برای توسعه
برنامه موشكی و حضور و نفوذ منط های و تلفیق آن دو شتاب بیشتری پیدا کرد.
رهیافت نوواقعگرایی تهاجمی ترامپ که در رقابتهای انتااباتی خود در قالب
 .1مطابق همین گاارل «تهران از طریق مذاکرات دقیق هستهای و از زمان اجرای برجام ،همان کاری را ادامه
داده که از ان الب سال  1979تا کنون به طور مداوم انجام داده است :تالل برای گسترل نفوذ خود در سراسر
ورب آسیا» بنابراین « برای ایجاد ثبات در سه میدان نبرد اصلی منط ه ،یعنی عراق ،سوریه و افغانستان ،باید ن ش
منط های ایران را تضعیف ،خنثی یا متحول کنیم» .گاارشگر این متن معترم است که برعكس پندار بسیاری از
افراد در واشینگتن ،افاایش نفوذ منط های ایران محصول و پیامد توافق هستهای نیست ،بلكه پیامد دخالت نظامی
آمریكا در عراق و حوادث بهار عربی است ).(Maloney, 2017
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شعار «اول آمریكا» ( )America Firstبه دنبال اولویت دادن به اهدام ملی و کسب انتفاع
بینالمللی ،بهجای ماجراجویی بینالمللی و ایفای ن ش رهبری محدود و
یكجانبهگرایی افراطی است و ماالفتش را با توافق هستهای برجام اعالم کرده بود،
بهمنظور عمل به وعدههای انتااباتی ال درباره خروج از برجام ،سرانجام در 18
اردیبهشت  1397امن متهم کردن ایران به عدم پایبندی به توافق برجام و حمایت از
حاباهلل ،طالبان ،ال اعده و سایر سازمانهایی که آنها را تروریستی نامید ،بهصورت
یكجانبه و با استناد به مطالب بنیامین نتانیاهو ،ناستوزیر اسرا یل ،قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل را ن ض و رسماً از برجام که مواف تنامهای بینالمللی با
پشتوانه حمایتی دو نهاد برجسته بینالمللی (شورای امنیت و آژانس بینالمللی اتمی)
بود خارج و بازگشت تحریمها را بهصورت گذشته اعالم کرد.
جو بایدن که تا پیش از این با انت اد از ترامپ ،مدعی چندجانبهگرایی و بازگشت
به دیپلماسی و عدالتخواهی بود ،باید آن را در عمل اثبات کند ،اما همانگونه که مجید
تات روانچی ،نماینده دا م ایران در سازمان ملل متحد طی توییت خود متذکر میشود
«دولت جدید آمریكا به حمایت از چندجانبهگرایی وانمود میکند اما از رد اعترااش
در دیوان بینالمللی دادگستری (مبنیبر عدم صالحیت دیوان) در پرونده تحریمهای
ایران ابراز ناامیدی دارد» ).(Takht Ravanchi, 2021
چالش پیش روی گروه  ،5+1تدوین یك بسته پیشنهادی انگیاهساز بود تا ازنظر
قانونی و فنی ،اجرایی و قابل پذیرل طرفین باشد ،یعنی هم وااعان تحریم را به هدم
اعالمیشان برساند و هم بتواند نگرانیها و نیازهای ب ا و رشد اقتصادی ایران را برطرم
سازد .اما هژمون بینالملل آمریكا خواستار تغییر در کنش منط های و برنامههای دفاعی ایران
شده است.

 .5روششناسي پژوهش
برمبنای هدم پژوهش ،نوع پژوهش حاار «تح یق ارزیابی» ( )Evaluation Researchو
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بر حسب رول نیا پژوهش فراروی را باید از نوع «تح یق پیمایشی یا زمینهیابی»
(Research

 )Surveyقلمداد کرد .در نتیجه ،پژوهشی اکتشافی ( )Explorationاست و

ازآنجا که واحد تحلیل پژوهشسط خُرد و فرد نابه است ،بنابراین در رول و تكنیك
گردآوری دادههای این پژوهش از «رول پیمایشی» بهره گرفتیم .پژوهشهای
نگرلسنجی ،افكارسنجی و نظرسنجی ازجمله پیمایشهای توصیفی قلمداد میشوند
چراکه این رول به منظور توصیف یك جامعه آماری (نابگان دانشگاهی و اجرایی)
درزمینه یك پدیده معین (عرصههای تأثیر تحریم) انجام میشود.
جامعه آماری این پژوهش یعنی نابگان ،باید صاحبنظر و صاحبکنش بسنده در
مسئله پژوهش (عرصههایی که تحریم بر آنجا تأثیر میگذارد) باشند؛ مانند حوزههای
روابط بینالملل ،مسا ل اقتصادی ،مسا ل جامعهشناسی سیاسی و امنیتی .پس آن «صفت
مشاصه مشترك و قابل تمیا از دیگر جوامع» همانا صاحبنظری و صاحبکنشی در
بسترهای تأثیرگذاری تحریماند .در نتیجه ،ترکیبهای جمعیتی و توزیع جنسیتی و
قومی و دیگر مشاصههای جامعه آماری مطرح در علوم انسانی در نظر گرفته نشدهاند.
منظور ما از نابگان در این پژوهش ،نه سرامدان هر طب ه و تاصص ،که نابگان
سیاسی

(Elite

 )Politicalیعنی متاصصان و کوشندگان حوزه پژوهش و به عبارتی

عرصههای تأثیر تحریم (عرصه اقتصاد ،عرصه جامعهشناسی سیاسی و نیا عرصه
سیاست خارجی و روابط بینالملل) است .همچنین ،منظور ما از نابگان ابااری و
اجرایی نیا سیاست ورزان خارج از مجموعه سیاست رسمی و عملی ایران ،چه آنهایی
که در جایگاه اپوزیسیون داخل و خارجاند و چه کسانی که در بیرون از مجموعه
رسمی سیاسی ایران به کنشگری مشغولاند نیست ،بلكه نابگانی است که پیشه
سیاست چه هماینك و چه پیش از این دارند.
تعیین حجم نمونه جامعه آماری ،براساس نظر پژوهشگر و با در نظر گرفتن
عواملی چون بودجه و زمان انجام؛ جامعه در دسترس از میان نابگان دانشگاهی و
خاصه شاوالن سمتهای اجرایی ،امكانات و امثال آن درصدی از جامعه را بهعنوان
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نمونه آماری پژوهش (شمار یك صد نابه؛ پنجاه نابه آکادمیك و پنجاه نابه اجرایی)
انتااب شدند 1.نابگان آکادمیك را از میان اساتید دانشگاههای کشور در رشتههای
روابط بینالملل ،علوم سیاسی و گرایشهای آن ،جامعهشناسی سیاسی و گرایشهای
ماتلف رشته اقتصاد برگایده ایم .همچنین نابگان اجرایی را نیا از میان مسئو،ن
وزارت خارجه و نیا نمایندگان مجلس مرتبط با عرصه روابط بینالملل و اقتصاد
انتااب کردهایم.

2

رایج تررین و پرکراربردترین رول بررای گرردآوری داده در نگررلسرنجی ،ابراار
«پرسشنامه» ( )Questionnaireاست .فرم پرسشنامه باید برراسراس اهردام (توجره بره
سؤا،ت و متغیرهای فرایات پژوهش) تنظیم شروند .اجررای پیمرایش پرسرشنامرهای
مستلام مراقبتهایی بود که در پژوهش حاار تالل کردهایم تا نهایت احتیراط ،زم در
تدوین م ولهها و گویه هرا و سرپس طراحری سرؤا،ت فررم پرسرشنامره در دو فرمرت
پرسشنامه کاوذی و اینترنتی (ایمیلی و مبتنیبر وب) ،تدویننامره درخواسرت (

Cover

 )Letterو متن دستورالعمل ( )Instructionچگونگی تكمیل پرسشها و نیا افاایش نررخ
پاسخدهی ( )Response Rateداشته باشیم.
جدول.1نتیجهمشارکتجامعهآماری 
جامعهآماری

تعدادکلفرمارسالشده 

تعدادپاسخهایدریافتشده 


نخبگاندانشگاهي 

 50

45

نخبگاناجرایي 

 50

 37

جمعکل

 100

82

برای سنجش ملموس و قابل اندازهگیری متغیرهای این پژوهش (

Operational

 )Definitionباید مفاهیم انتااعی پژوهش را به متغیرهای قابل سنجش و اندازهگیری تبدیل
 .1به همین روی از رولهایی چون جدول نمونهگیری مورگان و فرمول کوکران استفاده نشد.
 .2فهرست اسامی کامل جامعه آماری این پژوهش در باش پیوستها خواهد آمد.
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کنیم .یعنی طی فرایند شاخصگذاری ،متغیرها را به شاخصهای آن تفكیك کرده ،سپس
گویههای قابل سنجش را میآوریم که در قالب سؤا،ت پرسشنامه تدوین خواهند شد.
شاخصهای متغیر وابسته حضور و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا عبارتاند از :ن ش
تهاجم آمریكا به منط ه ،بازی دیگر رقبای ایران در منط ه از جمله رژیم صهیونیستی و
عربستان ،تحو،تی چون بهار عربی و وجود داعش و نیا ریشههای فرهنگی قدرت نرم
همچون روح حكمرانی جهانی ر ایرانی ،اید ولوژی شیعی ،قرابت فرهنگی و مذهبی و نیا
آشنایی و دسترسی به منط ه و تنوع قومی ر مذهبی ،میاان حمایتهای مالی ،توان تعیین
مسئو،ن سیاسی ر اجرایی و ت نینی و قضایی ،توان تعیین مدیران سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی کشورها ،میاان معامالت و انتفاع تجاری و مالی ،میاان حمایت از نیروهای نیابتی و
شبهنظامی ،تصویرسازی از ایران در افكار عمومی ،بهرهبرداری از ظرفیت هواداران انسانی،
میاان نفوذ در شبكههای اجتماعی و سط مااطب و کیفیت تولیدات رسانههای ارتباط
جمعی ،توان تغییر رویههای ح وقی و بودجهای و سیاستهای م طعی ،میاان سهمدهی به
نیروهای رقیب سیاسی ،توان ایجاد بحرانهای اجتماعی و امنیتی م طعی و نیا توان خاتمهباشی
به بحرانهای اجتماعی و امنیتی ،توان تشكیل شبكههای فراملی از گروههای همگرا.
گویههای شاخص نفوذ منط های ایران بهروم تحریم عبارتاند از:
ر بهروم تحریم همه جانبه علیه ایران ،روند افاایشی بسط نفوذ ایران را در منط ه
ورب آسیا شاهدیم.
ر تحریمها علیه ایران تأثیری در تغییر کنش منط های ایران نداشته است.
ر تحریمها تأثیری در تغییر رویكرد ایران در حمایت از گروههای اسالمی در عراق
و لبنان و یمن و  ...نداشته است.
 تحریم ها سبب تغییر رویكرد سیاست خارجی ایران نسبت به رژیم صهیونیستینشده است.
 قدرت نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا بهمراتب بیشتر از سطمنط های (مانند عربستان و ترکیه) و حتی آمریكاست.

نفوذ رقبای
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گویههای شاخص بایستههای منطق ر الیام عبارتاند از:
ر الاامات و بایستههای کنش منط هاى ایران را میتوان در چارچوب ر الیام حاکم
بر خاورمیانه (اصل ب ا ،بازدارندگى و بىاعتمادى به ورب) ارزیابى کرد.
ر دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای جمهوری اسالمی در خاورمیانه ،به
بهانه تنشزدایی ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به همین دلیل جمهوری اسالمی
نباید هیچ مذاکرهای فراتر از برجام را بپذیرد.
ر حضور منط ه ای ایران تنها برای تأمین امنیت خود یا راهبرد صدور ان الب است
و تأمین منافع اقتصادی جاء اهدام و برنامههای اجرایی سیاست خارجی کشور نبوده
و از مایت هایی چون قرابت جغرافیایی و فرهنگی و آشنایی منط های خود بهرهای برای
تأمین منافع اقتصادی خود نبرده است.
ر ایران باید هر چه زودتر دکترین میاان و سط حضور منط های خود را منطبق با
منافع و آرمانهای خویش تدوین کند.
گویههای شاخصِ تحریمهای پسا برجامی عبارتند از:
 ورب بهویژه آمریكا تالل دارند تا با مناوی کردن ایران و محدودسازیمباد ،ت تجاری ر مالی و تنگناهای اقتصادی ،مانع از آنچه آنان حمایت ایران از
تروریسم در خاورمیانه میدانند شوند.
 پس از روی کار آمدن ترامپ و با بسط نفوذ منط های ایران ،نگرانی ورب از«هژمونی منط های» آن ،جایگاین «تهدید هستهای» این کشور شده است.
 علت خروج آمریكا از برجام و عدم اجرای کامل برجام توسط جهان ورب ،ایناست که آنها قصد دارند حضور منط های ایران را کنترل کنند.
 همچنانكه رابرت هانتر ر سفیر پیشین آمریكا در ناتو ر معت د است،تحریمکنندگان در نهایت ،امنیت مشروع ایران در ورب آسیا و کار در حوزههای منافع
مشترك با این کشور را میپذیرند.
ازآنجاکه متغیرهای کیفی بهخودیخود قابل اندازهگیری نیستند ،نگرلسنجی باید
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با اباار م یاسهای نگرل صورت پذیرد .هنر پرسشنامه هم در این است که مفاهیم
انتااعی و ذهنی نرم را به شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری تبدیل کند .به همین دلیل،
در پژوهشهای پیمایشی زمینهیابی ،که دادهها با مراجعه به افراد (پاسخگویان) جمعآوری
میشوند ،باید از م یاسها بهره گرفت که با توجه به نوع متغیر پژوهش میتواند متفاوت
باشد .م یاسبندی ،اصلیترین رول برای سنجش نگرلهاست و در میان شكلهای
ماتلف م یاسبندی ،م یاس درجهبندی لیكرت محبوبترین است .بنابراین معموً،
پرسشنامههای نگرلسنجی در طیف  5یا  7تایی لیكرت طراحی و بهکار گرفته میشوند
که ما در این پژوهش ،درجهبندی طیف پنج تایی لیكرت (کامالً مواف م /مواف م /نه موافق،
نه ماالف /موافق نیستم /اصالً موافق نیستم) را برای م یاسبندی برگایدهایم.

 .6روايي و پايايي گويهها

1

برای تعیین علمی و قابل استناد بودن نگرل نابگان نسبت به تأثیرات تحریم ،باید از
درست بودن اباار (پرسشنامه) اطمینان حاصل کنیم بهویژه که بررسی روایی ( )Validityو
پایایی ( )Reliabilityبرای پرسشنامه مح قساخته

(Questionnaire

)Researcher-made

بسیار اروری است .در ویر این صورت نتایج بهدست آمده در تحلیل نهایی خدشهدار
خواهد بود و نمیتوان ادعای سنجش آنچه دنبال میکنیم (سنجش نگرل) داشته باشیم.
بنابراین پیش از ورود و دخول به تحلیل آماری دادههای بهدست آمده از نظرسنجی و
تحلیل آماری دادهها و حتی تحلیل نظری متغیرها ،باید اباار پژوهش یعنی پرسشنامه را
بهمنظور تعیین اعتبار سازه مورد تحلیل تأییدی قرار دهیم.
 . 1م اله حاار باشی از یك پژوهش دانشگاهی در م طع دکتری رشته روابط بینالملل دانشگاه عالمه
طباطبا ی میباشد که به بررسی و سنجش نگرل شما ر یكصد نفر از نابگان دانشگاهی و اجرایی کشور در سه
حوزه اقتصاد ،جامعه سیاسی ،و همچنین عرصه حضور منط های ایران میپردازد .رول گردآوری دادههای
نگرلسنجی نیا اباار پرسشنامه مح قساخته ،به تعداد  35گویه بوده است .بنابراین خروجی نرمافاارهای
 SPSS24و  Smart PLS3و تحلیل های آماری این پژوهش از جمله بررسی روایی و پایایی مورد نیاز ،با توجه به
همین شمار جامعه آماری و تعداد گویه ها لحاظ و محاسبه شده است .م اله حاار اما به ارا ه گاارل عرصه
سوم این نگرلسنجی (یعنی نفوذ و حضور منط های ایران) میپردازد و تحلیلهای آمده ،باشی از پژوهش یاد
شده هستند.
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همچنین؛ با بهرهگیری از امكاناتی که پرسشنامه مبتنیبر وب (امكانات وردپرس) در اختیار
پژوهشگر قرار میدهد ،فرم پرسشنامه به گونهای طراحی شده است که الااماً سؤالی بیپاسخ
نماند و امكان رفتن به پرسش بعدی بدون پاسخ به سؤال صفحه امكانپذیر نباشد؛ بهاینترتیب
امكان افاایش کاذب آلفای کرونباخ ( )Cronbach's Alphaصفر شد .همچنین ازآنجاکه اریب
پایایی به واریانس اندازهگیری وابسته است ،ناهمگون بودن پاسخدهندگان سبب افاایش آلفای
کرونباخ میشود که در این پژوهش همه افراد جامعه آماری جاء نابگان دانشگاهی و اجرایی با
تحصیالت ت ریباً همسط و دارای پیشینهپژوهی یا پیشهای در عرصه سیاست و اقتصاد
سیاسیاند.
از آنجا که شاخص آلفای کرونباخ بسیار ساتگیرانه است ،برای بررسی همسانی
درونی مدل اندازهگیری در رول  PLSاز معیار مدرنتری به نام پایایی ترکیبی )(CR

بهره گرفتیم که در فرمول زیر قابل محاسبه است:
فرمول:1پایایيترکیبي

شاخصهای کلیه عاملي بارهای جمع(

)2سازه یک
اخصهای کلیه خطای واریانس جمع(

شاخصهای کلیه عاملي بارهای جمع( ) +2سازه ش

)سازه یک

= CR

م دار مطلوب  CRدر تح ی ات اکتشافی بین 0/6تا  0/7است ،در حالیکه در تح ی ات
پیشرفتهتر ،بین  0/7تا  0/9است .نتایج این دو معیار در جدول ذیل آمده است:
جدول.2نتایجضریبآلفایکرونباخوضریبپایایيترکیبي 
سازههایپژوهش

تأثیرتحریمبرحضورمنطقهایایران 


ضریبآلفایکرونباخ 

ضریبپایایيترکیبي 

( )Alpha >0/7

( )CR>0/7

 0/922

 0/933

همانطور که در جدول با ،مشاهده میشود ،نتایج اریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی متغیرها آورده شده است که با توجه به حدود گفته شده برای هر دو معیار ،با
قاطعیت نتیجه می گیریم م دار ارایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی
سازههای پژوهش قابل قبول است .در راستای آزمون همگن بودن و معناداری بارهای
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عاملی نیا ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مست ل و وابسته با هم بررسی میشوند.
بارهایعاملياستانداردشدهوضرایبمعناداریگویهها 

جدول.3
متغیر

تأثیرتحریمبرحضورمنطقهای

ایران 

گویهها 


مقداربارعاملي 

مقدارآمارهتي 

 q23

 0/747

 9/525

 q24

 0/709

 9/016

 q25

 0/741

 10/768

 q26

 0/795

 11/891

 q27

 0/817

 17/094

q28

 0/631

 7/355

 q29

 0/699

 9/923

 q30

 0/732

 9/229

 q31

 0/779

 13/347

 q32

 0/640

 7/551

 q33

 0/680

 8/818

 q34

 0/643

 7/067

 q35

 0/731

 10/224

(شمارهسؤاالت) 

همانطور که از جدول با ،میتوان دریافت ،م ادیر بارهای عاملی و ارایب
معناداری کلیه گویهها بهترتیب از  0/4و  1/96بیشتر محاسبه شده است .بنابراین
استنباط میشود روایی همگرا متغیرهای مدل تأیید شده است.
نتیجه آنكه تمامی معیارهای آلفای کرونباخ ،معناداری بارهای عاملی بین سؤا،ت و
مت غیرهای مكنون ،اریب پایایی ترکیبی ،شاخص متوسط واریانس استاراج شده
( )Average Variance Extracted. AVEو روایی واگرا به رول فورنل و ،رکر؛ مناسب
بودن مدل اندازهگیری یعنی اباار پرسشنامه پژوهش ما را نشان میدهند .بنابراین
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پرسشنامهای که برای سنجش نگرل نابگان طراحی و برای پاسخگویی در اختیارشان
گذاشته شده است ،براساس نتایج حاصل طی آزمونهای آماری نام برده ،دقی اً همان
چیای را میسنجد که مدنظر ما در این تح یق بوده است.

 .7توصيف آماري متغيرهاي پژوهش
دادههای تح یق حاار م یاس فاصلهای (براساس طیف پنجتایی لیكرت) دارند .برای
توصیف متغیرهای پژوهش از شاخصهای مرکای و پراکندگی استفاده میشود .جدول
زیر شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد:
.شاخصهایتوصیفيمتغیرهایموردمطالعه

جدول4
متغیرها

تعدادگویه 

میانگین 

انحرافمعیار 

کمینه 

بیشینه 

برحضورمنطقهایایران 

تأثیر تحریم

 13

 2/91

 0/410

 1/92

 4/00

 .8تحليل آماري استنباطي (آزمون فرضيهها)
بهمنظور آزمون فرایهها ،در تحلیل آماری استنباطی ،ما در طرح پژوهشی خود از
آزمون نرمالیتی دادهها 1،آزمون اریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معاد،ت
ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جا ی استفاده کردهایم که به مورد ناست آن در
این م اله اشاره می کنیم .برای بررسی نرمال بودن از اریب چولگی ( )Skewnessو
اریب کشیدگی ( )Kurtosisاستفاده میشود.

 .1قدر مطلق اریب چولگی و کشیدگی بارگتر از  2تاطی از نرمال بودن داده ها را نشان میدهد .همچنین
اگر م دار خطای استاندارد اریب چولگی و اریب کشیدگی کوچكتر از  2و یا بارگتر از  +2باشد ،درآن
صورت فرض نرمال بودن توزیع رد میشود.
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جدول.5نتایجنرمالبودنمتغیرهایموجوددرپژوهش 
ضریبچولگي 
متغیرها 
تأثیر تحریم برحضورمنطقـهای
ایران 

ضریبکشیدگي 

مقدار

خطای

مقدار

خطای

آماره 

استاندارد 

آماره 

استاندارد 

 -0/466

 0/266

 0/993

 0/526

نتیجه
آزمون 
نرمال
است

همان طور که در جدول با ،مشاص است ،اریب چولگی و کشیدگی متغیر مورد
مطالعه در بازه ( +2و )-2قرار دارد و همچنین م دار خطای استاندارد اریب چولگی و
کشیدگی در بازه ( +2و )-2قرار گرفته و نشان از نرمال بودن دادههاست .همچنین طبق
قضیه حد مرکای که ادعا میکند اگر حجم نمونه آماری با ،رود (با،ی  30نفر) توزیع
دادههای آن متغیر به توزیع نرمال نادیكتر خواهد شد ،بنابراین میتوان گفت که توزیع
دادههای تمامی متغیرها ،نرمال است.

 .9تأثير تحريم بر نفوذ منطقهاي ايران
در باش یافته های پژوهش ،به پیوند میان دو متغیر «تحریم» ازیكسو ،و متغیر
«عرصه حضور منط های ایران» ازسوی دیگر خواهیم پرداخت .مؤلفهها و گویههای
عرصه کنش منط ه ای ایران را جداگانه می آوریم ،سپس هرکدام را در دو باش مجاا
بررسی می کنیم .ناست دادههای به دست آمده از رول پیمایش را تحلیل آماری
خواهیم کرد؛ سپس به تحلیل نظری و واقع گرایانه آن گویه با عنایت به نگرل والب
جامعه آماری پژوهش (نابگان) می پردازیم تا ابعاد م وله با داده های اسنادی برای ما
روشن شود.

ایایرانبهرغمتحریم 


گویه:نفوذمنطقه
.1-9
به اعترام و اقرار اندیشمند ارشد اندیشكده آمریكایی رَند ،رهبران ایران ،سیاستهای
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منط ه ای تهاجمی را در پاسخ به فشارهای حداکثری و تحریمی ایا،ت متحده که
صادرات نفت ایران را بهشدت محدود کرده است ،برگایدهاند ) .(Kaye, 2019ایران
توانست با همكاری روس ها از س وط اسد در سوریه جلوگیری کند ،در عراق شیعیان
طرفدار جمهوری اسالمی دست با،ی قدرت را داشته و همكاری تنگاتنگی با کردها
داشته باشند؛ صنعا توسط حوثیها تصرم و حكومت منصور عبدربه با فرار به عربستان
ساقط شد .مسلم است که تحریم یا لغو آن با برجام یا بازگشت دوباره تحریمهای
یك جانبه آمریكا ،تأثیری در ایجاد یا رشد یا حتی احتمال کاهش نفوذ منط های ایران
نداشته و ندارد .مداخله فااینده و البته پرهاینه ایران در خاورمیانه ،یكی از پیامدهای
برهم ریاتن نظم نسبی سنتی منط ه است که خود آمریكا در آن دخالت داشت.
ت سیمات فرقهای و مداخله قدرتهای خارجی در منط ه خاورمیانه ،باعث افاایش
نفوذ و قدرت ایران در منط ه شده است .به اعت اد ستوننویس نشریه نشنال اینترست،
قطعاً ایران بارگ ترین برنده آشوب در خاورمیانه است .رقبای اصلی ایران از جمله
عربستان ،اسرا یل و آمریكا ناخواسته سبب ت ویت گروههای شیعه طرفدار ایران و در
نتیجه افاایش قدرت و نفوذ ایران شدهاند ) .(Miller, 2017پس بنابر آنچه در با ،آمد،
باش زیادی از نفوذ منط های ایرا ن ناشی از کنش دیگر بازیگران است .حمله آمریكا
به افغانستان و عراق سبب حضور و نفوذ ایران در این کشور شد؛ حمله رژیم اشغالگر
قدس به جنوب لبنان سبب نفوذ با،ی حاباهلل در این کشور و نتیجتاً حضور پر قدرت
ایران در این کشور شد؛ جنگ فرامنط های و نیابتی در سوریه نیا سبب حضور مشروع
ایران در این کشور و عراق است و حمله ا تالم سعودی به یمن نیا نفوذ معنوی ایران
در میان یمنیها را بسط داد.
به باور پژوهشگر ،ریشههای قدرت نرم و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا را
میتوان به دو دسته مؤلفه تفكیك کرد :علل مرتبط با تحو،ت منط های که به حضور
اولیه ایران پیش از بهم زدن نظم سنتی منط ه توسط یورل آمریكا؛ حضور پس از حمله
مست یم آمریكا به منط ه؛ کنش دیگر بازیگران منط های؛ و تحو،تی چون پیدایش بهار
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عربی و داعش میپردازد .دسته دیگر ریشههای نفوذ منط های ایران نیا به قدرت نرم آن
مرتبط است یعنی قرابت فرهنگی و مذهبی و وجود تنوع قومی ر مذهبی؛ اید ولوژی
ظلمستیای و عدالت محوری شیعی و همچنین روح حكمرانی جهانی ر ایرانی .همچنین
تشدید ایرانهراسی و خطر بارگنمایی سیطره منط های آن بهمثابه بارگترین تهدید
قدرت نرم ایران بررسی خواهد شد (ت ینژاد.)1398 ،
تحلیل آماری نگرش نخبگان :بهمنظور بررسی واعیت متغیرهای موجود (تحریم،
حضور منط های ایران؛ و نیا بایستههای واقعگرایانه و تحریمهای پسابرجامی) از آزمون
معتبر و علمی  Tتكنمونهای مست ل استفاده خواهیم کرد .این آزمون را زمانی بهکار
میبریم که قصد داش ته باشیم میانگین یك جامعه را با یك میانگین مفروض و نظری
م ایسه کنیم 1.به لحاظ آماری به بررسی واعیت تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
و مؤلفههایش میپردازیم :

H0 µ ⇐ 3
H1 µ > 3

{

ورمنطقهایایرانبااستفادهازآزمونتي

جدول.6شناسایيوضعیتتأثیرگذاریتحریمبرحض
تکنمونهای 

بازهاطمینان95
متغیر 

میانگین  مقدارتي

سطح

اختالف

درصدیاختالف

معناداری

میانگین

میانگین

0/063

-0/085

نتیجه

حدپایین حدباال
تأثیر تحریم بر
حضورمنطقهایایران 


1/885  2/915

-0/175

 0/005عدم تأیید

 .1اگر میانگین نمرات افراد در مورد هرکدام از متغیرها از م دار عددی ( 3حد وسط طیف لیكرت  5گاینهای)
بیشتر باشد ،نتیجه خواهیم گرفت که واعیت آن متغیر در حد با،ی متوسط است و اگر میانگین نمرات افراد
در مورد هرکدام از متغیرها از م دار عددی  3کمتر باشد یعنی اینكه واعیت آن متغیر در حد پایین متوسط قرار
دارد .همچنین اگر دقی اً میانگین متغیرها با عدد  3برابر باشد ،نشان از واعیت متوسط آن متغیر میدهد.
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همانگونه که در جدول با ،مالحظه میکنیم ،سط معناداری آزمون درخصوص
اثرگذاری تحریم بر متغیر حضور منط های ایران ،با م دار آماره تی  -1/885برابر 0/063
و بیشتر از سط خطای  5درصد محاسبه شده است .به همین دلیل میتوان استنباط کرد
فرض صفر آزمون  Tتكنمونهای مست ل پذیرفته شده و فرض م ابل آزمون مبنیبر
ماالف بودن میانگین اثرگذاری تحریم بر مؤلفه حضور منط های ایران با عدد ( 3حد
وسط طیف لیكرت  5گاینهای) رد میشود .درواقع رابطه معناداری در تأثیرگذاری
تحریم بر حضور منط ه ای ایران وجود ندارد؛ یعنی در نگرل نابگان ،تحریمها ،موجد
کنش و نفوذ منط های ایران نیست.
ازآنجاکه میانگین اثرگذاری تحریم بر حضور منط های ایران ،برابر  2/915و کمتر
از  3گاارل شده و نیا حدود با ،و پایین اختالم میانگین اثرگذاری تحریم (بهعنوان
متغیر مست ل) بر حضور منط های ایران (بهعنوان متغیر وابسته) با میانگین مورد انتظار 3
شامل بازه صفر است ،در نتیجه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که متغیر «تحریم» بر
متغیر «حضور منط های ایران» تأثیری نگذاشته است.

گویه:بایستههایمنطقرئالیزم 

.2-9
همانگونه که در باش چارچوب نظری آمده است؛ ازنظر نوواقعگرایان ،این ساختار نظام
بینالملل است که کنشهای یك دولت را شكل میدهد و رفتارهایی را بر آن تحمیل
میکند .پایههای نظم سنتی در منط ه ورب آسیا از هم پاشیده و نوعی آنارشی در آن
گسترل یافته است؛ بااینحال واحدهای سیاسی همچنان حفظ ب ای خود در قالب نظم
سایكس ر پیكویی را خواستارند .در همین راستا ،میتوان بازی منط هاى ایران را در
چارچوب سیاستهاى واقعگرایانه حاکم بر خاورمیانه و در راستاى اصل ب ا ،بازدارندگى و
بىاعتمادى به ورب ارزیابى کرد .بهعبارتدیگر؛ الاامات و بایستههای حضور منط های ایران
را باید در چارچوب ساختار نظام بینالملل و اقتضا ات نوواقعگرایانه حاکم بر منط ه ورب
آسیا جستوجو و توجیه کرد .هدم اصلى راهبرد بازدارندگى و دفاع تهاجمى ایران ،قبول
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ن ش جمهوری اسالمی ازسوى آمریكا و بازى برد ر برد در معاد،ت امنیتى منط ه و سوق
دادن سیاست دفاعى ایران بهسمت رفع چالشها بوده است.
آمریكا هم اینك تالل دارد تا تواف ی نوین با ایران امضا کند تا حضور و نفوذ
منط ه ای ایران را محدود و مشروط کند؛ اما دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای
جمهوری اسالمی به بهانه تنشزدایی و در شرایطی که امانت تنبیهی کافی برای
رژیمی که به شرایط تحریمی خو گرفته است ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به
همین دلیل جمهوری اسالمی به هیچ مذاکرهای فراتر از برجام تن ناواهد داد.
بنابر گاارل مرکا بررسیهای استراتژیك ریاست جمهوری (فتاحی و همكاران،
 ،)1397ریشهایترین علت واعیت ناپایدار کنونی ایران را باید در وجود تناقضهایی
جدی در پارادایم امت ر ملت جستوجو کرد که نظام حكمرانی مبتنیبر آن است .ایران
باید عالوهبر علل اید ولوژیك ،از فرصت حضور و نفوذ منط های خود بهرهبرداریهای
منفعتمحورانه نیا داشته باشد و با استفاده از مایتهایی چون قرابت جغرافیایی ،تعیین
مناطق آزاد تجاری در شهرهای مرزی ،آشنایی منط های و تاریای و روابط نادیك
مردمی ،منافع اقتصادی خود را در ورب آسیا تأمین کند و برتری تجاری نسبت به
بازیگران فرامنط های داشته باشد.
تحلیلآمارینگرشنخبگان:بررسی تأثیر بایستههای منطق ر الیام بر حضور منط های
ایران با استفاده از مدلسازی معاد،ت ساختاری در  .SmartPLS3

هایمنطقرئالیزمبرحضورمنطقهایایران 


.نتایجتحلیلتأثیربایسته
جدول7
رابطهبینمتغیرها
منطقرئالیزم⇐ حضورمنطقهای
ایران 

ضریبمسیر  عددمعناداری(آمارهتي) 
 0/858

 24/784

جهترابطه 

نتیجه 

مثبت و مست یم

تأیید

بنا به خروجی نرمافاار  SmartPLS3و با توجه به جدول با ،،میتوان نتیجه
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گرفت که چون م دار آماره  tمحاسبه شده برابر با  24/784و بیشتر از  1/96است ،اثر
بایستههای واقعگرایانه بر حضور منط های ایران با اریب مسیر

(coefficient

)Beta

(اریب بتا) 0/858و با احتمال  95درصد معنادار است .اریب مسیر (بتا) مثبت بین
متغیرها  0/858به این مفهوم است که با افاایش یك انحرام استاندارد منطق ر الیام،
حضور منط های ایران به اندازه  0/858انحرام استاندارد افاایش خواهد یافت .بنابراین
با توجه به بررسیهای بهعمل آمده میتوان اظهار کرد با توجه به دادههای گردآوری
شده ،تأثیر بایستههای منطق ر الیام بر حضور منط های ایران تأیید میشود.

هایپسابرجامي 


گویه:تحریم
.3-9

1

موازنه ایران با هژمون آمریكا و متحدان نیابتی منط های آن در تحو،ت منط های از
جمله مواردی است که پس از یازدهم سپتامبر درباره سیاست خارجی ایران دیده
میشوند .به باور وااعان تحریم؛ «ایران لجاجت زیادی را در م ابله با تاللهای ما
برای پرداختن به دخالتهای منط های را دارد ،حتی اگر تحریمهای ما میتوانست در
این زمینه اعمال شود ایران بهشدت با اینگونه دخالتها ماالفت میکند .آمریكا در
 1984دولت ایران را دولت مدافع و حامی تروریسم تل ی کرد و تحریمهای جامع
آمریكا در  1995در پاسخ به حمایت ایران از حمالت تروریستی در ن اط ماتلف جهان
تصویب شد» (نفیو.)115 :1397 ،
رقابت نیابتی ایران با ساختار هژمونیك را میتوان ناشی از جدال موقعیت تك ر
چندقطبی نظریه نوواقع گرایی هانتینگتون و استفان والت تحلیل کرد (هنسن ،تافت و
ویول )21 :1390 ،که به تحلیل رویدادهای پس از فروپاشی شوروی و قدرت فرادست
یافتن یكی از ابرقدرتها و تبدیل شدن به قدرت هژمونیك میپردازد.
 . 1از قبیل ماالفت آشكار با صل اعراب ر اسرا یل و تجهیا گروههای فلسطینی (موازنه سات نیابتی) ،جنگ
لفظی دیپلماتیك با آمریكا (موازنه نرم) ،بحران افغانستان ( ،)2001جنگ عراق و ماالفت دیپلماتیك (2003
موازنه نرم) ،مانورهای نظامی ( 2005به بعد) ،بحران سوریه ( 2011به بعد) ،بحران عراق (داعش ،)2014
افاایش رقابتهای فرقه گرایانه با ترکیه و عربستان ،رقابت عربستان در لبنان (تجهیا گروههای مسل لبنانی).
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سفیر پیشین آمریكا در ناتو ،رابرت هانتر ،پنج احتمال در رابطه با شیوه رفتار با
ایران مدنظر دارد .1 :ع بنشینی ایران .2 ،کار کردن تحریمها .3 ،تغییر سیاست بهسمت
تغییر رژیم .4 ،مهار و بازدارندگی و  .5اقدام نظامی .وی سه احتمال ناست را محتمل
نمیداند؛ مهار و اقدام نظامی را هم دارای هاینه بسیار با ،برای آمریكا میداند؛ پس
باید به فكر راه حل ششم بود که پیامد آن به رسمیت شناختن امنیت مشروع ایران و کار
در حوزههای منافع مشترك با این کشور است ) .(Hunter, 2010بهعبارتدیگر ،ایران
توانست با بهرهگیرى از راهبرد امنیت بههم پیوسته در محیط آنارشیك و امنیت منط هاى
خود ،به دو هدم مهم واداشتن آمریكا به قبول ن ش محورى ایران و حرکت بهسمت
معامله برد ر برد در معادله امنیت ورب آسیا نا ل شود.
تحلیل آماری نگرش نخبگان :بررسی تأثیر حضور منط های ایران بر تحریمهای
پسابرجامی با استفاده از مدلسازی معاد،ت ساختاری در  .SmartPLS3
بنابرخروجی نرمافاار  SmartPLS3و با توجه به جدول  8میتوان نتیجه گرفت که
چون م دار آماره  tمحاسبه شده برابر با  14/441و بیشتر از  1/96است ،اثر متغیر
حضور منط های ایران بر تحریمهای پسابرجام با اریب مسیر  0/753و با احتمال 95
درصد معنادار است.
هایپسابرجام 


ایایرانبرتحریم

.نتایجتحلیلتأثیرحضورمنطقه
جدول8
رابطهبینمتغیرها
تحریمهای

حضورمنطقهایایران⇐ 

پسابرجامي 


ضریبمسیر  عددمعناداری(آمارهتي)  جهترابطه 
 0/753

14/441

مثبت و مست یم

نتیجه 
تأیید

اریب مسیر مثبت بین متغیرها  0/753به این مفهوم است که با افاایش یك
انحرام استاندارد حضور منط های ایران ،تحریمهای پسابرجامی دوره ترامپ بهاندازه
 0/753انحرام استاندارد افاایش خواهد یافت .بنابراین با توجه به بررسیهای بهعمل
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آمده می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که با توجه به دادههای گردآوری شده تأثیر
حضور منط های ایران بر تحریمهای پسابرجامی تأیید میشود.

 .10مقايسه نگرش «نخبگان دانشگاهي» و «نخبگان اجرايي»
با توجه به اینكه پاسخدهندگان به فرم پرسشنامه باید در باش هویتی فرایند
نظرسنجی ،گاینهای را که مرتبط با تعیین نوع و دسته تعل یشان به پیشه تدریس
دانشگاه یا سِمت اجرایی را مشاص کند ،بنابراین تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
را در دو گروه جامعه آماری این پژوهش یعنی «نابگان دانشگاهی» و «نابگان اجرایی»
نیا بررسی کردهایم .بنابراین برای بررسی تأثیر تحریم بر عرصه جامعه سیاسی ،در دو
گروه نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی آزمون تی دو نمونهای مست ل را بهکار بردیم.
جدول.9آماراستنباطيآزمونTدونمونهمستقل 
گروه

میانگین 

نخبگاندانشگاهي 

 2/984

نخبگاناجرایي 

 2/829

سطحمعناداری
آزمونلوین( )sig
0/322

اختالفمیانگین 
0/155

سطحمعناداری
آزمون  )sig( T
 0/088

نتیجه 
تأیید

با توجه به نتایج بهدست آمده ،طی آزمون  Tدو نمونهای مست ل ،برای بررسی
تأثیر «تحریم» بر «حضور منط های ایران» در هر دو گروه «نابگان دانشگاهی» و
«نابگان اجرایی» ،سط معناداری آزمون لوین  0/322تساوی واریانسهای دو جامعه
نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی را تأیید میکند .همچنین سط

معناداری آزمون T

دو نمونه مست ل در حالت تساوی واریانسها با،ی  0/05و معادل  0/088است که
نشان میدهد هیچ تفاوت معناداری بین میانگین تأثیر تحریم بر حضور منط های ایران
در دو گروه نابگان آکادمیك و نابگان اجرایی وجود ندارد و با هم برابرند.
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بهعبارتدیگر؛ با توجه به اینكه میانگین تأثیر تحریم بر بستر حضور منط های ایران در
هر دو گروه ،کمتر از م دار ( 3حد وسط طیف  5تایی لیكرت) بهدست آمده است ،میتوان
نتیجه گرفت که ازنظر هر دو دسته جامعه آماری تحریم سبب کاهش نفوذ منط های نشده،
آنچه سبب حضور منط های ایران شده همانا بایستههای منطق واقعگرایانه بوده است و نیا
همین نفوذ منط های ایران سبب تحریمهای پسابرجامی علیه کشور شده است.

 .11جمعبندي و نتيجهگيري
بنا به مدل مفهومی ( )Conceptual Modelترسیم شده که جایگاین فرایه پژوهش ما
شده است ،متغیرها و گویههای عرصه حضور منط های ایران را به شرح نمودار زیر
ترسیم ،و سپس هر گویه را به شرحی که آمد تحلیل نظری و سپس تحلیل آماری
داشتیم:

هایعرصهحضورمنطقهایایران 


مدلمفهوميمتغیرهاوگویه
نمودار.1



در واکاوی گویه نفوذ منط های ایران بهروم تحریمهای طو،نیمدت و فراگیر و
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اعمال هاینههای سرسامآور موازنهگری ایران با هژمون بینالمللبه کامیابیهای ایران در
رشد نفوذ منط هایال پرداختیم .ایران توانست با همكاری روسها ،از س وط اسد در
سوریه جلوگیری کند ،در عراق شیعیان طرفدار جمهوری اسالمی دست با،ی قدرت را
داشته و همكاری تنگاتنگی با کردها داشته باشند؛ صنعا توسط حوثیها تصرم و
حكومت منصور عبدربه با فرار به عربستان ساقط شود .مسلم است که تحریم یا لغو آن
با برجام یا بازگشت دوباره تحریمهای یكجانبه آمریكا ،تأثیری در ایجاد یا رشد یا
حتی احتمال کاهش نفوذ منط های ایران نداشته و ندارد .به اعت اد مح ق ،ریشههای
قدرت نرم و نفوذ ایران در منط ه ورب آسیا را میتوان به دو دسته مؤلفه تفكیك کرد:
علل مرتبط با تحو،ت منط های که به حضور اولیه ایران پیش از برهم زدن نظم سنتی
منط ه توسط یورل آمریكا؛ حضور پس از حمله مست یم آمریكا به منط ه؛ کنش دیگر
بازیگران منط های و تحو،تی چون پیدایش بهار عربی و داعش میپردازد .دسته دیگر
ریشههای نفوذ منط های ایران نیا به قدرت نرم آن مرتبط است یعنی قرابت فرهنگی و
مذهبی و وجود تنوع قومی مذهبی؛ اید ولوژی ظلمستیای و عدالتمحوری شیعی و
همچنین روح حكمرانی جهانی ر ایرانی.
در باش تحلیل آماری دادههای سؤا،ت  27 ،26 ،25 ،24و  32از پرسشنامه ،با
استفاده از آزمون  Tتك نمونهای ،فرض صفر آزمون تی تك نمونهای مست ل پذیرفته
شده و فرض م ابل آزمون مبنی بر ماالف بودن میانگین اثرگذاری تحریم بر مؤلفه
حضور منط های ایران با عدد ( 3حد وسط طیف لیكرت  5گاینهای) رد میشود.
در واقع ،رابطه معناداری در تأثیرگذاری تحریم بر حضور منط های ایران وجود ندارد.
یعنی در نگرل نابگان ،تحریمها ،موجد کنش و نفوذ منط های ایران نیست .پس :متغیر
«تحریم» بر متغیر «حضور منط های ایران» تأثیری نگذاشته است.
براساس مدل مفهومی طرح پژوهش ،پس از رد تعیینکنندگی تحریم بر حضور
منط های ایران ،به بررسی متغییر مست ل دیگری برای کنش فرامرزی ایران در منط ه
ورب آسیا نیاز داریم .با گویه بایستههای منطق ر الیام به این پرداختیم که ساختار
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هژمونیك نظام بینالملل ،کنش دولتها را شكل میدهد .بهعبارتدیگر ،این الاامات و
بایستههای نوواقعگرایانه حاکم بر منط ه ورب آسیاست که حضور منط های ایران را
ایجاد و توجیه میکند .چرا که بیشینهسازی قدرت یك دولت ،سبب تشدید رقابت و
آشوب مااید در محیط آنارشیك میشود پس بنابراین ایران نیا مانند هر دولت دیگری
در پی بیشینه سازی قدرت خود در منط ه ژ وپولیتیكی و آنارشیك پیرامون خویش
است .پاسخ هژمون بینالملل به روند طبیعی بیشینهسازی قدرت ایران ،بهصورت پرل
از آوردگاه مست یم ،بهسوی زمینهای بازی چندگانهای مانند نبردهای نیابتی و هم
تحریم اقتصادی و جنگ روانی و رسانهای و فرهنگی و بهرهگیری از اپوزیسیونهاست.
م وله دیگر تحلیل شده در این باش ،درخصوص لاوم تدوین دکترین حضور منط های
منطبق بر منافع و آرمانهاست .نظام بینالملل امروز بهویژه پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی بیش از پیش ویراید ولوژیك شده در نتیجه هرگونه کاربرد اید ولوژی
به ویژه ماالفت و موازنه با نظم ساختار جهانی موجب افاایش هاینه برای دولت
موازنهکننده خواهد شد.
در تحلیل آماری دادههای گردآوری شده از پاسخ نابگان به سؤا،ت پرسشنامه
که به بررسی م وله رابطه میان بایسته های منطق ر الیام (متغیر مست ل) و حضور
منط های ایران (متغیر وابسته) براساس طراحی مدل مفهومی تعیین داشتیم ،با استفاده از
مدلسازی معاد،ت ساختاری در  SmartPLS3به این نتیجه رسیدیم که تأثیر بایستههای
منطق ر الیام بر حضور منط های ایران تأیید شد.
در بررسی گویه تحریمهای پسابرجامی تحلیل شد که نتیجه موازنه با ایا،ت
متحده و متحدانش در منط ه ،هاینههای سنگین اقتصادی برای ایران همراه داشت و
باعث کاهش توانمندی ایران در عرصه جهانی شد؛ چراکه با تحریمهای اقتصادی و
نفتی عمالً اقتصاد ایران از گردونه اقتصاد جهان خارج شد و بحران رکود اقتصادی این
کشور را دربر گرفت .رقابت نیابتی ایران با ساختار هژمونیك را ناشی از جدال موقعیت
تك ر چندقطبی نظریه نوواقع گرایی هانتینگتون و استفان والت تحلیل کردیم .در نتیجه

 758مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

نگرانی ورب از نفوذ با،ی ایران در منط ه ورب آسیا و جایگاینی نگرانی از هژمونی
منط های ایران با احساس تهدید هستهای این کشور ،بهویژه اینكه ایران طی مواف تنامه
برجام ،هیچ تعهدی که براساس آن ،ملام به تغییر راهبرد منط های خود شود را نپذیرفته
است ،بنابراین آمریكا از این مواف تنامه خارج شد تا اجرای آن را به تحو،ت
خاورمیانه گره زند و به محدودسازی کنش ایران در منط ه بپردازد.
در تحلیل آماری دادههای گردآوری شده از پاسخهایی که نابگان به سؤا،ت
پرسشنامه در م وله رابطه میان حضور منط های ایران (متغیر مست ل) و تحریمهای
پسابرجامی (متغیر وابسته) بر اساس طراحی مدل مفهومی تعیین داشتیم ،با استفاده از
مدلسازی معاد،ت ساختاری در  SmartPLS3به این نتیجه رسیدیم که تأثیر حضور
منط های ایران بر تحریمهای پسابرجامی تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،نگرل نابگان
جامعه آماری ما تأیید داشتند آنچه موجد تحریمهای پسابرجام شده است ،نگرانی از
حضور و نفوذ با،ی منط های ایران است.

سپاسگزاري
نویسندگان م اله از کلیه نابگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش فراروی،
بهخاط ر درك اهمیت تح یق درباره پیامدهای تحریم و شرکت در طرح پیمایش
پژوهش ،نهایت تشكر و امتنان را دارند.
بایسته است تا از داوران محترم نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل» برای
ارا ه نظرهای اصالحی و همچنین پیگیریهای دلسوزانه کارشناس محترم نشریه ،سرکار
خانم شریفی ،سپاسگااری کنیم.
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پيوستها

.فرمسؤاالتپرسشنامه 

پیوست1
 01از  - 35تحریمها سبب کاهشتولید در صنایع و کشاورزی گردید.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 02از  - 35آسیبپذیری اقتصاد ایران در وابستگيبهصادراتنفت ،در پی تحریمها کاهش نیافته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 03از  - 35تحریم ها و عدم رابطه تجاری و مالی با باش بارگی از جهان ،تنها دلیل مشکالت
اقتصاد و تورمی ایران نیستند.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 04از  - 35تحریمها علیه ایران نتوانست سبب مهاربرنامهموشکي (محدودسازی موشكهای دور
برد) این کشور

گردد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

مهارنسبيبرنامههستهای این کشور شده

 05از  - 35تحریمها علیه ایران سبب
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

است.

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تحریمها» برگردد ،بهدلیل

 06از  - 35کُندی روند رشدوتوسعهاقتصادی ایران ،بیشتر از آنكه به «
سوءمدیریتهای خود مسئولین» است.

فقداندولتتوسعهگرا»و«

«
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تحریمها» باشد ،بهدلیل «عدم

 07از  - 35تنگناهایمعیشتي و اقتصادی مردم ،بیشتر از آنكه معلول «
شایستهساالریوضعفسیستمنظارتي و بازرسیِ فسادمالي و اداری» است.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 08از  - 35تحریم و فراز و فرودهای ویرمنط ی ارز و نرخ تورم ،سبب افزایششکافطبقاتيدر
جامعه گردیده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 09از  - 35تحریمها در همه کشورها ،بیش از آنكه بر تغییر تصمیمات «رژیم سیاسی» مؤثر باشد،
سبب نقضحقوقبشراولیه درشهروندان ویرنظامی بهویژه زنانوکودکان آن کشور شده است
(نظیر حق حیات ،حق آزادی عبور و مرور و نیا نسل سوم ح وق بشر مانند حق بر صل  ،حق بر
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توسعه ،حق بر بهداشت و دارو و حق بر سالمت ،حق دسترسی به اطالعات و آزادی بیان ،حق بر
مالكیت و حق بر آزادی کسبوکار).
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

سریعتربه

 10از  - 35برای رهایی از تنگناهای معیشتی مردم و الاامات توسعهای کشور ،ایران باید
مذاکره با تحریمکنندگان بپردازد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 11از  – 35علیروم بایستههای توسعهای کشور و مشکالتمعیشتي مردم ،ایراننبایدهمهشروط
تحریمکنندگان (پیرامون محدودسازی فعالیتهای هستهای ،موشكی و کنش منط های) را بپذیرد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 12از  - 35مطابق تجربه برجام ،مذاکره با آمریکا ،هیچ تأثیری در رفع تحریمها و مشكالت
معیشتی مردم ندارد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 13از  - 35تحریمهای آمریکا علیه مردم ایران و تنگناهای شدید اقتصادی ،سبب تشدید انزجار
تاریخيازاینکشور پس از کودتای  28مرداد  1332شده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 14از  - 35فشار «تحریمها» بیشتر از آنكه سبب «نارضایتيعموميازرژیم» داخل گردد ،سبب
برداشتمنفيازدنیایخارجبيتفاوت نسبت به مشكالت مردمی» گردیده است.

«
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 15از  - 35تحریمها علیه مردم ایران و تنگناهای معیشتی نتوانسته بهطور مست یم سبب ایجاد شکاف
جدیمیانمردمورژیم شود.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 16از  - 35باشی از اعترااات دی  1396و آبان  1398علیهکلیترژیم سیاسی کشور بوده است،
اعتراضبهگرانيها و مشكالت معیشتی و عدم عدالت توزیعی.

نه صرفاً
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 17از  - 35جامعه تودهای ایران طی دورههای انتااباتی دارای شور سیاسی و فعال میشوند بهدلیل
دلزدگيمردمازسیاست ،تحریمها نتوانستبهاعتراضات گسترده مردمی منجر شود.
همین 
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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چنددستگيهای سیاسي در سطح مسئولین و رهبران حكومت ایران

 18از  - 35تحریمها سبب
نشده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 19از  - 35تحریمها هیچتأثیرچشمگیری بر مطالباتقومیتي ر زبانی کشور با مطالبات احتمالی
نداشته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 20از  - 35کاربست طوالني مدت تحریمها علیه ایران سبب شده است مردم ایران با شرایط
تحریمی خوبگیرند و تنگناهای معیشتی و تورمی برایشان عادیگردد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 21از  - 35بهدلیل «نبودایدئولوژیانقالبيوبرانداز مدون»« ،تحریمها» تأثیری در ایجاد شکاف
علنی مردمورژیم و اعترااات واقعی برانداز نشده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 22از  - 35میاان ناراایتی مردم از ناکارآمدی مسئولین سیاسی در ایران و تنگنای معیشتی ناشی از
تحریم به قدر براندازی هست ،لیكن بهدلیل فقدان شبکه فراگیر و تقسیم نیروها در شبكههای
ماتلف واقعی و مجازی ،تنها در حد پتانسیل باقی مانده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 23از  - 35الاامات و بایستههای کنش منط هاى ایران را میتوان در چارچوب رئالیزم حاکم بر
خاورمیانه (اصل ب ا ،بازدارندگى و بىاعتمادى به ورب) ارزیابى کرد.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 24از  – 35علیروم تحریم همهجانبه علیه ایران ،شاهد روند افزایشيبسطنفوذایراندرمنطقه
ورب آسیا هستیم.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

تغییرکنشمنطقهایایران نداشته است.

 25از  - 35تحریمها علیه ایران تأثیری در
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

حمایتازگروههایاسالمي در عراق و لبنان

 26از  - 35تحریمها تأثیری در تغییر رویكرد ایران در
و یمن و  ...نداشته است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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 27از  - 35تحریمها سبب تغییر رویكرد سیاست خارجی ایران نسبتبهرژیمصهیونیستي اسرا یل
نگردیده است.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 28از  - 35ورب و بهویژه آمریكا تالل دارند تا با منزویسازی ایران و محدودسازی مباد،ت
تجاری ر مالی و تنگناهای اقتصادی ،مانع از آنچه آنان حمایت ایران از تروریزم در خاورمیانه
میدانند گردند.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

نگراني غرباز«هژموني

بسطنفوذمنطقهای ایران،

 29از  - 35پس از روی کار آمدن ترامپ و با
تهدیدهستهای» این کشور شده است.

منطقهای» آن ،جایگزین«

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 30از  - 35علت خروجآمریکاازبرجام و عدم اجرای کامل برجام توسط جهان ورب ،این است
کنترلحضورمنطقهایایران هستند.

که آنها در پی
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 31از  – 35همچنانکه رابرت هانتر (سفیر پیشین آمریكا در ناتو) معت د است ،تحریمکنندگان در نهایت،
ميپذیرند.
امنیتمشروعایراندرغربآسیا و کار در حوزههای منافع مشترك با این کشور را 
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

بیشترازسطحنفوذرقبایمنطقهای

 32از  - 35قدرت نفوذایراندر منط ه ورب آسیا بهمراتب
(مانند عربستان و ترکیه) و حتی آمریكاست.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 33از  - 35دست شستن از کامیابیها و دستاوردهای جمهوری اسالمی در خاورمیانه به بهانه
تنشزدایی ،با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به همین روی جمهوری اسالمی نباید هیچ
مذاکرهایفراترازبرجام را بپذیرد.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐

 34از  - 35حضور منط های ایران تنها بهخاطر تأمینامنیت خود یا راهبرد صدورانقالب است و تأمین
منافعاقتصادیجزء اهدام و برنامههای اجرایی سیاست خارجی کشور نبوده و از مایتهایی چون قرابت
جغرافیایی و فرهنگی و آشنایی منط های خود بهرهایدرجهتتأمینمنافعاقتصادیخودنبردهاست.
کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐
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 35از  - 35ایران یاید هر چه زودتر دکترینمیزانوسطححضور منط های خود را منطبقبرمنافع
وآرمانهای خویش تدوین نماید.

کامالً مواف م ☐

مواف م ☐

نه موافق ،نه ماالف ☐ موافق نیستم ☐ اصالً موافق نیستم ☐



پیوست.2جامعهآماریپژوهشپیمایش 
اسامی نخبگانآکادمیک به شمار  50نفر بهترتیب حروم الفبایی عبارتاند از:
اباذری ،یوسف (دانشگاه تهران)؛ آزاد ارمكی ،ت ی (دانشگاه تهران)؛ اسماعیلی سنگری ،محمدحسین
(دانشگاه گیالن)؛ بهرامی م دم ،سجاد (دانشگاه گیالن)؛ پوراحمدی میبدی ،حسین (دانشگاه شهید
بهشتی)؛ پو،دی ،کمال (دانشگاه آزاد اسالمی)؛ توحیدلو ،سمیه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی)؛ جانسیا ،احمد (دانشگاه گیالن)؛ جعفری ،علیاکبر (دانشگاه مازندران)؛ جمشیدی،
محمدحسین (دانشگاه تربیت مدرس)؛ چگنیزاده ،والمراا (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ حشمتزاده،
محمدباقر (دانشگاه شهید بهشتی)؛ خرمشاد ،محمدباقر (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ دژپسند ،فرهاد
(دانشگاه شهید بهشتی)؛ دهشیار ،حسین (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ ده انی فیروزآبادی ،سیدجالل
(دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ راوفر ،حسین (دانشگاه الاهرا)؛ راوی ،مهدی (دانشگاه شهید بهشتی)؛
رفیع ،حسین (دانشگاه مازندران)؛ رنانی ،محسن (دانشگاه اصفهان)؛ زاهدیوفا ،محمدهادی (دانشگاه
امام صادق(ع))؛ ستاریفر ،محمد (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ سجادپور ،سیدمحمدکاظم (دانشكده
روابط بینالملل وزارت امور خارجه)؛ سریعال لم ،محمود (دانشگاه شهید بهشتی)؛ سیف ،الهمراد
(دانشگاه امام حسین)؛ سیمبر ،راا (دانشگاه گیالن)؛ شریفزاده ،محمدجواد (دانشگاه امام صادق(ع))؛
شیخا،سالمی ،محمدحسن (دانشكده روابط بینالملل وزارت امور خارجه)؛ صناعی ،علی (دانشگاه
شهید بهشتی)؛ طالبی آرانی ،روحاله (دانشگاه شهید بهشتی)؛ طباطبا ی ،سیدمحمد (دانشگاه عالمه
طباطبا ی)؛ عباسی اشل ی ،مجید (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ عبدخدایی ،مجتبی (دانشگاه عالمه
طباطبا ی)؛ عسگرخانی ،ابومحمد (دانشگاه تهران)؛ فاالی ،محمد (دانشگاه شهید بهشتی)؛ قربانی
شیخنشین ،ارسالن (دانشگاه خوارزمی)؛ قریشی ،فردین (دانشگاه تهران)؛ کریمی ،والمراا (دانشگاه
خوارزمی)؛ کریمیمله ،علی (دانشگاه مازندران)؛ کو،یی ،الهه (دانشگاه تهران)؛ کیوان حسینی،
سیداصغر (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ گل محمدی ،ولی (دانشگاه تربیت مدرس)؛ مت ی ،ابراهیم
(دانشگاه تهران)؛ مصل ؛ پگاه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)؛ موسوی شفا ی،
سیدمسعود (دانشگاه تربیت مدرس)؛ مؤمنی ،فرشاد (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ میرفارایی ،سیدحسن

 764مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم725 - 768 ،

(دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ نورمحمدی ،مرتضی (دانشگاه عالمه طباطبا ی)؛ نوریان ،اردشیر (دانشگاه
تهران)؛ هدایتی شهیدانی ،مهدی (دانشگاه تهران).
اسامی نخبگاناجرایي نیا به شمار  50نفر بهترتیب حروم الفبایی عبارتاند از:
ابوترابی فرد ،سیدمحمدحسن (نماینده پیشین مجلس)؛ افروغ ،عماد (نماینده پیشین مجلس)؛ اکبری
تا،رپشتی ،عاتاله (نماینده مجلس)؛ آوایی ،سیداحمد (نماینده مجلس)؛ باهنر ،محمدراا (نماینده
پیشین مجلس)؛ بهاروند ،محسن (معاون وزیر امور خارجه در امور ح وقی و بینالمللی)؛ بهمنی،
محمود (نماینده پیشین مجلس و ر یس کل بانك مرکای ایران از  1388تا )1392؛ پورابراهمیی
داورانی ،محمدراا (نماینده مجلس)؛ پیرهادی ،محسن (نماینده مجلس)؛ تاجگردون ،والمراا
(نماینده مجلس)؛ ت یپور انوری ،راا (نماینده مجلس)؛ توکلی ،احمد (نماینده پیشین مجلس،
عضو مجمع تشایص مصلحت نظام)؛ جاللی ،کاظم (نماینده پیشین مجلس ،سفیر ایران در روسیه)؛
چنارانی ،هاجر (نماینده مجلس)؛ حبیبزاده بوکانی ،انور (نماینده مجلس ،کمیسیون امنیت ملی)؛
حسینی ،سیدشمسالدین (نماینده مجلس ،وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشین)؛ حسینیان ،روحاهلل
(نماینده پیشین مجلس)؛ حكیمیپور ،احمد (نماینده پیشین مجلس ،دبیر کل حاب اراده ملت
ایران)؛ خاندوزی ،سیداحسان (نماینده مجلس)؛ خضریان ،علی (نماینده مجلس)؛ ذوالنوری ،مجتبی
(نماینده مجلس ،ر یس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)؛ رحیمی جهانآبادی ،جلیل
(نماینده مجلس)؛ رهبر ،فاطمه (نماینده مجلس)؛ زاکانی ،علیراا (ر یس مرکا پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی و ر یس کمیسیون ویژه بررسی برجام ،نتایج و پیامدهای آن)؛ زنگنه ،محسن
(نماینده مجلس)؛ سیاری ،حبیباهلل (معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران)؛ ظریف،
محمدجواد (وزیر امور خارجه دولت یازدهم و دوازدهم)؛ عراقچی ،سیدعباس (معاون امور سیاسی
وزارت امور خارجه ،از اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران با گروه )1+5؛ علیزاده ،محسن
(نماینده مجلس)؛ عمویی ،ابوالفضل (نماینده مجلس)؛ وفوری فرد ،حسن (نماینده پیشین مجلس)؛
فالحتپیشه ،حشمتاله (نماینده پیشین مجلس)؛ قادری ،جعفر (نماینده مجلس)؛ کریمی قدوسی،
جواد (نماینده مجلس)؛ کواکبیان ،مصطفی (نماینده پیشین مجلس)؛ کریمی ،علیاکبر (نماینده
مجلس)؛ گلرو ،عباس (نماینده مجلس)؛ مالكی ،فداحسین (نماینده مجلس)؛ محمودوند ،مرتضی
(نماینده مجلس)؛ مظاهری خورزنی ،طهماسب (وزیر امور اقتصادی و دارایی  1380تا ،1383
ر یس کل بانك مرکای  1386تا )1387؛ مفت  ،محمدمهدی (نماینده مجلس)؛ موسوی،
سیدنظامالدین (نماینده مجلس)؛ نادران ،الیاس (نماینده مجلس)؛ نهاوندیان ،محمد (معاون اقتصادی
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ر یسجمهور)؛ نوبات ،محمدباقر (معاون ر یسجمهور ،ر یس سازمان برنامه و بودجه ،دبیرکل
حاب اعتدال و توسعه)؛ نیكااد ثمرین ،علی (نماینده مجلس)؛ نیلی ،فرهاد (مشاور ارشد مدیر
اجرایی در بانك جهانی)؛ نیلی ،مسعود (دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم /معاون
پیشین سازمان برنامه و بودجه)؛ هرمیداس باوند ،داوود (ر یس پیشین کمیته ح وق مجمع عمومی
سازمان ملل ،سانگوی هیئت رهبری جبهه ملی)؛ الهیان ،زهره (نماینده پیشین مجلس)

پیوست.3توصیفآماریوتحلیلآماریتوصیفي 
.شاخصهایتوصیفيمتغیرهایموردمطالعه 
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 .1مقدمه
دیپلماسی اقتصادی مجموعه ای از رول ها و فرایندهای تصمیم گیری بینالمللی اسرت
که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی ن ش آفرینان دولتی و ویردولتی در جهان واقرع
ارتباط دارد .دیپلماسی اقتصادی در دوران پس از جنگ سرد و گسترل فرایند جهانی
شدن مطرح شد و امروزه به عنوان یكی از اباارهای نوین ،کارامد و قدرتمند ،کنش در
فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سرنتی قررار گرفتره اسرت

(Bergeijk and Moons,

) .2018اساس شكل گیری دیپلماسی اقتصادی مبنی بر کاسرتی هرای دیپلماسری سرنتی
برای تح ق اهدام سیاست گذاری و تأمین منافع بازیگران دولتی و ویردولتری عرصره
بین الملل در چارچوب تعامالت فااینده و چند وجهی اقتصاد جهرانی اسرت .بنرابراین
دیپلماسی اقتصادی ابااری برای تأمین منافع طراحان و برازیگران دولتری و ویردولتری
در عصر جهانی شدن محسوب می شود .مسا لی از قبیل ثبات اقتصادی ،امنیت وذایی،
تأمین مسكن ،مبارزه با ف ر ،حفظ محیط زیست ،بهداشت و سالمت ،آموزل ،اشتغال
آفرینی ،سرمایه گذاری ،سیاست های صنعتی ،قانون رقابت و منط ه گرایی از م ولههرای
مورد توجه دیپلماسی اقتصادیاند (کاشیان.)1398 ،
به ع یرده بارانرای ) ، (Baranay, 2009دیپلماسری اقتصرادی در سیاسرت خرارجی
کشورها ریشه دارد و سازوکاری است که زمینه ساز دستیابی بره موف یرت هرای پربرار
تجررارت و روابررط اقتصررادی در سررطوح دوجانبرره و چندجانبرره اسررت .از دیرردگاه او
دیپلماسی اقتصادی ابااری در خدمت توسرعه همكراری هرای مرؤثر میران کشرورها و
مناطق ماتلف جهان است (صربوری و صرالحیان .)1396 ،ازطررم دیگرر ،جمهروری
اسالمی ایران از کشورهایی است که طی چند دهه گذشته آماج تحرریم هرای گسرترده
ورب قرار گرفت (ارووانی پیرسالمی و اسماعیلی .) 1398 ،دیپلماسی اقتصادی به ویژه
با کشورهای منط ه از جمله آسیای میانه راهبرردی اسرت کره ایرران مری توانرد بررای
شكست یا کاهش تأثیر تحریم استفاده کند (کاشریان .) 1398 ،آسریای میانره سررزمین
پهناوری در قاره آسیاست که هیچ مرزی با آب هرای آزاد جهران نردارد و در خشركی
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محصور است .این منط ه از پنج جمهوری نوظهور جدا از اتحاد شوروی سابق یعنری
ازبكسررتان ،تاجیكسررتان ،ترکمنسررتان ،قااقسررتان و قرقیاسررتان تشرركیل شررده اسررت.
عالوه براین ،آسیای میانه گذشته از ساب ه و جایگاه فرهنگی و تمدنی دیرپا و اهمیرت
تجاری فراوان خود در گذرگاه شرق و ورب راه تاریای ابریشم ،در قرون معاصر نیا
به واسطه برخورداری از منابع طبیعی (نفت ،گاز ،موقیرت جغرافیرایی و  )...و انسرانی
(ویژگی های جمعیت ،قومی ،مذهبی و  )...از اهمیت ژ وپلیتیك زیادی برای بازیگران
منط های و فرامنط ه ای برخوردار شده است (کوهكن و رحیمی نژاد.)1398 ،
بنابراین ،در صورتی که سیاست گذاران و برنامه ریاان کشور بتواننرد فرصرت هرا و
چالش های فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با منط ه یاد شده را به خوبی ارزیابی کننرد،
زمینه های بهره برداری و انتفاع حداکثری از دیپلماسی اقتصرادی بریش از پریش نمایران
خواهد شد .بی تردید، ،زمه این امر ،شناخت دقیق واعیت موجود و بررسری علمری
راهبردهای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با منط ه مذکور است .ازایرن رو ،در ایرن
مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكراری هرای اقتصرادی ایرران
به ویژه ا ستان خراسان راوی با آسیای میانه در قالب بررسی فرصت ها و چالش هرای
این حوزه پرداخته می شود .برای این منظور در باش اول م اله ابتدا ادبیرات مواروع
در قالب وابستگی های مت ابل ایران و کشورهای آسیای میانه و سپس به مرور پیشرینه
تح ی ات داخلی و خارجی مرتبط پرداخته شده است .باش دوم رول شناسی تح یق
بررسی شده ،باش سوم یافته های تح یق ارا ه شده ،باش چهارم به نتیجه گیری و در
نهایت باش پنجم به ارا ه پیشنهادها اختصاص داده شده است.

 .2ادبيات موضوع

وابستگيهایمتقابلایرانوکشورهایآسیایمیانه 

.1-2
از جمله مهمترین وابستگیهای مت ابل جغرافیایی و ژ وپلیتیكی ایران و کشورهای
آسیای میانه ،مایت های موقعیت ترانایتی ایران برای دسترسی و ارتباط کشورهای
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مذکور به آب های آزاد و برعكس موقعیت ترانایتی برخی از این کشورها برای ارتباط
ایران با دیگر کشورهای آسیای میانه و نیا اروپاست (سجادپور ،حسینی و نیرآبادی،
 .) 1399همچنین ،اشتراکات فرهنگی ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه دیگر
م وله مهمی است که فضای جغرافیایی ایران و برخی از کشورهای مذکور را بههم
پیوند میدهد تا جایی که می توان فضای جغرافیایی طرفین را مكمل سیاسی و اقتصادی
یكدیگر در نظر گرفت (ده انی فیروزآبادی و دامن پاك جامی .)1395 ،بیتردید فضای
جغرافیایی ایران حل ه اتصال و حا ل بین آبهای آزاد جنوب و گستره جغرافیایی
پهناور آسیای مرکای ،قف از ،روسیه و حتی کشورهای اروپای شرقی است .اما استفاده
از این مسیر هنگامی برای مناطق یاد شده مفید خواهد بود که مسیر جایگاینی وجود
نداشته باشد .در بین مناطق یاد شده ویر از آسیای میانه ب یه از طریق دریای سیاه
بهصورت ویرمست یم به دنیای خارج دسترسی دارند ،اما ارتباط این منط ه بهصورت
مست یم به دنیای خارج میسر نیست ،بلكه فضاهای جغرافیایی محیطی ،مكمل مواصالتی
و ارتباطی این منط هاند و این ویژگی جغرافیایی دلیل اصلی بارگترین مشكل
ژ وپلیتیكی این منط ه یعنی اناوای جغرافیایی آن است (کوهكن و رحیمینژاد.)1398 ،
منط ه آسیای میانه برای ارتباط با دنیای خارج بهطور همزمان میتواند از راههای
ارتباطی روسیه ،چین ،افغانستان ر پاکستان ،آذربایجان ر گرجستان ر ترکیه و ایران بهره
ببرد .بااینحال استفاده از همه این راهها به یك میاان از بهره اقتصادی و سیاسی
برخوردار نیست .درواقع استفاده از مسیر روسیه باعث وابستگی بیشازپیش آسیای میانه
به روسیه خواهد شد و وابستگی سیاسی و اقتصادی دیرین این منط ه به روسیه را
ت ویت خواهد کرد و این مسئلهای است که کشورهای آسیای میانه از آن دوری میکنند
(دامن پاك جامی .)1398 ،همچنین استفاده از مسیر افغانستان ر پاکستان نیا بهدلیل
مسا ل امنیتی منط ه چندان فایده ندارد .بااینحال سه مسیر دیگر به د،یل ماتلفی
حامل بار سیاسی مثبت برای آسیای میانهاند؛ درواقع مسیر آذربایجان ر گرجستان ر
ترکیه عالوهبر جلب حمایتهای سیاسی ر اقتصادی ورب و ترکیه ،با توجه به زمینهها
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و اشتراکات سیاسی موجود بین کشورهای ترك منط ه میتواند زمینههای ایجاد
همگرایی منط های بین کشورهای تركزبان را مهیا کند .همچنین راهاندازی خط لوله
باکو ر تفلیس ر جیحان و نیا اقدامات اخیر آذربایجان ،گرجستان و ترکیه برای ساخت
راهآهن باکو ر تفلیس ر قارص نمود همكاریهای موجود برای ارتباط این منط ه با
دنیای خارج است .ولی این راهآهن کوچك ،باش کلیدی کریدور حملون ل شرق ر
ورب محسوب میشود که همین امر ممكن است جمهوریهای دیگر شوروی سابق را
برای پیوستن به آن تشویق کند (موسوی صفا ی و ایمانی .)1396 ،مسیر چین نیا از
طرفی میتواند باعث جلب کمكهای اقتصادی چین به منط ه شود و ازطرمدیگر
قدرت سیاسی آسیای مرکای را در حمایت از ح وق منط ه ترکستان شرقی در داخل
مرزهای چین با ،ببرد .مهم ترین مایت مسیر ایران برای این منط ه کوتاه بودن و بهره
اقتصادی آن است .این در حالی است که ایران نیا به فضای جغرافیایی برخی از این
کشورها برای ارتباط با سایر کشورهای منط ه نیاز دارد .بااینحال با توجه به
حمایت های اقتصادی ورب از کشورهای منط ه ،ایران هنوز نتوانسته است از تمام
مایت های سیاسی و اقتصادی فضای جغرافیایی خود در این زمینه بهره ببرد .البته
راهاندازی کریدور شمال ر جنوب و نیا عبور باشی از کریدور شرق ر ورب از ایران از
واقعیتهایی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .شایان ذکر است ساخت و تكمیل
راهآهن قااقستان ر ترکمنستان ر ایران بهروم واقعیتهای سیاسی حاکم بر منط ه
میتواند دریچه تازهای در رویكردهای ژ وپلیتیكی منط ه آسیای میانه بهوجود آورد
(ارووان پیرسالمی و والمی .)1397 ،مواوع مهم دیگر درباره پیوستگیهای مت ابل
جغرافیایی و ژ وپلیتیكی ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراکات فرهنگی
ایران و برخی از این کشورهاست .در حال حاار ،ایران بر این نظر است باش بارگی
از منط ه با تاریخ ایران ارتباط دارد و حوزه فرهنگی ایران محسوب میشود .بااینحال
تكیه بر اینكه باش بارگی از این منط ه با تاریخ ایران مرتبط بوده است ،دلیل کافی
برای تعمیق روابط مت ابل نیست .درواقع ،مهم این است که رویكردها و تمایالت
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موجود در منط ه درخصوص دولت ایران و جامعه ایرانی چیست؟ بنابراین تكیه بر این
عامل هنگامی مفید خواهد بود که زمینههای ،زم فراهم باشند (سجادپور ،حسینی و
نیرآبادی .)1399 ،بیتردید یكی از زمینههای اشتراك فرهنگی بین ایران و بیشتر
کشورهای منط ه وجود ترك های آذربایجانی در ایران است .در حال حاار با توجه به
نظام متمرکا سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر ایران و اینكه این باش از جمعیت
ایران ع به فضایی ر جغرافیایی ورای مرزهای ایران در منط ه قف از و آسیای میانه را
دارد ،هرگونه داعیه ملیگرایی ترك در منط ه میتواند چالشهای سیاسی مهمی برای
ایران دربرداشته باشد .عالوه بر این ،برخی مسئو،ن کشور معت دند تحو،ت ایجاد شده
در جمهوری های آسیای میانه و قف از ،پیشینه و وجهه دینی دارد .در همین راستا ،بعد
از است الل این جمهوریها ،رویكرد اصلی فعالیت دولت ایران در برابر آنها کامالً با
صبغه دینی و اید ولوژیكی همراه بوده و بهنظر میرسد با توجه به رویكردهای سیاسی
متفاوت دولتهای منط ه با سیاست های خارجی ایران ،این رویكرد منالت و موف یت
ژ وپلیتیكی مناسبی از ایران در این کشورها بهجای نگذاشته است .بااینحال روشن
است که با برقراری و حفظ روابط اقتصادی ،این کشورها میتوانند به بازار و فرصت
بارگی برای ایران تبدیل شوند ).(Damanpak Jami, 2019

.2-2پیشینهتحقیق 
دانشنیا ( ) 1393در تح ی ی تالل کرد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطهای بین
دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعه
صادرات ویرنفتی چه الااماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه جمهوری
اسالمی ایران قرار می دهد؟ نتایج نشان داد دیپلماسی اقتصادی ایران راهبردی
کارگشاست و نه آنگونه که پارادایمهای امنیتمحور تأکید میکنند ،با نگاهی تدافعی ر
امنیتی و اناواگرایانه به ظرفیتهای محدود ملی اکتفا کند و نه آنگونه که نگاه لیبرالی
تجویا میکند ،با به انفعال کشاندن دولت و حاشیهای کردن آن از عرصه توسعه

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 775 )...

اقتصادی ،امكان هدایت و جهتدهی توسعه را از دولت سلب کند .بلكه راهبرد سومی
باید اتااذ کرد که تلفی ی از هر دو دیدگاه یاد شده باشد .جیانهونگ ،جیانگ و ژو
(Jiang and Zhou, 2014

 )Jianhong,به بررسی تأثیر فعالیتهای دیپلماتیك بر

سرمایهگذاری مست یم خارجی چین در  131کشور طی دوره  2003تا  2010با استفاده
از مدل تصحی

خطای استاندارد تابلویی پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد

فعالیتهای دیپلماتیك دوستانه دوجانبه به افاایش سرمایهگذاری مست یم خارجی منجر
شده است و عوامل اقتصادی و نهادی باعث ت ویت تأثیر مثبت فعالیتهای دیپلماتیك
بر افاایش سرمایهگذاری مست یم خارجی میشود .پاپادیمیتریو و پیستیكو
)(Papadimitriou and Pistikou, 2015

به بررسی تأثیر دیپلماسی اقتصادی بر ایجاد امنیت

ملی پرداختند .برای این منظور آنان دو کشور با ویژگیهای متفاوت در تجارت،
دستاوردهای نسبی و اتحاد مانند انگلستان و اسپانیا را در نظر گرفتند .نتایج مطالعه آنان
نشان داد اگرچه دیپلماسی اقتصادی باعث افاایش نفوذ و تأثیر دولتها بر یكدیگر
میشود ،اما نمیتواند آنان را از مناقشه یا جنگ بازدارد .مونا و برژیك
)Bergeijk, 2016

(Moons and

به بررسی تأثیر دیپلماسی اقتصادی بر جریانات تجاری و

سرمایه گذاری با رول فراتحلیل پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد دیپلماسی
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت بین کشورها دارد و به افاایش
سرمایهگذاری خارجی بین آنها منجر میشود .نوز ) (Neves, 2017به بررسی ارتباط بین
دیپلماسی اقتصادی ،ژ واکونومی (اقتصاد ژ وپلیتیكی) و استراتژی روابط خارجی در
کشور پرتغال پرداختند .برای این منظور در این مطالعه چالشهایی که پدیده جهانی
شدن به دولتها و جوامع را تحمیل میکند و همچنین استراتژیهای مواجهه با آن
بهویژه بازطراحی ساختار روابط بینالملل براساس دیدگاه دیپلماسی اقتصادی و
ارتباطات جدید در قالب ژ واکونومی با مطالعه موردی روابط بینالملل کشور پرتغال
طی دوره  2002-2015بررسی شده است .طراحی چارچوب مفهومی نشان داد که
دیپلماسی اقتصادی دربردارنده یك نوآوری برجسته و تغییر در روابط خارجی براساس
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دیدگاهی همه جانبه از ابعاد اقتصادی ،سیاسی و امنیتی است .ارووانی پیرسالمی و
والمی ( )1397به دنبال بررسی این پرسش بودند که قوانین برنامههای چهارم ،پنجم و
ششم توسعه از چه ن اط اعفی در حوزه دیپلماسی اقتصادی رنج میبرند؟ نتایج نشان
داد که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند ف دان هماهنگی نهادهای
ماتلف دولتی و ویردولتی دارد و عدم طرح امانت اجراهای کافی و مناسب در متن
قوانین توسعه ایرادی عام و مشكلساز بوده است .ارووانی پیرسالمی و اسمعیلی
( )1398به بررسی چالشها و موانع دیپلماسی اقتصادی ایران در منط ه خاورمیانه
پرداختند .آنها دریافتند عواملی همچون ف دان تعریف روشن از مفهوم ،الگوهای
متفاوت و مبهم توسعه ،عدم تعیین کارگاار اصلی در این حوزه ،تسلط نگاه امنیتی ر
نظامی بر سیاست خارجی در سط ملی ،محیط امنیتی خاورمیانه ،اقتصادهای مشابه و
نه مكمل ،اعف چندجانبهگرایی اقتصادی و مباد،ت اقتصادی فرامنط های در سط
منط های و در نهایت مداخالت قدرتهای فرامنط های در ترتیبات منط های و پیامدهای
بحرانهای اقتصادی بینالمللی در سط

جهانی ،مهمترین چالشهای دیپلماسی

اقتصادی ایران در خاورمیانه بهشمار میروند .کاشیان ( )1398در تح ی ی به این سؤال
پاسخ داد که با در نظرگرفتن ن ش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی
اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم ،کدام یك از کشورهای جهان،
با،ترین مایت نسبی در صادرات محصو،ت ایرانی را بهخود اختصاص داده است؟
نتایج تح یق برخالم تصورات رایج د،لت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز
به یك چرخش جدی در هدمگذاری خود از کشورهای توسعهیافته وربی و شرقی به
کشورهای کمتر توسعهیافته و درحال توسعه بهویژه همسایه ایران دارد .راهنجات
( )1398به بررسی چالش های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان
همكاری های اقتصادی (اکو) پرداخت .برای این منظور اطالعات ،زم با مصاحبه با
نابگان دیپلماسی ایران گردآوری شده است .نتایج نشان داد عدم تمایل سفرا به
دیپلماسی اقتصادی ،بالتكلیفی سفرا ،ف دان یا اعف رایان بازرگانی ،روابط سفیر و

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 777 )...

رایان بازرگانی ،روابط سفارت با تجار و روابط سفارت با اتاقهای بازرگانی مهمترین
د،یل شكست دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همكاری های اقتصادی است .پترنل
و گرس

)(Peternel and Gress, 2021

با استفاده از مدل تجارت بینالمللی جاذبه ،به

بر رسی اثرباشی دیپلماسی اقتصادی در کشور کرواسی پرداختند .برای این منظور آنان از
حجم کل صادرات این کشور بهعنوان شاخصی برای موف یت دیپلماسی اقتصادی استفاده
کردند .آنان دریافتند بین کل صادرات و تولید ناخالص داخلی ،فاصله جغرافیایی و منابع
انسانی بهکارگرفته شده در باش دیپلماسی ارتباط معناداری وجود دارد.
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد ازیكطرم ،توسعه دیپلماسی اقتصادی از اهمیت
انكارناپذیری برخوردار است بهویژه برای کشور ایران که تحت تأثیر شدیدترین تحریمهای
اقتصادی قرار دارد و ازطرمدیگر ،مطالعات معدودی بهویژه درخصوص دیپلماسی
اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه صورت پذیرفته است .بنابراین در این تح یق با
استفاده از مدل ماتریس سوات (

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

 )SWOTدر قالب شناسایی ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها ،چالشها و استراتژیها و
همچنین مطالعه موردی استان خراسان راوی پرداخته شده است.

 .3روششناسي پژوهش
در این مطالعه بهمنظور دستیابی به اهدام تح یق از ماتریس سوات استفاده میشود.
تحلیل سوات در مفهوم کلی ،ابااری برای بهرهبرداری در مراحل م دماتی تصمیمگیری و
بهعنوان پیشدرآمد برنامهریای راهبردی در نوع کاربردی است .تحلیل سوات ،تحلیلی
منظم برای شناسایی معیارها ،زیرمعیارها و تدوین استراتژی در راستای تطابق مناسب
میان آنهاست .از دیدگاه این مدل ،راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و
اعفها و چالشها را به حداقل میرساند .حاصل جایگذاری معیارها و زیرمعیارهای
سوات ،تشكیل ماتریس آن بوده و از ترکیب آنها استراتژیها یا راهبردهای ماتلف ارا ه
میشود ) .(Dyson, 2004جدول  1ماتریس سوات و نحوه تعیین استراتژیها را نشان
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میدهد.
.ماتریسسواتونحوهتعییناستراتژیها 

جدول1
SWOT

ن اط قوت ()S

ن اط اعف ()W

فرصتها ()O

استراتژی ( SOتوسعهای)

استراتژی ( WOبازنگری)

چالشها ()T

استراتژی ( STتنوع)

استراتژی ( WTمحافظهکارانه)
Source: Dyson, 2004.

همچنین ،از آنجاکه در این مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه
همكاریهای اقتصادی ایران با کشور های آسیای میانه با مطالعه موردی استان خراسان
راوی پرداخته می شود ،جامعه آماری پژوهش حاار شامل خبرگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان راوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در
شمال شرق کشور است ،که حداقل  10سال ساب ه تجارت و همكاری با کشورهای
آسیای میانه را دارند .برای تعیین حجم نمونه از رول نمونهگیری گلوله برفی
(Sampling

 )Snowballاستفاده شد .این نوع نمونهگیری روشی ویراحتمالی است که

حالت انتااب تصادفی دارد و بهطور گسترده در تح ی ات کیفی استفاده میشود .در
این رول پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی میکند و پس از دریافت اطالعات از آنها
میخواهد فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنند ) .(Noy, 2009براساس این حجم
نمونه  25نفر تعیین شد .درنهایت ،دادههای مورد نیاز برای بررسی واعیت موجود
ایران و کشورهای آسیای میانه از سایت بانك جهانی و دادههای تجایهوتحلیل نتایج با
توزیع پرسشنامه مربوط به ماتریس سوات بین خبرگان گردآوری شد.

 .4بحث

.1-4بررسيوضعیتموجوددیپلماسياقتصادیایرانوکشورهایآسیایمیانه 
در این باش پس از م ایسه آماری واعیت اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه،
نتایج بررسی ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای دیپلماسی اقتصادی ایران

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 779 )...

در همكاری اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه ارا ه میشود.
شكل  1پراکندگی جغرافیایی کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد:


شکل.1پراکندگيجغرافیایکشورهایآسیایمیانه

همچنین ،شاخصهای م ایسهای ایران و کشورهای آسیای میانه برای توسعه
دیپلماسی اقتصادی ،در جدول  2ارا ه شده است.
.مقایسهشاخصهایاقتصادیایرانباکشورهایآسیایمیانه 

جدول2
شاخص 

واحد 
هاار کیلومتر

بیشترین 

.1

مساحت

.2

کل جمعیت

.3

نرخ رشد جمعیت

.4

شاخص توسعه انسانی امتیاز بین  0و  1قااقستان ()0/69

مربع
میلیون نفر
درصد

قااقستان ()2725
ازبكستان ()33/58

کمترین 

قرقیاستان
()200
ترکمنستان
()5/94

تاجیكستان ( )2/39قااقستان ()1/29
تاجیكستان
()0/53

شاخصایران  رتبهایران 
1745

2

82/91

1

1/35

5

0/59

3
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شاخص 

واحد 
میلیارد د،ر به

.5

تولید ناخالص داخلی قیمت ثابت سال
2010

.6

سرانه تولید ناخالص

داخلی
.7

سهم تجارت از تولید

ارزل صادرات کا،ها

و خدمات
.9

قااقستان

قرقیاستان

()213/25

()7/21

هااز د،ر به
قیمت ثابت سال قااقستان ()11/52
2010

ناخالص داخلی
.8

بیشترین 

کمترین 


ارزل واردات کا،ها و

خدمات
 .10سهم باش صنعت از
ارزل افاوده کل اقتصاد
 .11سهم باش صنعت از
کل اشتغال
 .12سهم باش کشاورزی
از ارزل افاوده کل اقتصاد
 .13سهم باش کشاورزی
از کل اشتغال
 .14سهم مساحت اراای
کشاورزی از کل اراای
 .15میانگین بارندگی
 .16سهم باش خدمات از
ارزل افاوده کل اقتصاد

درصد

قرقیاستان
()103/08

()35/16

قیمت ثابت سال قااقستان ()76/46
2010
میلیارد د،ر به
قیمت ثابت سال قااقستان ()69/12
2010

درصد

درصد

درصد

درصد

تاجیكستان
()0/77
تاجیكستان
()3/42

ترکمنستان

تاجیكستان

()56/97

()27/40

ترکمنستان

تاجیكستان

()39/83

()15/79

ازبكستان ( )25/52قااقستان ()4/47
تاجیكستان

قااقستان

()44/72

()14/86

قااقستان ()80/02

میلیمتر در سال تاجیكستان ()691
درصد

()1/12
ترکمنستان

میلیارد د،ر به

درصد

تاجیكستان

قااقستان ()55/53

تاجیكستان
()34/06
ترکمنستان
()161
ترکمنستان
()28/14

شاخصایران  رتبهایران 
491/06

5/92

56/17

90/30

22/06

1

2

5

1

2

31/68

2

31/39

2

12/18

5

17/37

6

28/21

6

228

4

55/83

1

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 781 )...
شاخص 
 .17سهم باش خدمات از
کل اشتغال
 .18سهولت راهاندازی
کسب و کار
 .19مدت زمان ،زم برای
تأسیس کسبوکار
 .20تعداد بانكهای تجاری
 .21درصد کاربران اینترنت
به کل جمعیت

واحد 

بیشترین 

درصد

قااقستان ()64/16

امتیاز بین  0تا
100
روز
بهازای هر 100
هاار نفر
درصد

قااقستان ()79/56
قرقیاستان ()10

شاخصایران  رتبهایران 

کمترین 

تاجیكستان
()39/49
تاجیكستان
()61/27
ازبكستان ()3

ازبكستان ( )34/19قااقستان ()7/96
قااقستان ()81/88

ترکمنستان
()21/25

51/24

4

58/55

6

72/5

6

31/09

2

70/0

2

Source: World bank, 2020.

یافته های فوق این واقعیت را تبیین می کند که منط ه آسیای میانه با جمعیتی بالغ
بر  73میلیون نفر ،از فرصت های فراوان اقتصادی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی
ایران ،به ویژه در حوزه کشاورزی برخوردار است .زیرا سهم اراای کشاورزی از کل
مساحت کشور در آنها با ،بوده و از منابع آبی فراوان برخوردارند .بنابراین امكان
توسعه کشت فراسرزمینی ایران در این منط ه به ویژه برای محصو،ت کشاورزی با
نیاز آبی با ،وجود دارد.

 .2-4نقاط ضعف ،نقاط قوت ،فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسي
اقتصادیاستانخراسانرضویباکشورهایآسیایمیانه 
سند چشمانداز ایران در افق  ،1404جایگاه اقتصادی کشور را در صدر کشورهای منط ه
جنوب ورب آسیا قرار داده و این منط ه را به چهار زیرباش «آسیای میانه»« ،قف از»،
«خاورمیانه» و «کشورهای همسایه» ت سیم کرده است .آسیای میانه حدود  34درصد از
مساحت منط ه سند چشمانداز ایران در افق  1404را دربرگرفته و حدود  13درصد از
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جمعیت منط ه سند مذکور را بهخود اختصاص داده ،ولی تنها حدود  5درصد از کل
تولید ناخالص منط ه سند چشمانداز ایران در افق  ، 1404در آن مح ق شده است.
برخی از کارشناسان (ده انی فیروزآبادی و دامنپاك1395 ،؛ کوهكن و رحیمینژاد،
 ) 1398پتانسیل مباد،ت تجاری ایران با آسیای میانه را بسیار بیشتر از میاان موجود
می دانند .پتانسیلی که در بین این کشورها متفاوت است از جمله نرخ تعرفه واردات که
بین 0 /5درصد برای ترکمنستان تا  19درصد برای ازبكستان متفاوت است .جدول 3
عمدهترین شرکای تجاری کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد.
.عمدهترینشرکایتجاریکشورهایآسیایمیانه 

جدول3
ردیف 

کشور 

اولویتشرکایعمدهتجاری 

1

تاجیكستان

چین ،روسیه ،قااقستان ،ایران

2

قااقستان

روسیه ،چین ،تاجیكستان ،ایران

3

ازبكستان

روسیه ،قااقستان ،چین ،ترکیه ،ایران

4

ترکمنستان

ترکیه ،روسیه ،چین ،افغانستان ،ایران

5

قرقیاستان

روسیه ،چین ،قااقستان ،ازبكستان ،ایران
Source: World bank, 2020.

یافتههای فوق نشان میدهد برای پنج کشور آسیای میانه ،ایران آخرین شریك
تجاری محسوب میشود که این مسئله بیانگر لاوم توجه بیشازپیش به توسعه
دیپلماسی اقتصادی کشور با آسیای میانه است .ازطرمدیگر ،استان خراسان راوی،
واقع در شمال شرق ایران ،به دلیل قرار داشتن بارگاه م دس امام راا (ع) در آن،
هرساله میابان میلیونها گردشگر است .همچنین  834کیلومتر مرز مشترك با دو کشور
افغانستان و ترکمنستان ،امكان انجام فعالیتهای اثرباش در راستای مناسبات اقتصادی
و فرهنگی با این دو کشور و آسیای میانه را فراهم میکند .استان خراسان راوی با
جمعیتی بالغ بر  6میلیون نفر و مساحتی حدود  7درصد کل کشور از مراکا مهم

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 783 )...

اقتصادی ایران در باشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی بهشمار میآید .این استان از
دیرباز بهعنوان منط های مهم ازلحاظ خدمات ،کشاورزی و صنعت شناخته شده است.
سهم اشتغال استان در باشهای گوناگون بهترتیب :خدمات  42/6درصد ،صنعت 28/8
درصد و کشاورزی  28/5درصد است .استان خراسان راوی قطب تولید محصو،ت
وذایی کشور و بهعنوان دومین استان ازنظر سط زیرکشت محصو،ت کشاورزی و
حا ا رتبههای با ،در تولید محصو،ت کشاورزی است .خراسان راوی همچنین
دروازه شرق ایران و شاهراه ترانایتی کا ،در شمال شرق برای کشورهای آسیای میانه،
افغانستان و پاکستان بهشمار میآید .اما یكی از محدودیتهای اصلی توسعه اقتصادی
در استان خراسان راوی ،واعیت منابع آبی است .بهطوریکه این استان در میان سایر
استانهای کشور بیشترین تراز منفی منابع آبی زیرزمینی معادل  1/28میلیارد مترمكعب در
سال را دارد (وب سایت استانداری خراسان راوی .)1399 ،در شكلها و جدولهای ذیل
مهمترین ماایای اقتصادی استان خراسان راوی در حوزههای ماتلف کشاورزی ،صنعت،
معدن و خدمات به تصویر کشیده شده است.

مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضوی

شکل2
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مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضویدربخشکشاورزی

شکل3

جدول.4برخيازصنایعدارایمزیتاستانخراسانرضوی 

مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،



مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضویدربخشمعدن

شکل4

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 785 )...

ازطرمدیگر ،استان خراسان راوی ن ش عمدهای در واعیت تجارت خارجی
ایران بازی میکند .صادرات استان خراسان راوی  4درصد سهم ارزشی صادرات
کشور را بهخود اختصاص داده است .همجواری استان خراسان راوی با تعدادی از
کشورهای آسیای میانه نیا این استان را به یك قطب صادراتی کشور تبدیل کرده است.
میاان صادرات ویرنفتی استان خراسان راوی  1/8میلیارد د،ر است که باش اعظمی
از این صادرات به کشورهای آسیای میانه انجام میگیرد .عالوهبر این ،همجواری استان
خراسان راوی با آسیای مرکای و ویژگیهای ژ وپلیتیك و ژ واستراتژیك این منط ه
جایگاه ویژهای در مالحظات امنیتی ر اقتصادی کشور ایجاد کرده است .استان خراسان
راوی بیش از  33درصد از سهم صادرات به آسیای میانه را در اختیار دارد که در
سالهای اخیر کاهش داشته و بیانگر لاوم توجه بیشتر به فعالسازی دیپلماسی اقتصادی
استان خراسان راوی با منط ه آسیای میانه است .جدول  5سهم استان خراسان راوی
را از صادرات کا ،به کشورهای آسیای میانه نشان میدهد.
جدول.5سهم استانخراسانرضویاز صادرات کاال به کشورهای آسیای میانه(درصد) 
سال 

ترکمنستان 

تاجیکستان 

قزاقستان 

قرقیزستان 

ازبکستان 

میانگین 

1390

56

72

40

83

48

59.8

1391

56

64

40

89

47

59.2

1392

49

54

31

83

37

50.8

1393

48

58

33

84

32

51.0

1394

33

61

29

84

17

44.8

1395

40

60

28

84

22

46.8

1396

42

49

24

62

49

45.2

1397

41

34

26

71

12

36.8

1398

39

33

25

66

12

35.0

1399

37

33

23

63

11

33.4

میانگین 

 44.1

51.8

29.9

76.9

28.7

مأخذ :وبسایت گمرك جمهوری اسالمی ایران.1400،
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همانطور که مشاهده میشود ،کشورهای آسیای میانه سهم زیادی از ارزل
صادراتی استان خراسان راوی را تشكیل میدهند .توجه به این سهم از صادرات و
تالل در راستای افاایش آن ،میتواند ن ش بهساایی در توسعه تجارت استان با
همسایگان داشته باشد .در حوزه کشورهای آسیای میانه بیشترین سهم مربوط به
تاجیكستان و قرقیاستان است .البته کشور ترکمنستان نیا سهم زیادی از ارزل د،ری
صادرات استان را بهخود اختصاص داده است .بهطورکلی ،همانطورکه آمار و ارقام
نشان میدهد ،استان خراسان راوی ن ش مهمی از تجارت ایران به آسیای میانه را
تشكیل میدهد .آمارها نشان میدهد متأسفانه در سالهای اخیر ،باش زیادی از بازارهای
آسیای میانه بهدلیل مشكالت پیش روی صادرات از دست رفته است.
ازطرمدیگر ،در این تح یق با استفاده از نظرهای خبرگان ابعاد ماتریس سوات
(ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای) توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان
راوی با کشورهای آسیای میانه مشاص شد .سپس با استفاده از میانگین طیف لیكرت
پنج ن طهای (اهمیت بسیار کم= ،1اهمیت کم= ،2اهمیت متوسط= ،3اهمیت زیاد= 4و
اهمیت بسیار زیاد= ،)5ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای شناسایی شده
رتبهبندی شد و نتایج آن در جداول  6و  7ارا ه شده است.
جدول.6عواملداخلي(نقاطضعفونقاطقوت)توسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویبا
کشورهایآسیایمیانه 
ردیف 

نقاطقوت 

امتیاز  رتبه 

1

وجود امكانات حملون ل ریلی ،هوایی و زمینی و دریایی

3/78

7

2

وجود صادرکنندگان با تجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای میانه

3/99

2

3

ارت اء علوم و فناوری در برخی از رشتهها در سط بنگاههای تولیدی

3/72

10

4

شمار زیاد محصو،ت تولیدی در ایران برای عراه در کشورهای آسیای میانه

3/55

13

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 787 )...
5

نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان

3/91

3

6

مناسب بودن هاینه انرژی در ایران

3/75

9

7

فعال شدن شرکتهای صادرکننده کا ،و خدمات در ایران

3/76

8

3/53

14

9

قطب بودن خراسان راوی در تولید مواد وذایی

4/13

1

10

برخورداری از جوانان تحصیلکرده جویای کار و فعالیت اقتصادی

3/47

15

11

دسترسی ایران به آبهای آزاد

3/87

4

12

وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی

3/83

5

13

مایت استان خراسان راوی در صنایع پوشاك ،چرم ،مبلمان و ...

3/79

6

14

برخورداری از پایانههای مرزی دووارون ،سرخس ،لطفآباد و باجگیران

3/66

11

3/61

12

8

15

اهتمام دولتمردان به توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه با ع د
مواف تنامههای تجاری

برخورداری استان خراسان راوی از بیشترین شرکتهای حملون ل بینالمللی
در کشور بعد از تهران

ردیف  نقاطضعف 

امتیاز  رتبه 

1

رقابت منفی صادرکنندگان

4/01

3

2

با ،بودن هاینه تمام شده کا،های داخلی

3/94

4

3

با ،بودن هاینه حملون ل

3/72

8

4

با ،بودن هاینه تشریفات صادرات

3/66

10

5

با ،بودن هاینه اخذ و تمدید کارتهای بازرگانی

3/51

11

6

پا ینتر بودن کیفیت کا،های صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب

4/11

1

7

بسته بندی نامناسب

3/91

5
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8

تغییر مداوم و مبهم بودن قوانین و م ررات تجاری در مبادی گمرکی و

3/88

6

9

اعف در استفاده از تجارت الكترونیك و فناوری اطالعات

3/34

15

10

محدود بودن شرکتهای قوی صادراتی و بنگاههای صادرات محور

3/47

12

11

بوروکراسی اداری زاید و وقتگیر برای صدور کا،

3/71

9

12

مشكالت مربوط به باش حمل ون ل (ریلی ،هوایی و زمینی) بهویژه کمبود واگن

3/75

7

13

اعف خدمات بانكی و بیمهای برای صادرات

3/37

14

14

عدم عالقه شرکتهای ایرانی به فعالیتهای گروهی در قالب هولدینگهای صادراتی

3/41

13

15

اعف در بازاریابی بینالمللی

4/05

2

بازارچههای مرزی استان

مأخذ :یافتههای تح یق.

هاوچالشهای)توسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویبا


.عواملخارجي(فرصت
جدول7
کشورهایآسیایمیانه 
فرصتها 


ردیف 

امتیاز  رتبه 

1

ثبات اقتصادی کشورهای آسیای میانه

3/75

10

2

عضویت ایران و کشورهای آسیای میانه در سازمانهای منط های اکو و شانگهای

3/59

13

3/51

14

4

وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای میانه

4/15

1

5

اشتراکات فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه

4/11

2

6

بازار بارگ آسیای میانه با جمعیت با ،جهت صادرات انواع کا،

3/91

6

7

سرمایه گذاری خارجی با ،در کشورهای آسیای میانه در م ایسه با ایران

3/65

12

8

عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد

4/03

3

3

کشت محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با( ،کشت فراسرزمینی) در برخی
کشورهای آسیای میانه

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 789 )...
9

منابع معدنی و ثروتهای فراوان طبیعی در کشورهای آسیای میانه

3/88

7

10

نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا،

3/97

4

11

عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی

3/93

5

12

حضور نمایندگان ایران در نمایشگاههای عراه کا ،و خدمات آسیای میانه

3/85

8

13

است رار نمایندگیهای سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای آسیای میانه

3/69

11

14

وجود اتاق های بازرگانی مشترك بین ایران و کشورهای آسیای میانه

3/79

9

چالشها 


ردیف 

امتیاز  رتبه 

1

مشكالت صدور ویاا

3/49

12

2

مشكالت سیاسی با کشورهای آسیای میانه

3/55

10

3

تداخل وظیفه در نهادهای دولتی

3/51

11

4

عدم حمایت کافی سفارتاانهها

3/43

13

5

کمبود رایانهای بازرگانی متاصص

3/35

15

6

نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه در زمینه تجارت کا،

4/16

1

7

با ،بودن تعرفههای گمرکی

3/38

14

8

فعال نبودن میا اقتصادی مشترك

3/31

16

9

مشكالت مربوط به ن ل و انت ال ارز

3/95

3

3/63

8

3/58

9

3/69

7

13

تحریمهای بینالمللی

3/89

4

14

وجود رقبای قدرتمند از جمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه

4/12

2

10
11
12

اعف در تدوین برنامههای جامع و اجرایی حمایتی برای صادرات به کشورهای
آسیای میانه
به روز نبودن آمار و اطالعات مورد نیاز از کشورهای هدم
ف دان راهبرد تولیدات صادرات محور و عدم توجه کافی به خواسته مشتریان
بازارهای هدم
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15

ساختارهای اعیف اقتصادی و اعف در سیستمهای بانكی و بیمهای در

3/72

6

16

واعیت ناسالم اقتصادی مثل اخذ رشوه ،زورگیری و  ...در آسیای میانه

3/27

17

17

اعف ثبت برند تجاری محصو،ت ایران در بازارهای آسیای میانه

3/81

5

کشورهای آسیای میانه

مأخذ :یافتههای تح یق.

یافتههای فوق نشان میدهد در میان ن اط قوت توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان
راوی با کشورهای آسیای میانه ،بهترتیب .1 :قطب بودن خراسان راوی در تولید مواد
وذایی .2 ،وجود صادرکنندگان باتجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای میانه.3 ،
نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان .4 ،دسترسی ایران به
آبهای آزاد و  .5وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی ،در اولویتاند.
همچنین ،در میان ن اط اعف توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی با کشورهای
آسیای میانه ،بهترتیب .1 :پایینتر بودن کیفیت کا،های صادراتی در م ایسه با کشورهای
رقیب .2 ،اعف در بازاریابی بینالمللی .3 ،رقابت منفی صادرکنندگان .4 ،با ،بودن هاینه
تمام شده کا،های داخلی و  .5بسته بندی نامناسب ،اولویت دارند .عالوهبراین ،در میان
فرصتهای توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه،
بهترتیب .1 :وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای میانه .2 ،اشتراکات
فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه .3 ،محصور بودن کشورهای آسیای میانه در
خشكی و دسترسی نداشتن به آبهای آزاد .4 ،نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به
واردات کا ،و  .5عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی ،در
اولویتاند .ازطرمدیگر ،در میان چالشهای توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی
با کشورهای آسیای میانه ،بهترتیب .1 :نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای
آسیای میانه درزمینه تجارت کا .2 ،،وجود رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه
در آسیای میانه .3 ،مشكالت مربوط به ن لوانت ال ارز .4 ،تحریمهای بینالمللی و .5
اعف ثبت برند تجاری محصو،ت ایران در بازارهای آسیای میانه ،اولویت دارند.

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 791 )...

.3-4راهبردهایتوسعهدیپلماسياقتصادیاستانخراسانرضویباکشورهای
آسیایمیانه 
پس از تعیین ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسی
اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه ،راهبردهای توسعه دیپلماسی
اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه مشاص شد و نتایج آن در
جدول  8ارا ه شده است.
جدول.8راهبردهایتوسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویباکشورهایآسیایمیانه 
.1

توسعه صادرات مواد وذایی به آسیای میانه با توجه به قطب بودن خراسان

راوی در تولید مواد وذایی
راهبردهای

.2

بهبود زیرساختهای صادراتی مثل زیر ساختهای حملون ل و تأمین واگن

توسعهای ()SO

.3

استفاده از رولهای نوین بازاریابی کا ،و خدمات

.4

حمایت عملی و مؤثر از بازرگانان ایرانی در آسیای میانه

.5

تسهیل در قوانین و م ررات و روانسازی صادرات در کشور

.1

توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با،

راهبردهای

.2

برنامهریای برای توسعه صادرات و ترانایت کا،و صدور مجدد محصول

تنوع ()ST

.3

توسعه نمایندگیهای سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای هدم و افاایش

اثرباشی آنها

راهبردهای
بازنگری ()WO

.1

بهبود خدمات بانكی و بیمهای برای صادرات کا ،و خدمات

.2

بهبود کیفیت و بستهبندی کا،های صادراتی و تأمین خواسته مشتریان بازارهای

هدم
.3

بهبود فرهنگ صادراتی و استفاده از رولهای نوین صادرات و ایجاد هولدینگها

و تشكلهای صادراتی
راهبردهای
محافظهکارانه
()WT

.1

تثبیت نرخ ارز و قیمت کا ،و خدمات در کشور حداقل برای یك دوره چندساله

.2

ارت ای سط دانش تجار و بازرگانان ایرانی

مأخذ :یافتههای تح یق.
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 .5نتيجهگيري
شواهد گویای آن است که برای تمامی کشورهای آسیای میانه ،ایران آخرین شریك
تجاری است .همچنین ،در میان استانهای کشور ،استان خراسان راوی بیشترین سهم
صادرات به کشورهای آسیای میانه را دارد که در سالهای اخیر سهم صادرات این استان
به منط ه یاد شده بهشدت کاهش یافته است .بنابراین لاوم توجه بیشتر به توسعه
دیپلماسی اقتصادی این استان با منط ه آسیای میانه اهمیت انكارناپذیری دارد .ازاینرو،
این مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكاریهای اقتصادی استان
خراسان راوی با آسیای میانه در قالب بررسی و رتبهبندی ن اط اعف ،ن اط قوت،
فرصتها و چالشها و درنهایت ارا ه راهبردهای این حوزه پرداخته است .بهمنظور
گردآوری دادهها ،پرسشنامههای تح یق در اختیار اعضای خبره اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان راوی و نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق کشور
( )n=25قرار گرفت .همچنین ،جهت تجایهوتحلیل دادهها از ماتریس سوات استفاده شد.
نتایج نشان داد در میان ن اط اعف شناسایی شده ،بهترتیب :پایینتر بودن کیفیت کا،های
صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب ،اعف در بازاریابی بینالمللی ،رقابت منفی
صادرکنندگان ،با ،بودن هاینه تمام شده کا،های داخلی و بستهبندی نامناسب ،دارای
اولویتاند .در میان ن اط قوت شناسایی شده ،بهترتیب :قطب بودن خراسان راوی در
تولید مواد وذایی ،وجود صادرکنندگان باتجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای
میانه ،نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان ،دسترسی ایران
به آبهای آزاد و وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی ،از اولویت
برخوردارند .در میان فرصتهای شناسایی شده ،بهترتیب :وجود منابع آبی فراوان در
برخی از کشورهای آسیای میانه ،اشتراکات فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه،
محصور بودن کشورهای آسیای میانه در خشكی و دسترسی نداشتن به آبهای آزاد ،نیاز
شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا ،و عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به
مصرم کا،های ایرانی ،در اولویتاند .در میان چالشهای شناسایی شده ،بهترتیب:

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 793 )...

نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه درزمینه تجارت کا ،،وجود
رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه ،مشكالت مربوط به
ن لوانت ال ارز ،تحریمهای بینالمللی و اعف برند محصو،ت ایران در بازارهای آسیای
میانه ،دارای اولویتاند.

 .6پيشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از ن ش بررسی دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكاریهای
اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه با مطالعه موردی استان خراسان راوی،
پیشنهادات ذیل به بازرگانان و مسئو،ن حوزه سیاست و تجارت خارجی کشور بهویژه
در استان خراسان راوی ارا ه میشود:
الف) با توجه به نتایج حاصل از بررسی ن اط قوت توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،موارد برشمرده را ت ویت کنند :ت ویت کمیوکیفی تولید مواد
وذایی ،اشتراكگذاری تجربه صادرکنندگان درزمینه تجارت با کشورهای آسیای میانه،
ت ویت مایت استان خراسان راوی در تبدیل مواد خام معادن ارزشمند و ونی استان
خراسان راوی به محصو،ت با ارزل افاوده با.،
ب) با توجه به نتایج ح اصل از بررسی ن اط اعف توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،اقدامات ذیل را در اولویت قرار دهند :افاایش کیفیت کا،های
صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب ،ت ویت بازاریابی بینالمللی در کشورهای
آسیای میانه ،حذم رقابت منفی میان صادرکنندگان ،کاهش هاینه تمام شده کا،های
تولید داخل برای صادرات و بهبود واعیت بستهبندی کا،های صادراتی.
ج) با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرصتهای توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،از فرصتهای ذیل بهمنظور توسعه تجارت با کشورهای آسیای
میانه بهرهبرداری حداکثری شود :وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای
میانه برای توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی ،اشتراکات فرهنگی مردم
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ایران با کشورهای آسیای میانه ،محصور بودن کشورهای آسیای میانه در خشكی و عدم
دسترسی به آبهای آزاد ،نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا ،و عالقه
برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی.
د) با توجه به نتایج حاصل از بررسی چالشهای توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،راهكارهای حذم یا کاهش آثار منفی چالشهای ذیل را فراهم
کنند :نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه درزمینه تجارت کا،،
وجود رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه ،مشكالت مربوط به
ن لوانت ال ارز ،تحریمهای بینالمللی و اعف برند و ثبت عال م تجاری محصو،ت
ایران در بازارهای آسیای میانه.
هر) بهمنظور توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه ،راهبردهای ذیل
اجرایی شود :توسعه صادرات مواد وذایی به آسیای میانه با توجه به قطب بودن خراسان
راوی در تولید مواد وذایی ،بهبود زیرساختهای صادراتی مثل زیرساختهای
حملون ل و تأمین واگن ،استفاده از رولهای نوین بازاریابی کا ،و خدمات ،حمایت
عملی و مؤثر از بازرگانان ایرانی در آسیای میانه تسهیل در قوانین و م ررات و
روانسازی صادرات در کشور ،بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای میانه،
توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با ،،برنامهریای برای توسعه
صادرات و ترانایت کا ،و صدور مجدد محصول ،توسعه نمایندگیهای سیاسی و
اقتصادی ایران در کشورهای هدم و افاایش اثرباشی آنها ،بهبود خدمات بانكی و
بیمهای برای صادرات کا ،و خدمات ،بهبود کیفیت و بستهبندی کا،های صادراتی و
تأمین خواسته مشتریان بازارهای هدم ،بهبود فرهنگ صادراتی و استفاده از رولهای
نوین صادرات و ایجاد هولدینگها و تشكلهای صادراتی ،تثبیت نرخ ارز و قیمت کا ،و
خدمات در کشور حداقل برای یك دوره چندساله و ارت ای سط
بازرگانان ایرانی.

دانش تجار و

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 795 )...
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The Role of Economic Diplomacy on Developing Economic
Corporations of Iran with Central Asia Countries (Case of
Khorasan Razavi Province)
1
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Abstract
Observations indicate that Iran is the latest commercial partner of five central Asia
countries (CA). Also, Khorasan Razavi province (KRP) has the most share Iranian export
to CA among other provinces, while this share recently has been reduced severely.
Therefore, developing the economic diplomacy of Iran and, especially, KRP with CA has
undeniable importance to non-oil export increase and reducing the effects of economic
sanctions which has been studied in this research. For this purpose, statistical sample has
been determined using snowball method and questionnaires distributed between experts of
KRP chamber of commerce and Iran foreign affairs representative in northeast (n=25).
SWOT matrix was applied to analyze data. Results indicated that, being the hub of
foodstuffs production, having professional exporters and nearby CA, are main strengths,
low quality of exported goods, marketing weaknesses and exporters negative competition
are main weaknesses; plenty of water resources in some CA, cultural communions and CA
inaccessibility to international waters are main opportunities; fluctuations of trade laws in
CA, existence of powerful rivals and problems of foreign exchange transfer are main
challenges of developing the economic diplomacy of KRP with CA. Finally, notice to
being hub of foodstuffs production and having most negative water balance among other
provinces and notice to potential market of CA equal to 73 million peoples, having high
share of agricultural lands to total square and plenty of water resources between CA,
developing the economic diplomacy of KRP with CA through foodstuffs export and abroad
cultivation of agricultural products with high water requirements were suggested.
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Sanctions and Iran's Regional Presence; Iranian Elites'
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Abstract
Four decades of trade and financial sanctions against Iran apparently ended during the
JCPOA. However, the US government withdrew from the international agreement, under
the pretext of Iran's activities in its surrounding area which was based on the realistic
nessesities and aimed at providing security in its periphery; and re-imposed illegal
sanctions. Regardless of the intentions of the sanctioning countries in imposing sanctions
on Iran, it is necessary to identify the effects and consequences of these international
restrictions; both the field and statistical knowledge about these effects and knowledge
about the sanctioned country's attitude (including the asses, academic elites, and executive
authorities). The present study aimed to assess the Iranian academic and executive elites'
attitudes about the sanctions' consequences and their effects on Iran's Regional Presence
arena. The data collection tool was a questionnaire. In addition to data analysis, this study
provided a qualitative analysis of the attitude measurement. The data were statistically
analyzed using SPSS 24 and Smart PLS3 to examine the assumptions formulated as the
research hypotheses. Finally, the results were realistically analyzed about Iran's activities in
the west of Asia. The study also provided a comparative measurement between the
attitudes of two groups of the statistical population (academic and executive elites).
Keywords: Iran Sanctions, Iran's Regional Presence, Elites' Attitude Assessment, Iran's
foreign policy.
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Political, Financial and Economic Instability in the Iran
Economy: Dimensions and Factors
Hadi Keshavarz*
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Abstract
One of the most important goals of any country is stability, which occurs with stability,
investment, economic growth and other macro goals; it can provide the ground for
development. This study tries to investigate the dimensions and factors affecting
instability in the Iran economy. For this purpose, in addition to the analysis of instability
indices (economic, financial and political), Granger causality test and VAR model have
been used. Instability analysis shows that after the Iran–Iraq War, all three indices of
political, financial and economic risk have decreased, but during the last three decades,
political risk in the country has increased and economic risk is constant and financial risk
has decreased. The results of the causality test show that political instability is the
culmination of economic and financial instability. Impulse response functions show that
economic and financial instability increases by increasing political instability.
Keywords: Political instability, Economic instability, financial instability, Iranian
economy, Granger causality.
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Sociological Explanation of the Bottlenecks and Problems of
Political Participation of Marketeers in the Period of Moderation
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Abstract
Following the migration of the prophet Mohammad to Medina, establishing the new
political structure and increasing the number of Muslims, the newly established
government faced new challenges and realities. One of these realities and challenges was
the economic life of Medina society and the need for its organization. Accordingly, the
present study based on a descriptive and explanatory method, tries to answer the question
of how economic strategies of Nabawi Government could transcend the traditional
economy to Islamic one and what were those strategies employed in that time. In fact, the
aim of this study is to investigate the policies, strategies and approaches of the holy Prophet
management in the economic arena and introducing it as an example for real Islamic
economy. The results indicated that the Prophet Mohammad tried to illuminate the basic
strategies and future of Islamic government in the economic arena based on the tangible
necessities and realities. These strategies originated both from revelational and nabawi
teachings and based on realities and necessities of establishing Islamic government,
recognizing elements and capacities of Mohajirin and Ansar as well as circumstances of
new environment and context. Trying to eliminate traditional treats, illuminating new
concepts and elements of Islamic economy, endorsing economical basis of Muslims and
cutting their dependence to Moshrkin and Ahlol-Ketab were some of the new strategies of
Nabawi government. Therefore, the Prophet Mohammad sought to present and put new
thinking and strategies in the new economy so as to organize new kind of economy in
Medina which is called Islamic economy.
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Abstract
Political competition is one of the important factors in the improving society economic
performance; the growth of political competition increases the possibility of the presence
of elites in the political system and by limiting political rents and dominating special
groups over economic resources, forces politicians to adjust economic policies to
increase citizen’s welfare. Accordingly, it is argued that increasing political competition
improves economic efficiency. Such an approach has attracted government attention to
the development of political competition. The purpose of this paper is to investigate the
relative position of the country's provinces in terms of political competition indicator and
also to examine its changes at the provincial level to evaluate the status of political
competition indicator as an important component in the regional economy performance.
The hypothesis of research is that, firstly, there is a considerable dispersion among
different regions in terms of political competition, and secondly, the performance of this
type of competition in the country has not been as expected. In this regard, first, based on
different indicators of political competition, a comprehensive index of political
competition based on the Root Mean Square method is introduced and measured. Then,
the status of the political competition index in the provinces during the years 2000 to
2019 will be evaluated. The estimation results show that firstly, there is a considerable
dispersion among different regions in terms of political competition index so that the
country provinces can be divided to three levels of political competition as low, medium
and high. Secondly, the average trend of political competition index is generally
declining in the provinces of the country in the 20-year period, whereby it is necessary to
create the necessary policies for growth of political competition at the national and
regional levels, given the role of political actors in regional performance.
Keywords: Political competition; Comprehensive index of political competition;
Economic growth; Regional Policy-Making.
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The System of Securing the Economy of the Country under
Conditions of Economic Sanctions in the veiwpoint of
Ayatollah Khamenei, a Claim to the Realization of Two
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Abstract

For decades, various parts of the country economy have been get involved to
all-embracing and growing sanctions in the economic war of the domination
system. In this regard, paying attention to the thought of the Supreme Leader
in determining the solutions to the sanctions, taking into account the strategic
position of the supreme leader, and his comprehensive view of the issues can
provide a better insight into the concerned people in this field. Collecting the
required data in a documentary and library way; using the thematic analysis as
one of the methods of qualitative analysis of the texts, the current study aims
to explaine the proposed interactive approach in the face of sanctions. Based
on negative friendship principle in the Islamic fundamental principles in
international interactions, introducing two principles of economic
independence and Islamic dignity as the focal points of the Islamic society in
dealing with enemies, solutions to combat with sanctions, according to
veiwpoint of the Supreme Leader have been expressed. At the end, there were
three broad themes surrounding the subject of sanctions under the heading of
"goals", "coping strategies" and "coping effects". The broad themes of the
strategies were divided into two categories: cultural and executive. Then,
executive strategies were explained in two areas: domestic and international.
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Abstract

Economic diplomacy, as an interactive action, has found a special role in the
foreign policy of countries, the most important of which should be to help
resolve political and security issues. Economic peace is one of the most
important strategies that the Israeli government has focused on in order to
improve political relations and ultimately alleviate security tensions.
Accordingly, the present article examines the dimensions and principles of
Israel's economic diplomacy strategy by asking what it is based on and what
its goals are. The hypothesis of the article is that Israeli economic diplomacy,
using the existing security and trade infrastructure, first seeks to improve trade
relations and ultimately seeks to achieve political peace. Applying the
conceptual model of economic diplomacy with the help of descriptiveanalytical method, while confirming this hypothesis, showed that Israel has
established institutions for managing its economic relations in the region over
the past years. These institutions have laid the groundwork for peace and the
normalization of political relations by networking and portraying Israel as a
desirable and peaceful actor. The findings show that the Persian Gulf region is
one of the most important cases in Israeli economic diplomacy that has so far
helped to normalize relations with the UAE and Bahrain. This could be
considered as a source of threat to the Islamic Republic of Iran in the future
and affect Tehran's economic relations with the Gulf States.
Keywords: Israel, Economic Diplomacy, Persian Gulf, Foreign policy.
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the Kurdistan Region, Iraq: Obstacles and Capacities1
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Abstract
Kurdistan Region, Iraq is one of regions in the world that has attracted the attention of
the scholars and researchers to its economic, political and social development since 2003.
Accordingly, the Kurdish officials have always been trying to illustrate their region’s
enhancement as a developmental state for years. From this standpoint, the article sheds
light on the extent of the balance between the development models of the Kurdistan
Region with the developmental state framework. To evaluate that, the article’s main
question is, “Based on developmental state framework, what are the main obstacles and
capacities of Kurdistan Region’s development?” To tackle the question, the article’s
hypothesis is this, “the main capacities of the Kurdistan’s developmental state features
include Determined Developmental Elites, Weak and Dependent Civil Society, and
Benefited from primary political democracy features, on the other hand, the main
obstacles of the Kurdistan region’s developmental states features include Deficiency in
Governmental and Nongovernmental Economic Resources Management, Dependency
of the Political Elites and Governmental Institutes, the lack of a Strong and Competent
Economy Bureaucracy, Unable to Oppress the Civil Rights, Exaggerating at the
Government’s Legitimacy and its Performance, and the lack of one Political PartyOriented rule over the region.” The findings revealed that, despite the fact that there are
some coincidences, the process of Kurdistan development does not adapt to the
developmental state model. The Method of data collecting is secondary sources – the
library sources- and the method of data analysis is descriptive-analytical. In this regard,
some parts of the article is based on historiography and the other part is theoretical based
on the developmental events in the region since 2003.
Keywords: Kurdistan Region of Iraq, Developmental State, Kurdistan Democrat Party,
Kurdistan Patriotic Party.
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Abstract

China’s global role and its influence on the Middle East and North Africa
(MENA) are growig steadily. Therefore, the matter is that why China pays
attention to MENA how this region can help them extend its strenghth. By the
open-ended conflicts embedded into the region from the outset of the Ottoman
Empire collapsed at the second decade of last century shows that there is no
room to salve for them and the interest involving of the Western countries into
the region highly volatile them indeed. Declaring the US new strategy pivots
on the Far East provides China with proper situation to come into the region
by virtue of power vacuumed. The main question is that why and how China
takes part into the MENA. As ever-growing needs energy, being a bridge
between the East-West and the need to receive the new high Western
technologies from Israel are the reason why China is interested in the MENA.
It is tried to foster the political stability, make offer to humanitarian aids to the
crisis-engaged countries and to copy with the terrorism in order to manage
opposite issues. The paper tries to explain the Chinese foreign policy behavior
into the MENA by what it brings in its strategic and foreign policy conduct
development.
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Abstract

The astonishing economic development of South Korea in the four decades,
since the end of the Korean War, has surprised many observers and
researchers around the world. In less than four decades, South Korea has
grown from one of the poorest countries in the world to an industrially
advanced country. South Korea's economic development is often referred to as
the "Han River Miracle"and has given it the nickname "Asian Tiger". Today, it
is the twelfth largest economy in the world and has the fourth largest foreign
exchange reserves in the world. This study seeks to answer the question: What
were the reasons for the rapid and miraculous economic development of South
Korea in the post-World War II period? The hypothesis of this research is that
the existence of a development-oriented government in South Korea has been
the main reason for the development of this country in the mentioned period.
In fact, South Korea's leapfrog development would not have been possible
without a development-oriented and elite government determined to thrive and
develop economically. Such states have characteristics such as having
development-oriented elites, efficient and development-oriented bureaucracy,
weak civil society, relative state independence, and strengthening state
independence. The theoretical framework of the article is based on the theory
of the developmental government of Adrian Leftwich and the method of
descriptive-analytical research using library resources, articles, books and
prestigious domestic and foreign journals.
Keywords: South Korea, Economic Development, Adrian Leftwich, Developmentalist
Government, Elite.
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Abstract

Over the past few decades, China has been able to achieve significant economic
growth by maintaining the structure of its political system, exploiting domestic
benefits, and pursuing an open-door policy in the economic sphere. Despite the
common interests of Iran and China in the face of regional and international
threats, strategic and stable relations have not been established between the two
sides. In fact, the main question is to identify and examine the main variables of
Iran-China relations to establish strategic bilateral relations for greater benefits.
In this study, with a bilateral perspective from the perspective of Iran and China
and using the theoretical model of "interdependence", the strategic framework of
long-term relations between the two countries has been drawn. Analyticaldescriptive study indicates the existence of cooperation between the two
countries in three dimensions of energy, transit and security to form a strategic
framework between the parties. Therefore, the main issue of the article is to
identify the key components that shape the strategic relations between Iran and
China. The basic hypothesis is the existence of transit, energy and security
variables as bases for cooperation between the two countries. The results
indicate that Iran has three comparative advantages, including sustainable
energy supply, secure transit access to Central Asia and the Eastern
Mediterranean, and security in the Islamic geography. In contrast, supplying
value-added energy derivatives, completing transit infrastructure, and facilitating
access to finance are seen as China's benefits to Iran's economy.
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Abstract

The hegemony formed by the U.S. which has been successful since the early
1980s, faced a serious challenge at the beginning of the 21st century, because
China was seen as a supporter of American capitalism for decades in order to
move toward development and change its position, with a new approach to reduce
dependence, more control over technology, and hierarchical growth in the
international value chain; it laid the groundwork for expanding markets, taking
ownership of them, and gaining a greater share of global added value which will
be realized with the strategy of dominating the development of new generation
technologies. The present study aims to examine the rivalry between the United
States and China based on the components of the political economy of
neoliberalism and focusing on the role of the international value chain. We will try
to answer the main question on how China's strategy towards the U.S. can be
analyzed from the perspective of the international value chain. The main
hypothesis is that China's strategy in hegemonic rivalry with the U.S. is to control
the most beneficial parts of the international value chain to shape the external
environment favorably to integrate purposefully into the global capitalist system
instead of adapting. The findings from the study are based on the explanatorydescriptive method that what China has planned in recent years as a key element
of qualitative and quantitative growth in the value chain ladder among its macro
policies are the influence and dominance of the global value chain by role-playing
in rules and technical standardization securing the lasting interests of this country
by using the existing capacities of the international system.
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