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راهنمای نگارش و شرايط پذيرش مقاله
تا 7 کلمه(،  تا 300 کلمه(، کلیدواژه ها )حداکثر 3  به ترتیب، شامِل چکیده )حداکثر 8-12 سطر و  مقاله   .1
درآمد، بحث و بررسی و نتیجه گیری باشد. مجله از پذیرش مقاله های طوالنی )بیش از بیست و پنج صفحه 
A4( معذور است. رسم الخط مجله، براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است )آخرین 

ویرایش(. رعایت نیم فاصله در تایپ مقاالت الزامی است.
2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام  خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، 

نشانی، تلفن و دورنگار( در صفحه جداگانه ذکر شود. 
 CD 28 سطری، با قلم 13 بی لوتوس( به همراه( WorD 3. ارسال دو نسخه از مقاله، تایپ شده در برنامه

و فایل pDf مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، الزامی است. مقاله های دریافتی بازگردانده نمی شود.
نویسنده/  نام  مقاله،  عنوان  شامل  جداگانه،  در صفحه ای  سطر(،   8-12 )حداکثر  انگلیسی  چکیده  ارسال   .4

نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه علمی آنان الزامی است. 
5. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام  خانوادگی، نام نویسنده )نویسندگان( 

به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام. )تاریخ انتشار(. نام کتاب )حروف مورب و سیاه، قلم شماره11(. نام و نام خانوادگی 

مترجم. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.
مقاله منتشرشده در نشریه: نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله«. نام نشریه )حروف مورب و سیاه، 

قلم شماره11(. دوره )شماره نشریه(، شماره صفحات.
مقاله ترجمه شده در نشریه: نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله«. نام و نام خانوادگی مترجم. نام نشریه 

)حروف مورب و سیاه، قلم شماره11(. دوره )شماره نشریه(. شماره صفحات. 
انتشار مقاله(. »عنوان مقاله«. نام نشریه الکترونیکی )با حروف  اینترنتی: نام خانوادگی، نام. )سال  پایگاه  های 

مورب و سیاه، قلم شماره 11(. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. 
>نشانی دقیق پایگاه اینترنتی<

6. ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز )نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات ( نوشته شود. در مورد منابع 
غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل التین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل قول های مستقیم بیش 
از چهل واژه به¬صورت جدا از متن با تورفتگی )نیم سانتی متر( از طرف راست )با قلم شماره 12( درج شود. 
7. نام کتاب ها در داخل متن به صورت سیاه و مورب )قلم شماره 11( و نام »مقاالت، شعرها و داستان های 

کوتاه« در داخل گیومه قرار گیرد. 
8. پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. مقاله نباید در هیچ یک از مجله های داخل یا خارج 
از کشور و یا در مجموعه  مقاله های همایش ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف اند در صورتی 
که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطالع دفتر 

مجله برسانند. 
نویسنده/  پژوهش  و حاصل  نظریه  زمینه  در  بوده،  فارسی  زبان  به  که  می پذیرد  را  مقاله هایی  فقط  مجله   .9

نویسندگان باشد. 
10. مجله در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن  آزاد است. ضمنًا از پذیرش مقاالتی که راهنمای 

ویرایِش فصلنامه در آن ها رعایت نشده است، معذوریم.  
 ipes@razi.ac.ir11. نویسندگان می توانند مقاله های خود را به نشانی دفتر مجله یا پست الکترونیک به نشانی

ارسال کنند.
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سخن مدیر مسئول

جایگاه مطالعات پسااستعماری در نظریه ی روابط بین الملل 
دکتر سید عبدالعلی قوام، سمیرا محسنی   

نقد و بررسی تأثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاهِ 
نظریه ی فمینیسِم مارکسیستی

دکتر محمد جواد رنجکش، فرزانه برناه    

 چین: از دره اشک ها تا سرمایه داری اقتدارگرا  
دکتر سعید اسالمی    

بررسی ابعاد سیاسی ـ اقتصادی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی به هند
دکتر محمد علي شیرخانی، سید هدایت اله عقدایی   

ریشه های ساختاری فساد اقتصادی ایران در دو دهه ی اخیر
دکتر خلیل اله سردارنیا    

گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران بنیاِن زبرنظرِی سازوکار تحریم/ توازن در 
ساختار نظام بین المللی

دکتر محسن خلیلي، فاطمه صلواتي  

اروپا  اقتصادی  بحران  بر  ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  تحریم های  تأثیر  برآورد 
)2011-2012 م(

دکتر هادی آجیلی، زهرا باباجانی پور   

فهرست مطالب
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سخن مدير مسئول
انقالب رفتارگرایي تأثیرات عمیقی بر فرآیند آموزش و پژوهش در حوزه علوم اجتماعی به 
طور عام و علوم سیاسی و روابط بین الملل به طور خاص بر جای گذاشت. کاربرد روشهاي 
علوم طبیعي در عرصه علوم اجتماعي، خالی دانستن کار تحقیق از ارزشداوری، تفکیک واقعیات 
از ارزشها، جدایی عین از ذهن و سوژه از ابژه و مهمتر از همه تقسیم حوزه های علم به اقتصاد، 
سیاست، جامعه شناسی و ... برآیند رویکرد اثباتی- رفتاری به مطالعه پدیده های اجتماعی بوده 
است. البته چشم انداز یاد شده از همان ابتدای شکل گیری با مخالفت ها و نقدهایی مواجه شد 
که مهمترین آن موضع گیری طیفی از محققان در چارچوب سنت گرایی بود. اینان برخالف 
رفتارگراها معتقد بودند که نمی توان دنیاي اجتماعي را تابع روشهاي تجربي و مضیق حاکم بر 

دنیاي طبیعي  دانست و ایده ها، باورها و هنجارها قابل تقلیل به اعداد نیست.
برخالف چنین موضع گیری های مخالفت برانگیزی فراروی علم گرایی جریان اصلی در 
حوزه تحقیق، واقعیت آن است که تقسیم بندی پوزیتیویستی بین حوزهای علوم انسانی و تکیه 
بر روش های صرفاً کمی برای مطالعه پدیده های اجتماعی به ویژه سیاسی و بین المللی سیاسی 
در حوزه داخلی و روابط بین الملل تا چندین دهه بعد از جنگ دوم جهانی رواج و غلبه داشت. 
بروز یکسری بحران ها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی نظیر بحران هاي محیط زیستي 
و تشدید آالیندگی های طبیعت، مهاجرت های گسترده و تعمیق شکاف شمال - جنوب، 
کمیابی مواد خام و تشدید وابستگی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در کنار تحوالت و 
چرخش هایی فلسفی – زبانی و ناکامی روش ها و چارچوب های نظری پوزیتیویستی در تحلیل 
یا پیش بینی آنها زمینه را برای نقد ایده تقسیم علوم انسانی به شاخه های کامالً مجزا و منفک از 
هم و اتکای صرف به روش های پژوهش کّمی و آماری در این حوزه فراهم آورد. به تدریج 
برای بسیاری از محققان و صاحب نظران فلسفه علم آشکار گردید که پدیده های اجتماعی به 
مثابه یک کلیت عمل نموده و امکان تفکیک آنها به اجزاء مختلف و بردن هر جزء در آزمایشگاه و 
کارگاههای رشته های مختلف علوم انسانی وجود ندارد. به عنوان مثال نه تنها سیاست بر اقتصاد 
و بازار تأثیر می گذارد و متقابالً تصمیات سیاسی از فرآیندهای اقتصادی تأثیر می پذیرد، بلکه هر 
دو در چارچوب ساختارها، رویه ها و کردارهای اجتماعی و فرهنگی معنا و قوام می یابند. برآیند 
این تحول، اهمیت یافتن مطالعات بین رشته ای، چند رشته ای، فرارشته ای و کاربرد رویکردهای 

چند متغیره و روش های ترکیبی در فهم پدیده های داخلی و بین المللی است.
اقتصاد سیاسی بین الملل به مثابه یک حوزه مطالعاتی نوظهور و در حال گسترش حاصل 
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تحول یاد شده و گذار از تقسیم بندی های بین رشته ای در علوم اجتماعی به طور کلی و گذار 
از تفکیک بین حوزه اقتصاد بین الملل و سیاست بین الملل به طور خاص است. حوزه مطالعاتی 
یاد شده از حیث فرانظری بر این مفروض استوار است که بین روندهای سیاسی – اقتصادی و 
فرهنگی در سطوح خرد و کالن نوعی درهم تنیدگی وجود دارد که لحاظ نمودن آن در تحلیل 
را ورای تقسیم بندی های مدرن میان علوم به سیاست، روابط بین الملل، اقتصاد و اقتصاد بین 

الملل ایجاب می کند. 
پرابلماتیک رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مجموعه ای از مسائل مرتبط به هم را در بر می گیرد 
که تالش می کند در قالب یک عرصه بین رشته ای از ابزارهای تحلیل و چارچوب های نظری 
به آنها بپردازد. فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل با درک این مهم مبنی بر ضرورت اتخاذ 
راهبردی میان رشته ای برای فهم و تئوریزه نمودن رخدادهای سیاسی – اقتصادی داخلی و بین 
المللی به طور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتی که به طور اخص در حیطه اقتصاد سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران قرار دارد، پا به میان گذارده تا در کنار نشریات علوم سیاسی، روابط بین 
الملل، مطالعات منطقه ای، مطالعات توسعه و سازمان های بین المللی زمینه بحث و نظریه پردازی 
را برای متفکران و صاحب نظران عالقمند به کاربرد رویکردهای فرا رشته¬ای، میان رشته ای 
و پیچیده تر فراهم کند. دست اندرکاران این فصلنامه یاری و مساعدت اندیشمندان ایرانی در 
شناخت روندها و رویدادهای در هم تنیده سیاسی – اقتصادی بین المللی و تجزیه و تحلیل موانع 
و امکانات کنشگری ج.ا.ا در هندسه نوین قدرت جهانی را طلب می کنند. چنان که هم اندیشی 
و تضارب آراء پژوهشگران و صاحب نظران ایرانی در این حوزه می تواند ضمن تدارک ادبیات 
نظری الزم، زمینه شکل گیری رویکرد ایرانی به اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل را فراهم نماید. 
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چکیده
نظریه پسااستعماری یک نظریه ی تازه وارد در روابط بین الملل به شمار می رود. رویکرد های 
پسااستعماری به مرئی شدن هرچه بیشتر کشورها و مردمان جنوب در روابط بین الملل 
پیچیده قدرت و مقاومت، کمتر  الگوهای  بر فرهنگ، هویت،  کمک کرده اند. تمرکز 
مورد توجه رشته ای بوده که برای مدت طوالنی بر دولت ها و عوامل نظامی و اقتصادی 
تأکید کرده است. به هرحال رویکرد پسااستعماری می باید در مورد مرزهای میان »خود« 
و »دیگری« بازاندیشی کرده و همچنین تبادالت فرهنگی را به عنوان یک فرایند اجتناب ناپذیر 

تاریخی به رسمیت بشناسد.
واژگان کلیدی:پسااستعماری، جریان اصلی، بازنمائی، قدرت، دانش، هویت، شرق شناسی.      

جایگاهمطالعاتپسااستعماریدرنظریهیروابطبینالملل
تاریخ دریافت: 1392/10/20 
تاریخ تأییدنهایي: 1393/1/25

9

دکتر سید عبدالعلی قوام
a-ghavam@sbu.ac.ir ،استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

سمیرا محسنی
mohsenisamira@yahoo.com ،کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه 
در اوایل دهه ی 1990 به واسطه ورود دیدگاه های پساپوزیتیویستی به عرصه ی روابط بین الملل 
و انتشار کتاب صداهای جهانی، روزنا  درصدد بسط دیدگاه روابط بین الملل برآمد و گفتگویی 
را با صداهایی که در مطالعه سنتی روابط بین الملل نادیده گرفته می شدند آغاز کرد. با وجود آنکه 
کتاب مذکور، موضوع زنان، نظریه پردازان انتقادی و پساساختارگرایان را مورد توجه قرار می داد، 
ولی همچنان، در آن جای تحلیلگران جهان سومی خالی بود هرچند ویراستار کتاب، علت این 
موضوع را نبودن فضای کافی ذکر کرد )Rosenau, 1993: 77(. امروزه با وجود آنکه صداهای 
جنوب گاه شنیده می شوند، لکن رشته روابط بین الملل همچنان عرصه ی مانور غرب ثروتمند 
است و عماًل توجه اندکی به تقریباً سه چهارم جمعیت جهان می شود که در کشورهای 
فقیر جنوب به سر می برند. به هرحال در گفت وگو های روابط بین الملل، به نظر نمی رسد که 
»صداهای جهانی«، واقعاً جهانی باشد. رویکرد پسااستعماری دقیقاً از شناخت این ویژگی 
غرب محوری جریان اصلی روابط بین الملل نشأت می گیرد و خاطرنشان می سازد که تفاسیر 
رشته روابط بین  الملل از امور بین  المللی مبتنی بر تجارب غربی و رویه های گفتمانی است. 
در سال های اخیر مطالعات پسااستعماری کمک فراوانی به درک سیاست های جهانی کرده و 
باعث شده است تا جنوب، مرئی تر شود و همچنین سبب گردیده تا برخی از بنیادهای غرب 
محوری رویکردهای سنتی روابط بین الملل بیشتر برمال شود. تحلیل های پسااستعماری 
حاکی از آن است که نوع فهم از روابط بین الملِل معاصر، مستلزم بررسی دقیق روابط 
چندگانه و متنوع قدرت است که شمال و جنوب را در دوران استعمار و نیز در شرایط 
کنونی پسااستعماری به یکدیگر پیوند می دهد. در این روند نظریه پسااستعماری باعث تغییر 
جهت تمرکز روابط بین الملل از عرصه های سنتی دولت ها، ارتش ها و دیپلماسی، به سوی 
مردم، هویت ها و مقاومت ها شده است. باید خاطر نشان کرد که تئوری های پسااستعماری 
موطن رشته ای خاص نیست و نمی توان دپارتمان خاص دانشگاهی را برای آن در نظر 
گرفت. در حالی که این رویکرد به صورت رهیافتی، جهت مطالعه ی ادبیات مشترک المنافع 
در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 تلقی می گردید، لکن نقطه تمرکز آن موّسع شده 
و سایر جنبه های روابط شمال – جنوب را در بر گرفته و بر گرایشات متنوع و وسیعی نظیر 
مطالعات فرهنگی، توسعه، مردم شناسی، تاریخ و سیاست تأثیرگذارده است. چنین ویژگی 
موّسع و فراگیری می تواند یکی از مختصات بازتعریف کننده تئوری های پسااستعماری باشد 

که این خود امکانات الزم را برای تحلیل های بدیع و منعطف فراهم می کند. 
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مطالعات پسااستعماری  و نقد جريان اصلی
رویکرد های پسااستعماری در روابط بین الملل به میزان قابل توجهی حاکی از عدم رضایت 
و ناخشنودی نسبت به جریان اصلی روابط بین الملل بوده که همواره بر سیاست ابرقدرت ها، 
دولت ها و موازنه قدرت تأکید کرده است. تحت این شرایط رشته روابط بین الملل به صورت 
گفتمان اقویا و اغنیا تلقی گردیده که عمدتاً جهان بینی غرب را منعکس نموده، لکن دغدغه ها 
و دیدگاه های مردم و کشورهای فقیر را نادیده انگاشته است. مختصات جهان گرایانه و 
نخبه گرایانه روابط بین الملل در تناقض و تضاد با تمرکز پسااستعماری بر جنوب و مردم به 
حاشیه رانده شده بوده که اصوالً بر تجارب متفاوتی استوار است. در این روند نویسندگان 
پسااستعماری به هویت، فرهنگ، نژاد، جنسیت و درک اهمیت رابطه استعماری عنایت 
دارند. هدف اصلی تحقیقات پسااستعماری نشان دادن این موضوع است که چگونه و 
تا چه اندازه مطالعات جریان اصلی و فهم جهان اجتماعی تحت تأثیر شدید دیدگاه های 
غرب بوده و لذا بر این اساس، این آثار توجه خود را معطوف به مبانی معرفت شناختی 
قدرت غرب می کنند. این امر به نوبه خود منجر به تمرکز بر گفتمان و بازنمایی می شود. 
بر این اساس اشکال گوناگون قدرت به منظور تحت تأثیر قرار دادن دگرگونی های سیاسی 
می باید مورد چالش قرار گیرند. بنابراین مالحظه می شود که پسااستعماری قرابت زیادی با 
پسااثبات گرایی در روابط بین الملل و نیز پساساختارگرایی و پست مدرنیسم دارد. از طرفی 
گفت وگوی نزدیکی را میان سنت مارکسیسم  انتقادی و پسااستعماری مالحظه می کنیم. 
بدین  ترتیب جنبه های التقاطی پسااستعماری با نظریه ها و روش های ملهم از مارکسیسم 
و ماتریالیسم سنتی، آن را با آثار ذهنی و سیاست های خرد سرکوب ترکیب می کند. گفت 
وگوی دیگر میان تحلیل های پسااستعماری و فمینیسم است، به گونه ای که هر دو این ها 
خود را نسبت به پایان دادن به سرکوب جنسیتی متعهد می دانند. تحلیل های فمنیستِی 
پسااستعماری مساعی الزم را به عمل آورده اند تا توجهات را  معطوف به تجارب متفاوت 
زنان در جهان سوم کنند. در حالی که همزمان نیاز به همبستگی و پیوند میان مبارزات سیاسی 
و زنان را بیش ازپیش احساس می نمایند. دیگر منبع مهم که الهام بخش نظریه پسااستعماری 
به شمار می رود، تحریرات ضد استعماری برخی از روشنفکران جهان سوم نظیر فرانس 
فانون1، آلبرت ممی2، آمیرکار کابرال3 بوده است. آثار افراد مزبور در کشاکش استقالل ضمن توجه 
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به اشکال چندگانه خشونت، تأثیر آن ها را بر فرهنگ ها، هویت ها و اشکال مقاومت بررسی 
کردند. تحریرات مزبور تناقضات و ناسازی ها مربوط به استعمارگری  و »مأموریت تمدن 
ساز« استعمارگرایان را برمالساختند. برخی از نویسندگان مذکور نشان دادند که چگونه 
رفتار سرکوب گرایانه استعماری باارزش ها و مفاهیمی که غربی ها مدعی آن بودند نظیر 

.)Cesaire, 1972: 9( آزادی و برابری در تعارض و تناقض بود
بین الملل  روابط  اصلی  جریان  محور  غرب   مختصات  اغلب  پسااستعماری  رهیافت 
)رئالیسم و لیبرالیسم( را شناسایي کرده و این گونه استدالل می کند که تفاسیر این رشته از 
امور بین الملل ریشه در تجربیات و رویه گفتمانی غرب دارد. این رویکرد با محور قرار 
دادن جنوب و فرودستان، ارتباط پیچیده قدرت/دانش که نظم جهان معاصر را بازتولید 
می کند، مشخص می کند. دیدگاه پسااستعماری ریشه در ادبیات و مطالعات   فرهنگی داشته 
و در حوزه مطالعات بین المللی نسبتاً جدید است. این جهان بینی که در متون جریان اصلی 
به طور کامل حذف گردید، در رویکرد های پساساختارگرایی و فمینیستی نمایان می شود. 
به هرحال باید خاطرنشان کرد که این رویکرد در سال های اخیر سهم بسزایی در مطالعات 
روابط بین الملل داشته و سبب اهمیت دادن به جنوب و افشای برخی از شالوده های غرب 
محور رهیافت های مرسوم شده است )برچیل، لینکلیتر و سایرین، 1391( از این منظر 
نوع درک از روابط بین الملل معاصر، مستلزم گزارش دقیقی از ارتباطات چندگانه و متنوع 
قدرت است که شمال و جنوب را در گذشته استعماری و نیز پسااستعماری کنونی به 
یکدیگر پیوند می زند. به عبارتی نظریه پسااستعماری تمرکز مجدد روابط بین الملل را )فارغ 
از حوزه های سنتی دولت ها، نظامی ها و دیپلماسی( بر مردم، هویت ها و مقاومت ها ترغیب 
می کند. در حقیقت با مطالعه ی این رویکرد می توان نارضایتی آن را از جریان اصلی روابط 
بین الملل مشاهده کرد که همواره بر سیاست قدرت های بزرگ، دولت ها و موازنه قدرت 
تأکید داشته است. در این شرایط نظریه پردازان بر این اعتقادند که رشته روابط بین الملل که 
در اروپا متولد شده و اینک تحت سلطه نیروهای آکادمیک ایاالت متحده آمریکا قراردارد، 
به عنوان گفتمان اقویا به کار رفته، به گونه ای که در انعکاس  وضعیت ملت های غیر غربی 
بسیار ناکام و ناموفق بوده است. بدین ترتیب پسااستعمارگرایی به جای توجه به عام گرائی، 
دولت گرایی و جنبه هایی از نخبه گرایی روابط بین الملل، بر جنوب و ملل حاشیه ای تأکید 
دارد. در این راستا بر اهمیت هویت، فرهنگ، نژاد، جنسیت و ارتباطات استعماری برای فهم 
استعمارگران و مستعمره های سابق عنایت کرده و درصدد است نشان دهد که تا چه اندازه 
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دانش جریان اصلی مطالعه ی روابط بین الملل و نیز فهم رایج از جهان اجتماعی ریشه در 
دیدگاه خصوصاً غربی داشته و در نتیجه مبانی معرفت شناختی قدرت غربی را مورد توجه 
قرارمی دهند. بدین ترتیب پسااستعماری، دیدگاه ها، سنت ها و رویکردهای چندگانه ای را در 
مورد موضوع هویت، فرهنگ و قدرت مطرح می کند. در این روند، تالش برای مشارکت 
در ایجاد حقیقت بر مبنای شیوه های متمایز داللت و اشکال دانش )یا شیوه های بازنمائی( 
است که منجر به برقراری عدالت، صلح، کثرت گرایی سیاسی می شود. این امر نهایتاً به 
تمرکز بر گفتمان و بازنمایی شیوه ای که در آن جهان شکل گرفته و تعریف شده  می انجامد. 
پسااستعماری این ادعا که اروپا دارای اشکال ِخرد، اخالق و قانون بوده است، را به چالش 
می گیرد. باید خاطرنشان ساخت که شباهت های زیادی میان پسا استعماری و چرخش های 
پسا اثبات گرایانه در روابط بین الملل و به صورت کلی تر با ساختارگرایی و پساتجددگرایان و 
فمینیسم مالحظه می شود، لکن تقلیل دادن و یا گنجانیدن این نظریه در هر یک از این رهیافت 
ها، با وجود تعریف گسترده اش، نشانگر ناهمگنی و منابع الهام متعددش نیست. آنچه مسلم 
است متفکرانی چون فوکو، دریدا و الکان نقش چشم گیری در حلقه پسااستعماری دارند، اما 
ایده هاشان مکرراً به شیوه های بدیع و التقاطی اعمال می شود1. در روند انتقاد از جریان اصلی 
)بویژه رئالیسم( پسا استعماری خاطرنشان می سازد که رئالیست ها بازیگران جدید فراملی 
و مسائل و روابط مربوط به آن ها را در حاشیه قرار داده و نه تنها از وجود آن ها استقبال 
نکرده بلکه اصوالً گزاره های نظری آن ها، قادر به شنیدن و توجه به دیدگاه ها و صداهای 
مردم فراموش شده نبوده اند. در این راستا رئالیسم با تأکید بر واحدهای سیاسی مستقل به نام 
دولت و کشیدن مرزبین داخل و خارج، نظم و بی نظمی، ما و آن ها، عماًل باعث فصل کردن 
و نه وصل کردن در روابط بین الملل می شود. جالب آنکه از دوران وستفالیا چنین برداشتی از 
دولت )به عنوان بازیگری منطقی، مستقل و یکتا( به صورت یک امر طبیعی و مسلم درآمده 
است. بدین ترتیب به  جای آنکه دولت را مبنای پارادایم بدانیم، می باید به تولید تاریخی و 
مفهومی دولت و فرماسیون سیاسی آن و ثبات اقتصادی و حذف های اجتماعی توجه کنیم. 
اصوالً پسا استعماری مربوط به  تحول نظم و جامعه بین الملل و نیز اقتصاد سیاسی بین الملل 

.)Hulme, 1992( و خشونت مربوط به آن می باشد
الزم به یادآوری است که رویکرد مزبور با الهام از متفکرین اخالقی، متعهد به ایجاد 
جامعه مشترک انسانی همراه با اخوت و دوستی است، لکن نسبت به نیات و روش هایی 
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که اروپائیان تحت لوای اخالق و دوستی مطرح می کردند، با شک و تردید می نگرد. از 
پاره ای جهات پسااستعماری در گفتگوی نزدیک با سنت انتقادی مارکسیستی به سر می برد. 
التقاط گرایی حاکی از استفاده از روش شناسی ها و نظریات ملهم از مارکسیسم بوده و 
ماده گرایی سنتی آن را با توجه دقیق به آثار ذهنی و میکروپلیتیک ترکیب می کند. بسیاری از 
صاحب نظران پسااستعماری تناقض ها و ناسازگاری های را نشان می دادند، که استعمارگرایی 
برای قدرت های استعماری و هیئت به اصطالح »تمدن سازشان« ایجاد می کرد. برای مثال 
»کازیره« در بحث مربوط به »اروپا، نابخشودنی است« نشان می دهد که چگونه رویه های ظلم 
استعماری همان ارزش های آزادی، برابری و احترام را که اروپا حمایت و نمایندگی آن را 
داشت، از بین می برد )A.Cesaire,1972:9(. امروزه این نخستین صداهای جنوب اغلب 
برای روشن  کردن روابط ساختاری دیرپای قدرت با استعمارگری استثناء قرار می گیرند. 
از منظر پسااستعماری کافی نیست که تئوریسین ها به مقوالتی چون نظم بین الملل، جامعه 
و اخالق بین المللی عنایت داشته باشند. زیرا این گونه مفاهیم حاکی از گسترش عصر 
استعمارگرایی است، بر این اساس نمی توان آن ها را عاری از آثار و پیامدهای سیاسی تلقی 
کرد. در حقیقت منجر به مردم شناسی استعماری شده که طی آن یک نوع غرب اسطوره ای 
محق به صورت معلم اخالق برای سایرین بدون توجه به ماهیت رفتارها، مطرح می شود. در 
این راستا استراتژی هایی را پشت سر هر یک از این استدالل ها مشاهده می کنیم، برای مثال 
طرح این گزاره که حقوق بشر به صورت یک ارزش عام و جهانی تلقی می شود، عمدتاً به 
عدم وجود مبانی غربی و توسل به حقوق بشر توسط گروه های قربانی در سراسر جهان 
بستگی دارد. طرح حقوق بشر از سوی روشنفکران و سیاستمداران غربی حاکی از تفّوق 
اروپا و تمدن غرب و احساس مسئولیت بوده و همچنین ترویج مبانی غربی ارزش های 
عام این تصور را تقویت می کند، که غرب به صورت مشروع در زمینه های ارزشی و 
اخالقی، نقش معلم اخالق را ایفا می کند. تحلیل های پسا استعماری در ابعادی گسترده به 
نقش قدرت در شکل گیری هویت و سوژگی و نیز ارتباط میان قدرت، دانش و رویه های 
سیاسی می پردازد. در حالی که جریان اصلی روابط بین الملل و علوم  سیاسی، قدرت را در 
وهله نخست در حوزه ی دولت و در پیوند با توان اقتصادی و نظامی می داند. رویکرد 
پسااستعماری درک چند بعدی و پیچیده تری از قدرت دارد. اهمیت ارتباط قدرت/دانش 
 E.said,( در مطالعات پسااستعماری را می توان به شرق شناسی ادوارد سعید ارجاع نمود
1979(. بر این اساس شرق شناسی یک نوع تفکیک قدرت برمبنای زبان و فرایندهای ترجمه 
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هویت ها، فرهنگ ها و مذهب خاورمیانه می باشد. از طریق این تکنیک روشنفکران اروپایی 
)غربی( و مقامات دولتی، فضایی را به وجود آوردند که اندک شباهتی به آنچه که توصیف 
می کردند، داشت. ادوارد سعید نشان داد چگونه بازنمایی های1 استعماری مستعمرات سابق 
در متون انگلیسی به صورت ابزارها و یا جنبه هایی از سلطه فرهنگی نهادینه می شوند. بدین 
طریق شرق شناسی، اول: مبارزات فرهنگی و سیاسی را در کلیه مستعمرات و پسامستعمرات 
میان جوامع امپراطوری و مستعمراتی به صورت مبارزه بر سر دانش و قدرت و هدف های 
مورد نظران توضیح می دهد. دوم: مبادرت به ارائه روش هایی جهت مطالعه امپریالیسم و 
مداخالت فرهنگی پساامپریالیستی می کند، در این روند، سعید، از وجوه برجسته اقتدار 
آمیز سیاسی و فرهنگی که مربوط به گفتمان های غربی در مورد خود و دیگری و بر اساس 

سودمندگرایی ابزاری است، ساختارشکنی می کند )تاجیک و کیانی، 1381(.
در عرصه سیاست بین الملل، قدرِت گفتمان های غربی برای ایجاد »نظام های حقیقی« که 
سایر گفتمان ها را به حاشیه می رانند یا ساکت می کنند، به دوران استعماری محدود نمی شود. 
برعکس بازنمایی های واقعیت بین المللی بر بستر رویه های گفتمانی و نهادی غربی بوده و 
 Grovogui,( ساختارهای تنگ نظرانه قدرت، منافع و هویت را منعکس و اثبات می کند

.)2004
قدرت، دانش و سیاست بازنمایی:

با وجود تنوعی که در نظریه پسااستعماری وجود دارد، می توان مضامین و دغدغه های 
مشترک را مشاهده کرد. مرکزیت قدرت در نظریه پسااستعماری به وضوح خود نمائی 
می کند. تحلیلگرایان پسااستعماری به طور مبسوط به نقش قدرت در شکل هویت و 
ذهنیت و رابطه میان قدرت و دانش و عملکرد های سیاسی می پردازند. در حالی که جریان 
اصلی فکری و نظری روابط بین الملل و علوم سیاسی گرایش به این دارد که قدرت را 
متمرکز در دولت دیده و به بیشترین ارتباط آن با توانائی های اقتصادی و نظامی بپردازد، 
رویکردهای پسااستعماری تصویر بسیار پیچیده تر و متنوع تری از قدرت ارائه می دهد. در 
نظریه پساساختارگرایی به ویژه تفکرات فوکو، دیگر قدرت صرفاً حالت سرکوب گرایانه 
نداشته و نمی توان فقط آن را به صورت های مادی و نهادی دید. بلکه قدرت یک نیروی 
منطقی است که محصول و خاّلق سوژها است. در ضمن ارتباط تنگاتنگی با دانش دارد، نه 
به صورت ابزاری که دانش همیشه در خدمت قوی باشد. بر این اساس حقیقت یک چیزی 
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از این جهان است که از طریق گفتمان هایی که شیوه های مسلط و هژمونیک فهم است، 
واقعیت اجتماعی را بازنمائی می کند. یک گفتمان از طریق رویه های بازنمایی متفاوت، یک 
شکل دانش نژادپرستانه درباره دیگری )شرق یا جنوب( تولید می کند، که به شدت در 
فعالیت ها و عملکردهای قدرت درگیر است. ادوارد سعید مانند فوکو به بازنمایی عالقه مند 
بود یعنی اینکه چگونه »دیگری« ساخته می شود )مهدی زاده، 1380: 83(. نگاه شرق شناسانه 
بر اساس یک »دگر« سازی مفرط بین غرب و شرق عمل می کند. این دگر در گفتمان شرق 
شناسانه با نشانه هایی فروتر از خود معرفی می شوند. نشانه هایی چون عقب ماندگی، بردگی 
و جهل. در مفاهیم جدید شرق شناسی نشانه های جدیدی نیز به این نشانه ها افزوده شده 
است، تروریست، مخالف حقوق بشر، توسعه نیافته و... دال هایی است که به مدلول های 
مشخص ارجاع می شود و عمدتاً برای معانی غرب، به تثبیت هویت خود نیز می پردازد. از 
نظر برخی شرق شناسان همان گونه که از رهگذر مفاهیم، تصاویر و نشانه ها، شرق آفریده 
می شود، غرب نیز درپی آن آفریده می شود. غرب و شرق یک تقابل دوتایی را به وجود 
می آورند که هر دو قطب یکدیگر را تعریف می کنند. موقعیت فرودستی که شرق شناسی به 
شرق نسبت می دهد  همزمان در خدمت شکل دادن به موقعیت برتر غرب نیز هست )برگز، 
1383: 262(. بدین ترتیب در چهارچوب پسااستعماری، بازنمایی نقطه آغاز مطالعه دیگری 
می شود و غرب فرصت می یابد تا در ارتباط با شرق به خود مرکزیت دهد و اسطوره مورد 
نظر خود را برای توجیه برتری و مشروع جلوه دادن هویت خود پدید آورد و خصایصی 
را که نشانه ی احساسی بودن، فقدان عقالنیت، بدویت و جباریت را برای شرق و دال های 
خردورز، دموکراتیک، توسعه یافته و... را برای غرب برسازد. نگاه سعید به شرق شناسی بر 
این اصل استوار است که شرق برساخته غرب تحت نگاه هژمونیک است و شرق شناسی 
بازنمایی مبتنی بر نگاه هژمونیک غرب به شرق است. غرب در چنین نگاهی بر مبنای 

.)Said, 1979( تقابل های دوتایی ساخته شده است
  پسااستعماری به جای تمرکز بر اهداف بیان شده سیاست های توسعه، به دنبال کشف 
پیامدهای آن و مورد سؤال قرار دادن و متزلزل کردن مفاهیم و مقوالت کلیدی پذیرفته 
شده است. بر این اساس مفاهیم »توسعه« و »کم توسعه یافتگی« و یا »درحال توسعه« به 
عنوان مفاهیم پذیرفته شده تلقی نمی شود. در واقع آن ها برساخته های گفتمانی شیوه های 
نگریستن و کنش خاصی در جهان هستند که نه تنها شرایطی را که آن ها توصیف می کنند، 
بلکه مجموعه نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نیز در زمان ظهورشان منعکس 
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می سازند. چنین ساماندهی جهانی، نه تنها باعث تشکل هویت مردم و کشورها می شود و بر 
آن تأثیر می گذارد، بلکه جوامع جنوب را به عنوان ابژه های مداخله مطرح کرده و حق شمال 
را برای مداخله و کنترل، تعدیل و شکل دهی مجدد ساختارها، رویه و شیوه های زندگی 
جنوب، طبیعی جلوه می دهد. بدین ترتیب گفتمان توسعه به مشروع کردن مداخالت در 
کشورهای جنوب به منظور قالب ریزی مجدد آن ها بر طبق هنجارهای پیشرفت، رشد و 
کارآمدی شمال کمک می کند. از این منظر، توسعه، شکلی از قدرت در سیاست بین الملل 
است و با مداخالت آن سوژه کم  توسعه  یافته شناخته شده، دسته بندی شده و در آمارها، 
مدل ها و نمودارهایی گنجانیده می شود که رویه های سوژه توسعه یافته و منضبط را مشروع 
کرده و ظهور آن را تسهیل می نماید. ارتباط و اهمیت دائمی پیوند قدرت/دانش در روابط 
شمال – جنوب را می توان در گفتمان های روابط بین الملل فعلی در رابطه با به اصطالح 
»دولت درمانده« یافت. برخی برای توصیف این گونه دولت ها از قیاس »بیماری جسمی یا 
ذهنی جدی« و »فرد نگون بخت« استفاده می کنند که نشان دهنده ی بازگشت کشورهای 
تحت الحمایه  به غرب است )Helman & Ratner, 1993: 12(. وزیر خارجه سابق 
بریتانیا، جک استراو غرب را به صورت »پزشکی« معرفی می کرد که می تواند از شرایط 
شکست دولت جلوگیری کرده و آن را معالجه نماید )G.straw, 2002(. تکرار تصویر 
سازی استعماری، دولت های درمانده را ناقص، غیر طبیعی و معیوب نمایان کرده و بدین 
وسیله هویت غرب را به عنوان دولت های دموکراتیک، عقالیی و به لحاظ اخالقی و 
قدرت برترتقویت می کند. ارائه چنین تصویری از جنوب به تبرئه غرب از مسئولیت شرایط 
مربوط به شکست دولت ها کمک می کند ، زیرا آشوب و شکست به عنوان نماد »دگر بود« 
نشان داده می شود. سیاست بین الملل به شیوه های گوناگون از جمله چندین  دهه حمایت 
سیاست های توسعه از آزادسازی و محدودکردن دولت، به تضعیف ظرفیت ها کمک کرده و 
بدین ترتیب استحکام این گونه دولت ها مورد غفلت واقع شد. بر این اساس غرب به مثابه 
پزشکی می-ماند که می تواند پیشگیری و درمان کند که این خود راه حل است، نه بخشی 

  .)Abrahamsen, 2001: 55-80( ازمسئله

پسااستعماری و دانش
با ورود بحث های پسااستعماری به عرصه مطالعات دانشگاهی انگیزه ها و نیات طرفداران 
نهادهای جهانی و نظام های ارزشی، جدا از مباحث مربوط به نظام های حقیقت ، ارزش ها 
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و نهادهایی که باید نظم بین المللی یا جهانی را شکل دهند ، مورد توجه قرار می گیرند. اگر 
بحث را با »حقایق« آغاز کنیم مالحظه می کنیم که پسااستعماری به این امر اشارت دارد که 
دانش یا آنچه که کاًل اظهار می شود، هرگز تصویر کاملی از رویدادهای بین المللی به دست 
نمی دهد. شکاف های میان آن چه که ادعا می شود به وقوع پیوسته و آنچه که واقعا اتفاق 
افتاده است، غالباً از طریق بررسی ساختارهای استعماری و امپراطوری که چنین نهادهایی 
را به صورت تحقیقات دانشگاهی شکل دادند، درک می شوند. در واقع می توان این گونه 
مطرح کرد که ساختارهای استعماری قدرت، کل جهان را به صورت موضوع مطالعه در 
اختیار محققان اروپایی و غربی قرار دارد. تحت این شرایط ناسیونالیست ها، انسان گرایان و 
سایر جهان وطن گرایان از طریق ابزارهای علمی و متدهای تجزیه و تحلیل قابل دسترس ، 
با مطالعه مناطق مختلف جهان، به استنتاجات و یا حقایق عام پیرامون خویش و مردم 
بومی تمام نواحی دنیا رسیدند. به هر حال همان گونه که اسد1 و سعید اظهار می دارند، در 
فرایند تالش های مزبور مردمان بومی مناطق مختلف جهان وارد تشریک مساعی جهت 
مفهوم سازی ها و تعیین هدف های تحقیق با محققان غربی نشدند. بدین ترتیب دانشی که 
در مورد مردمان بومی مناطق مختلف جهان سوم حاصل گردید، نه از لحاظ قوام بخشی 
دانش بومی بود و نه آنکه به دغدغه های محلی پاسخ می داد. شواهد حاکی از آن است 
که حتی در مواردی که برخی از نظریه پردازان و دانشمندان غربی با مردم بومی احساس 
همدردی کرده و با آن ها به صورت سخاوت مندانه ای برخورد می کردند، آن ها نمی توانستند 
آگاهانه از ساختارهای امپراطوری ها و مستعمرات و نیز ابزارهای سیاسی و فرهنگی که مردم 
مستعمرات را از فرایندهای تصمیم گیری و تحقیقاتی، محروم می ساخت در امان باشند. 
همچنین باید یادآور شد که اصوالً دانش امپراطوری ها به طور عام در اختیار مردم بومی نبود. 
در این شرایط حتی معتمدترین محقق کشورهای مرکزی نمی توانست در مورد فرایند های 
اقتصادی و اجتماعی که اکثریت مردم مستعمرات را در فقر رقت بار و بی سوادی نگاه 
می داشت، بی طرف باشد. بر این اساس مطالعات پسااستعماری، اعتبار ایده ها و موضوعات 
معمولی را که در سطوح مختلف دانشگاهی و گفتمان های عمومی به عنوان »دانش های 
تخصصی« در عرصه های استعماری سابق مطرح می شوند، مورد شک و تردید قرارداده و 
آن ها را به چالش می طلبد. ایده های مزبور شامل مفاهیمی چون کار، مالکیت اموال، شراکت، 
ظرفیت های نژادی، فرهنگی و زیست محیطی می شوند که در بسیاری از موارد در جهت 
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توجیه سیاست های امپریالیستی به کار می رفتند )Cohn, 1996( رویکرد پسااستعماری 
گزاره های عقل گرایان و نظریه پردازان انتقادی و روش های غربی به ویژه راسیونالیسم و 
انسان گرایی را برای نقدهای امپریالیستی واستعمارگرایی کافی ندانسته  و آن را راهی برای 
نجات و رفاه تلقی نمی کند )Cesaire, 2000(. بر این اساس به راحتی نمی توان مسئولیت 
تعیین نقشه راه تاریخ بشریت را به غرب نسبت داد )Prakash, 1999(. در این شرایط 
پسااستعماری به حاکم شدن عقالنیت و توجیهات تاریخی امپر طوری ها با دیده شک و 
تردید می نگرد )Chakrabarty, 2000(. این رویکرد با انتقاد از قوم گرایی استعماری در 
ارتباط با فرهنگ ها و آئین ها و داللت های آنکه توسط مردم شناسان کشف شده اند، ساخته و 
پرداخته ذهن آن ها تصور نموده، به گونه ای که به هیچ وجه تئوریزه کردن آن ها با واقعیت های 
موجود در مناطق مستعمراتی سابق تطابق ندارند )Dirks, 2001:(. زیرا فهم های استعماری 
باعث جابجایی های تاریخ طبیعی و یا نژادپرستی علمی و تقسیم انسانیت به نژادها و 
گروه های قومی، بربر، عقب مانده و جز این ها گردیده است )Bensmaia, 2003( به 
عبارت دیگر قوم گرایی استعماری بر اساس طراحی اخالقیات و ظرفیت های انسانی برای 
توجیه اقتصادی سیاسی امپراطوری و نظام های قانونی و اخالقی شان صورت گرفته است 

 .)Van der veer, 2001(

نقد پسااستعماری نسبت به سنت غربی
بررسی های پسااستعماری از ِخرد، تاریخ و فرهنگ، جهت ارائه تصاویری مجدد برای آینده 
)Scott, 1999(. و طرح های جهانی است )Mignolo ,2000(. در این شرایط رویکرد 
مذکور ابتدا در تالش است تا اولویت های ذاتی مساعی غرب و قابلیت های ذهنی چهره های 
سرشناس  آن از هرودوت گرفته تا ماکیاولی و کانت و ورای آن ها را مطرح نمود ه و سپس 
اعتبار اروپا و به طور کلی غرب را به عنوان پدیدآورنده تمدن، زیر سؤال برد. در مرحله بعد 
متون چهره های مطرح غرب با حالتی طنز آمیز و گاه تراژیک و سردرگم مورد بررسی قرار 
می گیرند. برای مثال در حالی که بسیاری از نهادگرایان، از ایده های جمهوری خواهانه »کانت« 
تجلیل به عمل آورده و آن را شالوده ی یک صلح دموکراتیک قابل قبول تحت قانون جهان 
وطن گرایی مورد ستایش قرار می دهند )Doyle, 1997(. ضمن آنکه پسااستعماری با چنین 
ستایش هایی برخورد منفی نمی کند، لکن پرسش هایی را در مورد منطق نظم بین الملل بر 
اساس ایده های کانت مطرح می کند. در این روند رویکرد مذکور به شکاف های موجود 
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در بازنمایی های کانت در قرن 18 و استلزامات چنین شکاف هایی برای اعتبار بخشیدن به 
تئوری وی اشاره دارند. بر این اساس با ارجاع به دیدگاه کانت، از آن به عنوان یک استعاره 
کمک گرفته و درصدد نقد نهادگرایان امروزی  که بدون توجه به خطرها و پیچیدگی های 

دنیای کنونی، درصدد تغییر آنند.
بدون درنظرگرفتن این مطلب که تا چه اندازه خود کانت مانند بسیاری از معاصرین اش 
نژادپرست بود، پسااستعماری به طور کلی این بحث را با توجه به قرائت های امروزی از 
کانت بررسی می کند. البته نباید فراموش کرد که در دوران کانت، بردگی به عنوان یک 
واقعیت و نیز به صورت توانمندترین استعاره برای فقدان آزادی بود. باید درنظر داشت که 
ما دورانی را از نظر می گذرانیم که بر اساس سه انقالب امریکا، فرانسه و هائیتی مشخص 
می گردد، به گونه ای که یکی از آن ها از مطالبات و تقاضاهای بردگان برای آزادی سرچشمه 
می گرفت. این در حالی است که متون کتاب های مقدس بر عشق به انسانیت، احساسات، 
اخالقیات، همبستگی و نوع دوستی تأکید می کردند. در این شرایط آیا می توان همزیستی 
مسالمت آمیز را از سوی بردگان به عنوان ارزش تلقی کرد. بدین ترتیب اینک می توان 
سوء ظن پسااستعماری را در ارتباط با مفاهیم اخالقی کانت و تصویری را که وی از نظم 
بین المللی ارائه می دهد، درک نمود. در این روند باید دید که واقعاً تا چه اندازه تصویر واقعی 

زیبای اتحادیه صلح آمیز قابل تسّری به ورای اروپا بوده است.
از آنجایی  که زمان شکل گیری استعمار دنیا به دو بخش صلح و خشونت؛  صلح در 
شمال و جنگ و خشونت در جنوب بازنمائی شده، قوانین دموکراسی صرفاً در چهارچوب 
واحدهای ملی لیبرال قابل اطالق بوده و عبور از مرزهای دموکراسی باعث نقض آشکار 
حقوق بشر و ارتکاب جنایات در مناطق و سرزمین هایی صورت می گرفت که ندای نجات 
جهانی، آزادی، رهایی، حمایت و نوسازی سرداده می شد. بدین ترتیب اجرای قوانین در 
مناطق تحت الحمایت و تحت قیومیت و مستعمره ی اروپائیان عماًل موّجد زوال اجتماعی 

در این گونه مناطق گردید.
 در مورد اینکه چگونه و با چه هدفی می توان هنجارهای جهانی را حاکم کرد، پرسش های 
زیادی مطرح است. از نظر رویکردهای پسااستعماری به سادگی نمی توان مقوالتی نظیر 
نظم، اخالق و جامعه بین المللی را آن گونه که نظریه پردازان روابط بین الملل مطرح می کنند، 
با نگاه انسان دوستانه تجزیه و تحلیل کرد، زیرا بسیاری از این گونه مفاهیم یادآور توجیهاتی 
برای سیاست های توسعه طلبانه اروپائیان و استعمارگران بوده و به نحوی از انحاء دارای بار 
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سیاسی اند. در حقیقت همان گونه که قباًل به آن اشاره شد، بسیاری از این گونه مفاهیم از 
درون مردم شناسی استعماری بیرون آمده اند که طی آن غرب اسطوره ای محق، بدون توجه 
به شرایط، هدف های مداخله و ماهیت رفتارها به صورت معلم اخالق برای دیگران معرفی 
شده است. در اینجا با یک نوع رفتار دوگانه در اندیشه های اخالقی غرب مواجه می شویم. 
بدین معنا که گاه برای مشروعیت بخشیدن و هدف هایی که گفتمان اخالقی غرب دنبال 
می کند با حالت »حضور«  برخورد می کنیم و همزمان »غیبت« هویت اروپائی و غربی را 

برای استدالل ها و استراتژی ها، شاهدیم.
وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در قرن بیستم، ظهور فاشیسم و نازیسم عماًل ما را از آن 
اصول »اخالقی« دور کرده و در نتیجه مفاهیمی چون مدرن، دموکراتیک، رونق و پیشرفت 
هیچ گاه نه تنها باعث رهایی انسان ها نشدند بلکه آن ها را در دام مخوف ترین زندان ها گرفتار 
کردند. امروزه بخشی از سوء ظن پسااستعماری متوجه رویکردهای نهادی روابط بین الملل 
است. در این شرایط رویکرد های رژیم های بین المللی و اخالق بین المللی در جهت تأمین و 
اجرای ارزش های متعالی تلقی می شوند، بدون آنکه در مورد ارزش های مذکور و نیز ماهیت 
و مبانی نهادهای بین الملل غور و بررسی شود. بر این اساس گفتمان های نهادگرایی نئولیبرال 
و نیز لیبرال غالباً توجیهی برای هژمونی تحت عنوان انسان گرایی جهانی به شمار می روند 
که طی آن جهان وطن گرایی با همبستگی و خیر مشترک گره می خورد. همچنین باید یادآور 
شد که مفاهیمی چون »مشترک« و »هم ترکیبی هنجارها« که از سوی سازه انگاران مطرح 
می شوند از منظر رویکرد پسااستعماری تالشی طنزآمیز برای زینت بخشی جنبه های اخالقی 

به شمار می روند.

شرق شناسی و هويت ها
در دنیای انگلیسی زبان، رویکرد پسااستعماری در ارتباط با مطالعه هویت ها و فرهنگ ها 
مطرح می شود. دلیل آن هم این است که رویکرد مزبور یادآور آثار شرق شناسی سعید 

)1979(، اسپیواک1 دنیاهای دیگر )1987( و باهابا2 جایگاه فرهنگ )1994( و جز این ها است.
امروز مفاهیمی چون ملت، حاکمیت، استقالل، دولت که در مورد بسیاری از جوامع 
جنوب به کار برده می شود، ارتباط چندانی با معانی واقعی وستفالیایی آن ندارند، زیرا فرایند 
دولت – ملت سازی که می باید در بستر طبییعی تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

21

لل
الم

ين 
ط ب

رواب
ی 

ريه 
 نظ

در
ی 

مار
ستع

ساا
ت پ

لعا
طا

ه م
گا

جاي

1. Spivak
2. bahamas



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

فرهنگی تحول پیدا کند، بسیاری از جوامع جنوب حتی در آغاز هزاره سوم نه تنها این 
فرایند را ناقص طی کردند بلکه می توان گفت در بسیاری از موارد اصوال آن ها وارد این 
فراگرد نگردیده اند. برای مثال در اکثر مناطق افریقا کمتر نظریه پرداز پسااستعماری وجود 
دارد که بدون تأمل و درنگ واژه »ملت« را به کار نبرد. در حالی که مستعمرات سابق که اینک 
ملت-های آفریقا را تشکیل می دهند از انسجام زبانی و فرهنگ برخورد نبوده و مرزهای 
حقوقی و سیاسی تصنعی استعماری، آن ها را که در یک قرن پیش در مناطق جداگانه به 
سر می بردند در یک واحد سیاسی »ساختگی« جا داده است. به همین دلیل در بسیاری از 
کشورهای خاورمیانه و آفریقایی هنوز مفهومی به نام هویت ملی جایگاه اصلی خود را پیدا 
نکرده و عماًل هویت های قومی، قبیله ای و مذهبی، برجسته تر ظاهر شده اند. طبیعی است در 

این شرایط مفاهیمی چون امنیت ، هدف ها و منافع ملی محلی از اعراب ندارند.
عنوان کتاب سعید، شرق شناسی، حاکی از سلطه اروپائیان بر جهان از جمله خاورمیانه 
است. از نظر وی شرق شناسی حاکی از واقعیت یک فضای جغرافیایی– فرهنگی که شرق 
خوانده می شود، نیست. زیرا آن در شرق اروپا واقع شده است. بلکه شرق شناسی یک 
تکنیک قدرت براساس زبان و فرایندهای ترجمه هویت ها، فرهنگ ها و مذهب خاورمیانه 
است. بدین ترتیب از طریق این تکنیک ها، روشنفکران اروپایی و غربی و مقامات دولتی 
فضای اسطوره ای را به وجود آورده اند که تنها بخشی از آن شباهت به جائی دارد که 
توصیف می شود. سعید از طریق قرائت های متون انگلیسی توضیح می دهد که چگونه 
بازنمایی های استعماری در مناطقی که سابقا تحت استعمار به سر می بردند، به صورت ابزار 
و  یا اشکال گوناگون سلطه فرهنگی، نهادینه می شوند. بر این اساس متون شرق شناسی 
دارای موجودیت مادی است که تنها در شرایطی می تواند ردیابی شود، چنان چه اگر به توان 
چنین متونی را در چهارچوب استراتژی های واقعی تولید متنی قرار داد. تاریخ های شرق 
شناسی، مفاهیم و کلیشه هایی را باعث تشکل شالوده های سیاست های اروپا در این منطقه 
گردیده اند )امروز هم در دوایر سیاست گذاری به عنوان پایه هایی برای سیاست های جاری 
ادامه دارند( برجسته می کنند. در سایه این سیاست، شرق شناسی ابتدا مبارزات فرهنگی و 
سیاسی را در دوران استعمار و پس از آن میان جوامع مرکز و پیرامون توضیح می دهد، 
مبارزاتی که عمدتاً بر سر دانش و قدرت و هدف های مربوط به آن می باشند. در مرحله 
بعد سعید روش هایی را برای تجزیه و تحلیل امپریالیسم و درگیری های فرهنگی پس از 
استعمار مطرح کرده است. برای مثال وی از حالت اقتدارآمیزی که به لحاظ سیاسی و 
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فرهنگی برجسته اند، از گفتمان های غربی  پیرامون »خود« و »دیگران« )از منظر سودمندی و 
ابزاری( ساختارشکنی می کند. در نمونه دیگر سعید بنیادهایی را برای گفتمان بدیل خود و 
دیگری در نظر گرفته و در این راستا به  بررسی چارچوب های تجربی و متدلوژیک در مورد 
هویت و فرهنگ می پردازد. برای مثال چگونه تأکید بر »انسان گرایی«، منجر  به مجاز دانستن 
خشونت استعماری می شود؟ چگونه است که نظم های قانونی لیبرال در ایاالت متحده 
امریکا و سایر نقاط جهان، نژادپرستی را تقویت و تأکید می کند )Dubois, 199 (. سعید 
تجزیه و تحلیل مبسوطی را در جهت درک گفتمان های سیاسی غربی در مورد »دیگران« 
قالب  از رژیم های عرب در  امروزی غربی ها  این اساس فهم عمومی  بر  ارائه می دهد. 
استبداد، سنتی، اصالح  نشدنی و جز این ها یاد آور تکرار ارائه تصاویری از »استبداد شرقی« 
دیروز است )Mill, 1998(. همچنین امروز می توان پژواک های شرق شناسی را به صورت 
»جنگ طوالنی« علیه تروریسم، شنید. به دنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 گفتمان مربوط به 
دولت-های »درمانده« ضرورتی جدید یافت، زیرا دولت های فقیر پیرامون جهان در وهله 
نخست نه به عنوان عوامل مخرب برای رفاه مردم خودشان بلکه به عنوان »انسان پرورش 
 Straw,( یافته تروریسم« و در نتیجه تهدیدات مستقیم امنیت بین الملل نگریسته می شوند
2002(. بررسی زندگی نامه بیش از چهارصد تروریست القاعده در 2004 در دانشگاه 
پنسیلوانیا ، حاکی از آن بود که اکثر تروریست ها از خانواده های  متوسط و باال بوده، که این 
خود  باور عمومی در مورد فقیر بودن آن ها را رد می کند. همچنین بررسی مذکور نشان داد 
که برخالف این تصور که آن ها در خانواده های افراطی پرورش یافته اند، تقریباً 87 درصد 
تروریست ها در غرب افراطی شدند و نیز 8 درصد از این افراد مسیحیانی بودند که به اسالم 
گرویده بودند. باور غلط دیگر حاکی از بی سوادی و یا کم سوادی این گروه بود، که این 
تحقیق نشان داد، دو سوم افراد القاعده دارای تحصیالت کالج بوده و 60 درصد تروریست ها 
از تخصص حرفه ای یا نیمه حرفه ای برخوردار بودند. همچنین باید یادآور شد هیچ کدام از 
19 مجرم حمالت تروریستی 11 سپتامبر سابقه کیفری نداشتند )اسالمی، 1388: 45-70(. 
  از منظر پسااستعماری، جنگ علیه تروریسم در واقع جنگی است بر اساس مشخصه های 
از قبل تعیین شده در مورد تروریست هایی که دارای اعتقادات و گرایش های خاص می باشند. 
در چارچوب شرق شناسی، می توان تروریسم را بر اساس سه دیدگاه مطرح نمود که عبارتند از:

 1(وجود عرصه های مجزا، نابرابر و سلسله مراتبی تمدن ها 
2(نیاز به حفظ مرزهایی بین آن ها بر اساس دفاع از ارزش ها و کاالهای تمدنی غرب در 
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مقابل گروه های فاسد 
3( حمایت از عرب های معتدل یا گروه های سکوالر عرب برای پیوستن به غرب جهت 

معرفی ارزش های مترقی در مناطق خویش.
 آن چه مسلم است بسیاری از این گونه موارد و شواهد تازگی نداشته و حتی به دوران 
جنگ های صلیبی باز می گردد. پسااستعماری بر این باور است که به سادگی نمی توان تصور 
کرد که اروپا از یک تمدن اصیل برخوردار بوده و بدون وقفه و به طور مستمر در یک فضا 
و مسیر هم گون شکل گرفته است. همچنین نمی توان به سادگی مرز و خط مستقیمی بین 
اروپای متمدن و »فرهنگ های خشونت بار« )که شرق نامیده می شود( کشید. زیرا در غیر 
این صورت باید منکر وابستگی تاریخی میان اروپا )و غرب( و سایر نواحی جهان شد. 
به هرحال از لحاظ تاریخی مالحظه می کنیم که بسیاری از تئوریسین های روابط بین الملل 
از هوگو گروسیوس )در قرن 17 هلند( گرفته تا جیمز لوریمر )در قرن 19 انگلستان( 
به نحوی از انحاء به یک سری مرزبندی های متافیزیک میان اروپا و سایر نقاط جهان روی 
آوردند )Grovogui, 1996(. نباید فراموش کرد که در فرایند این گونه مرزبندی ها نهادهای 
بین المللی نیز نقش داشتند. برای مثال می توان به کنفرانس مربوط به افریقا در برلین )-85

1884(. اشاره کرد که طی آن مرزهای استعماری افریقا نهائی شد . باید خاطر نشان کرد که 
چنین اقدامی نشأت گرفته از گفتمان تمدنی اروپا بود که با ماسک بشر دوستانه، در واقع 

.)Fetter, 1979( فرایند های خشونت باری را پیمود
به طور کلی پسااستعماری با توجه به نابرابری و سکوت های اشکال غرب محور تحلیل، 
به دیده شدن جنوب در روابط بین الملل کمک کرده است. تحقیقات پسااستعماری با 
انتقاد از شالوده های دولت محور جریان اصلی در بخش اعظم نظریه روابط بین الملل، 
بر پیوستگی های متقابل شمال و جنوب تأکید کرده است. به عبارت دیگر این رویکرد تا 
حدودی به سمت افزایش گفتگو در روابط بین الملل و جای دادن دیدگاه های جنوب که 
قباًل طرد شده بودند، در میان صداهای جهانی که برای شنیده شدن در این رشته متغیر فریاد 

 .)Rosenau, 1993(می زنند، رفته است
    نباید فراموش کرد که علی رغم این تالش ها نظریه پسااستعماری هم چنان در حواشی 
روابط بین الملل به سر می برد. این نظریه به صورت یک دیدگاه ناهمگن انتقادی که تفاسیر 
مسلط در روابط بین الملل را مورد پرسش قرار می دهد بعید به نظر می رسد که از همان 
جایگاه و نفوذ نظریه های مربوط به منافع و قدرت در سیاست بین الملل برخوردار باشد. 
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اصوالً نظریه هایی که بر فرهنگ، هنجار، هویت و الگوهای پیچیده قدرت و مقاومت تمرکز 
می کنند به سختی با رشته ای سازگار است که برای مدت طوالنی تحت سلطه دغدغه دولت 

و نیروهای نظامی و اقتصادی بوده است. 
نتیجه گیری 

تئوری پسااستعماری یک نظریه تازه را وارد روابط بین الملل می کند که در سال های اخیر 
مفاهیم سنتی را به چالش کشیده و همچنین به درک ما از روابط بین الملل معاصر کمک 
زیادی کرده است. رویکردهای پسااستعماری به این امر کمک کرده اند، تا مردمان و نیز 
کشورهای جنوب در کانون توجهات روابط بین الملل قرار گیرند. دراین شرایط رویکرد 
مذکور سبب گردید تا نواقص و سکوت های اشکال غرب محوری بین الملل بیشتر برمال 
شوند. با انتقاد نسبت به بنیادهای نظریه های روابط بین الملل، بررسی های پسااستعماری 
برهم پیوندی شمال و جنوب تأکید ورزیده و اهمیت روابط تأسیسی مشترک میان آن ها 
را خاطرنشان نمودند. در این شرایط نظریه پردازان پسااستعماری بر بسط گفتگو در روابط 
بین الملل اشارت داشته و بر توجه به دیدگاه های جهان سومی و نیز صداهایی که می باید 
در رشته روابط بین الملل در حال تغییر، شنیده شود، تأکید ورزیده اند. با وجود این نظریه 
پسااستعماری هم چنان علی رغم مساعی مزبور در حاشیه روابط بین الملل قرار دارد و بر 
کارگزاران بی قدرت تمرکز می کند، بعید به نظر می رسد تا به مثابه نفوذ و موقعیت و 
جایگاهی که دیدگاه های مربوط به منافع و رفتارهای دولت های بزرگ احراز کرده اند، عمل 
کنند. تأکید بر فرهنگ، هویت و الگوهای پیچیده قدرت و مقاومت در چهارچوب رشته ای 
)روابط بین الملل( که برای مدت های طوالنی از لحاظ ذهنی به دولت ها به عنوان کارگزاران 
اصلی و به توانایی های نظامی و اقتصادی آن ها اندیشیده است، به  راحتی نمی تواند با آن در 
سازگاری به سر برد و نیز سنخیتی با آن داشته باشد. علی رغم وجود دشواری های مذکور، 
فهم سیاست بین الملل در یک جهان متنوع  که در وابستگی متقابل به سر برده در عین حال 
در یک وضعیت نابرابر قرار دارد، می تواند از طریق نگاه های انتقادی )چون پسااستعماری( 
میسر گردد. بدین ترتیب تحلیل های پسااستعماری نه تنها یک چالش تئوریک را برای رشته 
روابط بین الملل به وجود می آورد، بلکه از آن چه که عقل سلیم پنداشته می شود، ساختار 
شکنی کرده و همدستی آن را با قدرت برمال ساخته است، ضمن آنکه به چالش-های 

سیاسی پیش رو نسبت به نظم جهانی معاصر کمک می نماید.
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چکیده
یکی از نظریات مطرح در حوزه علوم اجتماعی، به طور کلي و در رشته روابط بین الملل، 
به طور خاص، نظریه فمینیسم یا آ ن گونه که عده  ای می پندارند جنبش اجتماعی فمینیسم 
است. این نظریه/ جنبش به مانند سایر نظریه های حوزه علوم اجتماعی طیفی از دیدگاه های 
مختلف را شامل می گردد که بعضاً موارد اختالف نیز بین این نحله ها به چشم می خورد 
اما به واسطه مبانی مشترک هستی شناسی و معرفت شناسی، میزان همسانی و سازواری ها 
بیشتر است. از آن جا که این نظریه در تقسیم بندی نظریه های علوم اجتماعی و روابط بین 
الملل در زمره نظریه های انتقادی، در مقابل نظریه های متعارف )Mainstream( قرار 
می گیرد، لبه تیز انتقادات خود را متوجه مدرنیسم و آثار و لوازم آن نموده است. در بین 
نحله های فمینیسم در قلمرو روابط بین الملل، فمینیسم مارکسیستی نسبت به سایر نحله ها 
)پست مدرنی( با نگاه نقادانه تری به سرمایه داری/مردساالری به ویژه در حوزه اقتصاد و 
سیاست معطوف گردیده است. این نوشتار درصدد آن است که با بررسی ظهور پدیده 
انقالب صنعتی و سرمایه داری، آثار آن را بر پدیده وضعیت اشتغال زنان بررسی و دالیل 

فمنیست های مارکسیستی را بر سوء وضعیت پدیده مذکور مطرح کند.
واژگان کلیدي: فمینیسم مارکسیستی، سرمایه داری بین المللی، امواج فمنیسم، مدرنیسم.
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مقدمه
یکی از آثار انقالب صنعتی در حوزه اجتماعی تقسیم جامعه به دو بخش خصوصی و 
عمومی و ایجاد شکاف عمیق بین مرد و زن بود که زنان را کاماًل از نظر اقتصادی وابسته 
به مردان کرد. در واکنش به این وابستگی، زنان به مشاغل تولیدی روی آوردند اما مردان 
نه تنها آن ها را به این حیطه راه ندادند بلکه مشاغل تخصصی را نیز از آن ها گرفتند. این 
رویداد یکی از زمینه های پیدایش جنبش فمینیسم بود. موضوع بنیادی تفکر فمینیسمی 
تشکیل جامعه اجتماعی بر اساس برابری جنسی است که در این زمینه فمینیسم مارکسیستی، 
نظام سرمایه داری را عامل اصلی تبعیض جنسیتی می داند البته شاخه های دیگر فمینیسم 
ازقبیل رادیکالسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم و نیز در این زمینه دالیلی مطرح کرده اند اما نقطه 
تمرکز این پژوهش براساس سؤالی که نویسندگان فمینیسم مارکسیسم مطرح می کنند است. 
در نظام سرمایه داری زن براساس نیاز سرمایه در استثمار نیروی کار و جستجوی مداوم 
در  یافتن نیروی کار ارزان تر شکل می گیرد و برای تأمین معیشت خود و خانواده اش وارد 
مناسبات حیات اقتصادی جامعه می شود. اگرچه زنان موفق به کسب استقالل اقتصادی 
گردیدند ولی امتیازات اجتماعی به دست نیاوردند. بنابراین دراین پژوهش، بنا به نظریات 
مارکسیسم این سؤال مطرح می شود: اَیا سرمایه داری در سطح بین الملل باعث سوء وضعیت 
اشتغال زنان شده است؟ فرضیه این پژوهش براین اساس است که سرمایه داری بین المللی 
اثر نسبی بر وضعیت اشتغال زنان داشته است. این پژوهش با عنایت به تجربه جوامع اولیه 
سرمایه داری به بررسی این فرضیه در سه قسمت می پردازد، قسمت اول به تاریخچه، 
تعریف، شاخه و امواج فمینیسم اشاره می کند. قسمت دوم به تأثیر سرمایه داری بین المللی 
بر وضعیت اشتغال زنان و در نهایت در قسمت سوم با ارائه شاخص هایی به ارزیابی فرضیه 

پرداخته می شود.

1. تاریخچه فمینیسم
پیش از بیان و تشریح اصول و مفروضه های نظریه فمینیسم و به ویژه فمینیسم مارکسیستی، 
اشاره مختصری به تاریخچه وضعیت و جایگاه زنان در دوره های مختلف تاریخی مناسب 

می باشد.
1-1( دوره جوامع اولیه

درجوامع اولیه اقتصاد برپایه شکاربود و زنان ازموقعیت مطلوبی برخوردار بودند. کم بودن 
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زنان در اثر فقدان بهداشت و مرگ و میر و تلقی مردان آن زمان از نقش اساسی زن در تولیِد 
مثل باعث نگاه احترام اَمیز مردان به زنان می شد. با ورود به مرحله کشاورزی برای مدت 
کوتاهی موقعیت زنان ارتقاء یافت )میشل، 1374: 25-22(. در این جوامع، ازدواج هاي 
گروهي رایج بود؛ در نتیجه کودکان فقط مادر خود را مي شناختند و توارث و خویشاوندي 
از طریق مادر منتقل مي شد؛ لذا به این جوامع مادر تبار گفته مي شود )راوندی، 1358: 22(. 
بعضي از محققان اهمیت مشارکت اقتصادي زنان در این جوامع و غیبت مردان به علت 

شکار یا جنگ را از علل ظهور پدیده مادر تباري دانسته اند )واترز و رید، 1383: 70(.
این موقعیت استثنایي زنان با پیشرفت هاي جدید فني متزلزل شد. با اختراع خیش که 
قدرت بدني مردانه را مي طلبید، کشاورزي بر دوش مردان افتاد و نقش اقتصادي زنان نسبتًا 
کم رنگ شد. با استفاده بشر از انرژي هاي طبیعي، کشاورزي توسعه یافت و انسان یکجانشین 
شد. یکجانشیني، مناسبات دیگر اجتماعي از قبیل ازدواج را برهم زد؛ به این صورت که 
برون همسري جاي خود را به درون همسري داد و به تدریج انتقال نسب از طریق مادر 

برچیده شد )میشل، 1374: 30(.

1-2( یونان و روم باستان
غربیان آغاز تاریخ خود را در دو تمدن کهن یوناني و رومي جستجو مي کنند، بر این اساس 
براي بررسي تاریخ زنان در غرب باید از مطالعة تاریخ زن در یونان و روم باستان آغاز کرد. 
در یونان باستان در ابتدا زنان از موقعیت ویژه اي برخوردار بودند. نیروي باروري از آِن 
زن دانسته مي شد. اما با پیشرفت یونانیان، وضعیت زنان تغییر کرد. در عصر طالیي یونان 
باستان )399  تا 470 ق.م( که دوره اعتالي یونان دانسته شده است، رسم ارث بردن از 
طریق مادري فسخ شد؛ زن یوناني حق عقد قرارداد نداشت و اقامه دعوا در محکمه برایش 
ممکن نبود؛ همچنین زن از شوهر ارث نمي برد؛ نیروي توالد از آن ِمرد و زن تنها حامل 
طفل دانسته می شود.  مردان آزادي جنسي زنان را محدود کردند، درحالي که خود آزاد بودند 
و پدران بدون آنکه نظر دخترا ن شان را بپرسند، آن ها را شوهر مي دادند و مردان زنان را در 
خانه مفیدتر مي دیدند، لذا تعلیمات زنان، منحصر به امور خانه داري مي شد، چراکه معتقد 
بودند هوشمندي زن وي را از اجراي وظایف باز مي دارد )دورانت، 1371: 340-339(. اما با 
گسترش حکومت جمهوري در روم، از قدرت پدر کاسته شد. زنان و فرزندان از همسران 
و پدران خود آزادي بیشتري گرفتند و به قول ویل دورانت »هر قدر مرد رومي حقوق قدیم 
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خود را از دست مي داد، زن رومي حقوق جدید به چنگ مي آورد« )همان، 466(.
1-3( فئودالیسم:

از قرن چهارم میالدی شاهد شکل گیری جوامع فئودالی هستیم که فاصله شدید طبقاتی از 
ویژگی مهم این جوامع است. در قرن یازدهم روابط فئودالی در سراسر اروپا استقرار یافت 
و مردان کشاورز همراه با زنان بر زمین اربابان کار می کردند. نظام طبقاتي فئودالیستي در 
بین زنان نیز وجود داشت. زنان رعیت، در مشکالت مردان شان سهیم بودند و گرچه گاه 
تحت فشار همزمان سلطه فئودال ها و سلطه مردان خود قرار داشتند، اما با توجه به وضعیت 
رقت آور مردان شان، آن ها را دلسوزانه یاري مي کردند، از سوي دیگر در جامعه دوقطبي 
و خفقان زده ی فئودالي زمینه اي وجود نداشت که زنان کشاورز بخواهند در بحبوحه ی 
کار و تالش روزانه در خانه و مزرعه لحظه اي به وضعیت نامناسب زندگي شان به عنوان 
زن بیندیشند چه رسد به این که علیه آن به پا  خیزند. برخالف زنان رعیت، زنان فئودال ها 
از زنان فئودال بر  از وضعیت نسبتاً خوبي برخوردار بودند. تعداد زیادي  و حکمرانان 
قصرها و زمین های شان حکومت مي کردند. مدیره هاي دیرها، شوالیه هاي خود را به جنگ 
مي فرستادند. زنان اشراف به هنگام غیبت شوهران شان، قصرها را اداره مي کردند. زنان در 
مقام رؤساي نظامي، قاضي و دربان بر امالک خود کاماًل مسلط بودند. حکمرانان زن در 
امور کلیسا و اداره ی آن دخالت مي کردند و گاه بر دربار پاپ نظارت مي کردند )میشل، 
1374: 43-42(. دراواخرقرن دوازدهم کاهش قدرت فئودالی وگسترش شهرنشینی و ایجاد 
بورژوازی نضج گرفته، زنان ازپاره ای ازمشاغل کنار گذاشته می شوند )راوندی، 1358: 
321-319(. به طوري که در قرن سیزدهم در پاریس پانزده صنف از پیشه وران زن در برابر 
هشتاد صنف از مردان وجود داشت. مقامات دیوان ساالري از قبیل خزانه داري، صدراعظمي، 
قضاوت و …نیز در دست مردان بود. به تدریج با تمرکز پادشاهي و حذف فئودالیسم، زنان 

اشراف و فئودال نیز موقعیت سابق خود را از دست دادند.

1-4( رنسانس
در قرن 15و16 باگسترش بورژوازی و رشد علم و تکنولوژی که از ویژگی عصر رنسانس 
است، درهای پیشرفت تنها به روی مردان بازشد. رنسانس دنیای کاماًل مردانه را رقم زد. 
کنارگذاشتن زنان ازپاره ای از مشاغل و اختالف چشمگیر سطح دستمزد زنان در این دوران 
وخامت بیشتری یافت. حذف صومعه ها و ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه هاي تحت نظر 
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کلیسا نیز باعث شده بود در زماني که مردان به گونه اي بي سابقه مصمم به کسب دانش و 
پرورش استعدادهاي خود بودند، زنان از تحصیل محروم بمانند )میشل، 1370: 53-52(. در 
همین زمان ها بود که ماري دو گورنه )1566ـ1645( با انتشار رساله اي به نام برابري زنان و 
مردان، شکوه ی زنان، زنان را افرادي دانست که: »همه چیزهاي خوب برایشان ممنوع است 
و آزادي از آن ها سلب و تمام فضیلت ها از ایشان دریغ شده است« )همان، 57(. با  این همه 

در این زمان  هنوز اعتراض جدي و عمومي نسبت به وضعیت زنان دیده نمي شود.

1-5( عصر روشنگری
در نیمه قرن هجدهم، گروهي از اندیشمندان با توجه به تغییرات اقتصادي جدید اعتراض 
خود را نسبت به ظلم جوامع فئودال مبني بر امتیازات موروثي پادشاهان، کلیسا و اشراف 
آغاز کردند. اینان که بیان کننده نارضایتي هاي طبقه متوسط جدید و رو به رشد بودند، حقوق 
انسان را در برابر حقوق مقدس پادشاهان قرار دادند )آلیس واتکینز،1380: 12(. در این 
زمان نهضت فکري بي سابقه اي در غرب پا گرفت و اصولي را در سطح جوامع غرب منتشر 
ساخت که این اصول بعدها زمینه ساز مکاتب مختلف فکري و سیاسي، جنبش هاي متعدد 
اجتماعي و انقالب هایي سرنوشت ساز در تاریخ اروپا و امریکا شد که فمینیسم یکي از این ها 
است. شکل گیري دو جریان فکري مهم مدرنیته و لیبرالیسم، ویژگي و شاخصه فکري این 

دوره را نشان مي دهد.

1-6( تأثیر مدرنیته در تشکیل جنبش فمینیستی
تا پیش از مدرنیته، نظم موجود در خانواده و اجتماع امري طبیعي و صحیح به شمار 
مي آمد. فقرا و رعایا زندگي سخت خود را امري طبیعي و گریزناپذیر و زنان، اقتدار مرد 
و اطاعت از او را تنها شیوه موجه زندگي خانوادگي مي دانستند، اما مدرنیته نظم گذشته را 
زیر سؤال برد. در مدرنیته، براساس داوري عقل انساني هرگونه تفاوت و تبعیض باید به 
محک عقل بشري مورد سنجش قرار گیرد. تأکید مدرنیته بر این که هیچ چیزي را نباید قبل 
از اثبات عقالني پذیرفت، سبب شد زنان در بسیاري از مسلمات اجتماعي از جمله الگوي 
زن خانه دار، وظایف زن، توانایي هاي زن تردید کنند )مشیرزاده، 1381: 9-6(. بدین ترتیب 
آموزه هاي مدرنیته، تغییر در وضعیت زنان را اجتناب ناپذیر ساخت و هم زنان و هم جامعه 

را براي تحوالتي اساسي در مسائل زنان آماده کرد.
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1-6-1( لیبرالیسم
لیبرالیسم به عنوان جریاني مولود مدرنیته، به تغییر و تحوالت در مسائل زنان شتاب 
بیشتري داد. آموزه هاي لیبرالیسم و فضاي بازي که در نتیجه ی آزادي هاي لیبرالي به وجود 
آمد، زمینه را براي شکل گیري اعتراضات، شورش ها و جنبش هاي متفاوتي از جمله جنبش 
زنان مهیا نمود. لیبرالیسم بر حقوق طبیعي انسان ها )آزادي، برابري و...( تأکید مي کرد و تمام 
این امتیازات را درخور و شایسته ی تک تک انسان ها مي دید، اما زنان می دیدند این شعارها 
تغییري در موقعیت آنان به وجود نیاورد و تنها امتیازاتي مردانه محسوب شد؛ بنابراین 
تأکید لیبرالیسم بر عمومیت و فراگیري این حقوق و امتیازات، بر آحاد بشر، افزایش توقع 
و در نتیجه نارضایتي گروه هاي محروم را در پي داشت. تا پیش از این زنان از این حقوق 
محروم بودند، در حالي که این محرومیت امري طبیعي تلقي مي شد. اما با ظهور لیبرالیسم، 
این محرومیت ها در مقام نظر، ظالمانه و دور از عدالت محسوب شد و موجبات نارضایتي 
زنان را فراهم آورد؛ در نتیجه آموزه هاي لیبرالیسم اسلحه اي شد که زنان با آن به مبارزه براي 

رسیدن به منافع خویش پرداختند )همان، 61(.

1-7( وضعیت زنان در قرن هفدهم و هیجدهم
از قرن هفدهم و هیجدهم دو رویداد مهم زندگی زنان را دچار تحول کرد و زمینه پیدایش 

فمینیسم را فراهم کرد:

1-7-1( انقالب فرانسه و اَمریکا
مهمترین نتیجه ی گسترش افکار لیبرالیستي، شکل گیري انقالب هاي آمریکا، انگلستان و 
فرانسه بود. هدف انقالب آمریکا در سال 1776، تأسیس دولتي لیبرال بود. طبق اعالمیه ی 
استقالل آمریکا همه ی انسان ها برابر و با حقوق سلب نشدني زندگي، آزادي و تعقیِب سعادت 
آفریده شده اند و این ها را نمي توان با تمسک به قانون پایمال کرد )شاپیرو، 1380: 29(. 
زنان نیز در به انجام رسیدن این انقالب ایفاي نقش کردند، اما علي رغم تمام فعالیت شان، نه 
اعالمیه ی استقالل و نه قانون اساسي ایاالت متحده، به زنان، پایگاه شهروندي را که داراي 
حقوق سیاسي است اعطاء ننمود. در فرانسه قبل از انقالب، زنان نقش فعالي داشتند. فعالیت 
البی ها در قالب حمایت از متفکران عصر روشنگري یا لیبرال ها اداره روزنامه ها و فعالیت 
مادام دو کندرسه و همسرش در جهت تبلیغ برابري جنسي و دفاع از حقوق زنان کارگر، از 
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این جمله است. در تدارک و حمایت از انقالب فرانسه نیز زنان عوام، نقش قابل مالحظه اي 
ایفا  کردند. آن ها عالوه بر شرکت در شورش ها، درسال 1788 طي درخواستي براي پادشاه 
به افشاگري نسبت به وضعیت زنان پرداختند. زنان طبقات متوسط نیز باشگاه هایي ایجاد 
کردند و همراه با مردان به حمایت از انقالب برخاستند. در سال 1788 کندرسه از مجمع 
ملي خواست حق زنان در به  دست گیري امور کشور را به رسمیت بشناسند )میشل، 1370: 
70-62(. سرانجام در سال 1789 انقالب فرانسه که از نظر اصول لیبرالی از انقالب آمریکا 
پیشرفته تر بود، به پیروزي رسید. هدف انقالب، طبق اعالمیه حقوق بشر که در مجلس 
مؤسسان فرانسه در آگوست 1789 به تصویب رسید، حفظ حقوق طبیعي و سلب نشدني 
انسان در مورد آزادي، امنیت، مالکیت و مقاومت در برابر ستم همراه با تأکید بر برابري تمام 
انسان ها در برابر قانون بود )شاپیرو، 1380: 31-30(. آرماني که انقالب فرانسه پیش روي 
خود داشت، محدود به دگرگون سازي نظام اجتماعي فرانسه نبود، بلکه از حقوق تمامي نژاد 
بشر دم مي زد و همین امر به ایجاد انگیزه و امکانات براي ظهور شورش ها و انقالب هاي 
آزادي خواه، کمک شایاني مي کرد. به گفته ی پین: »دوره اي از انقالب ها پدید آمده بود که 
در آن دنبال کردن هر چیزي میسر مي نمود« )آربالستر، 1377: 314-313(. اهمیت انقالب 
آمریکا و فرانسه از آن جهت است که بدون آن ها اندیشه هاي لیبرالیسم بي آن که در حیات 
سیاسي جامعه تأثیر قابل مالحظه اي بگذارد، در مجامع علمي و کتب، سرگردان مي ماند، اما 
این دو انقالب، خصوصاً انقالب فرانسه، لیبرالیسم را از یک رویا به واقعیت بدل ساخت و 
کمک کرد تا گروه هاي مختلف تحت ستم، از جمله زنان و سیاهان، فریاد عدالت خواهي 
سردهند. از سوي دیگر، زنان با شرکت در گروه هاي انقالبي و شورش ها، فعالیت جمعي 
را بیش از پیش تجربه کردند و آگاهي هاي الزم براي تشکیل نهضت و جنبش را به دست 
آوردند. به همین دالیل، پس از وقوع انقالب فرانسه، فمینیسم خود را به مراتب بیش از هر 
زمان دیگر نشان مي دهد. پس از انتشار اعالمیه ی حقوق بشر، این اعالمیه با مخالفت زنان 

انقالبي فرانسه روبه رو شد.
اولمپ دوگوژ از زنان انقالبي پاریس، با انتشار اعالمیه ی حقوق بشر زنان در سال 1791 
خواستار حقوق برابر زن و مرد در حوزه قانون، دولت و آموزش شد. پارلمان فرانسه 
اعالمیه ی حقوق بشر زنان را که در قالب الیحه به پارلمان ارائه شده بود، با اتفاق آرا رد 
کرد )آلیس واتکینز، 1380: 27-26(. اقدامات خانم اولمپ دوگوژ و اثر مکتوب او در شمار 
اولین متون فمینیستي محسوب مي شود. در سال 1792 مري ولستون کرافت انگلیسي، 
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بیانیه معروف سیصد صفحه اي خود را تحت عنوان استیفاي حقوق زنان به رشته تحریر 
درآورد )همان، 17(. گفته مي شود کرافت این کتاب را در مقابل آراي اندیشمندان معاصرش 
خصوصاً ژان ژاک روسو در مورد زنان نگاشته است. روسو به رغم تأکید بر حقوق طبیعي 
فرد و لزوم آزادي و برابري افراد، با صراحت این حقوق را تنها براي مردان مي دانست. او 
معتقد بود از آن جا  که منشأ حقوق طبیعي براي انسان خردمندي اوست و چون در خردورزي 
زن تردید است، نمي توان او را واجد این حقوق دانست. روسو  در کتاب معروف خود به 

نام امیل که منشور بزرگ آموزش و پرورش زمان خویش محسوب مي شود، نوشت:
»زن فقط براي مرد وجود دارد، یعني براي این خلق شده است که پسند او واقع شود و او 
را اطاعت نماید. این اقتضاي طبیعت است. وظایف زن و مرد یکي نیست... و آن هایي که از 

مساوات زن و مرد طرف داري مي کنند، پرت مي گویند« )روسو، 1360: 244(.
در این میان ولستون کرافت از نگاه تحقیرآمیز اندیشمندان معاصر خصوصاً روسو نسبت 
به زنان شدیداً انتقاد نمود و خواهان بسط اصول لیبرالیسم به زنان شد. اثر ولستون کرافت 
بعدها در تاریخ فمینیسم جایگاه منحصر به فردي یافت، به طوري که از آن با عناوین نخستین 
بیانیه بزرگ فمینیستي به زبان انگلیسي، نقطه آغاز اندیشه فمینیستي و یا انجیل فمینیسم یاد 
مي شود و امروزه در بسیاري از بررسي ها و مطالعات، تاریخ فمینیسم با نشر کتاب ولستون 

کرافت آغاز مي شود )مشیرزاده، 1381: 16-17(.
در سال 1793 پس از آن که زنان، فعاالنه در جنگ 1792 شرکت کردند، سه سؤال زیر 
را به نمایندگان فرانسه تقدیم داشتند: الف( آیا گردهمایي زنان در پاریس مجاز است؟ ب( 
آیا زنان مي توانند از حقوق سیاسي برخوردار بوده، نقش فعالي در امور دولتي ایفا کنند؟ 
ج( آیا زنان مي توانند در انجمن هاي سیاسي و یا انجمن هاي مردمي گردهم آیند و مشاوره 
کنند؟ پاسخ مجلس فرانسه به هر سه منفي بود و بعدها، ممنوعیت فعالیت سیاسي زنان در 
قانون مدني تثبیت شد )میشل، 1370: 72-71(. بدین ترتیب، زنان که با شرکت مؤثرشان در 
انقالب، خودشان را صاحب حق مي دانستند، با فرایند طرد و حذف از سوي جامعه مواجه 
شدند و گویي به  این نتیجه رسیداند که تمام تالش هایشان، نتیجه اي جز کسب آزادي و 
قدرت بیشتر براي مردان نداشته است. از سوي دیگر مي دیدند دولتي که با شعار برابري 
انسان ها و پایان ظلم بر همه ی انسان ها شکل گرفته بود و تمام هویت اش را تضمین حقوق 
فردي و شهروندي تشکیل مي داد، فرد را به گونه اي تعریف کرده است که تنها شامل مردان 
آن هم مردان سفید پوست مي شود. زنان، شهروند محسوب نمي شوند و حق دخالت در 
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حکومت و سیاست را ندارند. دولت لیبرال، زنان را به کلي از عرصه سیاست خارج ساخت 
و با تفکیک عرصه عمومي )جامعه( از عرصه خصوصي )خانواده( بین مردان و زنان فاصله 
بیشتري ایجاد کرد و زن را از حقوق شهروندي )مالکیت، ارث و حقوق سیاسي( محروم 
نمود. تمام این مسائل باعث احساس نارضایتي و مظلومیت در زنان شد و آنان را برانگیخت 
تا به اشکال جدیدي از مبارزه براي استقالل و سازماندهي بیشتر روي آورند )مشیرزاده، 

.)43-49 :1381

1-7-2( انقالب صنعتی
انقالب صنعتی انقالب بنیادی درنظام اقتصادی در غرب بود. تا پیش از این انقالب 
مهمترین شکل اقتصاد جهان را کشاورزی تشکیل می داد. با توسعه دانش بشری و کشف 
اصول مکانیکی مانند نیروی بخار و به کارگیری آن درکارخانه ها طولی نکشید که کارخانه ها 
با تولید انبوه ظاهرشدند و ماشین جای نیروی انسانی را گرفت )موریس داب، 1379: 37(. 
از سوی دیگر نیاز به نیروی کار، کشاورزان سابق را به عنوان کارگر جذب کرد. صنعتی 
شدن وحدت تولید و مصرف را شکست و کار به دو بخش تقسیم شد: کار تولیدی و 
کارغیرتولیدی. کار مردان تولیدی و کار زنان غیرتولیدی و بنابراین کم ارزش تلقی می شد و 
همزمان تقسیم بندی دیگری شکل گرفت، جامعه به دوبخش تقسیم شد: 1. حوزه عمومی 
که متشکل از مردان بود. 2. حوزه خصوصی که متشکل از زنان بود؛ که این خود به شکاف 

عمیق تر بین زن و مرد انجامید و زنان را کامال ًاز نظر اقتصادی وابسته به مردان کرد.
فاصله فاحش دستمزد زن و مرد نارضایتی دیگر زنان بود. برای فرار ازاین وابستگی زنان 
به مشاغل تولیدی روی آوردند اما مردان نه تنها آن ها را به این حیطه راه ندادند بلکه مشاغل 
تخصصی دیگر را نیز از آن ها گرفتند. اما از سوی دیگر کارخانه ها نیاز به کارگران بیشتری 
داشتند که کارخانه داران زنان را نسبت به مردان به دلیل دستمزد کمتر، بهتر می دانستند 
)مشیرزاده، 1381: 25(. تأثیر این مسئله در شکل گیری جنبش زنان مهم است به نحوی که 
تحلیل گران آزادی زنان را از عوارض انقالب صنعتی می دانند. به قول ویل  دورانت، کساني 
که ناآگاهانه براي خانه براندازي توطئه کردند، کارخانه داراني بودند که براي جذب سود 

بیشتر، زنان را از خانه هایشان بیرون کشاندند )دورانت،1371: 26(.
2. نظریه فمینیسم

فمینیسم )feminism( لغتی فرانسوی است که به جنبش زنان در قرن 19 اطالق می شود. 
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آندرو وینسنت معتقد است، درمورد خاستگاه اندیشه فمنیستی چهار دیدگاه وجود دارد:
1( تاریخ فمینیسم به سپیده دم آگاهی بشر برمی گردد که گریفین و میشل به این دیدگاه 

گرایش دارند.
2( تاریخ فمینیسم به اَغاز قرن پانزدهم برمی گردد. این نگاه متأثر ازکتاب شهربانوان نوشته 

پیزان است.
3( تاریخ فمینیسم به قرن هفدهم برمی گردد. آفرابن1 تأثیر بسزایی در شکل گیری این نوع 

نگاه داشته است.
4( تاریخ فمینیسم به اواخر قرن هیجده پس از انقالب فرانسه بر می گردد.  

مشهورترین دیدگاه همین دیدگاه است، خانم مری ولستون کرافت شاخص ترین فردی 
است که توانسته در این دوران فمینیسم را مطرح کند )وینسنت، 1378: 248-251(.

واژه فمینیسم را نخستین بار چارلز فوریه سوسیالیست قرن نوزده، برای دفاع از جنبش 
حقوق زنان به کاربرد که آن را مجموعه ای گسترده از نظریات اجتماعی و بینش فلسفی 
و جنبش سیاسی می دانست. وی بیشترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری های 
جنسیتی و پیشبرد حقوق و مسائل زنان نموده و از برابری زنان دفاع و برای حقوق زنان و 

مسایل زنان مبارزه می نمود.
موضوع های کلی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شی انگاری، مردساالری و 
پدرساالری هستند. جوهره فمینیسم این است که حقوق، مزیت ها، مقام و وظایف نبایستی 
از روی جنسیت مشخص شود. هسته اصلی دیالکتیک فمنیستی توجه به نوعی جامعه 
شناسی معرفتی است که جهان را نه از یک نوع دیدگاه بلکه از دیدگاه های متفاوت کنشگران 
بررسی می کند و تعریف هایی که فمینیسم ها از فمینیسم کرده اند تحت تأثیر طبقه ای که در 
آن قرار دارند شکل گرفته است، مثاًل فمینیسم لیبرال؛ به لزوم برابری در عرصه عمومی، 
فمینیسم مارکسیت؛ نظام سرمایه داری را عامل اصلی تبعیض جنسیتی، فمینیسم رادیکال؛ 
مردساالری در حوزه عمومی و خصوصی را زیر سؤال بردند و فمینیسم سوسیالیست؛ 

مردساالری و سرمایه داری را باهم نقد می کنند و راهکار ارائه می دهند.
موضوع بنیادی تفکر فمینیستی تشکیل جامعه ای اجتماعی براساس برابری جنسی است. 
وجه اشتراک تفکرهای فمینیستی باور یکسان آن ها درخصوص ستم تاریخی آن ها نسبت 
به زنان است. گرایش های فمینیستی برای رفع ظلم از زنان تفاوت دارند، این امر بیانگر آن 

38

1. Afraben



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

است که این جنبش دارای یک رویکرد اجتماعی و یا عملی واحد نیست. آنان معتقدند 
اگرچه تمام فمنیست ها دراین باره که زنان فرودست اند و برای آزادی آنان باید راهکارهایی 
اتخاذ شود هم عقیده اند اما در مورد علل ستم دیدگی زنان و راهکارهای رسیدن به آزادی 

بین آن ها اختالف نظراساسی وجود دارد )فریدمن، 1381: 7(.
در نتیجه فمینیسم آموزه ای است که در تالش برای اثبات یا به دست آوردن حقوق 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برابر یا برتر با مردان است و غایت آن رفع ظلم و ستم علیه 

زنان به وسیله نفی تفاوت ها و مطرح کردن جنسیت برتر می باشد.

3. امواج )دوره های( فمنیستی
جامعه شناسان، جنبش فمینیسم را از لحاظ تاریخی به سه دوره تقسیم کرده اند. این مقاطع 

سه گانه به امواج فمینیسم مشهوراند.

1-3( موج اول
شروع موج اول فمینیسم به جنبش حق رأی معروف شد. از سال  1792 با انتشار مقاله ای 
توسط مری ولستون کرافت با نام دادخواستی برای زنان این موج گسترش یافت. این کتاب 
علیه ژان ژاک روسو و کشورهایی که دختران را از برابری منع می کردند نوشته شده بود 
)مشیرزاده، 1381: 51(. نظریه پردازان این موج عبارتند از: مری ولستون کرافت که با انتشار 
کتاب حقانیت زنان نابرابری زن و مرد را نه تنها نتیجه تفاوت های طبیعی بلکه ناشی از تأثیر 
محیط می داند و برای برابری بین زن و مرد الزم است هم زنان آموزش یابند و هم جامعه 
دگرگون شود. نظریه پرداز دیگر جان استوارت میل1 است که با کتاب انقیاد زنان معتقد بود 
که مردان و زنان باید تحت لوای قانون از حقوق یکسانی برخوردار شوند. از آنجایی که 
فمینیسم قرن 19 خواستار برخورداری زنان از حقوق قانونی برابر بامردان بود گسترش جنبش زنان 

در نیمه قرن 19 سبب شد بسیاری آغاز موج اول را نیمه قرن 19 بدانند )فریدمن، 1381: 7(.
نقطه بارز موج اول فمینیسم توجه به اصالحات حقوقی و سیاسی است که می توان آن را 
نهضت دفاع  از حقوق زنان دانست و طی اَن زنان خواستار تغییر در بسیاری از نهادها از 
نوع لباس گرفته تا حقوق فردی، سیاسی مثل حق رأی بودند. این موج که از فلسفه لیبرال 
برخاسته، آغاز منازعه درباره تحصیالت و آموزش زنان با هدف به صحنه کشیدن آنان از 
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حوزه خصوصی به عمومی بود. این موج تا اندکی بعد از جنگ جهانی اول ادامه داشت که 
متأثر ازخیزش های عصر روشنگری به عنوان پاسخی بر فشارهای موجود در محیط کار و 
در سپهر عمومی بر زنان بود که در کشورهای روبه توسعه صنعتی وارد می آمد و با دستیابی 
به حق رأی زنان که در 1918 در انگلستان و در 1920 در آمریکا محقق شد فروکش کرد 
)epstein, 1988: 59(. این جنبش بعد از رکودی که بین سال های 1960 - 1920 در آن 
پدیدار شد از 1960 وارد موج دوم به رهبری سیمون دوبوار  نویسنده کتاب جنس دوم شد.

2-3( موج دوم
آنچه موج دوم را از موج اول متمایز می کند تأکید بر نقد فرهنگی و نظریه فرهنگی 
است در این مورد تمام جنبه های شناختی و نمادین ازجمله زبان، برداشت ها و آگاهی های 
عمومی، فلسفه، هنر حتی پوشش نقادی می شود )مشیرزاده، 1381: 309(. در موج دوم، 
مطالعات زنان به برنامه های درسی و به عنوان یک شاخه آکادمیک جنبش آزادی بخش 
زنان مطرح شد. فمنیست های این دوره برخالف موج اولی ها که خواهان برخورداری از 
فرصت های برابر بودند با طرح شعار برابری کامل مرد و زن خواهان انقالب در تمامی 
زوایای زندگی فردی و اجتماعی بودند و عالوه بر طرح شعار برابری مطلق، برآزادی مطلق 
نیز پای فشردند. دستاوردهای مهم زنان در این دوره عبارتنداز: ایجاد سازمان ها ونشریات 
زنانه، کسب قدرت های اقتصادی و سیاسی، آزادی کامل زنان در امورجنسی )آندره، 1372: 

.)119-128
در همین موج بود که دو مورد ازگسترده ترین مکاتب تفکر فمنیستی یعنی لیبرال و 
رادیکال پا به عرصه ظهور گذاشته اند که اولی رسیدن زنان به حقوق برابر را هدف خود 
قرارداده و دیگری رهایی زنان در حوزه های مختلف اجتماعی اعم از خصوصی و عمومی 
را دنبال می کرد )مشیرزاده، 1381: 238(. این موج بعد از دو دهه فعالیت جای خود را به 

موج سوم داد.

3-3( موج سوم
  نیمه دهه ی1990-1970 زمینه ظهور موج سوم شکل گرفت. این موج جنبش زنان را 
در مسیر متعادل تری قرارداد و متأثر از افرادی همچون جین بتکه الشتین است که سعی 
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از هرچیز مرهون  این موج بیش  افراطی موج دوم نموده است.  در تعدیل دیدگاه های 
تحوالت نظام سرمایه داری، مطرح شدن دیدگاه پست مدرن و عکس العمل های ناشی از 
تساوی گرایانه و یک جانبه گرایی موج دومی ها بود. ویژگی که موج سوم را از دوم متمایز 
می کند تأکید برتفاوت ها است. موج سوم متأثر از پساتجددگرایی است و بر کثرت تأکید 

می کند و حکم یکسان در مورد همه زنان را غیرقابل قبول می داند )همان، 486(.
به طور کلی به رسمیت شناختن تعدد، تکثر، تنوع در فمینیسم و توجه به تفاوت های میان 

زن و مرد از مهم ترین ویژگی ها ی موج سوم فمینیسم به شمارمی رود )همان، 514(.

4. شاخه های فمینیسم
فمینیسم به شاخه های متعدد لیبرال، رادیکال، مارکسیست، سوسیالیست تقسیم شده است.

1-4( فمینیسم لیبرال
این شاخه به بحث درباره حقوق برابر برای زنان یعنی برخوردار شدن زنان از حقوق 
شهروندی همانند مردان مربوط بوده و از قدیمی ترین گروه ها هستند که هم اکنون در اقلیت 
به  سر می برند. این ها اصل را بر آزادی عملکردها، لذت جویی و رضایت خود محورانه 
افراد قرارداده اند و معتقدند با اصالح قوانین و ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه می توان به 
اهداف تساوی طلبانه رسید. عقاید اولیه لیبرال ها ایجاد فرصت های آموزشی و شغلی برای 
زنان درصورت ضرورت کار با دستمزد است. به گفته اَنان جنس زن به حقوق او ارتباط 
ندارد. زنان از قابلیت تعقل کامل برخوردارند و از این نظر استحقاق تمام حقوق انسانی را 
دارند. درجامعه شناسی مسئله مورد توجه فمینیسم لیبرال اثبات این امر بوده که تفاوت های 

میان  دو جنس ذاتی نیست بلکه نتیجه اجتماعی شدن است )واالس، 1376: 246(.

2-4( فمینیسم رادیکال
این شاخه از فمنیست ها سرزمین زنان یا زندگی بدون مردان را مطرح می کنند و بیشتر 
ریشه در جنبش های چپ دهه ی 60 داشتند که خود را زنان ضد امپریالیستی معرفی و 
مبارزه ای وسیع علیه نظام سرمایه داری و مردساالری را نمایندگی می کردند )واالس، 1376: 

.)255-257
این شاخه ستم دیدگی زنان را عمیق تراز حقوق عمومی می دانستند و هدف آن ها تغییر 
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قانون نبود، زیرا در این بینش تغییر در نهادهای سیاسی یا تصویب قوانین برای رهایی از 
سیطره مردان امری فرعی تلقی می شود بلکه مهم شکل ساختار جامعه، یعنی پدرساالرانه 
بودن آن است. جناح رادیکال شامل گروهای آزادی بخش زنان بودند و برخالف فمینیسم 
لیبرال که تالش داشت زنان را به جایی برساند که مردان قباًل از آَن برخوردار بودند، فمینیسم 
رادیکال این راه حل را نمی پذیرد و معتقدند زنان نه تنها باید به حقوق مساوی درسطح 
مدیران اجرایی دست یابند بلکه تعریف تجارت  و اقتصاد نیز در جامعه چنان باید تغییر 
کند که دیگر خطری زنان و مردان را تهدید نکند )Delpy, 1984: 631(. سیمون دوبوار 
از معروف ترین شخصیت های رادیکال است و از دیگر متفکران این دیدگاه گری، دورکین، 

گریفین می توان نام برد.

3-4( فمینیسم مارکسیسم
نظریه  مارکسیستی فمینیسم در اواسط قرن نوزدهم، پدید آمد. این نظریه برخالف نظریه 
لیبرالی، که از نظر تاریخی همزمان با رشد سرمایه داری شکل گرفت و در واقع اساس 
منطقی آن  را پی ریزی کرد، انتقاد ویرانگرانه ای از نظام سرمایه داری به عمل آورد. این نظریه 
را می توان اقتباسی از نظریه ی مارکس در تحلیل طبقاتی دانست. مارکس، نظریه ای را 
درباره ی ستمگری طبقه ی اجتماعی ارائه می کند که بر تسلط منافع طبقه حاکم بر کارگران، 
شیوع تسلط طبقاتی و نقش تضاد در الگوبندی روابط اجتماعی تأکید می ورزد. فمینیسم 
مارکسیستی، تحلیل طبقاتی مارکسیستی را به اعتراض اجتماعی فمینیستی پیوند می زند و 

نظریه ای را می آفریند که براساس آن، ستم جنسی مسبوق به ستم طبقاتی است.
مارکس به صورت مستقیم به مسئله ی ستم جنسی نپرداخته است، هر چند از تحلیل 
طبقاتی او در عرصه ی اجتماع می توان به طبقه ی جنسی نیز رسید. اما بی شک می توان آثار 
انگلس را نقطه ی شروعی برای یک نظریه  مارکسیستی فمینیسم دانست. انگلس با توجه 
به موقعیت زن در نظام سرمایه داری، تقسیم جنسی کار را در این نظام کانون بحث قرار 
می دهد. او در تحلیل این ادعای رایج که تابعیت زن در جامعه سرمایه داری، طبیعی و به 
عبارت دیگر نتیجه اجتناب ناپذیر تفاوت های جسمی زن و مرد است، استدالل می کند که 
تابعیت زن شکلی از ستم است که از درون جامعه طبقاتی سرچشمه گرفته  و چون در 
خدمت منافع سرمایه قرار دارد، تا به امروز دوام آورده است )جگر، 1378: 23(. بر اساس 
تحلیل انگلس از وضعیت زنان در کتاب مبدأ خانواده، مالکیت خصوصی و کشور اگر زنان 
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در شکل های اجتماعی تولید در سازمان های مادرساالر، قدرتمندتر از مردان نباشند،  به طور 
ذاتی برابر آن ها هستند. زنان قدرت خود را هنگامی از دست می دهند که مالکیت خصوصی 
به  عنوان سبکی از تولید طرح شود. کنترل مردان بر مایملک خصوصی و توانایی آنان جهت 
تولید دارایی اضافه تر، شکل خانواده را به سبک خاصی تغییر می دهد که در آن جا زنان 
بردگان ملک پدر یا شوهر می شوند. او معتقد است که گسترش سرمایه داری در جدا کردن 
تولیدات خانواده از تولیدات کاال، کنترل مردان بر زنان خانواده را تحکیم می بخشد. انگلس 
تأکید می کند که رفع مشکل کار خانگی و بدون دستمزد زنان در تقسیم بندی جنسی، زمانی 
تحقق خواهد یافت که سوسیالیست توسعه یابد و اجتماعی سازی انجام کارهای خانه و 
 .)Engels, 1884: 23(   نگهداری فرزندان در سرویس های خدماتی توسط دولت فراهم گردد
به این دلیل اکثر مارکسیست های معاصر معتقدند که آزادی اشتغال زنان نیازمند آن است که 
.)Cliff, 1984: 45( فمینیست ها به مبارزات طبقات کارگری علیه سرمایه داری ملحق شوند

فمینیست های مارکسیست با پی گرفتن همین سیر فکری، نظریه ای پدید آورده اند که 
می کوشد توضیحی پذیرفتنی برای فرودستی زنان و شکل های بهره کشی طبقاتی، ارائه دهد. 
هدف آنان تحلیل و توضیح رابطة میان فرودستی زنان و دیگر جنبه های سازمان دهی شیوة 
تولید سرمایه داری است. به نحوی که شیوه تولید سرمایه داری منجر به وابستگی اقتصادی 
زنان به مردان می شود و این ستم نتیجه دو عامل است: 1. منع زنان از کار مزدی 2. محدود 
کردن نقش آنان در حوزه خانگی که روابط تولید را باز تولید می کرد. کار بی مزد زنان در 
مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل بعدی کارگران به سود سرمایه داری است و برای بقای 
آن ضرورت دارد. به عقیده مارکس سرمایه داری از کار زنان به منظور کاهش هزینه های 
تولیدی استفاده می کند، کار ارزان زنان برای جایگزینی کار گران تر مردان مورد استفاده قرار 

می گرفت )واالس، 1376: 241-242(.
حمله به جامعه سرمایه داری مورد توجه مارکس بوده و از خالل آن به مسائل طبقات 
نیز پرداخته است. وی برخالف لیبرال ها و معتقدان به آرمان شهر که می پنداشتند شرایط 
محیطی به طبیعت انسان شکل می دهد، این عقیده را رد نمود که طبیعت انسان بتواند در 
نظام سرمایه داری تحقق یابد. وی تأکید کرد که باید عوامل وابستگی اقتصادی زنان به 
مردان شکسته شود. همچنین هر دو جنس باید رها از انگیزه های اقتصادی و نجات یافته 
از کارهای سخت و مشقت بار خانه، قادر به پرداختن کار متقابل در جامعه باشند. در این 
نگرش مالکیت جمعی به مفهوم آن است که هیچ کس از قِبل دارایی مادی امتیازی ندارد. 
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مارکس در  آثار خود توجه چندانی به روابط بین دو جنس ننموده است، با این اعتقاد که 
رهایی زنان نتیجه ی جانبی ایجاد سوسیالیسم خواهد بود.

مارکسیست ها در همان حال که معتقدند زنان در نظام سرمایه داری در معرض ستم 
این  از  اخراج می شوند،  یا  استخدام  کار،  ارتش ذخیره ی  به عنوان  اقتصادی می باشند و 
امکان غفلت می کردند که زنان در معرض شکل های دیگری از ستم نیز قرار دارند. از 
نظر مارکسیسم، سرمایه  داری بزرگ ترین دشمن است و مردان و زنان متحد پس از لغو 
سرمایه داری مشکلی نخواهند داشت. این تفکر موجب  شد که فمینیست های رادیکال، 
مارکسیسم را متهم نموده و معتقد باشند که دید مارکسیسم نسبت به جنسیت کور است. 
لذا فمینیست های موج دوم کوشیدند نظام های مشکل ساز زنان را از نظر اقتصادی و جنسی 

.)Benston, 1969: 28; fox, 1980: 70( )1387 :274 ،یکسان نمایند )موسوی
به طور کلی مارکسیسم و فمینیسم یک نقطه مشترک دارند و آن نگاه انتقادی به جهان 
است. هر دو در پی شناخت دنیا هستند نه به شکل ایستا و ساکن بلکه با نگاهی که جهان 
را حاصل چالش اضداد می داند. مارکسیسم تکیه گاه خودش را بر دینامیسم طبقاتی جامعه 

سرمایه داری قرار می دهند که بی عدالتی مشخصه جوامع سرمایه داری است.
همه واحدهای تولیدی، انرژی، منابع و...در تملک اقلیتی از مردم )طبقه سرمایه دار( است. 
ضرورت عریان، اکثریت بزرگی از جامعه )طبقه کارگر( را ناچار می کند برای ادامه حیات در 
برابر دریافت دستمزد دیکته شده توسط سرمایه داران کار کنند. سرمایه داری با استثمار طبقه 
کارگر است که می تواند به موجودیت خود ادامه دهد و آنچه این نظام را حفظ می-کند 
اجبار است. مارکسیسم بر طبیعت انسانی تأکید می ورزد به عقیده این مکتب شغل و کار فرد 
پدید اَورنده هویت او و درک وی از خویشتن است. این دیدگاه فکری در رابطه اجتماعی 
و کار افراد، فضایی اقتصادی و سوسیالیستی را پدید می آورد و به عنوان یک مکتب فکری 
بر تغییرات اجتماعی و روابط کار در سبک اقتصادی مختلف و بر نابرابری اجتماعی تاکید 

می ورزد )فریدمن، 1381: 78(.
یکی از کامل ترین توضیحات فمنیستی مارکسیستی را میشل بارت1 در ستم امروز بر زنان ارائه داده 
است که استثمار زنان با تکیه برتفاوت های زیستی میان زنان و مردان یا با توجه به ضرورت های بقا 
سرمایه داری قابل توضیح است نه عقاید ایدئولوژی مسلط )واالس، 251-252:1376(. در واقع او 
تحلیلی مارکسیستی از رابطه  ی میان ستم بر زنان و بهره کشی طبقاتی در جامعه سرمایه داری 
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ارائه می دهد که بر محور شناخت موقعیت اجتماعی زنان در جامعه سرمایه داری و شناخت 
رابطه وابسته و بدون اختیار زنان با شوهر و پدر، استوار است. از نظر او سرنخ ستم بر زنان، 
نظام خانواده/خانوار است، یعنی مجموعه ای شامل ساختاری اجتماعی و یک ایدئولوژی 
معین که همان خانواده خواهی است. از نگاه او ایدئولوژی خانواده، خانواده هسته ای را 
شکلی طبیعی و جهان شمول معرفی می کند، که تقسیم کار طبیعی در آن جاری است؛ به این 
ترتیب که مرد تأمین کننده منافع مادی و زن تیماردار و تأمین کننده  خدمات رایگان خانگی 
شناخته می شود. این نظام وجه اجتناب ناپذیر جامعه سرمایه داری است؛ اما در طول تاریخ 
به جزئی از مناسبات طبقاتی بدل شده است. این نظام اجتناب ناپذیر نبود، اما از دل روندی 
تاریخی بیرون آمد، یعنی در طی روندی که اعتقاد ایدئولوژیک به اینکه نقش طبعی زن، کارگر 
خانگی یعنی، همسر و مادر است، در مناسبات تولید سرمایه داری ادغام شد. این ایدئولوژی 
در گذشته هم بود، اما گسترش آن به این دلیل بود که با مناسبات خانوادگی بورژوازی که 
درپی ظهور سرمایه داری تثبیت شده بود، همخوانی داشت )ابوت و واالس، 1380: 90(. در 
این زمینه مارکس و انگلس که تنها جریان بشری را جنبش های کار و کارگری می دانستد، بر 
ضد نظام سرمایه  داری مباحث مفصلی ارائه دادند و همواره اتحادیه های کارگری را ابزاری 
مناسب برای رویایی با سرمایه داری می دانستند در این میان انگلس توجه ویژه ای به مسئله 
زنان داشته که زنان با مردان برابرند و اگر چنین به نظر نمی رسد، به دلیل اَن است که مردان 
درخانواده نقش مولّد دارند و هنگامی که مالکیت خصوصی بر تولید حاکم شود زنان قدرت 
خود را از دست می دهند و احاطه مردان به مالکیت خصوصی خانواده را به نظامی مردساالر 

 )clif, 1984: 4(. .تبدیل می کند
اندیشه مارکسیستی مشابهت هایی با دیدگاه سوسیالیست در زمینه اشتغال زنان دارد و 
معتقداند که آزادی کامل زنان با گسترش سوسیالیسم و ارائه خدمات دولتی به زنان میسر 
می شود، فمنیست های مارکسیست پیچیدگی روابط نظام سرمایه داری و مقوله جنسیت را 
در اولویت برنامه های خود قرار دادند و تحوالت اقتصادی را منشاء فروتری زنان می دانند 

.)waters, 1994: 44(
رهیافت فمینیست مارکسیستی، همچون فمینیسم لیبرال، معطوف به حوزه عمومی است 
و با توجه به دل مشغولی  اش به سازمان کار، وضعیت زنان از لحاظ کار دستمزدی را بیشتر 
کانون توجه قرار می دهد. اهمیت کار بی جیره و مواجب در عرصه خصوصی، که مرتبط 
با وضعیت زنان است، در فمینیسم مارکسیستی جدال انگیز است؛ زیرا مارکسیسم عمدتًا 
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اقتصاد را با آن چه در بازار سرمایه داری وجود دارد، برابر می پندارد؛ اما برخالف لیبرال ها، 
با اقتصاد سرمایه داری مخالف است و از رهیافتی انقالبی طرف داری می کند، که در آن به 
سرنگونی سرمایه داری به مثابه پیش شرط ضروری برطرف شدن رجحان مردانه نگریسته 
می شود )بیسلی، 1385: 98(. به گونه ای که این شاخه از فمینیسم ها برخالف لیبرال ها که 
می پنداشتند شرایط محیطی به طبیعت انسان شکل می دهد این عقیده را رد می نمودند 
که طبیعت انسان بتواند در نظام سرمایه داری تحقق یابد و تأکید می کنند که باید عوامل 
وابستگی اقتصادی زنان به مردان شکسته شود و هر دو جنس باید قادر به پرداختن کار 
متقابل در جامعه باشد )Cliff, 1984: 66(. صاحب نظران اصلی این دیدگاه اگوست بیل، 

رزا لوکزامبورگ، مالراتکین هستند.
بسیاری از متفکران مارکسیسم-فمینیسم از جمله جامعه شناسان و انسان شناسان برجسته ، 
براساس اشکال قدیمی خویشاوندی و نقش تقسیم بندی جنسیتی کار در پشتیبانی یا تعیین 
 Reed, 1973:( قدرت اجتماعی زنان، مطالعات فرهنگی، مقطعی و تاریخی انجام داده اند
56(. آن ها همچنین در زمینه ارزیابی توسعه اقتصادی جهان سرمایه داری ضمن توجه به 
تمام نیروی های مخالف آزادسازی زنان اعتقاد دارند که بهبود اشتغال زنان به طور جهانی به 
 sen & Growh,( وخامت وضعیت زنان کارگر فقیر در کشورهای مستعمراتی می انجامد
87 :1987(. سایر فمینیست های انسان شناس استدالل می نمایند که برخی متغیرهای کلیدی 
در افزایش نقش زنان در تولید، جهت فهم موقعیت و قدرت اجتماعی زنان نقش بسزایی 
دارند ) sanday;  Leghorn &   Parker 1981: 67-69 (. گروهی دیگر نیز مطالعات 
تاریخی در مورد روش هایی انجام داده اند که اقوام، نژادها و طبقات زنان را به صورت 

.)Davis, 1983: 47( متفاوتی در روابط تولیدی دخیل نموده است
با مطالعه رویکردهای مختلف فمینیستی از قبیل مارکسیستی و لیبرالیستی می توان دریافت 
که تغییر و تحول در ساختار اشتغال زنان از یک نگرش اقتصادی کلی و حاکم تبعیت می کند 
و نکته جالب توجه آن که دیدگاه های فمینیستی در دفاع از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی 
زنان موضوع بیکاری نیروی کار زنان را جهت به چالش کشیدن نظریه های حاکم اقتصادی 
مطرح کرده اند و عنصر مفقوده و کلیدی در حّل مشکالت دو جنس یعنی عدالت را نادیده 

انگاشته اند.
4-4( فمینیسم سوسیالسیت

سال های پایانی دهه ی 1960 و سال های آغازین دهه ی 1970 شاهد تقریر جدیدی از 
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فمینیسم است، به نام فمینیسم سوسیالیستی؛ که گرایشی است درصدد ادغام آموزه های 
بنای شالوده  برآمد. در حقیقت زیر  رادیکال و مارکسیست  موجود فمنیستی خصوصاً 
فمینیسم سوسیالیستی انتقاد این گروه از کور جنسی مارکسیسم، درجه دوم تلقی شدن 
مسائل زنان و عدم توجه به ستم بر زنان از جانب مردان در درون خانواده در فمینیسم 
مارکسیستی از یک سو و تحلیل تک علتی و تحویل همه مسائل زنان به پدرساالری در 
فمینیسم رادیکال  از سوی دیگر می  باشد. از شخصیت ها در این زمینه می توان هارتمن  نام 
برد که تحلیل مارکسیستی را دچار کور جنسی و تحلیل فمنیستی را به دلیل بی توجهی به 
تاریخ ناقص می داند و تبیین جامع را تنها با بررسی نظام دوگانه میسر می داند )ابوت، 1380: 204(. 

متفکران این شاخه عبارتند از: ایزنشتاین، لورد مک کینان، اسمیت، هارتمن.
شعارهای این شاخه از فمینیست ها همان طورکه تا اینجا اشاره کردیم حذف مردساالری و 
سرمایه داری است چون مردساالری فرآیندی تاریخی است و مردان در تاریخ به زنان اعمال 
قدرت می کنند، زمانی هم که جوامع به سمت سرمایه داری می روند موجب پیشرفت های 

مردان در عرصه سیاسی و عمومی می شود که زنان به آن راه ندارند.
اهداف و آرمان های این گروه این است که آزادی زنان با فروپاشی نظام سرمایه داری 
ناحیه مردان و در حیطه خصوصی و خانواده و در  از  بر زنان  محقق نمی شود. ستم 
نتیجه ساختار عمیق مردساالری است. لذا آزادی زنان در گرو نابودی نظام سرمایه داری و 
مردساالری به طور همزمان است و در این راستا کشف انواع شیوه های تسلط در زندگی 

زنان از اهداف نظری فمینیسم سوسیالیستی محسوب می شود )واالس، 1376: 262(.
برپایه اندیشه سوسیالیسم زنان رابطه دوگانه با اقتصاد دارند یعنی هم مصرف کننده اند، 
هم مورد مصرف قرار می گیرند. در این دیدگاه خروج زنان و اشتغال  به مثابه نجات از 
سیستم سلطه مدار مردانه است و از این رو مسئله مالکیت گروهی هم در این نحله همچون 

مارکسیسم مدنظر قرار داد.

 1-4-4( تفاوت های فمینیسِت مارکسیست و سوسیالیست
1. دغدغه مارکسیست ها تحلیل نابرابری طبقاتی بود، اما تحلیل تمام انواع تسلط و نابرابری 

مورد توجه فمینیست های سوسیالیست بود.
اما  اقتصادی و تولید کاالیی بود،  2. منظور مارکسیست ها از شرایط مادی شیوه های 
فمینیست های سوسیالیست شرایط مادی را شرایط گسترده ای می داند که زندگی بشر را 
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حفظ می کند.
3. برخالف مارکسیست ها که اهمیت چندانی به ایدئولوژی نمی دهند، سوسیالیست معتقد 
است که ایدئولوژی خود ثمره و نتیجه شرایط مادی است و بر شخصیت انسان تأثیر 

می گذارد.
در نتیجه سوسیال فمینیست ها معتقدند تنها با بررسی ارتباط تأثیر دو عامل سرمایه داری 
و مردساالری می توان به تحلیلی واقع بینانه از وضعیت زنان در جوامع سرمایه داری دست 
یافت چراکه در نظام سرمایه داری هم مردان و هم سرمایه داران زنان را تحت استثمار قرار 

می دهند )رودگر، 1388: 165(.
همان طور که گفته شد نقد اصلی فمینیسم مارکسیستی متوجه آثار نظام و شیوه تولید 
سرمایه داری است. در اینجا ابتدا اشاره مختصری به جهانی شدن سرمایه داری افکنده و 

سپس به نقدهای وارده می پردازیم.

 2-4-4( جهانی شدن سرمایه داری
جهان گرایی )Universalism( یعنی بسط و گسترش انتقال تمدن و فرهنگ آمریکا به 
سایر کشورهای جهان به عبارت دیگر جهان گرایی نفی دیگران، نفوذ در فرهنگ دیگران و 
محل برخورد ایدئولوژی ها است. با این نگاه جهانی شدن اوج پیروزی سرمایه داری جهانی 
در عالم است. در حقیقت جهانی  شدن یکی از مراحل پیدایش و گسترش سرمایه داری 
جهانی است که سابقه آن به قرن پانزده برمی گردد یعنی تحوالت چشمگیر در زمینه رابطه 
نیروی کار و سرمایه به همراه نوآوری های گوناگون در زمینه فناوری که سرمایه داری را 

قادر ساخت تا کل زمین را فرا بگیرد )شولت، 1382: 47-50(.
جهانی شدن یک پدیده گسترده جهانی است که آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان 
اعم از غنی و فقیر و زن و مرد برجای نهاده است. به نظر می رسد زنان اَثار پدیده جهانی 
شدن را با گستردگی و عمق بیشتری تجربه می کنند. زنان به عنوان اقشار محروم و منزوی 
به دلیل دسترسی نداشتن به منابع و فرصت مناسب به گونه ای متفاوت از جهانی شدن تأثیر 
می پذیرند. فرآیند جهانی شدن در تشدید آگاهی زنان نسبت به جایگاه زنان مناطق دیگر 
جهان، ایجاد فرصت های مختلف برای برقراری تماس میان آن ها، گسترش مباحث حقوق 
بشر و زنان و همچنین زمینه های نو برای مشارکت آنان جهت دگرگون-سازی الگوهای 

.)http//www.mardomsalari.com( نقش مؤثر بوده است
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سرمایه داری جهانی بر اشتغال زنان اثرات متفاوتی داشته است که در اینجا به بعضی از 
پیامدهای مثبت و منفی آن بر اشتغال زنان اشاره می کنیم:

1-2-4-4( آثار مثبت جهانی شدن سرمایه داری بر اِشتغال زنان
گرچه جهانی شدن در ابعاد سه گانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آثار متعددی بر کلیه 
پدیده های اجتماعی و من جمله وضعیت اشتغال زنان داشته و در پاره ای از موارد این 

تأثیرات یکدیگر را تشدید نموده اند، لیکن عمده آثار موجود در ذیل معرفی می گردند:
1. افزایش درآمد

2. حق انتخاب
3. افزایش بهره وری

4. افزایش سطح آگاهی که جهانی شدن از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی و توسعه 
ارتباطات موجب افزایش سطح آگاهی زنان می شود تا آنان فرصت مناسبی برای اثبات 
خود داشته باشند، استفاده از اینترنت یکی از مظاهر جهانی شدن سرمایه داری است که 

فرصت هایی برای زنان در تجارت الکترونیکی ایجاد کرد.
5. افزایش مشارکت آن ها در بازار کار که این خود منجر به افزایش درآمد آن ها و در 
نتیجه افزایش دسترسی زنان به سرمایه های اجتماعی هم چون آموزش و بهداشت شده است 

)ابریشمی ومهدوی، 1390: 2(.

2-2-4-4( آثار منفی جهانی شدن سرمایه داری بر اِشتغال زنان
جهانی شدن عالوه بر آثار مثبت، آثار منفی نیز بر وضعیت اشتغال زنان داشته است که 

مهمترین آن عبارتند از:
1. بازار کار زنان ناامن شده است.

2. در نتیجه انحصارات شرکت های چند ملیتی استانداردهای بازار کار خصوصاً برای 
زنان کاهش یافته است و زنانی که در خارج از خانه کار می کنند شغل ها یی با درآمد پایین 
بدست می آورند و به طور متوسط نسبت به مردان حقوق کمتری دریافت می کنند و با توجه 
به اینکه نظام سرمایه داری به کارهایی با دستمزد پایین تکیه می کند تا خود را سرپا نگه دارد 

به-همین خاطر کار زنان به صورت کارهای با دستمزد کم یا کارهایی بدون مزد درمی آید.
3. از دیگر آثار منفی جهانی شدن سرمایه داری استفاده جنسی از زنان و نداشتن امنیت 
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شغلی است )ابریشمی و مهدوی، 1390: 3(.
بنابراین اگرچه با ظهور سرمایه داری مشارکت زنان در نیروی کار افزایش یافته است. این 
امر تا حد زیادی به صورت های نامنظمی از اشتغال با حقوق رسمی، کارهای قابل انجام 
درخانه، کارهای پاره وقت و پیمانکاری ثانوی به جای اشتغال با حقوق رسمی بوده است. 
به گونه ای که کار خانگی در نظام سرمایه داری ماهیتی کاماًل دوگانه و تناقض نما دارد: از 
یک طرف هیچ ارتباطی مستقیمی بر سرمایه ندارد و ارزشی ایجاد نمی کند و از طرفی دیگر 
ارزش ایجاد می کند، زیرا که در به وجود آمدن کاال، نیروی کار سهیم است. کاالیی که وقتی 
در مقابل کاالی دیگر در بازار مبادله می شود، ارزش تولید شده توسط کار خانگی را تحقق 
می بخشد. کار خانگی نظام سرمایه داری به صورت کاری خاص که مفهوم کار انتزاعی برآن 
صادق نیست باقی می ماند و این جنبه است که به آن ویژگی خاصی بخشیده است. آن چه 
کار خانگی تحت نظام سرمایه-داری را مشخص می کند، این است که در فعالیت های 
مرتبط با مصرف انجام می گرد نه به واسطه بازار و خود مصرف به واسطه بازار از تولید 

. )Federica, 1975:187-194( جداشده است
نکته مهم این است که در نظام سرمایه داری نه فقط اجناس ساخته شده به صورت کاال 
مورد مبادله و خرید و فروش قرار می گیرند بلکه کار نیروی انسانی خود به یک کاال تبدیل 
شده و صاحب نیروی کار می تواند آن را بفروشد و سرمایه داری که به آن احتیاج دارد 

می تواند از آن بهره برداری کند.
یکی دیگر از دستاوردهای جهانی شدن سرمایه داری عملکرد شرکت های بزرگ چند 
ملیتی در قالب صنایعی با تکنولوژی جدید برای حصول درآمد بیشتر و همسان سازی در 
تولیدات است که احتماالً بیشترین اثر منفی را بر زنان خواهد گذاشت زیرا حقوق مزد 
بگیری برای زنان به واسطه تکنولوژی جدید حذف خواهد شد. شرکت های فرا ملیتی برای 
حفظ قدرت رقابتی خود در بازارهای جهانی ناچار ند هزینه های تولید را کاهش داده و 
از طریق صنعت زدایی )انتقال صنایع کاربر از مرکز به پیرامون( و تجدید سازمان صنایع 
)جذب نیروی کار ارزان مهاجر از پیرامون( یا هر دو بهره وری تولید خود را به حداکثر 

برسانند )نقیب زاده، 1380: 39(.
انگلس فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی اسارت و تابعیت زن را نتیجه داده ها و فرآورده های 
نهاد جامعه ی طبقاتی و ابزارهای تحت خدمت نظام سرمایه داری می داند، او ریشه همه ی 
خشونت و ستمی که بر زنان می رود را در سرشت سرمایه داری می جوید. در همین نظام 
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سرمایه داری است که زن بر اساس نیاز سرمایه در استثمار نیروی کار و جستجوی مداوم 
در یافتن نیروی کار ارزان تر شکل می گیرد و برای تأمین معیشت خود و خانواده اش وارد 
مناسبات حیات اقتصادی جامعه می شود و به درون کارگاه ها و زیر سیطره ماشین آالت قرار 
می گیرد و اگر چه موفق به کسب استقالل اقتصادی خود می شود ولی هیچ امتیاز اجتماعی 
به دست نمی آورد. به گفته انگلس رهایی تمام انسان ها از بند سلسله مراتب اجتماعی و 
تبعیض و دوگانگی که بر روابط انسان ها حاکم است در فروپاشی سرمایه داری و ابزارهایی 

.)Cliff, 1984:58( که ارزش های آن را تشدید می کند است
با توجه به این گفته ها یکی از حوزه های مورد توجه فمنیست ها اثرات توسعه اقتصادی 
و اجتماعی و سرمایه داری بر زندگی زنان بوده که در این زمینه به نظر تیانو )1987( سه 

دیدگاه با هم رقابت می کنند:
1. نظریه ادغام: طبق این نظریه توسعه با درگیری هرچه بیشتر زنان در اقتصاد به رهایی 

ایشان و نابرابری جنسی می انجامد.
2. نظریه حاشیه ای: طبق این نظریه با توسعه سرمایه داری زنان بیشتر از نقش های تولیدی 
کنار گذاشته می شوند و به قلمرو خصوصی محدود می شوند، در این روند زنان به مردان 

از نظر مالی وابسته می شوند.
3. نظریه بهره کشی: در این نظریه مدرنیزه شدن به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنان 
منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش بهتری پیدا می کنند اما مورد بهره کشی قرار 

می گیرند چون  به آن ها به صورت نیروی کار درجه دوم می نگرند )ابوت، 1380: 71(.

 5-4( تأثیرسرمایه داری  جهانی بر وضعیت اِشتغال زنان از نگاه فمینیسم مارکسیسم
قرن نوزده را می توان قرن حضور نظام مند زنان در مشاغل دولتی و خصوصی نامید. 
با آغاز انقالب صنعتی و افزایش ظرفیت های شغلی، زنان به گفته مارکس تحت فشار و 
نه براساس انتخاب وارد عرصه کار و اقتصاد شدند. با انقالب صنعتی نظام تولید خانگی 
جای خود را به نظام تولید کارخانه ای داد یعنی از مصرف جدا شد که با تمرکز نیروی کار 
در کارخانه و تغییراتی در فرایند تولید همراه بود. با تجزیه فرایند تولید به مراحل ساده و 
اتکاء به تکنولوژی و ماشین آالت به جای عضالت انسان از کارگران مهارت زدایی گردید 
و کارگر ارزان غیرماهر جذب کارخانه ها شد. در این زمان نظام سرمایه داری با تأکید بر 
کاهش هزینه ها موجب رانده شدن بخش هایی از نیروی کار به حاشیه یا بازار کار گشت 
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که معموالً زنان از رانده شده گان به این بخش بودند که بیشتر مشاغل در این بخش عبارت 
بوداند از: فروشندگی، کارهای دفتری و خدماتی که بیشتر زنان را به خود جذب می کرد 

)مشیرزاده، 1381: 34(.
الروس به طور خاص اختراع ماشین تحریر را قهرمان ایجاد تغییر در وضعیت زنان می داند 
و از نگاه او چنین تقاضایی از سوی زنان نبود که به ظهور زنان شاغل منتهی شد، بلکه با 
پیدایش این اختراع زنان به سهولت وارد عرصه ای شدند وآن را از آن خود کرده و حق شان 
را به رسمیت شناختند. غیر از این مشاغل دفتری، زنان در مشاغل خدماتی چون پرستاری، 
مددکاری اجتماعی نیز جذب شده و در اوایل قرن بیستم نسبت زنان در این بخش به هفتاد 
درصد کل نیروی کار شاغل در آن بخش رسید. در این میان نظام سرمایه داری می کوشید 
تا آگاهی اجتماعی و سیاسی زنان را که به طبع گسترش حضور آن ها در بازار کار، افزایش 
داده و با تبلیغاتی که گاه رنگ تناقض داشت آن ها را به سطوح باالتر اشتغال فراخواند 

)مشیرزاده، 1381: 35(.
بنابراین سرمایه داری اگر چه باعث اشتغال بیشتر زنان شده است اما بیشتر، آن ها را در 

سطوح پایین و کارهایی با دستمزد پایین قرار داده است.
نظام  در  زنان  اشتغال  وضعیت  افول  دهنده  نشان  که  شاخص هایی  قسمت  این  در 
سرمایه داری بین المللی و قرار گرفتن آن ها در بخش های حاشیه ای با دستمزد کم است، 

ارائه می شود.

1-5-4( جاذبه جنسی در نظام سرمایه داری و استفاده ابزاری از آن
در نظام سرمایه داری زنان بیشتر به عنوان  ابزارمورد استفاده قرار می گیرند. غرب با استفاده 

ابزاری از زنان حقوق آن ها را در جهت افزایش قدرت نظام سرمایه داری طراحی می کند.
نظام سرمایه داری جاذبه جنسی زنان را دور باطل تولید و مصرف و لذت قرار داده است 
به طوری که امروزه جاذبه جنسی زن یکی از استوانه های اصلی نظام سرمایه داری محسوب 
می شود. این نظام بر پایه تولید انبوه و مصرف استوار است. علم و تکنولوژی مدرن تولید 
انبوه را ممکن ساخته است ولی تولید انبوه اگر فروش و مصرف نداشته باشد قابل دوام 
نیست، اگر یک طرف سیستم سرمایه داری تولید است طرف دیگر مصرف است، به همین 
جهت پیدا کردن مصرف کننده برای تولیدات سرمایه داری در نظام سرمایه داری اهمیت 
دارد. جاذبه جنسی زن اگر با افسون هنر تلفیق شود توانایی سحر انگیز برای تغییر روانی 
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جامعه را دارد. مخالفت زنان با استفاده شرکت های تبلیغاتی از جاذبه جنسی زن که جزء 
اجتناب ناپذیر سیستم  اقتصادی سرمایه داری است با شکست مواجه شده است )مکنون 
و آشتیانی، 1384(. جاذبه جنسی زن مثل علم و تکنولوژی در سیستم اقتصاد سرمایه داری 
نقش اصولی و کلیدی دارد و نظام سرمایه داری مثل ترازو و کفه است که توازن این دو 

کفه را حفظ می کند. علم و تکنولوژی در کفه تولید و جاذبه جنسی زنان در کفه مصرف.

 2-5-4( بازار کار ثانویه
اشتغال زنان در کارخانه ها به معنای ورود آن ها به بازار کار بود. کارگران باید در شرایط 
مساوی دستمزد برابر دریافت کنند و نباید براساس جنسیت و نژاد نابرابری ایجاد شود اما 
عماًل سرمایه داری به دلیل نیاز به کاهش هزینه نیروی کار و در نتیجه کاهش هزینه تولید و 
افزایش سود، بخش هایی از نیروی کار را به حاشیه می راند و آن چه تحت عنوان بازار کار 
ثانویه است شکل می گیرد. این بازار زمینه عرضه و تقاضای کار برای زنان است. بازار ثانویه 
از یک سو میدان عرضه و تقاضای کارهای کم دستمزد در داخل هر یک از بخش اقتصاد 
است که عمدتاً غیر ماهرانه اند؛ از سوی دیگر عرضه مشاغل مربوط به حوزه خاصی از 
اقتصاد است که دستمزد در آن ها کاماٌل پایین تر از سایر حوزه ها است )مشیرزاده، 1381: 
32(. یکی از جلوه های اصلی حضور زنان در بازار کار ثانویه تمرکز آنان در صنعت پوشاک 
است که از یک سو کاٌل سطح دستمزد در این حوزه چندان زیاد نبوده و از سوی دیگر زنان 
نسبت به هم قطاران مرد خود در شرایط نامساعدی قرار دارند.از دیگر حوزه هایی که زنان 
کارگر در اَن اشتغال داشتند حوزه هایی با مشاغل فصلی است که امکان داشتن کار ثابت را 

از آن ها سلب می کند.

3-5-4( ارتش ذخیره کار
فمنیست های مارکسیست در تالش برای اینکه جایگاه زن در بازار کار را ازطریق بررسی 
نظام تولید سرمایه داری توضیح دهند تحلیل هایی از این موقعیت در بازار کار به عمل 
آورده اند. یکی از این تحلیل ها نظریه ارتش ذخیره کار است که سرمایه داری با استفاده 
از ارتش ذخیره کار باعث کاهش ارزش نیروی کار می شود )مشیرزاده، 1381: 30(.  زنان 
بخشی از این ارتش ذخیره کار بودند و با توجه به ایدئولوژی خانه نشینی به سهولت می شد 
آن ها را به خانه برگرداند به گونه ای که هر وقت تقاضای باال برای نیروی کار که احتمال 

53

تی
سيس

رك
 ما

سم
ميني

ه ف
ظري

اه ن
 نگ

 از
ان

 زن
دی

صا
 اقت

ت
ضعي

ر و
ی ب

ملل
ن ال

ی بي
دار

ايه 
سرم

ير 
 تأث

سی
رر

و ب
قد 

ن



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

افزایش دستمزدها را به همراه داشت کارفرما به ارتش ذخیره کار روی می آورد و زنان از 
این نظر ارتش ذخیره کار انعطاف پذیر را تشکیل می دهند که با کسادی بازار، تقاضای کم 
برای نیروی کار و افزایش بیکاری به خانه های شان بر می گشت  )امیری، 1378: 274(. این 
امر بخصوص برای زنان متأهل بیشتر صادق است چون از لحاظ دستمزد به شوهران شان 

وابسته اند و شغل دیگری ندارند.

4-5-4( جدایی سپهر عمومی )حوزه تولید( از سپهر خصوصی )حوزه مصرف(
جدایی میان سپهر عمومی و خصوصی پیامدهای عمیقی برای روابط و هویت های مبتنی 
بر جنسیت داشت. زنان به عنوان یک جمع در تصمیم گیری ها و اقدامات عمومی در معنای 
ما قبل سرمایه داری آن نقشی تعیین کننده نداشتند اما در تولید و در نتیجه حیات جامعه 
نقشی تعیین کننده داشتند. تقسیمی میان خانواده و جهان تولید وجود نداشت و کار آن ها 
همانند کار مردان ارج نهاده می شد. اما با این تحوالت )ظهور سرمایه داری(، زنان به سپهر 
خصوصی رانده شداند که کاری که در آن صورت می گرفت دیگر کار محسوب نمی شد 
زیرا کار تولیدی نبود و زنی که در خانه کار می کرد صرفاً خانه دار بود و این مرد بود که 

نان آور تلقی می شد )هی وود، 1379: 409-416(.
از سوی دیگر در شرایطی که تقسیم بندی میان دولت و جامعه مدنی شکل می گرفت و 
سپهر عمومی به بخش های مختلف تقسیم می شد زنان از آن کنار گذاشته شدند. در کنار 
جدایی میان سپهرهای خصوصی و عمومی آینده ای شکل گرفت که به انگاره خانه نشینی 
معروف شد. شعار این انگاره تجلیل از نقش خانگی زنان و تأکید بر جدایی قلمروهای 
زنان و مردان بود و به نظر می رسید که جدایی دو سپهر عمومی و خصوصی همراه با انگاره 
خانه نشینی کارکردهایی برای سرمایه داری پر تنش این دوره داشت. این تفکیک، روشی 
بود برای کاهش تضادهای تنش زا به این شکل که خانواده می توانست برای مردانی که در 
عرصه عمومی درگیری ها رقابت ها و تعارضات حاکم بر زندگی سرمایه داری را تجربه 
می کردند محلی امن باشد و کمک روحی و روانی زن در خانواده به عنوان عامل رهایی 
روحی مردان از مشکالت محل کار مورد تأکید قرار می گرفت، البته شاید این کارکرد بیشتر 
مناسب حال مردان طبقه متوسط بود که همسرانشان معموالً اشتغال بیرون از منزل نداشتند 
و در نتیجه می توانستند حمایت عاطفی برای مردان درگیر کار و رقابت فراهم سازند 

)فریدمن،1381: 45(.
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5-5-4(  پیدایش خانواده هسته ای
در خانواده کشاورز و تولید ما قبل عصر صنعتی، زنان موقعیت اجتماعی باالتری را دارا 
بودند و منزلت شان بیشتر از خانواده مصرفی زندگی شهری ما یعنی خانواده هسته ای بود. 
در مدت زمانی که کشاورزی براقتصاد مسلط بود خانواده کشاورز خانواده موفق بود تا اینکه  
وضعیت مذکور با ظهور سرمایه داری انحصاری صنعتی و خانواده هسته ای به کل دگرگون 
شد. خانواده هسته ای در جهت منافع مردان در نظام سرمایه داری پایه گذاری شده بود زیرا 
پیش از پیدایش خانواده هسته ای، مردم در گروه هایی به صورت اشتراکی زندگی می کردند. 
همه زنان برای مردان و همه مردان برای زنان بودند ولی در خانواده هسته ای زنان کاماًل 
به شوهران شان وابسته بودند. بنابراین زنان با از دست دادن موقعیت خودکفایی اقتصادی 
خویش منزلت اجتماعی شان را از دست دادند و ارزش اجتماعی زنان در نظام سرمایه داری 

به پایین ترین حد خود رسید.
فمنیست های مارکسیست معتقدند یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن تفاوت های 
میان زن و مرد به نهاد خانواده برمی گردد. خانواده در واقع چیزی نیست جز نظامی از 
نقش های مسلط که مردان نهاد خانواده را برای حفظ دارایی خود و انتقال آن به وارثان 

حقیقی شان تشکیل دادند )وینسنت، 1378: 286(.

6-5-4( نابرابری جنسیتی در اثر جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی
یکی از مارکسیست های فمنیست به نام خانم الکساندر کولنتای معتقد است که مشکل 
عمده نابرابری، بقا و ادامه مالکیت خصوصی است ولی، احساس مالکیت جنسی را به عنوان 
آخرین نشانه ذهنیت مالکیت خصوصی دانسته که باید از طرف دولت ممنوع گردد. براین 
اساس پیدایش مالکیت خصوصی، روابط و مناسبات اجتماعی غلط نهاد خانواده، نظام 
پدرساالری و بازداشتن زنان از تولید عمومی از جمله عوامل مهم نابرابری میان زن و مرد 

محسوب می شود )همان، 286(.
عالوه بر این یکی از ویژگی های بارز سرمایه داری و به طور کلی جامعه طبقاتی، نابرابری 
جنسی است. مردان در اقتصاد، سیاست و فرهنگ اند در حالی که زنان نقش فرمانبر را بازی 
می کنند. سلطه گری مردان ویژگی جامعه طبقاتی گردیده است و این سلطه گری را مالکیت 
خصوصی، دولت، کلیسا و شکلی از خانواده که در خدمت منافع مردان بوده است حمایت 
کرده و این جامعه طبقاتی بوده که زنان را از حق مشارکت در وظایف اجتماعی بازداشته 
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است. بنابراین در جوامع اولیه که بر پایه روش تولید اشتراکی بنیان نهاده شده بودند زنان 
به مثابه رهبران فرهنگی و تولیدی جامعه تلقی می شدند. آنان در مسائل قبیله ای موقعیت 
باالیی داشتند و مردان هیچ محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کردند. اما پیدایی جامعه طبقاتی، 
مالکیت خصوصی و ازدواج تک همسری این آزادی زنان را از بین برد و تا زمانی که 
زنان نهادهای اشتراکی خود را حفظ کرده اند هیچ نیرویی نتوانست آنان را از قدرت برکنار 
کند. اما با ظهور نظام جدید مالکیت خصوصی زنان پراکنده شدند و نیروی اجتماعی خود 
را از دست دادند و این دو نهاد یعنی مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی از نتایج ظهور 
سرمایه داری بودند. بنابراین شاخص ها یی که در این قسمت ارائه شدند نشان می دهند که 
سرمایه داری اگر چه باعث ورود زنان به عرصه عمومی شده است اما بیشتر آن ها را در حرفه 

و مشاغل بی ارزش قرار داده است.

نتیجه گیری:
بیشتر فمنیست ها در بحث تفاوت میان زنان و مردان قائل به برابری در همه قلمروها 
هستند و وجود تفاوت میان زن و مرد را نه یک تفاوت ذاتی و طبیعی بلکه زاییده قالب های 
نادرستی می دانند که فاقد مبنای علمی اند. بر این اساس راه برقراری برابری کامل در جامعه 

را حذف کلی تمایزهای بین زن و مرد در همه ابعاد می دانند.
دو واقعه تاریخی و انقالبی در غرب، یعنی توسعه سرمایه داری صنعتی و دموکراسی 
نمایندگی، در ظهور جنبش های بیداری زنان نقش عمده داشته است زیرا وارد شدن زنان به 
اقتصاد صنعتی و کسب نقش های سیاسی همراه با جای گرفتن آن ها در پایین هرم مسئولیت، 
وظایف و دستاوردهایی برای اَن ها به وجود می آورد و با اینکه سرمایه داری جهانی ورود 
زنان را به نیروی کار صنعتی تشویق کرد و موجب حق انتخاب، افزایش بهره وری، افزایش 
سطح آگاهی )از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی و توسعه ارتباطات(، افزایش مشارکت 
آن ها در بازار کار که این خود منجر به افزایش درآمد آن ها می شود، شد. اما با توجه به 
اینکه نظام سرمایه داری به کارهایی با دستمزد پایین تکیه می کند تا خود را سرپا نگه دارد، 
موجب رانده شدن بخش هایی از نیروی کار به حاشیه یا بازار کار گشت که معموالً زنان از 
رانده شدگان به این بخش بودند. در این بخش کار زنان به صورت کارهای با دستمزد کم یا 
کارهایی بدون مزد درمی آید و به عنوان نیروی کار غیر ماهر در سطح پایین تر امور اداری قرار 
می گرفتند. از طرفی باتوجه به اهمیت پیدا کردن مصرف کننده برای تولیدات سرمایه داری 
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زنان در این نظام مورد استفاده تبلیغاتی قرار می گرفتند.
بنابراین اگرچه با ظهور سرمایه داری مشارکت زنان در نیروی کار افزایش یافته است. این 
امر تا حد زیادی به صورت های نامنظمی از اشتغال با حقوق رسمی، کارهای قابل انجام 
درخانه، کارهای پاره وقت و پیمانکاری ثانوی به جای اشتغال با حقوق رسمی بوده است. 
در نتیجه گسترش سرمایه داری صنعتی بود که زنان را از انواع کار مزدی و تخصصی کنار 

گذاشت و به حاشیه راند.
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چکیده
مسئله گذار یا فرصت عمل سیاسی به دموکراسی در کشورهای پساکمونیستی جلوه های 
متفاوتی داشته است، جمهوری خلق چین با رشداقتصادی سرسام آور، خاصه بعد از 
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، امیدها و تردیدهایی را در آینده سیاسی این کشور 
درپی داشته است. اینکه سربرآوردن غول سرمایه داری از متن برخاسته  اندیشه مارکسیستی 
مائوزودن تا چه اندازه با آرمان چپ انطباق دارد؟ و اینکه سازوکار اقتصاد بازار بنیاد تا چه 
اندازه الهام بخش نظام لیبرال دموکراسی است؟ نمایشی از توافق و تضاد، تردید و خشنودی. 
این گفتار با اتکاء بر دو مقاله اسالوی ژیژک Slavojzizek روانکاو- فیلسوف اسلونیایی تحت 
عنوان: »تبت، رؤیا و واقعیت« Dream and Reality و »چین« Valley of tears، با استفاده 
از استعاره ی دره اشک های داهرندورف فیلسوف تلفیق گرای آلمانی انگلیسی در کتاب: 
 Morals Revolution and Civil 1989 Society(اخالقیات، انقالب و جامعه مدنی
after( تصویری محتوم از گذار به دموکراسی ارائه می نماید. جاده ای که به ناچار باید از 
دره اشک ها Valley of Tears بگذرد، لحظه ای دردناک لیکن ضروری، از دره اشک ها تا 

سرمایه داری اقتدارگرا.
واژگان کلیدی: گذار، دموکراسی، لیبرالیزم، سرمایه داری اقتدارگرا، چین
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مقدمه
صاحب  نظران اقتدارگرایی را نظامی سیاسی تعریف می کنند که در آن گروهی کوچک 
از افراد به اعمال قدرت بر دولت می پردازند بدون آنکه به لحاظ قانونی به مردم پاسخگو 

باشند )اونیل، 1386: 152(.
در عین حال اقتدارگرایی در اصل ترجمانی از نیروهای اقتصادی و نهادها است. از نگاه 
لیبرال ها پیوند محکمی میان بازارها و اقتدارگرایی وجود دارد. از این منظر بازار آزاد با به 
وجود آوردن طبقه متوسط به تضعیف حکومت اقتدارگرا کمک می کند. کمونیست ها با این 
مسئله موافق هستند که پیوندی قوی میان امور سیاسی و اقتصادی وجود دارد با این حال 
براساس دیدگاه آن ها سرمایه داری اغلب به جای آنکه راه حلی برای اقتدارگرایی باشد منبعی 

برای آن است )همان، 157(. 
به گفته کمونیست ها حتی در زمانی که کشورهای ثروتمند در قلمرو خود اقتدارگرایی 
می نمایند  پشتیبانی  از کشور  در خارج  اقتدارگرایی  استمرار وجود  از  می کنند  رد  را 
چراکه از این راه بهتر قادراند کشورهای فقیر را استثمار نمایند. از این حیث بازارهای 
آزاد آن گونه که در چین مشاهده می شود موتورهای تولید ثروت به دشمنان دموکراسی 
آلمان دهه  پیدا کرد )همچون  را  نمونه هایی  توان  مبدل می شوند. در عین حال می 
30 قرن بیستم( که به لحاظ ناکامی سرمایه داری عموم مردم آماده شدند محدود شدن 
آزادی را در ازای برقرار سطح بیشتری از امنیت اقتصادی بپذیرند. با این حال حتی 
بسیاری که خودشان دیدگاه لیبرالی در زمینه امور سیاسی و اقتصادی دارند این پرسش 
برایشان مطرح است که آیا اقتصاد بازار به طور خودکار به دموکراسی منجر می شود؟ 

مصداق  این تحول  کشور چین است.
 چین از اسطوره های زمانه ماست. این کشور زمانی امپراطوری باشکوهی بود لیکن 
در سده های 18 و 19 میالدی راه زوال پیمود. از سال 1949 با انقالب سوسیالیستی به 
رهبری مائوزدون باردیگر بازسازی قدرت خود را آغاز نمود. تجربه اول چین در روزگار 
سوسیالیستی شکستی تمام عیار بود، اما تجربه بعدی آن با اصالحات دن شیائوپینگ با 
کامیابی همراه بود. چین در سه دهه اخیر با رشدی سرسام آور به قدرتی غیرقابل انکار 
در عرصه اقتصاد جهانی مبَدل گردید. لیکن همپای ستایش ها و تحسین ها تردیدهایی نیز 
درباره استمرار رشد چین و همچنین گذار به دموکراسی هماهنگ با رشد اقتصادی مطرح 

شده است.

62



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

وضعیت گذار يا فرصت عمل سیاسی 
وضعیت گذار به دموکراسی وضعیتی است که در آن احتمال دگرگونی اساسی در 
ساختار دولت و دست به دست شدن قدرت سیاسی وجود دارد. به تعبیری وضعیت 
گذار وضعیتی است که در آن هم احتمال تحکیم رژیم حاکم و هم احتمال پیدایش 
وقوع  متضمن  طبعًا  دموکراسی  به  گذار  منظر  این  از  دارد.  وجود  دموکراتیک  رژیم 
مبارزه قدرت در درون جامعه سیاسی است. جامعه سیاسی در حال گذار از چند جزء 
تشکیل شده است. اول: رژیم حاکم که دستگاه های اصلی اجبار و قدرت را در تصرف 
انحصاری خود دارد، این جزء از جامعه سیاسی هدف اصلی در اصالح، تغییر و یا 
سرنگونی است. دوم: گروه های معارض و مخالف رژیم )اپوزیسیون( خواه اپوزیسیون 
درونی و یا اپوزیسیون بیرونی، خواه اصالح طلب، خواه انقالبی. سوم: منابع منازعه، 
مخالفین  یا  و  آن  حفظ  برای  نخبگان  که  غیرمادی  و  مادی  امکانات  ابزارها،  شامل 
)اپوزیسیون( برای دستیابی به آن به کار می برند، از این منظر می توان شرایط گذار را 

فرصت عمل سیاسی توصیف کرد )بشیریه، 1385: 50(.

 ویژگی های وضعیت گذار 
1. افزایش شمار نیروها و به تبع آن افزایش و تکثیر مواضع ایدئولوژیک.

2. پراکنده، اتفاقی و پیش بینی ناپذیر بودن فرایندهای دموکراتیک طی مبارزات سیاسی.
3. تردید در مرجعیت اقتدار و افزایش زمینه های سرپیچی و نافرمانی.

4. شکننده بودن ائتالف میان نیروها و بازیگران سیاسی )قدرت حاکم و اپوزیسیون(.
5. دو قطبی شدن کشمکش های سیاسی و نادیده گرفتن اختالفات جزئی.

با ویژگی های برشمرده در وضعیت گذار، شرایط پیدایش گذار یا فرصت عمل سیاسی 
براساس تجارب تاریخی گذارهای دموکراتیک می تواند ایجاد گردد.

اول: پیدایش اراده اصالح رژیم از باال، انگیزه اصلی در این حالت غالباً دو دستگی میان 
نخبگان است.

دوم: پیدایش شرایط گذار، گسترش و تشدید فعالیت اپوزیسیون و اعمال فشار بر رژیم.
سوم: پیدایش گذار و یا فرصت عمل سیاسی ناشی از شورش و جنبش های توده ای 
از پایین که عموماً چنین وضعیتی از فقدان شکاف در میان نخبگان حاکم و یا ضعف 

اپوزیسیون مایه می گیرد )بشیریه، 1385: 53(.
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گذار به دموکراسی )جامعه مدنی یا جامعه توده ای(
با این چشم انداز، سؤال مهمی که مطرح می شود )به نحو عموم در مورد کشورهای در 
حال گذار و همچنین کشور چین( این است که کدام یک شرایط اجتماعی در وضعیت گذار 
ممکن است؟ جامعه  توده ای یا جامعه مدنی؟ به تعبیر کورن هوزر در کتاب سیاست جامعه 
توده ای، جامعه توده ای؛ جامعه ای است که در آن نخبگان به آسانی در معرض نفوذ توده ها 
قرار می گیرند و توده ها نیز به سهولت به وسیله نخبگان بسیج  پذیر هستند. از این نگاه جامعه 
توده ای مناسبتی با گذار به دموکراسی که نیازمند پیدایش گروه ها و اپوزیسیون دموکراتیک 
ندارد، برعکس تجربه تاریخی نشان می دهد که گسترش شبکه تشکیالت مدنی مانع از 
پیدایش جنبش های توده ای و ضد دموکراتیک شده است. لذا در وضعیت گذار معموالً 
دو مجموعه و ترکیب از بازیگران در برابر یکدیگر قرار می گیرند: یکی مجموعه نیروهای 
رژیم و دوم مجموعه احزاب و سازمان های اپوزیسیون. اما وضعیت گذار یا فرصت عمل 
سیاسی وقتی به پایان می رسد که یا رژیم حاکم مضمحل شود و یا اپوزیسیون سرکوب و 
رژیم موجود بالمنازع تداوم یابد، به همین دلیل وقوع هریک از دو گزینه  در نهایت بستگی 
به چگونگی جهت گیری وضعیت های مسلح دارد. نمونه های تاریخی این نوع گذارها 
بعد از فروپاشی دیوار برلین بین سال های 1989 تا 1991 نشان می دهد که کشورهایی با 
درجات مختلف به دموکراسی گذار نموده اند، گذار از باال همچون روسیه و یوگسالوی 
و یا آلمان شرقی، آلبانی، بلغارستان و تا حدی رومانی به واسطه فشار نخبگان اپوزیسیون 
و بسیج توده ای و دو دستگی میان نخبگان رژیم به دموکراسی گذار نموداند گرچه در 
کشورهایی همچون آلبانی و رومانی و حتی آلمان شرقی دارای اپوزیسیون بسیار ضعیفی 
بودند. از این منظر تجربه گذار به دموکراسی در 27 کشور حوزه اروپای شرقی، تعاقب 
فروپاشی شوروی در سال 1991، تجربه ای یکسان نبوده است. حتی دموکراسی روسی نیز، 
دموکراسی ضعیف و تحکیم نیافته است. چراکه نهادهای کثرت گرا برای نمایندگی منافع 
ضعیف هستند و گروه های ذی نفعی که دارای پایگاه عمومی هستند در حاشیه قرار دارند. 

مضافاً اینکه حزب کمونیست روسیه نیز همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

چین: دره اشک ها 
بسیاری از غربی ها بر این باورند که رشد انفجارآمیز سرمایه داری در چین زمینه ساز 
دموکراسی سیاسی به عنوان پیامد طبیعی سرمایه داری باشد. لیکن نگاهی از سر تأمل به 

64



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

سرعت چنین امیدواری را شکننده می سازد.
چین امروز نه تنها تکرار اروپا و یا ادامه رشد سرمایه داری از نوع اروپایی اش نیست 
بلکه نوعی انحراف و اعوجاج شرقی در سرمایه داری است. در اوایل دوره مدرن غالب 
کشورهای اروپایی فاقد دموکراسی بودند. بر فرض اگر کشورهلند در اواسط قرن 17 یک 
کشور دموکراتیک محسوب می شده است، دموکراسی آن خاص نخبگان ثروتمند لیبرال 
بود نه دموکراسی کارگران، سرمایه داری در چنین شرایطی از استبداد و خشونت مستقر 
گردید. چیزی که به امروز چین بسیار شباهت دارد. دولتی متشکل از مردمی که دولت آن ها 
را به طبقه کارگر تبدیل نموده است. به این طبقه آموزش و نظم داده، تا به پذیرش نقش 

جدیدشان آماده شوند.
چیزی که ما از  لیبرال دموکراسی و آزادی هایی  چون اتحادیه های صنفی، رأی همگانی، 
آزادی مطبوعات  و ... انتظار داریم، محصوالتی دور از انتظار سرمایه داری است. طبقات 
فرودست  در مبارزه طوالنی و دشوار آن را به دست می آورند. این ها یادآور مانیفست 
کمونیستی در قرن 19 است که کارل مارکس و فردریش انگلس مطرح کردند. امروز 
دموکراسی های بورژوایی به استثناء لغو مالکیت خصوصی، بسیاری از آن خواست ها مانند 
مالیات بر درآمد توسعه، آزادی آموزش و پرورش عمومی، لغو کارکودکان که همه در نتیجه 
مبارزات مردمی به دست آمده است، اموری پذیرفته شده اند. پس با این توصیفات، هیچ چیز 
عجیب و غریبی در امروز چین وجود ندارد. چرا که این ها صرفاً تکرار گذشته ی فراموش 
شده ی ما است. حال اگر منتقدان لیبرال غربی سؤال کنیم که رشد سریع چین تا چه اندازه 
با چارچوب دموکراسی سازگار است و علت افزایش بی اعتمادی به دموکراسی در چین 
چیست؟ مطابق نظر فیلسوف آلمانی- انگلیسی رالف دارندورف  این یک واقعیت است که 
بعد از هر تغییر انقالبی، دستیابی به رفاه جدید تنها از طریق دره اشک ها  امکانپذیر است. 
به بیان دیگر بعد از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، بالفاصله نمی توان به اقتصاد بازار موفق 

دست یافت، رفاه محدود اما واقعی سوسیالیستی، اولین گام ضروری، ولی دردناک است.
انتخاب  تا  طوالنی  مرحله  آخرین  میانه ی  عبور  این   )Dahendorf( داندورف  برای 
کشورهای  رهبران  برای  بزرگ  و وسوسه  تردید  یک  این  نتیجه  در  است.  دموکراتیک 
دموکراتیک است تا برای منافع کوتاه مدت انتخاباتی، تغییراتی دشوار  را به تعویق بیاندازند.
در اروپای غربی، چرخش از دولت رفاه به سوی اقتصاد جهانی، گام های دردناکی همچون 
امنیت کمتر و حمایت اندک اجتماعی را درپی داشته است. در کشورهای پساکمونیستی 
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نتایج حاصل از نظم نوین دموکراتیک، اقشار بزرگی از این جوامع را ناامید نموده است. 
دستیابی به دموکراسی در روز باشکوه سال 1989 با فراوانی مصرف تلقی می  شد، امروز بعد 

از 20 سال، با از دست رفتن فراوانی، دموکراسی نیز مورد سرزنش قرار می گیرد.
اکثریت جامعه در مقابل تغییرات  این برداشت که: اگر  به  اشتباه داندورف در توجه 
ساختاری مقاومت کنند لیکن اگر نخبگان روشنفکر قدرت را به دست بگیرند آن وقت 
حتی با روش های غیردموکراتیک می توانند پایه های دموکراسی را ایجاد نمایند. در همین 
راستا است که فرید ذکریا )f.zakria(  سرمقاله  نویس نیوزویک اشاره می نماید که راه افتادن 
دموکراسی در کشورهای توسعه  یافته تنها از طریق اقتصادی امکان پذیر شده است. او 
می گوید در کشورهای در حال توسعه، دموکراسی زودرس می تواند به فاجعه اقتصادی و 
سپس به استبداد سیاسی منجر گردد. جای شگفتی نیست که امروز در کشورهای موفق       و 
در حال توسعه ای همچون تایوان، کره جنوبی و شیلی، دست یابی به دموکراسی کامل، تنها 

پس از یک دوره ی حکومت های اقتدارگرا محقق شده است.
آیا این استدالل نشانگر این نیست که راه چین به سرمایه داری، مسیری مخالف با راه 
روسیه است؟ در روسیه بعد از سقوط کمونیسم، پیگیری سریع و مستقیم جهت رسیدن به 
سرمایه داری و دموکراسی آن هم از طریق شوک تراپی، به ورشکستگی اقتصادی منجر شد. 
در اینجا دالیل خوبی برای این بدبینی فروتنانه وجود دارد که مشاوران غربی اقتصادی که 
به بوریس یلتسین این پیشنهاد را مطرح کردند واقعاً به تقصیر بودند و یا اینکه در جهت 
تضعیف جایگاه اقتصادی روسیه در خدمت به ایاالت متحده این پیشنهاد را مطرح کردند؟ 
ازآن سو چین از مسیری که شیلی و کره جنوبی به سرمایه داری رسیده اند، با استفاده از 
قدرت بی رقیب دولت اقتدارگرا با کنترل بحران های اجتماعی توانسته است ترکیبی از مدل 
چینی از حکومت کمونیستی با سرمایه داری را به نمایش بگذارد. با وجود حکومتی اقتدارگرا 
چین به سرعت توسعه یافته است. از آن سو ما چپ ها، به جای تعجب با صدایی از- توهم 
استالینی- می گوییم شاید کسانی که در مورد عدم دموکراسی در چین نگران هستند، بیشتر 

از همه نگران توسعه روزافزون آن در مقام ابرقدرت جهانی در برابر غرب هستند.
امروز تراژدی جهش بزرگ به جلو در قالب »هر خیابان یک آسمان خراش« تکرار همان 
کمدی جهش بزرگ به سمت جلو برای نوسازی با شعار قدیمی »هر روستا یک ذوب آهن 
است«. این همان رندی و طنز برجسته تاریخ است چرا که مائوزودن خود شرایط و زمینه های 
ایدئولوژیک برای توسعه سرمایه داری را فراهم نموده است. او در فراخوان انقالب فرهنگی 
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به نیروهای جوان می گفت: »منتظر شخص دیگری هستید که به شما بگوید چه بکنید، شما 
خود حق عصیان دارید! بنابراین شما در اندیشه و عمل تان در تخریب آثار فرهنگی، حمله 
به بزرگان از سوی دولت و حزب تنها نیستید«، در این راستا، حمله سازمان دهی شده به 
کمون ها سرکوب شدید و سریع توسط دولت به کار بسته شد. مائو تمامی اشکال قدرت را 
به حداکثر ظرفیت و بدون محدودیت به دنبال چنین شور انفجارآمیزی که تا آن زمان شنیده 
نشده بود به کارگرفت. آخر کار نیز ارتش را برای برقراری نظم به میدان آورد در جریان 
انقالب فرهنگی پارادوکس این بود که نبرد اصلی میان دستگاه حزب کمونیست و دشمنان 
سنتی آن نبود بلکه میان حزب کمونیست و نیروهایی بود که خود مائو ایجاد کرده بود. 
امروزه حزب محصول انفجار سرمایه داری است که خود ایجاد کرده است با این استدالل 
که در مبارزات انتخاباتی اخیر، احیای مارکسیسم در چین در قالب ایدئولوژی دولتی کارآمد 
حاوی پیامدهای فروپاشنده ای در چین امروز است. عده ای می توانند با دیدن این تنگناها، 
آن را تهدیدی برای آزادسازی سرمایه داری و یا نوعی بازگشت به مارکسیسم و یا نهادیه 
شدن و پیروزی کامل سرمایه داری تلقی نمایند. برای نمونه اقدامات اخیر چین در تضمین 
مالکیت خصوصی حرکتی که غرب آن را به عنوان یک گام مهم قانونی مورد ستایش و 

تقدیر قرار داده است.
اما سؤال اینجا است که چه نوع مارکسیسم برای چین امروز مناسب است. نخست باید 
اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به این تفاوت میان مارکسیسم و  چپ گرایی مدتی است 
که به هرگونه دفاع از آزادی کارگران در قالب اتحادیه های کارگری در نظام سرمایه داری 

اطالق می شود.
لیکن مانیفست مارکسیستی می گوید که کلید پیشرفت اجتماعی در توسعه نیروهای تولید 
است و در این نوع از توسعه است که شرایط برای نوسازی سریع از نوع مارکسیستی مهیا 

می نماید.
در چین امروز فقط رهبری حزب کمونیست، اداره کننده این مدرنیزاسیون شتاب زده 
است. به ویژه مکتب کنفوسیوس که عامل تبدیل چین به یک جامعه هماهنگ شده است. 
در گذشته در تعالیم سنتی مائونیستی، دشمن اصلی، تهدید بورژوایی بود. این در حالی 
است که در چشم نخبگان حاکم امروز چین، دشمنی و تضاد اصلی میان اعضای حزب 
کمونیست حاکم که از توسعه نامحدود سرمایه داری منتفع شده اند و خطرات شورش های 
کارگران و دهقانان است )تهدید شورش های کارگری و دهقانی جای تهدید اصلی نفی 
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تهدید بورژوایی را گرفته است(  
در همین سال گذشته، دولت چین در راستای سرکوب ناآرامی ها، به تقویت برخی از 
دستگاه های سرکوب از جمله واحدهای ویژه پلیس ضد شورش مبادرت نموده است. 
به نظر می رسد این پلیس بیان واقعیت از اجتماعی است که قصد دارد ایدئولوژی مارکسیسم 

را احیاء نماید.

چین سرمایه داری اقتدارگرا
فوکویاما در یک دهه مانده به پایان قرن بیستم اظهار داشت، پایان جنگ سرد آغازگر سلطه 
ابدی دموکراسی غربی است. چرا که دموکراسی در بازار به عنوان شکل نهایی حکومت 
انسان ها پدید آمده بود. اما موارد قانع کننده ای نشان می دهد که در دو دهه اخیر، ارزش های 
غربی در معرض خطر قرار گرفته است، بیش از همه نفوذ سرمایه داری اقتدارگرای چینی، 

ارزش های غربی را تضعیف می کند.

سرمایه داری اقتدارگرای جدید تغییر پارادایم توسعه پس از لیبرالیزم:
رشد متوسط چین در طول 15 سال گذشته 28/6 بوده، در صورتی که در کشورهای 

)Lee, 2009: 18  ( لیبرال دموکراسی این رشد تنها 62/2 درصد بوده است
حزب کمونیست چین دارای دو هدف تزلزل ناپذیر است؛ اول: چین ثروتمند و دارای 
قدرت و دوم: تضمین انحصار سیاسی حزب کمونیست. جیمز مک گریگور  برای چنین 
سیستمی نام سرمایه داری اقتدارگرا نهاده است. این سیستم به رشد سریع اقتصاد مبتنی 
بر حمایت فوق العاده دولت برای شرکت های دولتی با رهبری، رهبران قدرتمند حزب 
کمونیست راه انداخته است. اما اصالح طلبان در چین بر این باورند که این رشد پایدار 

.)Yaleglobal, 2012( نیست
چرا که بسیاری از رژیم های اقتدارگرا دموکراسی را کاالیی لوکس می دانند که کشورشان 
هنوز توان جذب آن را ندارد. پس ابتدا باید نان را تأمین کرد و سپس به سراغ آزادی 
مردم رفت، آنچه که در کره جنوبی و سنگاپور و تایوان گذشته است. نکته آنکه در دنیای 
واقعی، سرمایه داری و توسعه اقتصادی می توانند با اقتدارگرایی همزیستی داشته باشند. این 
مسئله که آیا در دراز مدت سرمایه داری به شیوه ای گریزناپذیر سبب تحلیل رفتن نظام های 

اقتدارگرایی خواهد شد همچنان سؤالی بی پاسخ است.
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صر نظر از تفاوت دیدگاه های موجود، هم لیبرال ها و هم کمونیست ها در این باور اشتراک 
دارند که ثروت و شیوه توزیع آن عوامل کلیدی در درک پیدایش و استمرار حکومت های 

اقتدارگرایانه به شمار می آیند. 
بسیاری نیز به این باورند که ثروت و نابرابری عنصر کلیدی در روی کارآمدن نظام های 
اقتدارگرا نیست بلکه برعکس اقتدارگرایی به نوعی با مقوله فرهنگ مرتبط است. در این 
رویکرد تأکید می شود که دموکراسی محصول منحصر به فرد آموزه های در هم تنیده تاریخی 
در اروپا است )یعنی پروتستانیسم و بازار آزاد( بااین حال رژیم های اقتدارگرا فارغ از انواع 
مبتنی بر حکومت شخصی، حکومت نظامیان، حکومت تک حزبی از نوع چینی و کره 
شمالی و شبه دموکراسی ها، ابزارهای تقریباً یکسانی همچون اجبار، یارگیری و حامی 

پروری، کیش شخصیت را در اعمال کنترل بهره می جویند.
به همین دلیل چالش امروز غرب نه رژیم های کمونیستی بلکه ظهور قدرت های بزرگ و 
 )Azar Gat.Jun, 2007: 14( .رقبای قدیمی در دوران جنگ سرد همچون چین و روسیه است
باید اعتراف کرد که ائتالف مبتنی ارزش های مادی، ناشی از ماهیت متناقض دنیای 
جدید، گسترش دموکراسی و سرمایه داری را مشکل و شاید غیرممکن سازد. آشکارشدن 
نظم جهانی بعد از جنگ سرد اروپایی ها را عصبی و نگران کرده است، ترجمه مشکالت 
از مسـائل امنیتی به مســـایل اقتصادی و اجتماعی از دالیل اصـلی نگرانی اروپایی هاست: 

.)Ivan Kransvof. marc,2012:30(
به   همین  دلیل چشم انداز سیاسی جهانی، سیگنال پایان تاریخ یا عالمت پایان غرب در 
تعارض میان دموکراسی و سرمایه داری اقتدارگرا ظاهر شده است. جهان بدون شوروی 
لیکن با رویارویی ایدئولوژیک میان کشورهای آزاد و اقتدارگرا، بهترین وجه مناسب برای 

.)Ivan Kratr,2012:30( آمریکاست
درخشان  ضعف  و  قدرت  گفت:  اروپا  مورد  در   2002 سال  در  کاگان  رابرت 
)Power and Weakness( و یوشکا فیشر از اروپا به عنوان یک تجربه و از آمریکا به 

عنوان قدرت یاد کرد.
سرمایه گذاری و رشد سریع تجارت چین با آفریقا نشانه دیگری از چالش سرمایه داری 
دولتی است. تجارت بین چین و آفریقا در سال 2008 بیش از 100 میلیارد دالر برآورد شده 
است، در حال حاضر این روند بیشتر از تجارت با ایاالت متحده آمریکا است. بهره برداری 
از نفت، جاده ها، راه آهن، سدسازی، خطوط لوله و بنادر در آفریقا، تقریباً در همه عرصه ها 
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رابطه چین با آفریقا افزایش یافته است. از این حیث اقتصاد بازار نه تنها هم از منظر اخالقی 
.) Stockholm News,2010,26( و هم از وجه اقتصادی عقب نشسته است

آذرگت استاد امنیت ملی دانشگاه تل آویو ادعا کرده است که قدرت هایی چون چین 
و روسیه با نظام سرمایه داری اقتدارگرا می توانند در مقام یک مدل رقیب، الهام بخش 

.)Stockhalm News( کشورهای در حال توسعه در مقابل مدل لیبرال دموکراسی باشند
حتی این می تواند برای کشورهای اروپایی نیز نگران کننده باشد، چرا که بعد   70سال از جنگ 

.)Ivan Kraster march, 2012:30( جهانی دوم حاال امنیت انرژی اروپا را تهدید می کند
افزایش تمایل مبادله میان آزادی و رفاه، آن گونه که تحقیقات شورای اروپا در سال 2011 
نشان می دهد که امروز ترس رنگ غالب اروپا است. امروز برای اروپایی ها مهم ترین 
نگرانی، نظامی نیست بلکه مهم ترین نگرانی، اقتصادی و از دست دادن زندگی است 

 .) Ivan.Krastev, 2012: 30(
در عین حال سرمایه داری اقتدارگرای چینی ماهیتی کورپورات پیدا نموده است. 

مفهوم دولت کورپورات )Corporate state( که از آن به دولت بسته نیز تعبیر شده، 
ابتکار فردی در عرصه تولید را بسیار مفید و مؤثر افزایش منافع مردم می داند اما می افزاید که 
چون سرمایه داری خصوصی وظیفه مهمی است، مدیریت آن به دلیل وجود سیاست های 
عمومی تولید باید با دولت باشد. در دولت کورپورات کار به عنوان وظیفه ای اجتماعی 
دانسته می شد و کار کردن هم باید سازمان یافته باشد ولی این سازمان را دولت باید به 
رسمیت بشناسد )عالم، 1385: 150(. فعالیتی شدیداً غیررقابتی فعالیتی با کنترل و نظارت 

دولت. 
مطابق تحقیقات بلومبرگ، هفتاد ثروتمند عضو کنگره خلق چین، دارایی بالغ بر 90 
میلیارد دالر را در اختیار دارند، حزب کمونیست چین تحت شعار ناگفته، )نپرس و نگو( 
)asia.Sentinel, 2012:19(. تالش هایی جدید در دورانی پرآشوب را دنبال نموده   است
گرچه چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. لیکن درآمد سرانه آن نشانگر 
کشوری با درآمد متوسط است به همین دلیل این کشور با بزرگ ترین آزمون خود مواجه 

.)Zakaria,2013:20( :است
و آن اینکه آیا توسعه سرمایه داری لزوماً به روی کارآمدن لیبرال دموکراسی می انجامد و 

یا اینکه ما شاهد سرمایه اقتدارگرا و توتالیتر خواهیم بود؟
بسیاری بر این باورند که بحران های موسوم به بهارعربی در مصر، تونس، اردن و یمن 
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هشداری به چین است که کاندیدای بعدی این بحران باشد. شکی نیست که چین با احتیاط 
به حوادث خاورمیانه می نگرد، آمار و ارقام خود دولت 125000 هزار مورد ناآرامی جمعی 
علیه مقامات در سال 2009 را تأیید می کند. اعتراض به فساد، مالیات های محلی عوارض 

و...  
تاریخ معلم بزرگ دولت ها است، اما در حال حاضر پکن به جای آموختن این تاریخ، 

.)janlee Feb, 2012: 12( ایمان استبدادی را محکم در آغوش گرفته است
بخش پایانی

چین: بازمانده  ای از گذشته نشانه  ای از آینده 
مائوزدون ایاالت متحده را ببرکاغذی توصیف کرد، مگ گرگور )MC gregor( در یک 
قیاس مشابه، چین امروز را این-چنین توصیف کرده است: پوست کندن الیه هایی از پیاز 
اقتصادی چین عبارت است از، نظارت ضعیف، اقتصاد پنهان، حسابداری تیره و قدرت 
بی بند و بار در مرکز سیستم و در پشت نمای بازار حزب کمونیست چین، معمار ارشد 
و ذینفع نظام سرمایه داری اقتدارگرا نشسته است. برخی از سوسیالیست ها باور دارند که 
سیستم سرمایه داری اقتدارگرا و سوسیالیستی از حیث احتمال شکست با یکدیگر مشابهت 
دارند این جامعه دچار هر دو تناقضات خاص از سرمایه داری استالینیستی و تالش برای به 
دست آوردن یک مکان در امپریالیسم جهانی از طریق فروش نیروی کار به بازارهای داخلی 
و بین المللی است. چین نمونه بارز از نظریه مارکسی است که سرمایه داری خود گور خود 

 ),Proletarian. Revolution No.25. Winter1997( را می کند
لذا ما باز در این قسمت با همان سؤال تکراری روبه رو هستیم: آیا توسعه سرمایه داری 
لزوماً به روی کار آمدن لیبرال دموکراسی می انجامد و یا اینکه ما شاهد استقرار وسیع 
نظام های توتالیتر و اقتدارگرا خواهیم بود؟ آیا آن گونه که مک گرگور در کتاب معروف 
 ،)No Ancient Wisdom; No Followers( پیروان باستانی، بدون  خود؛ بدون خرد 
تالش چین در بازار سرمایه داری، تالشی نافرجام در دوره ای پرآشوب است؟ یا آن گونه 
که تروتسکی در مورد روسیه تزاری گفته مجموعه ای تبهکار از تازیانه آسیایی و بازار اوراق 

  )Gregor, 2012(.بهادار اروپایی است
یا آن گونه که یوری بورتین ادعا کرده سرمایه  داری و سوسیالیسم پایان تاریخ نیستند بلکه 

کاماًل برعکس، آیا راه حل سومی هم وجود دارد؟
    The year of dangerously  dreaming 2012 در مقاله )ZiZEK( مطلبی که ژیژک
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آن را با وضعیت امروز چین قیاس کرده است. آیا ما شاهد رادیکال تر شدن سرمایه داری 
هستیم؟ پیتر اسالتر دایک )Peter Sloterdiyik( فیلسوف آلمانی گفت: اگر قرار باشد 
 Lee( صدسال دیگر برای کسی که امروز زنده است بنای یادبود ساخته شود لی کوان بود
Kuan yew( رهبر سنگاپور است که بیش از هرکسی وصلت سرمایه داری و اقتدارگرایی را 
ترویج و اجرا کرد، نظمی که کوان با اشاره به ارزش های آسیایی از آن حسن تعبیر می کرده 
قاطعانه در سرتاسر جهان گسترش  اما  با آهستگی  اقتدارگرا  این سرمایه داری  ویروس 
می یابد و از همه بیشتر در چین تحلیلگران اغلب می پرسند چه زمانی دموکراسی سیاسی 
به عنوان مکمل سیاسی طبیعی سرمایه داری خود را تحمیل خواهد کرد اگر دموکراتیزاسیون 
وعده داده شده هرگز از راه نرسد؟ اگر سرمایه داری اقتدارگرای چینی ایستگاهی در مسیر 
دموکراتیزاسیون بیشتر نباشد چه؟ در عوض پایانی باشد که باقی جهان به سمت آن روند؟! 
عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا کشورها شکست می خورند؟ پیش بینی کردند که چین 

بار دیگر به راه زوال خواهد افتاد )دنیای اقتصاد، 21آبان 1392(.
از این منظر قربانی اصلی بحران جاری سرمایه داری دموکراسی است گرچه در اواخر 
نوامبر 2013 دولت چین اصالحاتی را در عرصه اقتصاد آغاز نموده لیکن از اصالحات 
سیاسی خبری نیست. )BBC,nov2013( با این اوصاف چین امروز در مقایسه با سلسله 
تانگ و در قیاس با روسیه تزاری آمیزه ای ناهمگن از تازیانه آسیایی و بازار اوراق بهادار 
اروپایی، می تواند موجودی بازمانده از گذشته و نشانه ای نگران کننده از آینده و بدیلی جدید 

در مقابل سرمایه داری لیبرال باشد.
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چکیده
نیاز روز افزون هند به انرژي باعث شده که برنامه ریزي براي احداث خطوط لوله ی گاز 
طبیعي در وراي مرزهاي هند بخشي از سیاست کالن هندي ها برای تأمین امنیت انرژی این 
کشور باشد و لذا در این مقاله درپی آن هستیم تا با بررسی و مقایسه تأثیرات سه خط لوله ی 
صلح، تاپی و میانمار- بنگالدش- هند بر روی تأمین امنیت انرژی و امنیت ملی این کشور 
و همچنین مناسبات هند با پاکستان، چین و آمریکا، به این پرسش پاسخ دهیم که از میان 
پروژه های موجود براي تأمین امنیت انرژی از طریق خطوط لوله ی فراملی برای هند کدام 
گزینه- با توجه به پیامدهای سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مترتب بر هر یک- از قابلیت 
عملیاتی شدن بیشتری دارد؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می رسد که با توجه به مؤلفه های 
تأثیرگذار همچون نقش هر یک از این پروژه ها در تضمین امنیت عرضه انرژی برای هند، 
عامل پاکستان، عامل چین و عامل آمریکا از یک سو و تأثیرات خط لوله ی صلح بر امنیت 
انرژی و امنیت ملی هند از سوی دیگر، این پروژه بیش از دو گزینه دیگر هم به لحاظ مسائل 
سیاسی و ژئوپلیتیکی و هم از لحاظ مسائل اقتصادي از قابلیت عملیاتی بیشتری برخوردار 

بوده و گزینه مناسبتري براي تأمین انرژي هند به شمار مي رود.
واژگان کلیدی: امنیت انرژی، امنیت ملی، هند، پاکستان، چین

بررسیابعادسیاسی-اقتصادی
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مقدمه
نیاز روزافزون هند به انرژي و اهمیت تأمین امنیت انرژي به منظور نیل به اهداف اقتصادي 
برنامه ریزي شده و همچنین تأثیر شگرف آن بر امنیت ملي هند باعث شده تا سیاستمداران 
هندي تالش هاي مختلفي را براي تأمین امنیت انرژي این کشور در سال هاي آتي به انجام 
برسانند که در این میان، مذاکره و برنامه ریزي براي احداث خطوط لوله ی گاز طبیعي در 
وراي مرزهاي هند بخشي از سیاست کالن هندي ها در این زمینه است. امنیت انرژي به 

معناي گسترده ی آن از دیدگاه سیاستمداران هندي عبارت است از: 
»تضمین تداوم عرضه تجاري انرژي با قیمت رقابتي و به حمایت از رشد اقتصادي و 
برآوردن حداقل معیارها براي مرتفع نمودن نیاز شهروندان در بخش خانگي به شکلي امن، 
راحت و پاکیزه، حتی اگر این تأمین انرژي مستلزم پرداخت یارانه مستقیم توسط دولت 

 )Sharma,160 :2007( .»باشد
از چنین منظري، مؤلفه هایي همچون تنوع بخشي به منابع انرژي به منظور حفظ استقالل 
سیاسي و همچنین تضمین تداوم عرضه آن، از اهمیت انکارناپذیري برخوردار خواهد بود. 
لذا در این مقاله ضمن بررسي اجمالي خطوط لوله پیشنهادي براي انتقال انرژي  هند و 
مقایسه تأثیرات سه خط لوله ی صلح، تاپی و میانمار- بنگالدش- هند بر روی تأمین امنیت 
انرژی و امنیت ملی این کشور و همچنین مناسبات هند با پاکستان، چین و آمریکا، به این 
پرسش پاسخ خواهیم داد که از میان پروژه های موجود کدام گزینه با توجه به پیامدهای 
سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مترتب بر هر یک به منظور تامین امنیت انرژی از طریق 
خطوط لوله فراملی برای هند از قابلیت عملیاتی شدن بیشتری در مقایسه با سایر گزینه ها 
برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می رسد که با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار 
همچون نقش هر یک از این پروژه ها در تضمین امنیت عرضه انرژی برای هند، عامل 
پاکستان، عامل چین و عامل آمریکا از یک سو و تأثیرات خط لوله ی صلح بر امنیت انرژی 
و امنیت ملی هند از سوی دیگر، این پروژه بیش از دو گزینه ی دیگر هم به لحاظ مسائل 
سیاسی و ژئوپلیتیکی و هم از لحاظ مسائل اقتصادي از قابلیت عملیاتی بیشتری برخوردار 

بوده و گزینه مناسب تري براي تأمین انرژي هند به شمار مي رود.
گفتار اول: خط لوله ی  صلح )ایران – پاکستان – هند ( و تأثیر آن بر امنیت  ملي و امنیت 

انرژي هند
اکتشاف منابع عظیم گاز طبیعی در عسلویه در سال 1988 زمینه را برای تبدیل شدن ایران 

76



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

به یکی از صادرکنندگان گاز طبیعی فراهم نمود. در همین راستا و در سال 1989 آقای علی 
شمس اردکانی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران و دکتر راجندرا پاچا اوری، رئیس 
مؤسسه تحقیقات انرژی هند، طرح انتقال گاز ایران به هند را تهیه و مطرح کردند، طرحی 
که براساس آن قرار بود تا گاز ایران با احداث خط لوله ای زمینی و از طریق پاکستان به 
هند منتقل شود )ul Haq & Nawaz Khan, 2010: 1(. در سال 1993 و پس از انجام 
 Blank,( مطالعات امکان سنجی تفاهم نامه ای در این رابطه میان ایران و هند به امضاء رسید
19 :2007(. سپس در سال 1994 مذاکرات ایران و پاکستان نیز حول محور احداث این 

خط لوله آغاز و سرانجام در سال 1995 به امضاء توافق نامه اولیه بین دو کشور انجامید. 
براساس این توافق نامه قرار شد خط لوله ی انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان از حوزه 
گازی پارس جنوبی در عسلویه آغاز و پس از عبور از شهرهای بندرعباس و ایرانشهر وارد 
ایالت بلوچستان پاکستان و شهر ِسند گردد و سپس در خوزدار )Khuzdar( به دو شاخه 
تقسیم شود که یک شاخه از آن به بندر کراچی منتهی می شد و شاخه دیگر پس از عبور از 
شهرهای سوی )Sui( و مولتان وارد هند شده و به دهلی نو منتهی می گردید. اما اکتشاف 
منابع جدید انرژی در پاکستان باعث توقف مطالعات امکان سنجی و ایجاد وقفه در این 

.)Shahid, 2011( پروژه شد
در همین اثناء، نتایج مطالعات انجام شده در پاکستان که نشان دهنده نیاز این کشور به 
واردات انرژی برای تأمین انرژی مورد نیازش در آینده نزدیک بود باعث شد که پاکستان در 
سال 1999 با امضاء توافق نامه ای با ایران در این زمینه مذاکرات مربوط به احداث خط لوله 
ی انتقال گاز را از سر بگیرد. متعاقباً توافق نامه ای نیز میان سه کشور ایران، پاکستان و هند 
به امضاء رسید اما در پی ایجاد تنش های سیاسی و درگیری های کارگیل ادامه مذاکرات 
در این رابطه تا سال 2004 میالدی به حالت تعلیق درآمد )Blank, 2007: 19(. از سال 
2005 و به موازات بهبود روابط هند و پاکستان مذاکرات برسر اجرای این پروژه بار دیگر 
آغاز شد اما نتوانست به حل و فصل کامل اختالفات سه طرف منجر گردد و اختالفات بر 
سر قیمت عرضه گاز و میزان حق ترانزیت دریافتی از سوی پاکستان در سال های بعد نیز 
کماکان الینحل باقی ماند )Shahid, 2011(. در آوریل سال 2008 میالدی ایران عالقه 
مندی خود را به مشارکت چین در این پروژه اعالم کرد. در سال 2009 هند اعالم کرد که به 
خاطر نگرانی های امنیتی و عدم حصول توافق بر سر قیمت گاز از مشارکت در این پروژه 

.)ul Haq & Nawaz Khan, 2010: 3( منصرف شده است
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با این وجود، هند بار دیگر در 10 مارس 2010 میالدی پیشنهاد برگزاری نشست سه 
جانبه در تهران را مطرح نمود. اما از شرکت در نشست آنکارا در 16 مارس 2010 که طی 
آن ایران و پاکستان توافق نامه نهایی احداث خط لوله ی انتقال گاز ایران به پاکستان را به 
امضاء رساندند امتناع ورزید. )Rousseau, 2011( بر حسب مفاد توافق نامه امضاء شده 
نشست آنکارا، اگر پاکستان نتواند بخش پاکستانی این پروژه را تا سال 2014 تکمیل نماید، 
باید به ازای هر روز تأخیر تا زمان تکمیل پروژه جریمه ای معادل یک میلیون دالر به ایران 
بپردازد )Syed, 2013( امضاء توافق نامه آنکارا از سوی پاکستان در حالی انجام گرفت 
که پیش تر در ژانویة سال 2010 آمریکا از این کشور خواسته بود که این پروژه را ترک 
کند )ul Haq & Nawaz Khan, 2010: 3(. در سال 2011 مقامات ایرانی اعالم کردند 
.)Rousseau, 2011( که عملیات احداث بخش ایرانی این پروژه به اتمام رسیده است
مخالفت آمریکا با این پروژه موجب شد تا شرکت-های خصوصی به این پروژه عالقه 
نشان ندهند و در سال 2012 یک بانک چینی نیز به خاطر نگرانی از احتمال قرار گرفتن در 

معرض تحریم های آمریکا علیه ایران از این پروژه کناره گرفت. 
بی عالقه بودن شرکت های خصوصی نسبت به مشارکت در ساخت و ساز این خط لوله 
باعث شد که وزیر دارایی پاکستان در 13 مارس 2012 اعالم کند که »این کشور درصدد 
است تا برای تکمیل بخش پاکستانی خط لوله ی انتقال گاز ایران به پاکستان، به امضاء 
توافقات دولتی با ایران، روسیه و چین مبادرت نماید.« )Abbas, 2012: 23(. در 15 
آوریل همین سال و در پی دیدار نماینده وزیر امور خارجه عربستان از پاکستان، پیشنهادی 
از سوی عربستان به پاکستان ارائه شد که براساس آن در صورت قطع همکاری پاکستان با 
ایران در چارچوب این پروژه، عربستان بسته ای تشویقی شامل کمک های نفتی و وام را به 
پاکستان ارائه می داد )Siddiqui, 2012(.در اول ماه می سال 2012 حنا ربانی وزیر امور 
خارجه پاکستان صراحتاً اعالم کرد که »اسالم آباد تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد و 
از این پروژه خارج نمی شود و مصمم است این پروژه را با هر هزینه ای به اتمام برساند 
.)Abbas, 2012: 23( ».چرا که اجرای این پروژه در راستای منافع ملی پاکستان قرار دارد
در 29 ژانویه سال 2013 سر کنسول آمریکا در پاکستان، این کشور را به اِعمال تحریم 
 .)Hussain, 2013( های اقتصادی در صورت عقب نشینی نکردن از این پروژه تهدید کرد
اما با این حال یک روز بعد در 30 ژانویه، دولت پاکستان به ایجاد شرکتی مشترک با ایران 
برای تکمیل بخش پاکستانی این خط لوله مبادرت ورزید. احداث و تکمیل این پروژه 5/1 
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میلیارد دالر هزینه دربردارد که ایران یک سوم این مبلغ را که بالغ بر 500 میلیون دالر است 
به پاکستان وام داده است. این وام با سود %2 بوده و بازپرداخت آن به عنوان بخشی از قیمت 
گاز در نظر گرفته خواهد شد و به قیمت توافق شده 53/14 دالر در هر میلیون BTU اضافه 

)Syed, 2013( مي گردد
1. تأثیر تضمین عرضه انرژي از طریق خط لوله ی صلح بر امنیت انرژي و امنیت ملي هند

تضمین عرضه انرژي اولین پیامد واضح و روشن احداث خط لوله ی صلح خواهد بود. 
مسئله اي که تبعات خاص خود را برروي امنیت ملي و همچنین تأمین امنیت انرژي هند 
برجاي خواهد گذاشت. تحلیل ها نشان دهنده این واقعیت است که متنوع سازي منابع عرضه 
انرژي به منظور تضمین عرضه مداوم و بدون وقفه آن، از جمله عناصر مهم و کلیدي در 
 Sharma,( ابتکارات هند در عرصه تالش براي تأمین امنیت انرژي اش به شمار مي رود
161 :2007(  در همین چارچوب و در راستاي اجراي این سیاست، نگاه هند به ایران 
متأثر از این واقعیت است که ایران مي تواند به مثابه یکي از منابع تأمین کننده انرژي هند به 
ایفاء نقش بپردازد. در ضمن، احداث این خط لوله مي تواند از اتکاء هند به نفت خاورمیانه 
و خلیج فارس بکاهد. این خط لوله مي تواند روزانه 90 میلیون مترمکعب از نیاز هند به 
گاز طبیعي را که انتظار مي رود براساس پیش بیني هاي صورت گرفته تا سال 2025 به 391 
میلیون مترمکعب در روز بالغ  گردد تأمین نماید و در نتیجه مي تواند نقش مهمی را در ایجاد 

امنیت انرژي در این کشور ایفاء نماید.
عالوه بر این تضمین عرضه و تزریق مداوم انرژي هاي اصلي همچون نفت و گاز به 
اقتصاد هند، مستقیماً با امنیت ملي این کشور نیز گره خورده است. مهمترین فصل مشترک 
تأمین امنیت انرژي و ارتباط آن با امنیت ملي هند، در حوزة اجتماعي- اقتصادي این کشور 
متبلور شده است. ارتباط میان تأمین امنیت انرژي و امنیت ملي به شکلي است که ناکامي 
و ناتواني دولت ها در تأمین امنیت انرژي شهروندان شان مي تواند نظم جامعه را با مخاطره 
روبرو کند )Dadwal, 2009: 671(. در واقع عدم توانایي در تأمین امنیت انرژي به شکل 
بالقوه این توان را دارد که با ایجاد شکاف های عمیق و گسترده میان اقشار توانمند و فقیر 
جامعه، موجد مشکالت داخلي فراواني باشد. این مسئله در مورد هند، که حدود یک سوم 
از جمعیت اش زیر خط فقر زندگي مي کنند، پیامدهاي مخرب تري را درپي خواهد داشت. 
در واقع خط لوله ی صلح با ظرفیتي که براي دسترسي هند به انرژي ارزان قیمت ایجاد 
مي کند، این توان را دارد که مشکالت اجتماعي- اقتصادي ناشي از کمبود انرژي را در این 
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کشور کاهش دهد. به عالوه ، این خط لوله مي تواند با رفع و کاهش کاستي ها و توسعه  
.)Chaudhary, 2001( نیافتگي، از شدت خصومت هاي موجود در روستاهاي هند بکاهد

2. نقش و تأثیر عامل پاکستان بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط 
لوله ی صلح

مالحظات جغرافیایي نمایان گر این واقعیت است که خط لوله ی  انتقال گاز ایران به 
هند باید از داخل خاک پاکستان عبور نماید. بنابراین پاکستان نقشي کلیدي و اساسي را 
در تالش هاي هند براي دسترسي به انرژي از طریق ایران ایفاء خواهد نمود. این مسئله، به 
ویژه پس از ناکام  ماندن پیشنهاد احداث خط لوله در عمق دریا، به منظور تأمین امنیت آن 
و همچنین رفع نگراني هاي موجود به دلیل هزینه هاي باالي اجراي این طرح، که حدود 
چهار برابر بیش از خط لوله زمیني تخمین زده مي شد، تقویت گردید. بنابراین با توجه به 
اینکه حدود 765 کیلومتر از این خط لوله از منطقه بي ثبات بلوچستان پاکستان عبور مي کند، 
اجراي موفقیت آمیز این پروژه، تا حد زیادی به توانایي پاکستان براي تأمین امنیت خط لوله 

.)Wirsing, 2008: 12( در درون قلمرو خود بستگي خواهد داشت
از سوی دیگر خط لوله ی ایران- پاکستان- هند، در بُعد تأمین امنیت ملي هند این 
توانایي و ظرفیت را دارد تا چهره سیاست منطقه اي در جنوب آسیا را از طریق گسترش 
همکاري هاي اقتصادي و نهایتاً تغییر در گفتمان سیاسي- اجتماعي میان هند و پاکستان 

.)Srivastava & Misra, 2007: 3364( دست خوش تغییر و تحول نماید
به عبارت دیگر، علي رغم پیشینه مخاصمات و اختالفات هند و پاکستان که به سه جنگ 
مهم بین دو کشور منجر گردیده و باعث شده تا دو کشور از سطح باالیي از روابط اقتصادي 
في مابین محروم بمانند، شواهد نشان گر این واقعیت است که اجرایي شدن خط لوله ی 
صلح مي تواند به نقطه عطفي در روابط هند و پاکستان مبدل گردد و نیازهاي روزافزون دو 
کشور در بخش انرژي و تالش هاي آن ها براي یافتن منابع جدید انرژي مي تواند سیاست 
مداران دو کشور را مجاب نماید تا در گفتمان سیاسي و نوع روابط متقابل شان با یکدیگر 

تجدیدنظر نمایند. 

3. نقش و تأثیر عامل چین بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی 
صلح
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چین به عنوان یکي از بزرگترین اقتصادهاي نوظهور و روبه رشد حال حاضر جهان، به 
دومین مصرف کننده ی بزرگ انرژي در جهان مبدل شده است. اشتهاي سیري ناپذیر چین 
در مصرف انرژي، ناگزیر این کشور را به سمت پیگیري سیاست هایي براي جذب منابع 
انرژي موردنیاز اقتصاد خود در وراي مرزهایش سوق داده است. در همین چارچوب یکي 
از مهم ترین ابعاد نگاه چین به ایران، همان گونه  که درباره هند نیز صادق است، نگاه این 
کشور به ایران به عنوان یکي از گزینه هاي احتمالي براي رفع نیاز خود به منابع انرژي در 
آینده است. افزایش سرمایه گذاري شرکت  هاي چیني در حوزه انرژي ایران، روابط روبه 
رشد ژئوپلیتیکي و نظامي دو کشور و همچنین ابراز تمایل چین به شرکت در پروژه خط 
لوله ی صلح و جایگزین شدن به جاي هند، باعث شده که از یک سو این ظرفیت برای 
خط لوله ی صلح ایجاد شود تا پیوند دهنده ی منافع یک سوم جمعیت جهان به یکدیگر 
 Cohen &( باشد و از سوی دیگر نیز چین به بازیگري مهم در این خط لوله تبدیل شود
Curtis & Graham, 2008: 11(.  مسئله قابل توجه این است که مشارکت چین در این 
خط لوله مي تواند به دو شکل انجام پذیرد، اول آنکه مشارکت چین در پروژه خط لوله ی 
صلح با حضور هند در این پروژه همراه گردد، بدین  معنا که خط لوله ی ایران- پاکستان- 
هند مسیر خود را به سمت مرزهاي چین ادامه داده و درنهایت به پروژه اي با مشارکت 
چهار کشور ایران، پاکستان، هند و چین مبدل گردد. در صورت مشارکت چین در قالب 
این سناریو، نه تنها هند قادر خواهد بود که نیاز انرژي خود را تا حدي از طریق این پروژه 
مرتفع نماید، بلکه همچنین به دلیل اتحاد استراتژیک پاکستان و چین در منطقه جنوب آسیا، 
امتداد خط لوله از هند به چین باعث خواهد شد که با کاهش احتمال استفاده ابزاري از خط 
لوله توسط پاکستان، اطمینان آن ها به تداوم عرضه گاز به هند در شرایط مختلف و حتي در 
صورت بروز اختالفات احتمالي میان هند و پاکستان، افزایش یابد. عالوه بر این، مشارکت 
چین در خط لوله ی صلح مي تواند تعامالت و روابط سیاسي- اقتصادي هند و چین را 
نیز ارتقاء داده، بهبود ببخشد. اما در صورتي که چین در قالب سناریوي دوم و به-عنوان 
کشور جایگزین هند در این خط لوله شرکت کند، شرایط به کلي متفاوت خواهد بود. زیرا 
در این صورت نه تنها هند قادر به تأمین بخشي از انرژي موردنیاز خود از طریق این پروژه 
نیست، بلکه همچنین تغییر مسیر خط لوله و امتداد آن از گذرگاه استراتژیک قره قوم و یا 
بندر گواتِر به سمت چین، هند را از دریافت حق ترانزیت گاز صادراتي به چین نیز محروم 

.)Haider, 2005( سازد 
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عالوه بر این، الگوي مشارکت چین در خط لوله ی صلح بر روي پیامدهاي این مشارکت 
در امنیت ملي هند نیز تأثیرگذار خواهد بود. در چارچوب الگوي اول مشارکت، که بر 
اساس آن خط لوله ی صلح پس از عبور از خاک هند به چین متصل مي گردد، کاهش 
احتمال استفاده ابزاري پاکستان از خط لوله ی صلح به دلیل حضور چین به عنوان متحد 
استراتژیک این کشور، باعث ارتقاء ضریب امنیت ملي هند خواهد شد. به عالوه، عبور 
خط لوله از خاک هند و سپس امتداد آن تا مرزهاي چین مي تواند ابزاري براي تأثیرگذاري 
بر سیاست هاي چین در قبال مسئلة کشمیر دراختیار هند قرار داده و قدرت چانه زني این 
کشور را ارتقاء بخشد )Fillingham, 2009(. اما تحقق الگوي دوم مشارکت چین در خط 
لوله ی صلح، از یک  سو موجب محروم شدن هند از تأمین بخشی از انرژي مورد نیازش 
از طریق این پروژه مي گردد، که مي تواند به نوبه خود ضریب امنیت ملي هند را کاهش 
دهد و از سوي دیگر، چون حضور چین در این پروژه در قالب چنین سناریویي مستلزم 
توسعه فراساختارها، براي احداث خط لوله از میان گذرگاه استراتژیک قره  قوم خواهد 
بود و این گذرگاه در آن بخش از کشمیر که هند مدعي است پاکستان آن را اشغال کرده، 
واقع شده است لذا احداث چنین خط لوله اي عالوه بر تقویت رقیب منطقه اي هند، یعنی 
چین، از طریق دسترسي این کشور به انرژي ارزان  قیمت از طریق ایران، نشانه ها و مفاهیم 
استراتژیک مهمي را در چارچوب استراتژي امنیت ملي هند براي این کشور درپی خواهد 
 Abbas,( داشت و تعارضات و اختالفات هند و چین را به شکل فزاینده اي افزایش مي دهد

.) 2012: 27

4. نقش و تأثیر عامل آمریکا بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی 
صلح

آمریکا همواره تالش کرده تا هند را از طرق مختلف از شرکت در پروژه خط لوله ی 
انتقال گاز ایران به هند منصرف نماید. تالش آمریکا براي همراه کردن هند با سیاست  هایش 
در قبال ایران از این امر ناشي مي گردد که آمریکا همواره نگران است که احداث موفقیت 
 آمیز این پروژه بتواند با کمک به اقتصاد ایران، سیاست هاي این کشور به منظور انزوا و 
 .)Cohen & Curtis & Graham, 2008: 3( تضعیف قدرت اقتصادي ایران را ناکام بگذارد
اظهار نظر صریح کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه سابق آمریکا طي سفري که به هند 
داشت مبني بر اینکه »ما نگراني هاي خود را در مورد همکاري ایران و هند در قالب خط 
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لوله ی انتقال گاز، به مقامات هندي خاطرنشان نمودیم.«، نشانه آشکاري از نوع نگاه آمریکا 
.)Maleki, 2007: 2( به این پروژه است

 بسیاري از تحلیلگران بر این باورند که یکي از اهداف همکاري هسته اي آمریکا با هند نیز 
در واقع جایگزین نمودن انرژي هسته اي به جاي گاز طبیعي ایران در سبد انرژي هند است 
تا درنهایت بتواند هند را از شرکت در این پروژه منصرف نماید. عالوه بر این، تأثیر این 
همکاري درآینده تأمین امنیت انرژي هند، وابستگی بیشتر این کشور به فناوري آمریکایي 
براي تأمین امنیت انرژي اش خواهد بود، مسئله اي که مي تواند استقالل سیاسي هند را با 
خطر مواجه سازد )Thyagaraj & Thomas, 2006:352(. بنابراین با توجه به رویکرد 
آمربکا نسبت به این پروژه مي توان نتیجه گرفت که اجراي آن، مي تواند باعث تیرگي و 

کاهش سطح روابط هند و آمریکا گردد. 

تجزیه  و تحلیل تأثیرات خط لوله ی صلح بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملي هند
 خط لوله ی صلح با انتقال روزانه 90 میلیون مترمکعب گاز طبیعي به هند مي تواند نقش 
به سزایي را در تأمین امنیت انرژي این کشور ایفاء نماید. همچنین گاز به عنوان یکي از منابع 
تأمین انرژي با آلودگي زیست  محیطي اندک، قادر است هند را در  پیش  برد سیاست  هاي 
 Sahay &( .زیست  محیطي و عمل به تعهدات بین المللي اش در این عرصه نیز یاري نماید
Roshandel, 2010: 76(. عالوه بر این، هند با احداث این پروژه گام بلندي را به سوي 
دستیابي به انرژي ارزان  قیمت و ایجاد تنوع منابع انرژي برمي دارد. این مسئله همچنین 
.)Lall, 2009: 102( موجب کاهش اتکاي هند به واردات نفت از خاورمیانه خواهد شد

 علي رغم اینکه احداث این خط لوله مشکالت واردات نفت از خاورمیانه را کاهش 
مي دهد، اما انتقال انرژي از طریق این خط لوله هم متضمن نگراني هایي براي تأمین امنیت 
انرژي هند خواهد داشت. اولین و شاید مهمترین نگراني هند، درحقیقت به نقش کلیدي 
پاکستان در انتقال انرژي به هند بازمي گردد )Sahay & Roshandel, 2010: 78(. به 
عبارت دیگر، ایجاد ثبات در ایالت بلوچستان پاکستان با سرنوشت این خط لوله گره  خورده 
و از سوي دیگر نفوذ رو به گسترش چین در منطقه خاورمیانه و روابط رو به رشد این 

کشور با ایران، چین را به عنوان رقیبي براي هند در این پروژه مطرح نموده است.
 هر چند نوع و الگوي مشارکت چین در خط لوله ی صلح اهمیت بسزایي در نوع تعامل 
این دو کشور درآینده خواهد داشت، اما در مجموع، آنچه که اتفاق مي افتد پیچیدگي بیش 
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از بیش روابط هند و چین به دلیل برخورد منافع دو کشور در حوزه انرژي است. هرچند 
در نهایت مي توان گفت که اجراي این پروژه مي تواند با تأمین  بخشي از انرژي هند، رهایي 
بخش این کشور از تنگناي کمبود انرژي باشد، اما پیامدهای احداث این خط لوله بر امنیت 
ملي هند حتي مي تواند مهمتر و برجسته  تر باشد. زیرا که این پروژه از یک سو، ظرفیت 
متحول  نمودن روابط هند و پاکستان را از طریق ایجاد تحول در گفتمان سیاسي- اجتماعي 
في  ما بین آن ها داراست و از سوي دیگر، با ایجاد تداخل در منافع هند و چین بسته به 
نوع مشارکت چین در این پروژه، قادر خواهد بود تا اختالفات میان دو کشور را کاهش 
و یا حتي افزایش دهد. تداخل منافع اقتصادي و تعارضات ژئوپلیتیکي هند از یک  سو با 
پاکستان و از سوي دیگر با چین، پیچیدگي و ویژگي هاي منحصر به  فردي را در این خط 
لوله به منصه ی ظهور خواهد رساند و تأثیرات پیامدهاي بلند مدت و عمیقي را در ترتیبات 
 .)Sahay & Roshandel, 2010: 89( ژئوپلیتیکي در جنوب آسیا برجاي خواهد گذاشت
 درنهایت پیامدهاي مترتب بر احداث چنین خط لوله اي بر روابط هند و آمریکا نیز، هم 
براي هند و هم براي ایاالت متحده حائز اهمیت است، به شکلي که شرکت و عدم مشارکت 
هند در این پروژه مي تواند به یک نقطه ی عطف در تاریخ روابط دو کشور تبدیل گردد و 

روابط دو کشور را دستخوش تحول نماید.
گفتار دوم: خط لوله ی میانمار – بنگالدش – هند و تأثیر آن بر امنیت ملي و امنیت 

انرژي هند
تکیه سیاست هند در عرصه تأمین انرژي، بر تنوع بخشي به منابع انرژي باعث شد که 
این کشور سیاست نگاه به شرق را در دستورکار خود قرار دهد. در همین راستا و به منظور 
تأمین بخشي از انرژي موردنیاز خود از حوزه هاي گاز منطقه جنوب شرقي آسیا، دولت 
هند، دولت هاي میانمار و بنگالدش را براي امضاء توافق نامه اي با هدف احداث خط لوله 
واردات گاز طبیعي دعوت به همکاري نمود و نهایتاً در اوایل سال 2005 میالدي توافق نامه 
سه جانبه اي با حضور نمایندگان هند، بنگالدش و میانمار به همین منظور به امضاء رسید 
)Lall, 2006: 428(. براساس توافق انجام شده، قرار بود روزانه 5/33 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعي میانمار از بلوکA1 در نزدیکي حوزه گازي ُشو پس از عبور از منطقه کاکس بازار 

.)Datta, 2008: 106( در بنگالدش به وسیله خط لوله زمیني به کلکته هند منتقل گردد
براساس برآوردهاي انجام شده در سال 2005 هزینه احداث این خط لوله 950 کیلومتري 
یک میلیارد دالر تخمین زده شد )Chandra, 2012(. اما اختالفات و کدورت  هاي قدیمي 

84



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

و در نتیجه بن بست سیاسي در روابط هند و میانمار مانع بزرگي بر سر راه اجرایي شدن این 
پروژه به شمار مي آمد. مسئله اي که باعث شد دولت میانمار نهایتاً حق اکتشاف و برداشت 

.)Datta, 2008: 106( را به شرکت نفت و گاز چین اعطاء نماید A1از ذخایر بلوک
همین امر عاملی شد تا هند در وهله ی بعد با واردات گاز از ذخایر بلوکA3 واقع در 
دریاي آندامان موافقت نماید. این توافق به هرحال طول خط لوله و هزینه های مترتب بر 
اجرای آن را افزایش مي داد. با تغییر بلوک مورد توافق براي واردات گاز طبیعي، دولت هند 
 Datta, 2008:( تصمیم گرفت خط لوله را از مجاورت مرزهاي بنگالدش عبور دهد
107(. تغییرات ایجاد شده در حوزه گازي و همچنین در مسیر این پروژه، طول این خط 
لوله را از 950 کیلومتر به  1575 کیلومتر و هزینه اجرای این پروژه را از یک میلیارد دالر به 

.)Chandra, 2012( 3/2 تا 3 میلیارد دالر افزایش  دهد
 اما علي رغم تمامي تالش هاي صورت گرفته در جهت اجرایي نمودن این پروژه، به نظر 
مي رسد که به دلیل نفوذ رو به گسترش چین در میانمار و همچنین وجود موانع و اختالفات 
سیاسي میان هند و میانمار، اجراي این طرح کماکان در هاله اي از ابهام باقی مانده است 

.)Chandra, 2012(
در ادامه با توجه به متغیرهاي تأثیرگذار بر احداث این خط لوله، به بررسي پیامدهاي آن 

بر امنیت ملي و تأمین امنیت انرژي هند خواهیم پرداخت.

1. تأثیر تضمین عرضه انرژي از طریق خط لوله ی میانمار- بنگالدش- هند بر امنیت 
انرژي و امنیت ملي هند

از نظر اهمیت و تأثیر این پروژه در تأمین امنیت انرژي هند، دو نکته قابل توجه وجود 
دارد، نکته اول همخواني این پروژه با سیاست هند در جهت تنوع بخشی به منابع انرژي 
است و نکته دوم این است که  احداث این پروژه با توجه به چالش ها و موانع پیش روي خط 
لوله ی صلح و خط لوله ی ترنس افغان قادر است به هند در جهت تأمین امنیت انرژي اش 
کمک نماید. الزم به ذکر است که کوتاه بودن مسیر این خط لوله، نسبت به خطوط لوله 
 Sharma,(  جایگزین مي تواند انتقال گاز و اجراي این پروژه را شتاب بیشتري بخشد
164 :2007(. به هر روی، با توجه به ظرفیت پایین تر این خط لوله نسبت به دو گزینه 
دیگر، خط لوله مذکور صرفاً قادر خواهد بود تا بخش اندکی از نیاز هند به انرژی را مرتفع 
سازد و همین مسئله باعث شده تا این خط لوله بیشتر به عنوان گزینه ای مکمل برای خط 
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لوله های صلح و تاپی به شمار آید تا گزینه ای مستقل برای تامین گاز طبیعی هند.  
از سوی دیگر در بُعد امنیت ملي نیز به نظر می رسد که مهمترین پیامد احداث این پروژه 
براي هند این باشد که احداث این خط لوله می تواند با ایجاد و ارتقاء سطح توسعه اقتصادي 
در مناطق و ایاالت شمال  شرقي هند، شورش  هاي موجود در این منطقه را که به واسطه 
نارضایتي اهالي این مناطق از اوضاع نابسامان اقتصادي و توسعه اقتصادي اندک نشأت 
مي گیرد، کاهش داده و یا اینکه به کلی از بین  ببرد و نهایتاً باعث ارتقاء سطح امنیت ملي در 

.)Dadwal, 2009: 675( هند گردد

2. نقش و تأثیر عامل پاکستان بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی 
میانمار- بنگالدش- هند:

چون خط لوله ی میانمار- بنگالدش- هند قرار است در مجاورت مرزهاي شرقي هند 
احداث گردد، بنابراین همین مسئله باعث شده تا پاکستان فاقد هرگونه نقش مؤثري در این 
پروژه باشد و لذا در این صورت، با اجرایي شدن این پروژه، هند مي تواند بدون نگراني 
از اِعمال نفوذ پاکستان در جریان انتقال انرژي به این کشور، امنیت انرژي خود را تضمین 

نماید. 
عدم حضور پاکستان در پروژه مذکور و به تبع آن عدم ایفاء نقش مستقیم و موثر در انتقال 
انرژی به هند، دو پیامد واضح و روشن را برروي امنیت ملي هند خواهد گذاشت. اجراي 
این پروژه از یک سو به واسطه نادیده  گرفتن نقش پاکستان در آن، بر خالف خطوط لوله ی 
صلح و تاپي، بدون اینکه اهرم فشاري را در اختیار رقیب منطقه اي هند قرار دهد، مي تواند به 
تأمین امنیت انرژي این کشور کمک نماید. از سوي دیگر، عدم مداخله و مشارکت پاکستان 
در این پروژه، ظرفیت و توان حل و فصل منازعات و اختالف موجود میان این دو کشور 

را از طریق ایجاد وابستگي هاي اقتصادي نخواهد داشت. 

3. نقش و تأثیر عامل چین بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی 
میانمار- بنگالدش- هند:

واگذاري حق اکتشاف و بهره  برداري بلوکA1 حوزه گازي ُشو به یک شرکت چیني 
علي رغم توافقات پیشین میانمار با هند درخصوص این بلوک گازي و علي رغم منافعي 
از قبیل دریافت کمک 20 میلیون دالري و همچنین ساخت یک نیروگاه برق توسط هند 
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که میانمار مي توانست از طریق همکاري در چارچوب این پروژه به دست بیاورد، نشانة 
آشکار و واضحي از افزایش نفوذ چین در این منطقه است )Lall, 2006: 431(. این مسئله 
همچنین تأییدي بر این دیدگاه است که هند و چین به شکلي انکارناپذیر با منافع متعارض 

در دستیابي به امنیت انرژي روبرو هستند.
در واقع نفوذ گسترده و روبه فزوني چین در منطقه اقیانوس هند و جنوب آسیا یکي از 
مهمترین دالیل ناتواني هند در اجراي این پروژه و محروم شدن این کشور از بهره گیري از 
منابع میانمار بوده است. اگرچه این خط لوله مي تواند باعث همکاري هاي اقتصادي- نظامي 
گسترده میان هند و میانمار گردد و موضع دو کشور را در مقابله با تهدیدات مشترک به هم 
نزدیک نماید، اما تحرکات اقتصادي و دیپلماتیک چین به منافع هند در میانمار ضربه زده 

.)Sinha, 2009: 1( است

4. نقش و تأثیر عامل آمریکا بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی 
میانمار- بنگالدش- هند:

گزارش هاي موجود در مورد نقض حقوق بشر توسط حزب نظامي حاکم بر میانمار، 
به سطح پایین مناسبات و سردي روابط آمریکا با این کشور منجر شده است. بنابراین، از 
آنجایی که اجرایي شدن چنین توافقي مي تواند تقویت  کننده قدرت و توان اقتصادي حزب 
نظامي حاکم در میانمار باشد بدیهی است که آمریکا از احداث چنین خط لوله ای ابزار 

.)Lall, 2006: 437( نگراني نماید
اگرچه مشارکت هند در پروژه اي که میانمار یکي از شرکاي اصلي آن به شمار مي رود، 
مورد حمایت آمریکا نیست، اما پیچیدگي روابط در جنوب آسیا و منافع درهم تنیده بازیگران 
حاضر در این منطقه شرایطي را به وجود آورده که نمي توان پیامدهاي این مشارکت را به 
شکلي قطعي مشخص نمود. هرچند در نگاه اول مخالفت آمریکا با مشارکت هند مي تواند 
باعث سردي و کاهش سطح روابط هند و آمریکا گردد، اما از سوي دیگر، منافع مشترک 
هند و آمریکا در مقابله با نفوذ چین در منطقه مي تواند موجب نزدیک شدن روابط هند و 
آمریکا گردد )Lall, 2006: 437(. در واقع عدم احداث این پروژه به دلیل مخالفت هاي 
آمریکا مي تواند با محروم کردن هند از همراهي میانمار درمقابله با شورشیان حاضر در مرز 
دو کشور به امنیت ملي هند صدمه بزند. اما حضور پررنگ چین در منطقه مي تواند به هند 
 Lall,( کمک کند تا علي رغم حضور در این پروژه سطح روابط خود را با آمریکا حفظ نماید

87

هند
به 

ی 
بيع

ز ط
گا

ال 
انتق

ی 
وله 

ط ل
طو

 خ
دی

صا
 اقت

ی-
ياس

د س
بعا

ی ا
رس

بر



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

.)2006: 438

تجزیه  و تحلیل تأثیرات خط لوله ی میانمار- بنگالدش- هند بر تأمین امنیت انرژي و 
امنیت ملي هند:

از بُعد تأمین امنیت انرژي، اهمیت احداث این خط لوله به ویژه در زماني که دو پروژة 
خط لوله ی صلح و خط لوله ی تاپي با وقفه اي طوالني مدت روبه رو شده اند، این است که 
مي تواند به عنوان جایگزیني براي این دو طرح عمل نماید. اگرچه اجراي این پروژه تأثیر 
پاکستان و اِعمال نفوذ این کشور را در روند تأمین امنیت انرژي هند از بین  مي برد، تداخل 

منافع هند و چین اما احتمال تنش در روابط دو کشور را افزایش داده است.
و اما در بُعد تأثیرات این پروژه بر امنیت ملي هند، باید گفت که این خط لوله ظرفیت 
فراهم نمودن بسترهاي مناسب در جهت ایجاد توسعة اقتصادي در ایاالت شمال  شرقي هند 
و در مجاورت مرزهاي این کشور با بنگالدش را داراست و مي تواند از این طریق به کاهش 
مهاجرت هاي غیرقانوني از بنگالدش به هند از یک سو و کاهش تحرکات خرابکارانه توسط 
گروه هاي شورشي مستقر در مرز دو کشور از سوي دیگر منجر گردد و شرایطي را براي 
اتخاذ رویکرد همگرایانه درمیان دو کشور هند و بنگالدش براي یافتن راهکارهاي مقابله با 
این تهدید مشترک رقم بزند. عالوه بر این، اجراي این پروژه مي تواند مقدمه اي براي افزایش 

.)Lall, 2006: 437( روابط نظامي دو کشور باشد
فراتر از پیامدهاي مثبت احداث چنین خط لوله اي براي روابط هند و بنگالدش، اجراي 
این طرح پیامدهاي منطقه اي خاصي را هم درپي خواهد داشت، دراین چارچوب عالوه بر 
تأثیرات این خط لوله در محروم سازي پاکستان جهت در اختیار گرفتن اهرم اقتصادي علیه 
هند براي پیگیري اهدافش در قبال این کشور، مي توان به پیامدهاي احداث این پروژه در 
روابط هند و چین نیز اشاره نمود. نفوذ روزافزون چین در منطقه اقیانوس هند به واسطة  
توسعة بندر سیتبي و همچنین توسعه و احداث ایستگاه رادار در میانمار و همچنین موفقیت 
این کشور در تأمین گاز موردنیاز خود از میانمار باعث شده تا منافع هند در این منطقه با 

.)Sinha, 2009: 3( خطر مواجه گردد
از سوي دیگر، اهمیت استراتژیک این منطقه به عنوان دروازه ورود هند به تنگه استراتژیک 
ماالکا و همچنین انجام برخي آزمایشات موشکي و فضایي این کشور در این منطقه، به 
نگراني بیش از پیش هندي ها از افزایش نفوذ چین و توانایي این کشور براي رصد نمودن 
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تحرکات نظامي هند منجر شده است )Sinha, 2009: 3(. لذا احداث این پروژه مي تواند 
فرصتي را براي مقابله هند با نفوذ چین دراختیار این کشور قرار دهد تا بتوانند از این طریق 
به منافع استراتژیکش دست پیدا کند. از سوي دیگر، شکست این پروژه آمریکا را قادر 
مي سازد تا برنامه هسته اي خود را در چارچوب توافق نامه همکاري هاي هسته اي غیر نظامی 

)U.S.–India Civil Nuclear Agreement( .هند و آمریکا در هند شتاب بخشد
گفتار سوم: خط لوله ی تاپی )ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند( و تأثیر آن بر 

امنیت انرژي و امنیت ملي هند
وجود ذخایر غني گازي در حوزه دریاي خزر و همچنین اکتشاف ذخایر جدید گازي در 
ترکمنستان، منطقه آسیاي مرکزي را به منطقه اي مهم براي تأمین انرژي براي هند مبدل نموده 
است. پروژه خط لوله ی ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند، موسوم به خط لوله تاپی، 
در اصل پروژه اي با شرکت سه کشور ترکمنستان- افغانستان و پاکستان بوده که پیشینه آن 
به سال هاي دهه1990 بازمي گردد. مذاکرات اولیه براي احداث این خط لوله در 15 مارس 
1995 آغاز گردید و در 27 دسامبر 2002 میالدي توافق نامه اي به منظور عملي کردن این 
پروژه میان سه کشور شرکت کننده در آن به امضاء رسید. بانک توسعه آسیایي عهده دار 
 Foster,( تأمین مالي این پروژه شد و در سال 2005 چشم انداز اولیه پروژه را ارائه نمود

.)2008: 4
در سال 2008 میالدي هند تمایل خود براي شرکت در این پروژه را ابراز نمود و سپس 
با حضور نمایندگان چهار کشور  در تاریخ 25 آوریل همین سال چارچوب همکاري 
مشارکت کننده به امضاء رسید که براساس آن، قرار بود عملیات احداث خط لوله در سال 
2010 آغاز و تا سال 2016 به بهره برداري برسد. در مرحله بعد در تاریخ 11 دسامبر 2010 

 .)Abbas, 2012: 14( توافق نامه اي میان چهار کشور حاضر در پروژه به امضاء رسید
قرار است این خط لوله 6/7 میلیارد دالري از حوزه گازي دولت آباد در شمال شرقي 
ترکمنستان آغاز شده و پس از ورود به افغانستان و گذر از شهرهاي هرات و قندهار به 
خاک پاکستان وارد شود و بعد از عبور از شهرهاي قِتا )واقع در ایالت بلوچستان پاکستان( 
و مولتان به شهر مرزي فازیلکا در هند منتهي گردد. خط لوله 1680 کیلومتري تاپي با قطري 
بالغ بر 56 اینچ، ابتدا قرار است ساالنه 27 میلیارد مترمکعب گاز منتقل نماید که از این میزان 
2 میلیارد مترمکعب سهم افغانستان و 25 میلیارد مترمکعب باقي مانده نیز به صورت مساوي 
میان هند و پاکستان تقسیم مي گردد و ساالنه 5/12میلیارد مترمکعب گاز طبیعي عاید هریک 
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از این دو کشور خواهد شد )Foster, 2008: 4(. انتظار مي رود که ظرفیت انتقال گاز در 
این خط لوله تا 33 میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد و در این صورت ساالنه 5 میلیارد 
مترمکعب گاز به افغانستان صادر مي شود و هند و پاکستان هریک 14 میلیارد مترمکعب 
گاز از این پروژه تحویل مي گیرند. یکي از بزرگترین موانع موجود بر سر راه این پروژه در 
واقع عبور آن از مناطق ناامن افغانستان در هرات و قندهار است. به هرحال، عبور این خط 
لوله از خاک افغانستان منافع فراواني را براي این کشور درپي خواهد داشت و مي تواند به 
یک پروژه گسترده و عظیم براي افغانستان محسوب گردد. از جمله این منافع مي توان به 
ایجاد اشتغال و تأمین انرژي موردنیاز این کشور اشاره نمود. عالوه بر این، درآمد حاصل 
از دریافت حق ترانزیت انتقال گاز هم به نوبه خود می-تواند در تقویت اقتصاد این کشور 

.)Abbas, 2012: 14( مؤثر واقع گردد
با این وجود، درخواست ساالنه 350-400 میلیون دالر حق ترانزیت از سوي دولت 
افغانستان، باعث شد که در آوریل سال 2012 هند و افغانستان بر سر این موضوع، که با حق 
ترانزیت دریافتي از سوي پاکستان هم مرتبط است، به توافق نرسند و اجراي این پروژه هم 
چنان با مشکل روبه رو باشد )Abbas, 2012: 15(. در ادامه با توجه به متغیرهاي تأثیرگذار 
بر احداث این خط لوله، به بررسي پیامدهاي آن بر امنیت ملي و تأمین امنیت انرژي هند 

خواهیم پرداخت.

1. تأثیر تضمین عرضه انرژي از طریق خط لوله ی تاپي بر امنیت انرژي و امنیت ملي هند:
اجراي این پروژه از دو بُعد براي هندي ها حائز اهمیت است. از یک سو، اجراي این 
پروژه نه  تنها مي تواند نیاز گسترده هند به انرژي را تا حدي تأمین نماید، بلکه همچنین 
این توانمندی را دارد که به نوبه خود یک هم افزایي مناسب را در چارچوب سیاست 
متنوع سازي منابع براي این کشور به ارمغان خواهد آورد. از سوي دیگر، این خط لوله 
این ظرفیت را دارد که با گشودن افق هاي تازه براي دسترسي هند به منابع موجود در 
آسیاي مرکزي، گزینه هاي جدیدي را پیش روي این کشور قرار دهد تا بتواند از این طریق 
وابستگي اش را به منطقة بي ثبات خاورمیانه کاهش دهد. با وجود این اما، نگراني هاي هند 
در مورد مسئلة حفظ امنیت این خط لوله در پاکستان و افغانستان همچنان دغدغة اصلي 

)Sharma, 2007: 167( .سیاستمداران هندي را به خود اختصاص مي دهد
تحلیلگران بر این عقیده هستند که به دلیل نیاز روزافزون هند به منابع انرژي براي حفظ 
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و تداوم بخشیدن به رشد باالي اقتصادي خود در سال هاي آینده و همچنین گسترش 
توسعه اجتماعي در این کشور، هند، ناچار به واردات و تأمین انرژي خود از طریق دیگر 
کشورهاست )Dadwal, 2009: 675(. لذا از این منظر، خط لوله تاپي مي تواند با رفع 
بخشي از نیاز هند به انرژي مورد نیاز خود در بخش هاي مختلف و با ارتقاء سطح اقتصادي 

و اجتماعي مردم این کشور، نقش بسزایي را در تأمین امنیت ملي هند ایفاء نماید. 

2. نقش و تأثیر عامل پاکستان بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط 
لوله ی تاپی: 

واقعیت هاي جغرافیایي منطقه جنوب آسیا این ضرورت را ایجاب مي کند که این خط 
لوله پس از عبور از خاک پاکستان به هند منتهي گردد. همین امر پاکستان را به عنوان یک 
بازیگر کلیدي و مهم در این پروژه تبدیل مي نماید. از سوي دیگر، عبور این خط لوله از 
مناطق ناامن و بي ثبات افغانستان و پاکستان ابهام ها را درخصوص چگونگي تأمین امنیت این 
خط لوله بیشتر مي کند. همین مسئله مقامات هندي را درخصوص تداوم عرضة انرژي به 
این کشور در چارچوب این پروژه نگران کرده است )Lall, 2009: 132(. از سوی دیگر، 
درگیرشدن همزمان پاکستان و هند در این پروژه، این ظرفیت را به خط لوله تاپي می دهد 
که روابط هند و پاکستان را وارد مرحله اي جدید نماید. از آنجایی که موفقیت این پروژه در 
گروِ همکاري تنگاتنگ اقتصادي میان این دو رقیبِ  همسایه است، لذا مي تواند به عنوان یک 
عامل واسطه و میانجي گر در افزایش تعامالت سیاسي و اجتماعي دو کشور مؤثر واقع شود. 
عالوه بر این، احداث چنین پروژه اي مي تواند شرایط تجدیدنظر سیاستگذاران دو کشور در 
مواضع گذشته  شان در قبال مسائل و اختالفات في مابین را فراهم نموده و زمینه را براي حل 

.)Srivastava & Misra, 2007: 335( و فصل این اختالفات هموار نماید

3. نقش و تأثیر عامل چین بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی تاپی:
رویکرد و نوع نگاه چین به منابع موجود در آسیاي مرکزي و تمایل این کشور به استفاده 
از منابع این منطقه براي مرتفع نمودن نیاز روبه رشدش به انرژي و همچنین اهمیت آسیاي 
مرکزي براي این کشور به عنوان دروازة ورود چین به خاورمیانه، باعث شده تا خط لوله 
ی تاپي به شکل بالقوه زمینه ساز بروز تضاد و تعارض منافع میان هند و چین در این منطقه 
باشد )Blank, 2007: 32(. بخصوص اینکه رشد نفوذ چین در منطقه آسیاي مرکزي نیز 
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این احتمال را تقویت کرده است. عالوه بر این تداخل احتمالي منافع دو کشور، به عنوان 
دو قدرت نوظهور اقتصادي با رشد اقتصادي شتابان، مهمترین پیامد احداث خط لوله ی 
تاپي در روابط هند و چین به شمار مي رود )Blank, 2007: 32(. با توجه به اینکه ایجاد و 
دستیابي به امنیت انرژي یکي از مؤلفه هاي مهم در سیاست ملي هر دو کشور به شمار مي 

رود این احتمال بیشتر هم مي شود.

4. نقش و تأثیر عامل آمریکا بر تأمین امنیت انرژي و امنیت ملی هند از طریق خط لوله ی تاپی:
از آنجا که احداث این خط لوله در وهله اول موجب کاهش وابستگي هند به واردات 
انرژي از ایران خواهد شد، بنابراین اجرایي شدن این پروژه، با مرتفع نمودن  نیاز هند 
به واردات گاز از طریق ایران )هر چند به شکل موقت(، شرایطي را فراهم مي آورد که 
این منظر،  از  از میان  برود.  لوله ی صلح  بر سر احداث خط  اختالفات هند و آمریکا 
احداث این خط لوله می تواند نقشي اساسي را در بهبود روابط هند و آمریکا ایفاء مي نماید 
)Blank, 2007: 41(. از سوی دیگر، احداث خط لوله ی تاپي عالوه بر اینکه به آمریکا 
در پیشبرد سیاست منزوي سازي ایران کمک مي کند، از این ظرفیت برخوردار است که با 
پر رنگ  نمودن حضور هند در منطقه آسیاي مرکزي، از گسترش نفوذ چین و روسیه در 
این حوزه جغرافیایي ممانعت به  عمل  آورد. در واقع، حمایت آمریکا از گسترش نفوذ هند 
در آسیاي مرکزي و مقابله با نفوذ روبه رشد چین و روسیه به عنوان رقبای مشترک هند و 
آمریکا در این منطقه، عالوه بر ارتقای ضریب امنیت ملي هند، قدرت مقابله هند را نیز در 

.)Blank, 2007: 42( رقابت با چین و روسیه در آسیای مرکزی افزایش خواهد داد

تجزیه  و تحلیل تأثیرات خط لوله ی ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند بر تأمین 
امنیت انرژي و امنیت ملي هند

در مجموع احداث خط لوله ی تاپي عالوه بر اینکه امنیت انرژي هند را تا حدی تأمین 
می کند، هند را قادر مي سازد تا با دسترسي به منابع غني موجود در آسیاي مرکزي عالوه بر 
کاهش وابستگي این کشور به واردات انرژي از خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، در راستاي 
اجراي سیاست تنوع بخشي به منابع انرژي خود نیز گام بردارد. از سوي دیگر، احداث این 
پروژه از آن جهت که مي تواند تأثیرات شگرفي را بر روابط هند با کشورهاي همسایه و 

دیگر کشورها همچون چین، روسیه و آمریکا داشته باشد حائز اهمیت خواهد بود.
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از آنجا که اجراي موفقیت آمیز این پروژه فراملي در ِگروِ همکاري کشورهاي مشارکت 
کننده در آن است، این خط لوله مي تواند ظرفیتي را براي بهبود مناسبات هند و پاکستان 
نیز فراهم آورد، ظرفیت و توانمندی این خط لوله در ایجاد ثبات سیاسي و اقتصادي بیشتر 
در مناطق شمالي پاکستان، عالوه بر اینکه تأمین کننده منافع پاکستان است، در راستاي منافع 
هند نیز قرارمي گیرد. اما با وجود این، نگراني هند از دستیابي پاکستان به اهرمي براي اِعمال 
فشار و نفوذ بر این کشور، در صورت بروز اختالف در روابط دوجانبه، که در اختالفات 
و مناقشات ارضی، مرزي، قومی و مذهبی هند و پاکستان ریشه دارد، کماکان به قوت خود 

.)Dadwal, 2009: 676( باقي است
اجراي چنین پروژه ای همچنین می تواند موجب تداخل منافع و رقابت بیش از پیش 
هند و چین در منطقة آسیاي مرکزي براي سلطه بر منابع غني این حوزه گردد. از سوی 
دیگر، نفوذ گسترده چین در این منطقه مي تواند نفوذ هند را در آسیاي مرکزي کاهش داده 
و از دسترسي این کشور به منابع غني انرژي ممانعت به  عمل آورد. به  عالوه نفوذ چین در 
منطقه تأثیر مهمي بر امنیت ملي هند خواهد داشت. از دیگر پیامدهاي احداث این پروژه 
مي توان به ظرفیت آن براي ارتقای روابط هند و آمریکا اشاره نمود. این مسئله از آن جهت 
حائز اهمیت است که با اجرایي شدن این خط لوله، وابستگي و نیاز هند به واردات انرژي از 
ایران کاهش مي یابد و بنابراین امکان همراهي هند با سیاست هاي آمریکا علیه ایران افزایش 
خواهد یافت. به عالوه، این خط لوله قادر است از نفوذ روبه گسترش روسیه در آسیاي 

مرکزي نیز جلوگیري نماید.

نتیجه  گیری
تحلیل هاي ارائه شده به وضوح نشانگر این واقعیت است که نیاز گسترده و رو به  افزایش 
هند به انرژي باعث شده تا تأمین امنیت انرژي به یک عنصر و مؤلفه کلیدي و مهم در 
امنیت ملي هند مبدل گردد. مسئله اي که هند را وادار ساخته، براي حل و فصل آن عالوه  بر 
افزایش تولید داخلي گاز طبیعي و تالش براي کشف میادین جدید نفتي و گازي به مذاکره 
و طراحي مسیرهاي انتقال انرژي از مناطق مختلف به ویژه خاورمیانه و آسیاي مرکزي اقدام 
نماید. از میان منابع فسیلي، گاز طبیعي به دلیل ویژگي ها و خصوصیات منحصربه  فرد و 
همچنان قیمت ارزان نسبت به نفت از اهمیت خاصي در برنامه ریزي  هاي سیاستمداران 
هندي برخوردار است، در این میان واردات گاز از طریق خطوط لوله فراملی به صرفه ترین 
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راه به منظور واردات گاز طبیعی به هند به شمار می-رود. در حال حاضر سه پروژه انتقال 
گاز طبیعی به هند پیش روی سیاستمداران این کشور قرار دارد که هریک از آن ها به موازات 
منافع سیاسی و اقتصادی که می تواند برای این کشور به ارمغان بیاورد پیامدهای منفی نیز 
به همراه خواهد داشت و لذا در این مقاله با تحلیل سه پروژه ی انتقال گاز به هند از طریق 
خطوط لوله ی فراملی و بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی هریک از آن ها از طریق بررسی 
تأثیر هریک از این پروژه ها بر امنیت ملي و تأمین امنیت انرژي هند براساس چهار 
متغیر مستقل پرداختیم. در بعد اقتصادی با مقایسه هزینه احداث هر یک از پروژه ها 
و حجم روزانه انتقال گاز هر یک از آن ها از یک سو و مقایسه ذخایر گازی موجود 
در کشورهای مبدأ هریک از این پروژه ها، که توانایی پروژه ها را برای تضمین عرضه 
بلندمدت انرژی به هند مشخص می کند، از سوی دیگر، به وضوح می توان به برتری 
پروژه خط لوله ی صلح در هر دو وجِه اقتصادی یعنی حجم انتقال روزانه انرژی به 
نسبت هزینه احداث پروژه و توانایی تضمین امنیت انرژی برای هند در بلند مدت، 
با توجه به ذخایر عظیم گازی میدان گازی پارس جنوبی، پی برد. در بعد سیاسی نیز، 
پیامدهای سیاسی احداث هر یک از پروژه ها بر مناسبات منطقه ای و فرا منطقه ای هند 
با کشورهای پاکستان، چین و آمریکا و همچنین تأثیرات تغییر و تحوالت ایجاد شده 
بر روی امنیت ملی هند مورد بررسی قرار گرفت. از این منظر، خط لوله ی میانمار- 
بنگالدش- هند اگرچه می تواند در سرکوب شورش های ایاالت شمال شرقی هند 
مؤثر باشد اما به واسطه تقویت و تثبیت موضع چین در منطقه و احتمال افزایش رقابت 
هند و چین بر سر منابع انرژی و پیامدهای نامشخص آن برای روابط هند و آمریکا 
در اولویت برنامه هندی ها قرار نداشته باشد. خصوصًا با توجه به اینکه از یک سو 
تضمین عرضه انرژی در چارچوب این پروژه منوط به ثبات داخلی بنگالدش و مناطق 
شمال شرقی هند خواهد بود و از سوی دیگر نفوذ گسترده چین در میانمار و اختالفات 
سیاسی هند با میانمار موانع بزرگی است که بر سر راه عملیاتی شدن این پروژه بوده 

و احتماالً در آینده نیز خواهد بود. 
دو پروژه دیگر، یعنی خط لوله ی تاپی و صلح نیز از یک سو پیامدهای منفی و مثبتی 
را برای هند در مناسباتش با سایر بازیگران مطرح در چارچوب این پروژه ها در پی 
دارد و از سوی دیگر با موانعی در روند عملیاتی شدن مواجه هستند اما در نهایت با جمع 
بندی پیامدها و موانع می توان به این نتیجه رسید که اوالً واردات گاز از طریق پروژه خط 
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لوله ی صلح عالوه بر صرفه و توجیه اقتصادی بیشتر برای هندی ها، به واسطه مشارکت 
سه کشور)ایران، پاکستان و هند( در آن، در مقابل حضور 4 کشور)ترکمنستان، افغانستان، 
پاکستان و هند( در پروژه تاپی با مشکالت کمتری برای توافق بر سر حق ترانزیت مواجه 
است. ثانیاً عبور خط لوله ی تاپی از مناطق ناامن افغانستان عالوه بر اینکه امکان عملیاتی 
شدن آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است ضریب ثبات و امنیت عرضه انرژی از طریق 
این پروژه به هند را نیز در مقایسه با خط لوله ی صلح به شدت با کاهش مواجه نموده 
است. ثالثاً اگرچه پیامدهای مثبت و منفی هر دو پروژه در قبال عامل پاکستان، به واسطه 
نقش مستقیم این کشور در چارچوب هر دو خط لوله، مشترک است اما وضعیت این 
دو پروژه در قبال عامل چین، که فاقد نقش مستقیم در این پروژه هاست، با یکدیگر 
متفاوت است. بدین معنا که در چارچوب خط لوله ی تاپی به احتمال زیاد تداخل 
منافع هند و چین در آسیای مرکزی و افزایش تنش در مسائل و اختالفات تاریخی دو 
جانبه میان دو کشور رخ خواهد داد اما احتمال وقوع این مسئله در طرح اولیه خط 
لوله ی صلح )با مشارکت 3 کشور ایران، پاکستان و هند( بسیار اندک است به عالوه 
در صورت عالقه مندی چین برای حضور در این پروژه باز هم احتمال تداخل منافع و 
ایجاد تنش در روابط هند و چین به واسطة حضور پاکستان، به عنوان متحد استراتژیک 
چین، در این خط لوله کمتر از وقوع این تعارض در چارچوب پروژه خط لوله ی 
تاپی خواهد بود. به عالوه اینکه پیامدهای هر دو پروژه بر روی امنیت ملی هند نیز 

کاماًل مشابه است. 
در این میان تنها نقش عامل آمریکاست که به شکلی کاماًل متفاوت ظاهر می گردد 
به شکلی که با توجه به تعارض پروژه خط لوله ی صلح با منافع آمریکا و مخالفت 
صریح این کشور با پروژه مذکور مشارکت هند در چارچوب چنین پروژه ای تأثیر 
منفی بر روابط دو کشور خواهد داشت در حالی که پروژه خط لوله ی تاپی هم جهت 
با منافع و سیاست های آمریکا در منطقه بوده و از این رو مورد حمایت قاطع این 
کشور قرار دارد و مشارکت هند در چارچوب این پروژه ارتقا روابط هند و آمریکا را در 
پی خواهد داشت ولی با این وجود در مجموع این پروژه خط لوله ی صلح است که هم 
به لحاظ مسائل و ابعاد اقتصادی و تضمین عرضه با ثبات انرژی هم از لحاظ ابعاد و مسائل 
سیاسی و ژئوپلیتیکی مطمئن تر و مقرون به صرفه تر و عملیاتی تر از سایر گزینه های 

موجود به نظر می رسد.
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جدول شماره 1
نمای کلی از مقایسه تأثیر پروژه های خط لوله فراملی بر امنیت انرژی هند و امنیت ملی 

این کشور
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چکیده
فساد اقتصادی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در چند دهه اخیر مورد توجه محافل 
علمی و دانشگاهی بوده است. قانو نمندی، نظارت پذیری و شفافیت اقتصادی از مهمترین 
نشانگان سالمت نظام سیاسی و اقتصادی و حکمرانی خوب هستند و در جهان امروز، 
به دلیل گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی و انقالب ارتباطات، حکومت ها بیش از 

گذشته ناگزیر از توجه به این مقوالت هستند.
در یک دهه اخیر، بررسی این موضوع  در ایران عمدتاً به  صورت مصداقی و ژورنالیستي 
و گاهی با تمرکز بر یک علت بوده است تا بررسي جامع. بررسی جامع باید بر ریشه های 
ساختاری در عرصه سیاسی، نظارتی و اقتصادی متمرکز گردد. در این نوشتار، نگارنده بر 
این باور است که عواملی همچون: وجود کاستی های جدی و انحرافات عملکردی در 
سازوکارهای نظارتی، تداوم  تصدی گری دولت  و اقتصاد رانتی، سیاست زده شدن و نا 
کارامدی بوروکراسی  منجر به گسترش قابل توجه فساد اقتصادی در ایران در دو دهه اخیر 
شده اند. نتیجه گیری کلی آن است که فساد اقتصادی در ایران تا حد قابل توجهی امری 

ساختاری و ریشه دار بوده است.
واژگان کلیدي: فساد اقتصادی، ریشه های ساختاری،  سازوکارهای نظارتی، اقتصاد رانتی، 

تصدی گری فزاینده دولت و سیاست زده شدن و ناکارآمدی. 

ریشههایساختاریفساداقتصادیایراندردودههاخیر
تاریخ دریافت: 1392/10/12 
تاریخ تأییدنهایي: 1393/2/20

دکتر خلیل اله سردارنیا
kh_sardarnia@yahoo.com ،دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
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مقدمه
از دیرباز، یکی از مهمترین شاخص ها در ساحت اندیشه های سیاسی و جامعه شناختی در 
ارتباط با سالمت حکومت و تمایز حکومت خوب از حکومت بد، میزان تعهد حکومت 
و حکمرانان به مصالح جمعی و فسادناپذیری حکومت بوده است، امروزه نیز در ادبیات 
نظری پیرامون »حکمرانی خوب« بر شاخص فسادناپذیری حکومت در کنار شاخص هایی 
همچون: قانون مندی، نظارت پذیری، مسئولیت پذیری و شفافیت پذیری در تصمیمات و 

عملکردهای حکومت و نیز شهروندان و نهادهای مدنی توجه و تاکید می شود.
موضوع  فساد و شفافیت اقتصادی کشورها در دو دهه اخیر از زاویه های گوناگون در 
محافل علمی و پژوهشی کشورهای غربی مورد توجه واقع شده است و در ارتباط با همین 
مقوله، به طور خاص موسسه پژوهشی و تحقیقاتی به نام »سازمان شفافیت بین المللی« 
تأسیس شده و مشغول فعالیت است. عالوه بر این سازمان، سازمان های بین المللی دیگر 
از جمله بانک جهانی نیز داده ها و اطالعاتی راجع به سطح فساد کشورها منتشر می سازند.

در  ایران در یک دهه اخیر، بررسی این موضوع عمدتاً  به صورت مصداقی و ژورنالیستي 
و گاهی با تمرکز بر یک علت بوده است تا بررسي جامع. بررسی جامع باید بر ریشه های 
سیاسی، نظارتی، فرهنگی و اقتصادی متمرکز گردد. البته نبود داده های دقیق و موثق کافی در 
ارتباط با انحرافات و فساد اقتصادی، دالیل سیاسی و نیز عدم همکاری مؤسسات و نهادهای 
حکومتی برای ارائه داده های واقعی در عدم وجود تحقیقات جامع پیرامون این موضوع در 
ایران مؤثر بوده اند، لذا این خالء تحقیقاتی باعث شد تا نگارنده به بررسی و تحقیق پیرامون 

این موضوع بپردازد. 
در این نوشتار، از ادبیات نظری پیرامون رابطه سازوکارهای ضعیف نظارتی و اقتصاد 
رانتی و تصدی گری باالی دولت با فساد اقتصادی استفاده شده است. این بررسی می تواند 
اقتصادی و  بهبود سازوکارهای نظارتی، قاعده مندی و شفافیت در رفتارهای  بر مسئله 

آزادی های قاعده مند و مسئولیت مدنی کنشگران مدنی را برای سیاستگزاری تأکید کند. 
در این نوشتار از روش تبیین عّلي – ساختاري  براي بررسي فساد اقتصادي استفاده شده 
است. در این مقاله، استمرار ساختار اقتصاد رانتی و سازوکارهای بوروکراتیک و نظارتی 
کمتر کارآمد و نسبتاً ضعیف به عنوان علل ساختاری فساد اقتصادی ایران از دهه دوم انقالب 

به بعد عنوان شده اند.
سؤال پژوهش: مهمترین عوامل تأثیرگذار بر وجود ابعاد قابل توجهی از فساد اقتصادی در 
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ایران در دو دهه اخیر چه بوده اند؟
در پاسخ به سؤال یادشده، فرضیه هاي پژوهش به این صورت طرح مي شوند:

1. استمرار قابل توجه اقتصاد رانتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر رواج رانت جویی 
و فساد اقتصادی در ایران پس از انقالب تأثیرگذار بوده است.

2. ضعف های جدی کارکردی در سازوکارهای نظارتی و سیاست زده شدن بوروکراسی 
در اقتصاد سیاسی یاد شده بر رواج نسبتاً قابل توجه فساد اقتصادی در ایران در چند دهه 

اخیر تأثیرگذار بوده است.
3. وجود تزلزل و اهمال های مقطعی در اراده حکومت برای مبارزه با فساد و عدم 
استمرار و قاطعیت در مبارزه با فساد و پنهان کاری و مالحظه کاری ها در جریانات سیاسی 

و نهادهای مدنی نیز در گسترش نسبی فساد اقتصادی در دو دهه اخیر مؤثر بوده است.
این نوشتار، درچهار گفتار تنظیم می شود: در گفتار نخست، به اجمال چارچوب نظری 
تحقیق طرح می شود، گفتار دوم در ارتباط با تحلیل فساد اقتصادی از زاویه استمرار اقتصاد 
رانتی است. گفتار سوم پیرامون تأثیر ضعف و کاستی های سازوکارهای نظارتی و سیاست 
زده بودن سازوکارهای نظارتی بر فساد اقتصادی است و گفتار چهارم به ریشه های سیاسی 
فساد اقتصادی از منظر عدم استمرار و قاطعیت در بخشی از هیات حاکمه و جریانات 

سیاسی در مبارزه با فساد اختصاص دارد.
از آنجا که این تحقیق، کّمی و تجربی نیست لذا برای آزمون فرضیه ها از روش استناد به 

مصادیق عینی فسادی و استداللی و شواهد نقل و قولی استفاده می شود.

گفتار نخست: چارچوب مفهومی و نظري تحقیق
فساد به معني سوءاستفاده و انحراف مقامات حکومتي از مقررات و قوانین با انگیزه هاي 
 Treisman, 2000:( است  منزلت  و  قدرت  ثروت،  کسب  مانند  گروهي  و  شخصي 
3190(. این تعریف از فساد، تمام سطوح آن همچون فساد سیاسي، اداري و اقتصادي 
را دربرمي گیرد. اساساً قدرت عمومي و سیاسي منجر به اغوا براي سوء استفاده از آن 
مي شود. برخي از مهمترین مصادیق فساد اقتصادي عبارتند از: اعطاي امتیازات و تسهیالت 
به دوستان و نزدیکان، رشوه و اخاذي، فساد گمرکي، بانکي، فساد در بورس سهام، اختالس 

و فساد مالیاتي.
قانونمندی و فساد ناپذیری کارگزاران حکومتی از شاخص های بسیار مهم »حکمرانی 
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خوب« هستند و در مقابل، قانون گریزی و فساد از نشانگان مهم »حکمرانی بد« محسوب 
می شوند، بسیار پیش تر، ارسطو حکومت خوب را در توصیف پایبندی رفتاری حاکمان به 
مصالح عمومی و حکومت بد را در انحراف آن ها به سوء استفاده از منصب حکومتی برای 

مصالح فردی و خانوادگی- گروهی و زیر پاگذاشتن مصالح عمومی به کار برد.
در تحلیل مقوالتی مانند فساد بایستی یک نگاه سیستمی و همه جانبه با مدخلیت و نقش 
آفرینی منفی ساختارها و کنشگران سیاسی- حکومتی، فرهنگی، اقتصادی و کنشگران مدنی 
و رسانه ها را مورد توجه قرار داد، در غیر این صورت، تحلیل و پژوهش، ناقص و ناکامل 

خواهد بود و در مخاطب اقناع الزم ایجاد نخواهد کرد.
بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها، سطح فساد نیز متفاوت خواهد بود، در این راستا 
در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسي، فساد امري است ساختاري یعني به 
شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است و در عمل در فرهنگ عمومي جامعه، 
فساد و قانون گریزي پذیرفته شده است. دلیل هاي عمده در این ارتباط عبارتند از: عدم 
حاکمیت قانون، ضعف جدي در سازوکارهاي نظارتي، بسته بودن نظام سیاسي، وجود 
رسانه هاي جمعي وابسته یا هدایت شده، عدم گردش آزاد اطالعات در زمینه افشاي فساد 
اقتصادي و جامعه مدني ضعیف و غیرچالش گر. در جوامع توسعه یافته تر سیاسي، وجود 
جامعه مدني قوي و چالش گر و گردش آزاد اطالعات سّد مهمي در مقابل فسادي اقتصادي 
هستند و هزینه عمل فسادي یعني امکان رسوایي بسیار باال است؛ لذا فساد در کشورهاي 
پیشرفته دموکراتیک امري است اتفاقي، غیرساختي و غیرنظام مند )Jain, 2002:7(. بر طبق 
آمار خانه آزادي، پایین ترین سطح فساد در دموکراسي هاي تثبیت یافته و پایدار بوده است و 

بیشترین فساد در نظام هاي کمتر توسعه یافته سیاسي یا غیردموکراتیک بوده است. 
عالوه بر ساختار سیاسی، بین نوع ساخت و مناسبات اقتصادی و فساد نیز ارتباط نزدیکی 
هست به این معنی که هرچه اقتصاد سیاسی به سمت آزادسازی قاعده مند تر و تصدی گری 
کمتر سوق یابد، به همان نسبت، از سطح فساد کاسته خواهد شد؛ در مجموع، سطح فساد 
در اقتصاد های آزاد نسبت به اقتصادهای بسته با تصدی گری باالی دولت به مراتب کمتر 

خواهد بود نه اینکه فاقد فساد باشند.  
عالوه  بر این، سطح فساد اقتصادي و رانت ها ارتباط مستقیم با سطح گسترش بوروکراسي 
و ضعف سازوکارهاي بازار آزاد دارد )Hutchcroft, 1997:640( عریض نبودن بوروکراسی، 
ایجاد  از  جلوگیری  و  نظارتی  سازوکارهای  و حفظ  قوی  نظارتی  سازوکارهای  وجود 
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انحصارات می توانند تأثیر مثبتی بر کاهش فساد اقتصادی داشته باشند. در اقتصادهاي باز 
عواملي همچون: تصدي گري پایین دولت در اقتصاد و محدود شدن کارویژه دولت به 
وضع قوانین، ایجاد امنیت و ثبات براي صاحبان سرمایه، عدم کنترل دولت بر قیمت ها 
و سود، وجود بانک هاي خصوصي، سازوکارهاي رقابت آزاد، عدم وجود اقتصاد رانتي، 
حضور نهادهاي مدني در عرصه اقتصادي و شفاف بودگي عرصه اقتصادي در کنار جامعه 
مدني قوي باعث مي شوند سطح و میزان فساد اقتصادي نسبت به جوامع با ساخت اقتصاد 
غیرآزاد و رانتي تا حد قابل توجهي پایین باشد .)Warren, 2004: 339( بانک جهاني با 
یک رویکرد واقع بینانه و نسبتاً جامع، ریشه فساد را در ناکارآمدي هاي ساختاري – نهادي 
همچون بازار ضعیف، نظارت و توازن ضعیف، قوانین تبعیض آمیز و عدم شفافیت در بازار 

.)Broadman, 2002:39( و اطالعات مي داند
اقتصاد های رانتی به فربگی و حجیم تر شدن دولت، انحصارات دولت در اقتصاد و در 
نهایت به فساد و رانت جویی اقتصادی منجر می شود. )Beblavi, 1987: 51(. این نوع 
ساخت اقتصادی به فربگی دولت، استقالل آن از طبقات و جامعه، ناپاسخ گویی یا پاسخ گویی 

)Hajiyousefi, 1995: 38( .ضعیف آن و رواج فساد و رانت جویی سیاسی می شود
از زاویه دیگر، بایستی فساد را از منظر ساختارهاي ناکارآمد نظارتی- حقوقي نگریست، 
عملکرد نظارتی بهتر نهاد های حکومتی و نیز نهادهای مدنی به صورت توأمان یعنی استمرار 
نظارت های از باال به پایین و از پایین به باال می تواند عامل اساسي و بسیار مهم در سالمت 
نظام اقتصادی و عملکرد موفقیت آمیز بلندمدت اقتصادي باشد. نظارت ضعیف به گسترش 
فساد اقتصادي و اقتصاد غیرشفاف، غیررسمي و زیرزمیني مي انجامد. بانک جهاني، ریشه 
فساد اقتصادي را در ناکارآمدي هاي نهادي همچون نظام نظارتي ضعیف، بازارضعیف و 

  )Broadman & Recanititi, 2002: 37(.قوانین-تبعیض آمیز مي داند
 البته صرف وجود سازوکارهاي نظارتي و تعریف دقیق کارویژه هاي آن ها در تأمین 
سالمت اقتصادی و جلوگیری از انحرافات اقتصادی کفایت نمی کند بلکه مهمتر اینکه، در 
کارگزاران آن ها اراده جدي و مستمر براي مبارزه با فسادي اقتصادي باشد. البته در مبارزه با 
فساد اقتصادی، نهادهای مدنی نیز می تواند نقش نظارتی نهادهای نظارتی حکومتی را تکمیل 
کرده و همکاری مستمری داشته باشند. جامعه مدني نیرومند با چالشگري قوي و استمرار 

نقش نظارتی و چالشگری می تواند مانع از گسترش قانون گریزي و فساد شود. 
)گفتار دوم( سازوکارهای نظارتی ضعیف و رواج فساد اقتصادی 
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صرف وجود سازوکارهای نظارتی برای مبارزه با فساد کفایت نمی کند لذا مسئولیت 
پذیری و تعهد عملی آن ها نسبت به مبارزه با فساد و استمرار این رویه بسیار ضرورت 
دارد؛ در قانون اساسی قریب به اتفاق کشورهای دموکراتیک و نیمه دموکراتیک، چنین 
سازوکارهایی برای کاهش فساد پیش بینی و تصریح شده است اما در عمل، در تعداد قابل 
توجهی از کشورها، بین آرمان های دموکراتیک و تحقق آن ها از جمله فساد ستیزی عملی 

فاصله بسیار قابل توجهی وجود دارد.
 در ایران، مهمترین سازوکارهای نظارتی عبارتند از: سازمان بازرسي کل کشور و دیوان 
محاسبات کشور که در ذیل مجموعه دستگاه قضایي هستند، کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی و عالوه بر آن ها، در ساختار اداري هریک از سازمان ها و نهادهاي اجرایي 
سازوکارهای نظارتی همچون اداره حراست و اداره ارزشیابي و رسیدگي به شکایات نیز 
جهت پیگیري نحوه اجراي قانون و کنترل رفتارهاي انحرافي از قانون و فساد اداري و 

اقتصادي پیش بیني شده اند.
نگارنده بر این نظر است که در کشور ما نیز در بیش از دو دهه اخیر، فاصله بین باورها 
و انگاره های دموکراتیک تصریح شده در قانون اساسی مانند قانون گرایی، شفافیت و فساد 
ستیزی و اقدامات انجام شده در این خصوص از سوی سازوکارهای نظارتی فاصله نسبتًا 
قابل توجهی وجود داشته است و میزان فساد و انحرافات اقتصادی رخ داده در حد قابل 
توجهی بوده است و سازوکارهای نظارتی در انجام کارویژه های نظارتی خود از موفقیت 
چندان خوبی برخوردار نبوده و انحراف های عملکردی قابل توجهی داشته اند، در این 
ارتباط، افشای گوشه هایی از فساد و رانت جویی های اقتصادی بزرگ در دو دهه اخیر به 
ویژه در چند سال اخیر مانند اختالص در بانک صادرات مربوط به رفیق دوست، پرونده 
3 هزار میلیاردی اخیر در نظام بانکی و پرونده اختالسی بسیار بزرگ در بیمه از مصادیق 

قابل توجه هستند.
با توجه به تعداد قابل توجهی از پرونده های اختالس در قوه قضائیه بود که مقام رهبری 
در سال 1382 فرمان 8 ماده ای را در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی صادر کرد. در این 
فرمان بر لزوم عزم جدی در کارگزاران و دستگاه های مربوطه در مبارزه با فساد، لزوم سپردن 
مسئولیت مبارزه با فساد به افراد قاطع و برخوردار از سالمت اخالقی، قاطع بودن ضربه 
عدالت به مفسدان، لزوم همکاری جدی بین نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل 
کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطالعات، عدم تبعیض در مبارزه با فساد و لزوم اطالع 
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رسانی به موقع به مردم در این خصوص تأکید شده بود.
به نظر مي رسد که سازوکارهاي نظارتي در ایران از حیث کمي و تعداد، در حد کفایت 
باشند و شاید شکل گیري سازوکارهاي جدید چندان ضروري به نظر نرسند. حال، سؤال آن 
است که با وجود تعداد نسبتاً کافي سازوکارهاي نظارتي، چرا میزان فساد اقتصادي در ایران 

در دو دهه اخیر باال بوده است؟ به اجمال دو پاسخ کلي  می توان به این سؤال  داد: 
نخست آنکه اراده کاماًل جدي در سازوکارهای نظارتی یاد شده در مبارزه مستمر با فساد 
اقتصادي چندان دیده نشده است یا این اراده از استمرار  برخوردار نبوده است و نهادهاي 
نظارتي در امر اجراي بدون تبعیض قوانین ضدفسادي در عرصه اقتصادي، عملکرد و 
کارآمدي نسبتاً ضعیف داشته اند. نکته شایان ذکر آن که صرف اعالم شعاری اراده یا انجام 
برخی اقدامات در جهت افشا و مبارزه با فساد کفایت نمی کند بلکه استمرار در اجرای قانون 

و نظارت بدون تبعیض و فارغ از جناح زدگی سیاسی ضرورت دارد. 
بر  حاکم  سیاسي  جریانات  غالب شدن  سیاسي،  مصلحت طلبي هاي  آنکه  دوم  پاسخ 
سازوکارهاي نظارتي و مالحظات خانوادگي و گروهي باعث شده اند که سازوکارهای 
نظارتی در موارد قابل توجهی با فساد اقتصادي کارگزاران حکومتي و بانکی، چندان مبارزه 
جدي مستمری نداشته باشند، بنابراین کمرنگ شدگی بعد حقوقی و قانونی این سازوکارها و 
در موارد قابل توجهی غلبه نسبی سیاست زدگی و جناح زدگی بر آن ها سبب ساز گسترش 
قابل توجه فساد در ایران در دو دهه اخیر بوده است. مناظرات انتخاباتي مرحله دهم ریاست 
جمهوري در خرداد سال 1388 و نیز مناظرات انتخاباتی در سال 1392 ریاست جمهوری 
شواهدي از فساد اقتصادي در سطوح مقامات عالي حکومتي را نشان داد، البته این شواهد را 
نمي توان نه کامل تأیید و نه رد کرد، مثال بارز در این خصوص، اتهام وارده به رئیس جمهور 
سابق در خصوص برداشت مبلغ چند میلیاردی از دولت برای تأسیس دانشگاه ایرانیان است 
که به دلیل شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی، پرونده قضایی برای ایشان 

تشکیل شده است.
قوه قضائیه از مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي صبحت کرده و گاهي در افشاي   
رسانه اي برخي از این مفاسد و محکومیت کیفري آن ها موفق عمل کرده است، با این وجود 
هنوز اراده بسیار جدي در قوه قضائیه در این امر و استمرار آن را چندان شاهد نبوده ایم، 
دستگاه قضایي بارها از مبارزه با دانه درشت ها در عرصه فساد اقتصادي صحبت کرده است 
ولي بعد تبلیغاتي این موضوع نسبت به بُعد عملي سازي آن از چربش بیشتري برخوردار 
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بوده است، البته این معني انکار برخي اقدامات قاطع در برخورد با برخي دانه درشت ها 
نیست. آنچه که به-نظر نگارنده مهم است، اراده بسیار جدي، استمرار زماني، رعایت اصل 
فراگیري و عدم تبعیض در اجراي قانون بدون مالحظه کاري سیاسي و سرعت باال در مبارزه 

با فساد است. 
برنامه خصوصي سازي در ایران در دهه 1370، آغاز گردید، در اجراي این برنامه مالک هاي 
اولویت بندي شرکت هاي دولتي جهت واگذاري به بخش خصوصي اعالم نشد و شفافیت 
در امر اطالع رساني در نحوه فروش شرکت هاي دولتي، چندان صورت نگرفت. برخي 
شرکت ها با پایین نشان دادن هزینه ها و باال نشان دادن سود و بازدهي خود وارد بازار بورس 
شدند. تعداد زیادي از کارخانه ها به قیمت بسیار کمتر از ارزش دفتري و واقعي آن به برخي 
اشخاص با نفوذ و کمتر از قیمت واقعي  اشان فروخته شد که بدهي ها  به صورت قسطي و 

از طریق سود همان مؤسسات پرداخت مي شد )رحیمی، 1384: 92-94 (.
فرشاد مؤمني بر این نظر است که خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي در غیاب تعهد 
و التزام دولت به پاسخ گویي، قانون گرایي و نظارت ضعیف به توزیع نابرابر قدرت، ثروت 
و منزلت انجامید. از دید وي، تجربه اخیر خصوصي سازي در ایران نشان داد که فضاي 
اقتصادي غیرشفاف و غیررقابتي در عمل به اختصاصي سازي و به یک نوع جابجایي در 
توزیع رانت ها و تمرکز بیشتر قدرت براي صاحبان قدرت سیاسي و نفوذ سیاسي انجامید. 
در شرایط نبود فضاي رقابتي، اساساً امکان اینکه بتوان ارزش واقعي دارایي هاي بنگاه هاي 
دولتي را برآورد کرد، وجود ندشت و مناقصه جاي مزایده در فروش دارایي هاي دولتي 
براي افراد و گروه هاي خاص را گرفت، مضافاً اینکه در فاصله 1368 تا 1377، 60 درصد 
جابجایي ها از طریق بورس بین خود شرکت هاي دولتي انجام شد و 40 درصد به افراد و 

گروه ها داده شد )مؤمنی،  1386: 174-176(.
نظارتی،  دلیل عملکرد ضعیف سازوکارهای  به  نظرند که  این  بر  منتقدان  از  بسیاري 
خصوصي سازي نه در فرایند رقابتي بلکه به شکل رانتي و اختصاصي سازي بود. اجراي غلط 
خصوصي سازي و کم کارآمدي سازوکارهاي نظارتي به فاصله طبقاتي شدید انجامید. در 
دوره سازندگي 42 درصد از درآمدهاي ملي به 10 درصد خانواده هاي ثروتمند اختصاص 
داشت و 20 درصد طبقه پایین جامعه، 8/3 درصد از درآمدهاي ملي بهره مند شد )رشیدی، 
1375: 139(. برخي از پژوهشگران همچون فرشاد مؤمني بر این نظرند که در ایران، واقعیت 
گرایش به خصوصي سازي از 1368 به بعد، چیزي بیشتر از نوعي تالش براي تسکین 
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مشکالت بودجه اي و رفع مشکالت کوتاه  مدت دولت نبود )مؤمنی، 1386: 164(. همین 
انحرافات اقتصادی در دوره رئیس جمهور سابق با ارقام بسیار باال رخ داد.

  نگارنده بر این نظر است گرچه این واقعیت در مورد خصوصي سازي تا حدي درست 
است ولي نمی توان آن را به  طور کامل تأیید کرد و انگیزه دولت براي توسعه اقتصادي در 
این مقطع را کاماًل نادیده گرفت، البته صرف داشتن انگیزه براي توسعه کفایت نمي کند، 
بلکه نظارت واقعي بر جریان خصوصي سازي و توجه به عدم انحراف در سرمایه گذاري 
اقتصادي ضرورت دارد، امري که در دهه دوم و سوم پس از انقالب به صورت مطلوب 

حاصل نشد. 
در بُعد سازوکارهای نظارتی مدنی باید گفت که در جامعه ما، در دهه ی دوم و سوم یک 
جامعه مدني قوي، چالشگر و همراه با گردش آزاد اطالعات همانند جوامع دموکراتیک 
غرب شکل نگرفت، در واقع یک جامعه مدني نیم بند شکل گرفت که عمدتاً از حیث کمي 
رشد و گسترش یافت تا از حیث کیفي. بنابراین هزینه عمل فسادي باال نبوده است و در 

کنار آن، سازوکارهاي ضعیف نظارتي نیز به گسترش فساد دامن زدند.

گفتارسوم( بوروکراسی کم کارآمد و سیاست زده و رواج فساد اقتصادی
یکی از مسائل و مشکالت اساسی جامعه ما، بوروکراسی ناکارآمد یا کم کارآمد است، 
با یک نگاه آسیب شناسانه بایستی گفت که بوروکراسی در ایران معاصر عمدتاً یک کاالی 
وارداتی بوده و تا حّد قابل توجهی از ویژگی های مطلوب بوروکراسی مانند پاسخ گویی، 
مسئولیت پذیری و قانون مندی فاصله داشته است. یکی دیگر از ریشه های ساختاری کم 
کارآمدی بوروکراسی در ایران، همانا سیاست زده شدن فزاینده آن است، منظور آن است که 
نظام اداری در ایران تا حّد قابل توجهی متأثر از سیاست و جریانات سیاسی بوده است، لذا 
چنین ساختاری، بستری مناسب برای رواج نسبی تخلفات و فساد اقتصادی و اداری در دو 

دهه ی اخیر بوده است.
سیاست زدگی پدیده نسبتاً رایج در جامعه ما است و بوروکراسی نیز تا حّد قابل توجهی 
از این امر در دو دهه اخیر متأثر بوده است، این امر باعث آسیب پذیری جدی بوروکرات ها 
و نظام اداری در مقابل جریانات سیاسی و سیاستمداران بوده است، البته نگاه ما در شکل 
کاماًل منفی نیست بلکه یک نگاه آسیب شناسانه است. سیاست زدگی در دو دهه اخیر منجر 
به کاهش استقالل و شکل گیری منافذ و بسترهای قابل توجه برای رانت جویان و برخی 
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پیوند های فاسد بین برخی کارمندان عالی رتبه و میانی با سیاست مداران و افراد و گروه های 
متنفذ سودجو شده است.

حقوق کم و نامکفی کارمندان یکی از ریشه های پیدایش و رواج نسبی فساد اداری و 
اقتصادی بوده است و برخی از کارمندان و مدیران در قبال دریافت رشوه و پورسانت، قانون 
ضد پورسانت مصوب مجلس را دور زده و به صورت غیرقانونی با رانت جویان همکاری 

داشته اند و از امتیازات و مجوزهای نامشروع و غیر قانونی برخوردار شده اند.
یکی از تأثیرات اقتصاد رانتی، حجیم تر شدن بوروکراسی در جامعه ما به ویژه در دو 
دهه اخیر بوده است، این امر در کنار تکنیک های تخصصی پنهان کاری و دور زدن قانون 
و سیاست زدگی باعث رواج نسبی فساد اداری و اقتصادی بوده-اند. در این راستا یکی 
تعداد  برای  اطالعاتی  رانت های  اخیر، وجود  دهه  دو  در  فساد  ریشه های ساختاری  از 
قابل توجهی از افراد و گروه های متنفذ سیاسی و اقتصادی-اجتماعی و جویای رانت و 
ثروت های بادآورده بوده است. رانت های اطالعاتی در مواردی مانع از سازوکارهای رقابتی 
مانند مزایده و مناقصه شده است لذا در غیاب اطالع رسانی عمومی قابل توجه، رانت 
جویان از برخی رانت ها و امتیازات قابل توجه و مجوزهای قانونی را به دست آورده اند. 
هاشمی شاهرودی رئیس وقت قضا در یاداشت خود بر وجود برخی رانت های اطالعاتی 
در نظام اداری به عنوان زمینه ساز برخی فسادها و تخلفات تأکید کرده است )هاشمی 

شاهرودی، 1386: 17(.
یکی دیگر از بسترها یا عوامل ساختاری مؤثر بر فساد در دو دهه اخیر، ساختار نسبتًا 
انعطاف پذیر اداری و وجود قوانین اداری پیچیده و دست و پاگیر برای صدور مجوزها در 
زمینه اعتبارات بانکی، مالیاتی، مجوزهای صنعتی و مانند آن بوده است، لذا این امر زمینه 
ساز رشوه و ارتشا برای دور زدن قوانین دست و پاگیر بوده است. گفته هاشمی شاهرودی 

رئیس وقت قوه قضائیه در این خصوص، قابل توجه است:
»در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، ساده و در عین  حال دقیق و 
الیتغیر هستند. سیستم بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در  کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد 
که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند یا اصال در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی 
و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده اداری و 
مقررات به مقصود برسند که این خود زمینه مشکالت و مفاسد اقتصادی زیادی می-شود« 

)شاهرودی، 1386: 18(.   

108



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

گفتار چهارم( استمرار اقتصاد رانتي و تصدي گري فزاینده دولت در اقتصاد
نگارنده بر این نظر است که پدیده فساد همانند بسیاری از موضوعات و پدیده های 
دیگر، ریشه در یک عامل ندارد بلکه با یک نگاه سیستمی، بایستی گفت که مجموعه ای 
از عوامل ساختاری و ریشه دار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در رواج این پدیده 
تلخ در جامعه ما تأثیرگذار بوده اند که پرداختن به همه عوامل و ریشه ها از حوصله این مقاله 

خارج است.
اقتصاد ایران از دهه 1340 به بعد یک اقتصاد رانتی بوده است و پس از انقالب نیز، 
علی رغم برخی تالش های انجام شده در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، 
اقتصاد ما همچنان ویژگی رانتی و وابستگی باالی خود به این درآمدها را حفظ کرده 
است. نتیجه بالفصل استمرار اقتصاد رانتی در چند دهه اخیر، تصدی گری فزاینده دولت 
در اقتصاد و استمرار تعداد قابل توجهی از انحصارات در حوزه تجارت، تولید و تعداد 
قابل توجهی از خدمات بوده است. تنها در فاصله سال هاي 1365 تا 1367 بود که نسبت 
منابع رانتي از درآمدهاي عمومي دولت به دلیل افت شدید قیمت نفت به زیر 40 درصد 
سقوط مي کند و موقتاً در این سه سال اقتصاد ایران عمدتاً اقتصاد مالیاتي مي گردد. در یک 
جمع بندي، سهم منابع رانتي از درآمدهاي عمومي دولت در فاصله سال هاي 1342-1357 
)7/57(، 1357-80 )2/54( و به طور کلي از 1380 – 1340 برابر با 7/55 درصد بوده است 

)م تدبیر اقتصاد، 1382: 78-79(.
مطالعه مشتاق خان نشان مي دهد که عملکرد ضعیف اقتصادي در کشورهاي در حال 
توسعه ناشي از ناتواني مدیریت توسعه در استفاده صحیح از رانت هاي ارزش افزا و استمرار 
آن بوده است )مؤمنی، 1383: 201(. اما در ایران در دهه دوم و سوم پس از انقالب، مدیریت 
مطلوب و نظارت جدي بر نحوه  هزینه کرد و توزیع منابع رانتي یا نفتی در فرآیند توسعه 
صورت نگرفت، البته این به معناي نادیده گرفتن پاره اي اقدامات جدي در زمینه ایجاد زیر 
ساخت هاي ارتباطي، صنعتي، عمراني، کشاورزي، تحوالت آموزشي، رسانه اي، شهرسازي 
و غیره نیست، با این وجود، انتظارات در حد مطلوب برآورده نگردید و انحرافات جدي و 

فساد اقتصادي قابل توجه نیز رخ دادند.
جامعه ما در بیش از دو دهه اخیر نتوانست از اقتصاد رانتی و نفتی نجات یابد و تصدی گری 
فزاینده و روزافزون دولت در اقتصاد، در عمل مانع از پیدایش فضای رقابتی واقعی جدی 
در عرصه اقتصاد شد و عمدتاً یک فضای شبه رقابتی ایجاد شد که در موارد قابل توجهی 
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به دلیل عدم وجود رقابت واقعی و برخورداری افراد و گروه های متنفذ از رانت اطالعاتی 
و نفوذ سیاسی به انحرافات اقتصادی و فساد اداری و اقتصادی یا رانت های غیر قانونی 

انجامید. 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه در یکی از نوشته ها یا یادداشت های 
خود بر ریشه های ساختاری فساد اقتصادی اشاره کرده بود که تأیید کننده توضیحات فوق 
هست. از دید وی مهمترین مشکالت اقتصادی ما به سیستم ها و ساختارها مربوط هستند و 
این موضوع در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی اقتصادی کاماًل محرز بود. از دید وی، 
اقتصاد ما به نوعی اقتصاد خنثی است یعنی نه اقتصاد دولتی کامل و نه اقتصاد آزاد واقعی 
بلکه یک نوع اقتصاد شبه رقابتی است. از دید وی، نبود فضای رقابتی باعث شد که برنامه 
خصوصی سازی تا حد زیادی منحرف شود و در عمل، اقدامات جدی در این خصوص 

انجام نشود )هاشمی شاهرودی، 1386: 14(.
برنامه خصوصی سازی محدود و عدم اجرای آن به صورت کامل، به طور ضمنی فساد 
اقتصادی و ایجاد انحصارات را به دنبال داشت. از دید رئیس وقت قضا هاشمی شاهرودی: 
»هر گام که به سوی خصوصی سازی برداشته می شد، همزمان دولت در بخش دیگری 
افزایش می یافت و تصدی گری دولتی عمق بیشتری پیدا می-کرد و حتی ایجاد بورس که 
برای حیات اقتصادی بخش خصوصی ضروری است به گونه ای شکل گرفت که در حال 
حاضر، حداقل 70 درصد سهام آن متعلق به بانک ها و شرکت های دولتی است که این با 

فلسفه بورس مغایرت دارد« )همان، 14-15(.
با وجود گنجاندن برنامه خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولت در برنامه سوم 
و سایر برنامه ها، باید گفت که 60 درصد از واگذاري ها به شرکت های دولتي بوده است 
و هنوز دولت بر صنایع عمده و معادن بزرگ، بانکداري و غیره کنترل دارد. امروزه 179 
شرکت دولتي، معادل 76 درصد بودجه شرکت هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند 
)فتاحی، 1385: 252(. هاشمی شاهرودی همچنین حضور برخی نهادهای شبه دولتی و 
انحصارات آنان در عرصه اقتصادی را مانع از پیاده شدن مطلوب فضای رقابتی واقعی و 
برخی پیامدهای فسادی ناشی از آن می داند و این امر را به عنوان عامل موثر بر فرار سرمایه 

می داند )هاشمی شاهرودی، 1386: 17(.
علل مهم تداوم تصدي گري باالي دولت عبارتند از: پایین بودن توان و ریسک مالي بخش 
خصوصي، پایین بودن ریسک سیاسي و امنیتي )ترس از مصادره اموال و سلب مالکیت، 

110



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

تحریم هاي خارجي و ریسک ثبات حکومت( و عدم ریسک زیاد در خود حکومت که 
به یکباره شرکت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار کند. لذا بخش زیادي از نقدینگي 
بخش خصوصي در ساخت و ساز مسکن و تجارت هزینه گردیدند و بیش از 70 درصد از 
اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولت است. بر اساس آمار سال 2007 شفافیت بین المللي در 
مورد شاخص شفافیت مالي، رتبه ایران از 163 کشور، 105 اعالم شد و نمره فساد مالي نیز 

.)www.transparencyinternational.com( 9/2 اعالم گردید
 B ریسک پایین(، گروه( A در شاخص سازي ریسک، کشورها به چهار دسته گروه
)ریسک متوسط(، گروه C )ریسک باال( و گروه D )ریسک بسیار باال( تقسیم مي شوند. در 
گزارش واحد اطالعاتي اقتصادي 1EIU( 1998(  ایران طي سال هاي 1356-1372 )1977-1993( 
نمره 13/3 از 10 را کسب کرده است )ریسک بسیار باال( که در میان 60 کشور مورد مطالعه، 
رتبه 58 و در میان 8 کشور منطقه، رتبه هفتم را کسب کرده است )بررسی ریسک ایران، 

.)39-40 :1375
ریسک بسیار باال حاکي از احساس تهدید بیشتر بخش خصوصي ایران از حیث مالي و 
سیاسي است و به نظر مي رسد این یکي از عوامل مهم فساد اقتصادي و زدوبند بین مقامات 
بانکي و بخش خصوصي در انحراف  اعتبارات بانکي از سرمایه گذاري تولیدي به سمت 
تجاري و خدماتي بوده است. براي آگاهي بیشتر از شاخص ریسک بسیار باالي بخش 

خصوصي ایران به داده هاي دیگر E.I.U در جدول 2 توجه کنید.
تداوم قابل توجه انحصارات دولتي در عرصه اقتصادی به ویژه بازرگانی در دهه دوم 
و سوم، زمینه ساز برخي فسادهاي اقتصادي قابل توجه گردید. به عنوان مثال، ماده اول 
»قانون انحصار تجارت خارجي« تصریح مي کند: »تجارت خارجي ایران در انحصار 
و  صنعتي  و  طبیعي  محصوالت  کلیه  واردکردن  و  کردن  صادر  حق  و  بوده  دولت 
دولت  به  قانون  این  مقررات  در حدود  آن ها  و صدور  ورود  شرایط  و  میزان  تعیین 
واگذار می  شود« البته در ماده سوم آن آمده است »دولت مجاز است حق وارد  کردن 
محصوالت خارجي را که خود نمي خواهد مستقیمًا عهده دار شود، به شرایط معین و در 
تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلف تجاري واگذار نماید...« 

)یوسفیان و غالمی، 1382: 82(. 
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جدول 2
وضعیت محیط کسب و کار در ایران )امتیاز از 10(

Source: Economic Intelligence unit )E.I.U(, 2008

       

گرچه در برخي تبصره ها، زمینه هاي حداقلي براي رقابتي کردن اقتصاد پیش بیني شده 
است، با این وجود تداوم انحصارات و تصدي گري فزاینده دولت و مقررات دست وپاگیر 
عرصه را براي بخش خصوصي تنگ تر کرده و انگیزه آن ها براي تباني فسادي و سري با 
کارگزاران حکومت جهت فرار از قوانین و نظارت را قوي تر کرده است. تبصره 39 قانون 
برنامه دوم و فصل 4 برنامه سوم توسعه به لغو انحصارات در برخي عرصه ها و رقابتي کردن 
فعالیت اقتصادي تأکید مي کند. به موجب تبصره 39 قانون برنامه دوم، لغو آن دسته از 
انحصارات دولتي که منافي اعمال حاکمیت دولت نیست مجاز شمرده شد و در ماده 35 
قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شده ظرف یک سال این گونه انحصارات را لغو کند 

)هادی زنوز، 1382: 169(.
در مجموع انحصارات دولتي زمینه ساز برخي منافذ و گریزگاه ها براي واردات و صادرات 
غیرقانوني، سکوهاي پرش مالیاتي و گمرکي و ثروتمندشدن افراد متنفذ و برخي مقامات 
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و کارگزاران حکومتي گردید. در این دو دهه در کنار اقتصاد رسمي نوعي »اقتصاد پنهان 
یا سایه و غیررسمي« شکل گرفت. منظور از اقتصاد سایه یا پنهان، آن نوع فعالیت هاي 
اقتصادي هستند که در برآوردهاي مالي ملي به حساب نمي آیند و در حاشیه قوانین کیفري 
و مالیاتي انجام مي شوند. برخي از مهمترین مصادیق اقتصاد سایه عبارتند از: واردات و 
صادرات غیرقانوني، فرار از مالیات و عوارض گمرکی از طریق حساب سازي هاي تقلبي و 

غیرواقعي، استفاده غیرمجاز از کارگران خارجي و خرید و فروش غیرمجاز ارز.
برخي از عوامل مهم در پیدایش اقتصاد سایه یا پنهان در دهه دوم و سوم عبارتند از: 
اقتصاد رانتي )که زمینه ساز رانت جویي و شبکه هاي فاسد حمایتي مي شود(، تصدي گري 
فزاینده دولت در اقتصاد و انحصارات حکومتي، نظام اداري انعطاف ناپذیر با قوانین دست و 
پا گیر و زمان بر در مورد صدور مجوز، افزایش نرخ مالیات و ضعف سازوکارهاي نظارتي.

وجود اقتصاد پنهان یا سایه، یکی از عوامل ساختاری تأثیرگذار بر فساد در دو دهه 
اخیر بوده است و یکی از مصادیق مهم آن، تخلفات اقتصادی بود که در گمرکات و بنادر 
کشور صورت گرفته اند. در دو دهه گذشته، طبق قانون، واردات و صادرات برخي کاالها 
با پرداخت حقوق گمرکي مجاز بوده است و برخي کاالها و اقالم به شرط موافقت کتبي 
مسئوالن حکومتی مجاز هستند. برخي از رانت جویان سیاسي از رهگذر روابط نفوذي، 
سیاسي، خانوادگي و مالي با برخي از کارگزاران حکومتي به روش غیرقانوني توانسته اند 
موافقت هاي کتبي را به دست آورند و از این رهگذر به ثروت هاي کالني برسند. فساد در 
گمرکات و بنادر چنان قابل توجه بوده است که پدیده اي به نام »مافیاي تجارت« و سلطان هاي 

شکر، چاي و غیره به کرات در افکار عمومي در دو دهه گذشته تکرار شده اند.
یکی از منابع و عوامل ساختاری تأثیرگذار بر قانون گریزی و فساد رایج بانکی همانا 
تصدي گري دولت بر بانک های دولتی و تفاوت نرخ بهره اعتبارات آن ها با صندوق هاي 
خصوصي بوده است. تعداد قابل توجهی از افراد متنفذ با سازوکارهای رانت جویی سیاسی 
و اهرم های نفوذ سیاسی به وام های بانکی قابل توجهی دست یافتند و بخش مهمی از وام ها 
به جاي استفاده در بخش تولید اقتصادی، کشاورزی و دامداری عمدتا در بخش تجارت، 
ساخت و ساز مسکن و زمین خواري هزینه گردیدند. برخي از مهمترین موارد فساد در 
نظام بانکي عبارت بودند از: اختالس 123 میلیارد توماني رفیق دوست و فاضل خداداد از 
بانک صادرات، اختالس 500 میلیاردي از سه بانک صادرات، سپه و ملت، اختالس 58 
میلیارد تومان توسط یکي از کارکنان بانک تجارت شعبه بیمارستان شرکت نفت، برداشت 
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غیرقانوني 44 میلیارد تومان توسط رئیس بانک صادرات شعبه سه راه زندان، برداشت 2 
میلیارد تومان توسط مدیر جوان بانک مسکن، 300 میلیون تومان از بانک تجارت شعبه 
رازي، 12 میلیون دالر توسط رئیس بانک سپه شعبه پاریس و 120 میلیون تومان در بانک 
ملي مرکزي )تدبیر اقتصاد، 1382: 22(. فساد بزرگ بانکی در سال 1390 نیز مصداق قابل 
توجهی در این خصوص است که پرونده آن به طور کامل طرح و حکم صادر شدالبته 
مصادیق فوق از موارد آشکار شده است و ممکن است تعداد موارد خیلي بیشتر از اینها 

باشد که هنوز آشکار نشده اند.
چندگانه بودن نرخ  ارز، منبع ساختاری دیگر مؤثر بر فساد و رانت جویي سیاسي در دهه 
دوم انقالب بود. نرخ هاي چندگانه منجر به شکاف زیاد بین قیمت ارز بازار آزاد و دولتي 
بود. از سال 1368 سه نوع نرخ ارز اعالم شد: 1( ارز دولتي 2( ارز رقابتي براي واردات 
ضروري شرکت هاي خصوصي 3( ارز شناور براي سایر واردات مجاز بخش خصوصي. در 
سال 1372 دو نوع ارز دولتي و شناور جایگزین سه ارزي گردید و در سال 1376 تفاوت 
آن دو ارز به 3240 ریال رسید. در سال 1391 نیز همین سیاست چند نرخی کردن ارز سبب 
ساز فساد بانکی و اقتصادی قابل توجه شد. در مجموع در این فضا، رقابت بین رانت جویان 
براي اخذ ارز دولتي با اهرم هاي یادشده باال گرفت. در این میان آقازاده ها گوي سبقت را از 
دیگران ربودند. در تخصیص ارز، سازوکارهاي نظارتي ضعیف عمل کردند و برخي از افراد 

 .)Salehi & Taheripour, 2002: 698( متنفذ و شرکت ها سوء استفاده زیادي کردند
یکي از افراد رانت جو در آغاز دهه 1370 به واردات مرغ با ارز دولتي 175 توماني دست 
مي زند و از فروش هشت هزار تن مرغ به سود 65 میلیارد ریالي دست مي یابد. در سال 
1371 در حالي که ستاد تنظیم بازار با صدور 200 هزار حلقه الستیک سنگین به خارج 
موافقت کرد، در بخش دیگري از تشکیالت دولتي اجازه ورود 600 هزار حلقه الستیک 
با ارز دولتي 175 تومان به برخي افراد و شرکت ها داده مي شود. سود بادآورده رانتي با ارز 
دولتي در سال 1378 که نصیب دالالن آهن و آلومینیوم شد، 350 میلیارد تومان بود که 
مي توانست 40 هزار فرصت شغلي ایجاد کند. در سال 1380، از رهگذر ارز دولتي، 10 هزار 
میلیارد تومان سود نصیب افراد رانت جو در فعالیت هاي تجاري و ساخت و ساز گردید )م 

تدبیر اقتصاد، 1382: 68-71(.
یکي از ویژگي هاي مهم اقتصادهاي رانتي، سطح نسبتاً پایین شفافیت مالي  است و این 
عدم شفافیت با نظارت نه چندان جدي سازوکارهاي نظارتي و سازمان حسابرسي زمینه ساز 
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برخي فسادهاي اقتصادي گردید، از جمله مهمترین مصادیق آن، عدم شفافیت در بازار 
سرمایه به ویژه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود. این سازمان در بهمن 1346 
تأسیس شد، با پیروزي انقالب فعالیت آن تعطیل گردید تا اینکه در سال 1368 همزمان با 
آغاز برنامه تعدیل ساختاري و خصوصي سازي دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. تعداد 
بنگاه هاي اقتصادي پذیرفته شده در بورس تهران در آغاز کار از 56 بنگاه به 318 بنگاه در 
سال 1380 افزایش یافتند )همان، 138-137(. به دالیلي همچون: نقدشدن سریع پس انداز 
در بانک ها، معافیت مالیاتي سپرده هاي بانک ها و ریسک باالي سرمایه گذاري در سازمان 

بورس، میزان عالقمندي به سپرده گذاري در بانک ها باالتر از سازمان یادشده بود.
دو مورد از ویژگي هاي مهم بازار آزاد عبارتند از: رقابتي بودن  و شفافیت اطالعاتي، این 
ویژگي ها در سازمان بورس تهران به شکل نسبتاً ضعیفي درخشیدند. گاهی برخي از افراد 
متنفذ با استفاده از رانت اطالعاتي در سازمان بورس اقدام به خرید شرکت هاي تولیدي با 
سودآوري باال  کردند و از این رهگذر به ثروت هاي کالني دست یافتند. سایر افراد بي  بهره 
از رانت هاي اطالعاتي به خرید شرکت هایي با سودآوري کمتر دست زدند و آسیب و زیان 
اقتصادي زیادي به آن ها وارد گردید؛ این ریسک در کنار ریسک هاي سیاسي و مالي و امنیتي 
سرمایه گذاري به عدم رغبت آن ها به سرمایه گذاري بعدي در سازمان یادشده گردید که در 

نهایت این سازمان در 1377 سقوط کرد و فعالیت هاي آن تقریباً تعطیل گردید.
از دیگر موارد رایج فساد اقتصادي، پدیده زمین خواري بود. برخي از افراد رانت جو از 
رهگذر رانت سیاسي و اطالعاتي در شهرداري ها به خرید زمین هایی با بهاء بسیار کم 
دست  زدند که قرار بود در آینده نزدیک به زمین شهري براي احداث شهرک یا گسترش 
شهر تبدیل شوند. این افراد از این طریق به ثروت هاي بادآورده زیادي دست یافتند. عدم 
نظارت جدي بر خرید و فروش زمین باعث شد که تعداد زیادي از افراد به خرید و فروش 
زمین هاي کشاورزي با هدف کاربري مسکوني آن دست زنند و بازار قیمت زمین را بسیار 

داغ سازند؛ بخش قابل توجهي از پرونده ها در قوه قضائیه مربوط به این موضوع است.
یکي دیگر از موارد رایج فساد اقتصادي، زد و بند بین برخي از مسئوالن شهرداري و افراد 
درگیر در ساخت برج هاي مسکوني بوده است. در نتیجه تباني بین آن ها آسیب هاي مالي 
جدي به شهرداري ها و خریداران وارد گردید. براي جلوگیري از اطاله کالم از ذکر سایر 

موارد خودداري مي شود.
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نتیجه گیری
در این نوشتار، با روش تبیین ساختاری – علمی و با عنایت به نظریه های سازوکارهای 
نظارتی، ساخت اقتصادی و سیاسی پدیده فساد اقتصادی در دهه دوم و سوم انقالب 
بررسی شد. سازوکارهای نظارتی ضعیف در ایران با ویژگی هایی همچون عدم جدیت و 
اراده کافی برای مبارزه با فساد اقتصادی و عدم استمرار مبارزه جدی باعث شده است این 
پدیده تا حدقابل توجهی رواج داشته باشد. وجود انحصارات دولتی و عدم نظارت جدی و 
مطلوب باعث شد که در دو دهه یاد شده به کرات رفتارهای انحرافی اقتصادی در زمینه های 
گوناگون در سطوح مقامات عالیه، کارگزاران و کارمندان حکومتی رخ دهد و افراد متنفذ 
و فاسد رانت جو با اهرم های سیاسی و مالی و خانوادگی از انواع امتیازات و تسهیالت 
اقتصادی برخوردار شوند. در مجموع عوامل ساختاری همچون اقتصاد رانتی، تصدی گری 
فزاینده دولت در اقتصاد، سازوکارهای ضعیف نظارتی و ناکارآمدی و سیاست زده شده 
بوروکراسی باعث شدند که رفتارهای انحرافی و فساد  اقتصادی در دهه دوم و سوم انقالب 

و حتی در فرهنگ عامه نسبتاً ریشه دار شوند تا امری اتفاقی.
یکی از چالش های پیش  روی نظام سیاسی ایران، پدیده نسبتاً رایج فساد اقتصادی است، 

در این ارتباط پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
1. در جهان درهم تنیده و به سرعت در حال جهانی شدن به سر می بریم که مرزهای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها با سرعت قابل توجهی در حال رنگ باختن هستند 
و فناوری های نوین ارتباطی و سازمان های بین المللی غیردولتی با کشاندن سیاست به 
سطح رسانه ها و افکار عمومی چالش های سیاسی و اقتصادی کشورها را پررنگ ساخته و به 
مشروعیت سیاسی حکومتها می توانند آسیب برسانند. در این بستر جهانی، برای جلوگیری 
از وارد شدن آسیب های جدی به مشروعیت سیاسی ضرورت دارد که خود حکومت و 
نیز از طریق محافل آکادمیک و دانشگاهی، از منظر واقع بینانه سیاست ها و عملکرد حکومت 
در معرض آسیب شناسی قرار بگیرند تا از این طریق چالش های کوچک یا نسبتاً بزرگ، 
گسترده تر نگردند. ضرورت دارد حکومت زمان شناسی، واقع بینی و انتقاد پذیری علمی و 
منطقی در سیاست گزاری ها را با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دهد تا از این طریق، مراتب 
مشروعیت سیاسی بر مبنای حکمرانی خوب، قانونمندی و کارآمدی را بازسازی و ترمیم 
کند. در بررسی های علمی آسیب-شناسانه باید چالش نسبتاً رایج انحرافات و فساد اقتصادی 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در ذیل این پیشنهاد، سایر پیشنهادات ارائه می گردند.
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2. عملکرد دستگاه های نظارتی در طول دو دهه اخیر مورد بازبینی و آسیب شناسی 
جدی قرار گیرد تا از این طریق، ضعف ها در عملکرد آن ها شناسایی گردند تا در آینده از 
تداوم آن ها جلوگیری شود. در این ارتباط، همکاری بین محافل تخصصی دانشگاهی در 
رشته های علوم انسانی و اجتماعی با حکومت جهت بررسی علمی و منطقی و تخصصی 
این سازوکارها بسیار ضروری است. یکی از کاستی های عمده در نظام مدیریتی و حکمرانی 
کشور، گسست قابل توجه بین سپهر نظری و دانشگاهی با سپهر عملی یعنی حکمرانی و 

حکومت بوده است.
3. ضرورت استقالل بیشتر نظام اجرایی و بوروکراتیک کشور از جریانات سیاسی حاکم 
جهت پیگیری جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت جویی افراد سود جو، متأسفانه در 
موارد قابل توجهی بخشی از جریانات سیاسی حاضر در حکومت به دالیلی در پیگیری 
مفاسد اقتصادی جدی نبوده اند. بنابراین یکی از ملزومات جدی برای حکمرانی بهتر در 
ایران تقویت اراده جدی برای مبارزه با فساد صرف نظر از جریانات سیاسی و بدون تبعیض 

و با شفافیت بیشتر است.
آن  تحقق  در  ولی  است  امر ضروری  یک  اقتصاد  در  دولت  تصدی گری  کاهش   .4
می بایست اجرای گام به گام، با شفافیت بیشتر از طریق مزایده عمومی و بستن منافذ 
رانت های اطالعاتی برای افراد و گروه های سودجو و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد آن 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
5. یکی از ملزومات جدی برای حکمرانی بهتر در جهان امروز، لزوم  همراهی و همکاری 
متقابل جامعه مدنی و کنشگران مدنی حاضر در آن با حکومت است. در این راستا، ضرورت 
دارد که حکومت جمهوری اسالمی نسبت به کنشگران مدنی واقع بین و متعهد به توسعه 
کشور سعه صدر بیشتری داشته باشد و تعامل های دو سویه خود با آنان را بیش  از پیش 
گسترش دهد و از طریق آن ها و نشریات اشان پیرامون چالش ها از جمله فساد اقتصادی 
و بسترها و منافذ آن کسب شناخت و اطالع کند. حکومت برای مبارزه جدی تر با فساد 
ضرورت دارد که در کنار سازوکارهای نظارتی دولتی یا رسمی به سازوکارهای نظارتی 
جامعه مدنی نیز بیش از پیش توجه داشته باشد. بهتر است حکومت به اخبار و اطالعات 
البته درست و واقعی پیرامون چالش های سیاسی و اقتصادی به ویژه مفاسد اقتصادی با دید 

بازتری نگاه کند.
منطق،  واقع بینی،  می بایست  نیز  مدنی  کنشگران  و  جامعه مدنی  دیگر،  سوی  از   .6
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ضرورت های توسعه کشور، تعهدمدنی و مسئولیت پذیری را صرف نظر از نوع جریان 
سیاسی و منافع گروهی و جناحی در کشور را مورد توجه قرار دهند. متأسفانه- آن چنان  که 
در تحقیق توضیح داده شد- بخش قابل توجهی از بازیگران مدنی به شاخص های فوق در 
حد انتظار توجه نداشته اند و اراده های معطوف به قدرت و منافع جناحی و گروهی خود بر 
منافع عمومی صرفنظر از منافع جناحی اشان چربش بیشتری داشته است به طوری که مفاسد 
اقتصادی گروه مقابل را پررنگ تر ساخته و در جهت عکس در ارتباط با مفاسد اقتصادی 
خود و گروه یا جریان سیاسی خود، سعی کرده اند که یا پنهان سازی کرده یا کمرنگ سازند. 
به این ترتیب، برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی ضرورت دارد که نهاد های مدنی از 
جامعه سیاسی معطوف به قدرت به سوی جایگاه واقعی خود یعنی جامعه مدنی با نشانگانی 
همچون: تعهد مدنی، دموکراتیک بودن، پاسخگویی مدنی، اطالع رسانی شفاف، واقع بینانه 
و دقیق، عدم تبعیض، قانونمندی، اراده جدی در نظارت بر حکومت و مقامات حکومتی 
و پیگیری چالش ها از جمله مفاسد اقتصادی در کنار ارائه راهکارهای مفید و متعهدانه را 

مورد توجه قرار دهند.

118



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

فهرست منابع:
الف( فارسي

1. }بی نا{. )1375(. بررسي ریسک ایران. فصلنامه اقتصاد سیاسي. شماره 39. 
2. جین، آرویند ک. )1385(. اقتصاد سیاسي فساد.  ترجمه پژوهشکده امور اقتصادی، تهران: پژوهشکده 

امور اقتصادي.
3. دال، رابرت. )بي تا(.  تجزیه و تحلیل جدید سیاست.  ترجمه حسین ظرفیان. تهران: ظفریان.

4. رحیمي، علیرضا. )1384(. تحلیل طبقاتي سیاست هاي تعدیل اقتصادي در ایران. فصلنامه اقتصاد سیاسي. ش 9 . 
5. رشیدي، علي. )1375(. فقر و راه هاي مبارزه با آن. دو ماهنامه اطالعات سیاسي-اقتصادي. ش112-111. 

6. فتاحي، علي. )1385(. تجربه سرمایه داري دولتي در ایران. تهران: موسسه انتشاراتي مرز فکر.
7. موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد. )1382(.  فساد مالي و اقتصادي. جلد 2. چاپ اول. تهران: موسسه تدبیر اقتصاد.

8. مومني، فرشاد. )1386(. اقتصاد ایران در دوران تعدیل اقتصادي. تهران: انتشارات نقش و نگار.
9. مومني، فرشاد. )بی تا(.  رانت جویي و توسعه اقتصادي.  فصلنامه فرهنگ اندیشه. شماره 11. 

10. هادي زنوز، بهروز. )1382(. تجربیات صنعتي در ایران. تهران: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي.
11. هاشمي شاهرودي، محمود. )1386(. زمینه هاي ساختاري فساد اقتصادي در ایران و راهکارهاي مقابله با 

آن. مجله حقوقي دادگستري. شماره 6. 
12. یوسفیان، علي و غالمي، سعید. )1382(. امنیت اقتصادي و بوروکراسي نامحدود. همایش راهکارهاي 

توسعه امنیت اقتصادي. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

ب( انگلیسي
13.  Amuddsen, I “Political Corruption” www.transparency.de/mission.
14. Beblavi, Hazem. )1987(. The Rentier State in Arab World, in Rentier State )eds( by Hazem 

Beblavi & Giacomo Luciani, London, Croom Helm. 
15. Broadman, Harry & Recanatiti, Frances. )2002(. “Corruption & policy, Back to Roots” 

policy Reform, Vol. 5 )I(. 
16. Hajiyousefi, Amir M. (1995). The Political Economy of Development in a Rentier State: 

Iran 1962-78, PH.D Thesis in Political sciences, Ottawa, Carleton University, 1995, pp: 38-39.
17. Hutchcroft, Paul. )1997(. “The politics of Privilege The politics of privilege: assessing the 

impact of rents, corruption, and clientelism on Third World development”” Politics Studies, xiv.
18. Jain, Arvind )e d(. )2002(. Political economy of corruption, London, Routledge.
19. Salehi, Hadi & Taheripour, Farzad. )2002(. “Hidden public expenditures in the economy 

of Iran”, International of Middle East Studies, Vol.34.
20. Treisman, Daniel. )2000(. “The causes of corruption A Cross National study” journal of 

public Economics, vol. 76.
www.transparencyinternational.com
21. Warren, M. E. )2004(. “What does Corruption mean in a democracy?” American Journal 

of Political Science Review, Vol.48, No.2.119

خير
ه ا

ده
دو 

در 
ان 

اير
ی 

صاد
 اقت

ساد
ی ف

تار
اخ

ی س
ه ها

ريش



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

120



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

چکیده
از ابتدای شکل گیری انقالب اسالمی ایران ایاالت متحده ضمن تالش برای معرفی ایران به 
عنوان بازیگر تجدیدنظر طلب و به منظور پاسداری از منافع خویش، به محدودساختن حوزه 
کنشگری ایران در عرصه روابط خارجي پرداخت. از نظر برخی سیاست گذاران آمریکایی، 
اعمال تحریم های گسترده علیه ایران، یکی از سازوکارهایی است که می تواند به اصالح 
رفتارِ به گمان آن ها ناپذیرفتنی ایران، بینجامد. بر مبنای سیاست تحریم و مجازات های 
اقتصادی ایاالت متحده علیه کشورها، قانون مجازات های ایران و لیبی)داماتو( در سال1996 
به تصویب رسید. پس از حمله به عراق، قطعنامه های چندگانه شورای امنیت و متعاقب آن 
تحریم افراد، شرکت ها و نهادهای  ایران تصویب شد. در این مقاله، نگارندگان، برآنند برپایه 
نظریه نوواقع گرایی، پایه هاي تئوریِک پافشاری آمریکا بر استمرار و عملی کردن تحریم ها را 

بررسی کنند.
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مقدمه
انقالب ها به عنوان پدیده هاي بین المللي، حتی اگر قادر به نامتعادل  ساختن موازنه قدرت و 
ایجاد بلوک جدید قدرت، نبوده اند، اما انقالبیون، خواهان انجام چنین کاری بوده اند. انقالبیون 
پیروز، درصدد برمي آیند تا بدیلی دیگر، برای نظم موجود ارائه کنند، تعادل بین المللی را 
درهم  بشکنند و تعادل جدیدی را دوباره پدید آورند. نوواقع گرایان براین باورند که آن ها 
)انقالبیون کنشگر کامروا(، حتی اگر موازنه قوا را برهم نزنند، می توانند برخی نشانه های 
عدم موازنه قدرت را به نفع خویش تغییر دهند)Waltz,2000:38(. نوواقع گرایان، ماجراي 
یازده سپتامبر را نمادی از خواست نیروهای تهدیدکننده علیه وضع موجود می دانند. 
کشور انقالبی، نیروهایی در مقابل هژموني موجود در سطح نظام می پراکند که ممکن 
است در صورت همراهی دیگر کشورها، تقویت شود. ایاالت متحده، مجموعه ای از 
اقدامات محدود ساز را با هدف منزوی ساختن  ایران به اجرا گذاشته است. بنا بر یک 
تعبیر، انقالب اسالمي، سیاست خارجی آمریکا در ایران را، از نفوذ، به سد نفوذ، تغییر 

داده است )فرزین نیا، 1376: 115(. 
     نخستین اقدام تنبیهی آمریکا، یعني ایجاد محدودیت در واردات نفت ایران به آمریکا، در 
پاسخ به تسخیر سفارت آمریکا در تهران، صورت گرفت؛ که با تشدید بحران گروگان گیری، 
به مسدودشدن دارایی های ایران انجامید)علیخانی، 1380: 88-84(. محدودیت ها و تحریم ها 
در طی جنگ ایران و عراق، ادامه یافت و با پایان آن، در قالب راهبرد مهار دوگانه، 
صورتی نو پیدا کرد. نقطه آغاز شدت گیری تحریم ها علیه ایران، قانون تحریم ایران و لیبی 
)Th Iran/Libya Sanction Act( است، که نخست در 12سپتامبر1995 به شکل الیحه 
داماتو پس از مذاکره و هماهنگی با دولت کلینتون با اجماع آراء در کمیسیون مسکن، امور 
بانکی و شهری مجلس سنا تصویب شد و در 20 دسامبر نیز، به تصویب مجلس سنا رسید. 
بنجامین گیلمن رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا، نیز طرح مشابهی 
ارائه کرد که در 19مارس1996 به تصویب کمیسیون مزبور رسید. این دو الیحه، پس از 
تصویب در مجلس سنا و نمایندگان، به کمیته ای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد 
آن ها، به صورت قانون مجازات ایران/ لیبی در آمد و سرانجام، در 4 اوت1996 به امضای 

رییس جمهور آمریکا رسید )فرزین نیا، 1376: 118(. 
در سطح جامعه بین المللی، تحت فشار آمریکا، تحریم ها علیه ایران به  شکل قطعنامه های 
سازمان ملل در ممانعت از گسترش برنامه هسته ای ایران، بروز یافتند که به بیان آن ها صلح و 
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امنیت بین الملی را تهدید می کند. قطعنامه ها ی 1747)2007(، 1803)2008(، 1835)2008(، 
1887)2009( و 1929)2010( با حمایت آمریکا در شورای امنیت به تصویب رسید و 
متعاقب آن، تحریم افراد، شرکت ها، نهادها و مؤسسات مالی با هدف منزوی سازی ایران 
و جلوگیری از پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای به  اجرا گذاشته شد. گستردگی، استمرار و 
افزایش تدریجی تحریم ها علیه ایران، این پرسمان را مطرح می کند که آیا در بطن سیاست 

خارجي آمریکا، دالیلي دکترینال که بتواند چنین رفتاري را موجه جلوه دهد، وجود دارد.
     در مقاله حاضر، با ژرف نگری در بن مایه تصمیم های منجر به تحریم، این پرسش 
نظریه  در  موجود  فرانظری  نظری/  مفروضه هاي  براساس  آیا  که  می شود  مطرح  اصلی 
نوواقع گرایی، می توان پیدایش و استمرار تحریم ها علیه ایران را در سیاست خارجی آمریکا 
تبیین کرد. به منظور پاسخ به این پرسش، پرسش هایی دیگر نیز مطرح می شوند بر این مبنا که 
آیا  تحریم ها، سازوکاری برای تنظیم توازن قدرت در جهت منافع آمریکا بوده و اگر چنین 
است این تحریم ها بر چه مبنای نظری بنا شده است. استدالل و فرضیه مقاله این است که 
در چارچوب نظریه نوواقع گرایانه، مبنایی مادی باور، مکانیکی، تقلیل گرا و جبرگرا، بن مایه 
فرانظری تحریم ها را تشکیل داده است. بدین معناکه دولت ها، کنشگرانی خردمند در نظام 
اقتدارگر )Anarchic( مبتنی بر خودیاری)Self-help( فرض می شوند، که بزرگ ترین 
هدف شان، بیشینه کردن سود خویش است. بنابراین، موازنه جویی دولت ها، اصلی پیشاپیش 
 موجود و گریزناپذیر است و این توازن جویی با ابزارهای مادی قابلیت هدایت دارد. یکی از 
این ابزارها، تحریم است. از آن جایی که تغییر رفتار دولت ها، نیازمند تغییر در توانایی  ماّدی 
آن ها است، با جلوگیری از قدرت یابی ماّدی کشورها، می توان رفتار آن ها را کنترل کرد. 
در نوشتارِ حاضر، با تکیه بر روِش تبییِن عّلی، کوشش خواهد شد در دو بخش)بررسی و 
قیاس مبنای نظری و فرانظرِی نوواقع گرایی به منزله نظریه توجیه کننده و تبیین گرِ تحریم ها- 
پیش زمینه، منطق و مبانی نظرِی تحریم ها علیه ایران( نشان داده شود که بنیاِن نظری و 

زبرنظرِی مجازات ها و تحریم ها علیه ایران، مقصد و نتیجه ناهمانندی یافته اند.

 چارچوب نظری
شکل گیری و دستاوردهاي تحریم ها را می توان از منظرهای گوناگون بررسی کرد. عده ای 
از منظر ابزار سیاست خارجی برای تغییر رفتارِ کشورهای سوژه، به این مسئله پرداخته اند. 
برخی تحریم اقتصادی را جایگزینی برای ابزار نظامی  می دانند، بدین معنا که، آمریکا، 
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همچنان به  دنبال کسب مجدد نفوذ در ایران  است. بنابراین، مناسب ترین ابزار، راهکارهاي 
اقتصادي است )زهرانی، 1376: 122(. برهمین اساس بود که مهار دوجانبه ایران و عراق، 
مترادف با محرومیت های اقتصادی شد. در این دیدگاه، اتحاد آمریکا- اسرائیل، نقش مهمی 
 در تحریم ها علیه ایران و عراق داشت؛ در مورد عراق، با حمله به این کشور و از طریق 
سیاست تغییر رژیم عملی شد و در مورد ایران، شدت گرفتن تحریم ها برای تغییر رفتار، به 
 Fayazmanesh,( شکل های مختلف و در قالب سازمان ملل در دستور کار قرار گرفت
از منظر اصول و مفاهیم موجود در رفتار  این است که  92-80 :2008(. نگرش دیگر 
خارجي ایاالت متحده، تحریم را باید بخشی از تالش های راهبردی آمریکا در قبال  ایران 
دانست. به  سخن دیگر، تحریم، یکی از اجزای سیاست مهار دوجانبه آمریکایي هاست 
)علیخانی 1380 ؛ فرزین نیا، 1376(. از دیدگاه مقایسه ای، تحریم ها علیه ایران را می توان با 
تحریم ها علیه کره شمالی مقایسه کرد. تحریم هایی که برای محدودکردن این کشورها در 
شورای امنیت تصویب می شود، انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرت مند شورای امنیت 
برای ایجاد اجماع بین المللی در مقابله با کشورهای ناراضی از وضع موجود است )زهرانی 
و دولت خواه، 1389: 80-77(. از دیدگاهی دیگر، با وجودِ ناکامِی تحریم ها علیه ایران در 
بازداشتن جمهوری اسالمی  از دسترسی به اهدافش، اما توسط رؤسای  جمهوری مختلف 
دنبال شده است. شناخت ناکافی از منابع سیاست خارجی ایران و روحیه استقالل جویی 
و مقاومِت حاکم بر فضای تصمیم گیری، باعث استمرار سیاست تحریم توسط آمریکا 
این است که  از  ناشی  اعمال فشار و تحریم  ناکامی  ابزارهای  ترتیب،  بدین  شده است. 
سیاست خارجی ایران از محرک های خارجی مستقل بوده و بیشتر بر پویایی های داخلی 
خود مبتنی است )سیمبر، 1389: 70(. درواقع، اغلب از مقوله تحریم به مثابه گزینه میانی، 
بین دیپلماسی و اقدام نظامی، یاد می شود و آن را ابزاری برای جلوگیری از تکثیر سالح های 
هسته ای بدون توسل به ریسک های مبارزه تلقی می کنند )کرت رایت و لوپز، 1390: 327(. 
یعنی، »تقویت و تحکیم تحریم ها« )قهرمان پور، 1388: 25(. می بایست به طرزی اجرا شود 
تا کشورِ موضوع تحریم، در رفتارهای خود تجدیدنظر کند. درواقع، تحریم ها، »تیزتر نمودِن 
دندان دیپلماسی بین المللی« )بهروزی فر، 1383: 45( و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات 
و یا وادارساختن کشورِ تحِت تحریم به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده 

است. 
   باتوجه به چنان باورهایی در مورد استمرار تحریم ها در عین تغییر شکل های آن، 
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نگارندگاِن مقاله، به ابعاد نظری و فرانظری مستتر در انتخاب راهبرد منزوی سازی  ایران 
از طریق تحریم ها و استمرار آن اشاره می کنند. یکی از ابعاد مهم در تحلیِل انتخاب های 
سیاست خارجی، انتخاب چارچوبی نظری برای تحلیل تصمیم گیری ها است. در سطح 
نظری، نظریه چشم اندازی را که از آن به جهان نگریسته می شود، تعیین می کند و درحوزه 
فرانظری، این گمان مطرح می شود که هر نظریه وابسته به چارچوبی فرانظری است که 
دستگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه آن را تشکیل می دهد. در سطح هستی شناسانه، به 
مفروضه های بنیادین درمورد جوهره سیاست بین الملل به عنوان عرصه ای خاص از عمل 
سیاسی اشاره می شود. این پیش فرض ها، به باورهای پایه اي در مورد سرشت قوام بخش 
واقعیت اجتماعی و سیاسی مربوط می شوند، یعنی بنیادی ترین اندیشه ها در مورد سرشت 
غایی یا جوهره چیزها )مشیرزاده، 1384: 7(. در سطح معرفت شناسانه، نیز این باور مطرح 
 Griffiths,( می شود که یک نظریه چه موضعی نسبت به امکان شناخت واقعیت دارد
13 :1992(. بر این اساس، انتخاب هر نظریه ای برای تحلیل تصمیم ها، چشم انداز تحلیل 
است و مفروضه های واقعیت های بنیادین را نشان می دهد. در این پژوهش، ابعادی نظری 
و فرانظری که در سطح سیاست گذارانه باعث شده است گزینه تحریم در سیاست خارجی 
آمریکا در اولویت قرار گیرد و پس از آن استمرار یابد، بررسی می شود. این موضوع بدین 
معنا است که ساخت وپرداخت تحریم ها علیه ایران و استمرار آن-ها، صرفِ نظر از مباحث 
حقوقی، سیاسی و امنیتی، از مبنایی نظری و فرانظری )به معناي واقعی انگاشتِن مفروضه هایي 

و باور به شناخت و سپس کنترل و پیش بینی همان مفروضه ها( برخوردار است. 
ایاالت متحده برای حفظ وضع موجود در راستای منافع خویش، تعریفی مادی باورانه از 
قدرِت کنشگری یک کشور انقالبی هم چون ایران مي پروراند و مطابق آن، به این باورِ منجر 
به کنش مي پردازد که راه گشاترین راهبرد در مهار ایران، راهبرد/ راهکاري است که بتواند 
ابزارهای مادی منجر به دسترسي به اهداف انقالبی را ازمیان بردارد. ولی، در عمل، مبنای 
زبرنظری تحریم بیانگر این موضوع است که صرفاً نبایستی تعریفی ماتریالیستی از قدرت 
و موازنه جویی را درنظرآورد، کما اینکه، در مورد ایران، تاکنون هم مبنای نظری و هم بنیان 
زبرنظری تحریم نشان داده است که می بایست به سویه های دیگری از قدرت و توازن طلبی 
نگاه کرد. تبدیل تهدیِد تحریم به یک فرصت برای اصالح وضع اقتصادی و تکنولوژیک 
کشور، خودبه خود، به معنای چیره شدن رویه  دیگری است از آن چه که در آغاز از تحریم ها 
و  انرژی هسته ای  زمینه هایی همچون  در  ایرانی ها  دستاوردهای  نمونه  می شد.  خواسته 
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تسلیحات نظامی و امکانات پیشرفته فن آورانه )تدینی کازرونی و توکلی، 1390: 112(. 
همگی حکایت از تناقضی دارد که می تواند میان ماهیت آرزویی قدرت های تحریم کننده از 

تحریم ها و مبنای فرانظری تحریم ها، تولید شود.

1.  چارچوب مفهومی
1-1( مبانی نظری و فرانظری نوواقع گرایی

قرارداشتن نظریه نوواقع گرایی یا واقع گرایی ساختاری در زیرمجموعه نظریه واقع گرایی، 
نشان دهنده وجود مفروضه های مشترکی در میان آن ها است. واقع گرایی، در حکم جهان بینی 
مسلط در روابط بین الملل )Forde, 1992: 373(. با محوری انگاشتن و دراولویت قراردادن 
برخی مفاهیم و مفروضه ها، پرسش هایی از قبیل منبع اصلی ثبات و بی ثباتی در نظام بین الملل، 
نوع موازنه قدرت عملی میان دولت ها و چیستی منابع و پویش ها در تغییرات معاصر موازنه 
قدرت را مطرح می کند )Griffiths,1999:1(. واقع گرایان، با تأکید بر محدودیت هایی 
که سرشت بشر و فقدان حکومت بین المللی تحمیل می کند، روابط بین الملل را، حوزه 
توأمان قدرت و منافع می دانند )Donnelly, 2000: 9(. اما، نوواقع گرایان با افزودِن متغیر 
زبرنظری  و  نظری  بنیان های  علمی کردن  در  اقتدارگریز، سعی  نظام  این  به  »ساختاری« 
واقع گرایی دارند )Waltz, 1979: 118(. آن ها تأکید صرف بر سرشت بشر را در تبیین 
ماهیت اقتدارگریز نظام بین الملل، ناکافی می دانند و ساختار نظام بین الملل را به عنوان مانع 
اصلی همزیستی صلح آمیز تلقی می کنند. والتز در کتاب »انسان، دولت و جنگ« )1964(، 
باور دارد که تبیینی تقلیل گرایانه در مورد نظام بین الملل داشته و ویژگی های نظام را به 
ویژگی های واحدهاي تشکیل دهنده آن، تقلیل داده است. درمقابل، توضیح قابل قبول را، 
تبیینی ساختاری می داند )Waltz 1979:118,(. به نظِر وی، ساختارهای سیاسی براساس 
سه عنصر عمل می کنند: اصل سازمان دهنده )اقتدارگریز یا سلسله مراتبی(، خصوصیات 
ناهمانند( و توزیع توانمندی ها  یا  واحدها ) که آیا از منظر کارکردی، همانند هستند 

.)Waltz, 1979: 88-99(
اقتدارگریز  بین الملل،  اصل سازمان دهنده در جوامع داخلی، سلسله مراتبی و در نظام 
است، یعنی این نظام، فاقد مرجع اقتدار مرکزی است. در نتیجه، محیط بین الملل، محیط 
خودیاری است، به این معنا که چون دولتی وجود ندارد که امنیت اعضا )دولت ها( را 
تأمین کند، همه، فقط می توانند به قدرت خود، برای تأمین امنیت تکیه کنند. نظام هنگامی 
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 تغییر می کند که در این اصل سازمان دهنده، تغییر ایجاد شود، یعنی به عنوان نمونه، ساختار 
اقتدارگریز، جای خود را به ساختار سلسله مراتبی دهد. پس تا زمانی که اقتدارگریزی، اصل 
سازمان دهنده نظام بین المللي است، تحولی در نظام بین الملل به سوی صلح ایجاد نخواهد شد 
)مشیرزاده، 1384: 114(. تأکید نوواقع گرایان این است که اقتدارگریزی، به دالیل ساختاری، 
دگرگونی ناپذیر است، نه اینکه تنها به سرشت بشر مربوط باشد و موازنه قدرت )به عنوان 
دست آمد مستقیم و بدون واسطه ساختار مبتنی بر خودیاری(، چونان نتیجه حتمی  در نظام 
بین المللی پایدار خواهد ماند. از آن جاکه کارویژه اصلی دولت ها، بیشینه کردن قدرت نسبي 
خود در مقابل دیگران است، در نتیجه، به موازنه قدرت یا تالش براي ایجاد موازنه قدرت، 
دست مي زنند )Baldwin,2003:178(. در اینجا است که موازنه قوا، جایگاه کانونی در 
مفهوم بندی نوواقع گرایانه از امنیت بین المللی می یابد. به نظر نوواقع گرایان، نظام موازنه قوا، 
نه تنها گریزناپذیر است، بلکه به طرزي اصولي، عاملی ثبات بخش در روابط بین الملل است 
)شیهان، 1388: 34(. اما خمیرمایه موازنه جویي در رفتارهاي موجود در نظام بین المللي، 
نشان دهنده ماهیت هویت بخشانه است که با نگرشي فرانظري مي توان به سرشت آن دست 

یافت.
نوواقع گرایی، دیدگاهی مادی باور )materialist( است، بدین معناکه در آن، بنیادی ترین 
واقعیت در مورد جامعه، ماهیت و ساماندهی نیروهای مادی است. گرچه آن ها، به ساختارهای 
معنایی و مادی نیز توجه دارند؛ اما، بر آنند که تأثیرات نیروهای غیرمادی، تأثیری ثانویه 
است )ونت، 1384: 35(. نوواقع گرایی در این زمینه که چرخ جهان چگونه می چرخد، چه 
چیزهای اساسی با هم تعامل دارند و وقوع تعامالت چگونه است )چرنوف، 1388: 24(. 
نظریه ای مادی باوراست. از نظر آن ها، موجودیت های اجتماعی اعم از ساختارها و کنش ها، 
هم از نظر وجودی و هم از نظر عملکردی، مستقل از برداشت ها و فهم انسان ها وجود دارند 
و بنیادی ترین واقعیت مورد بررسی در مطالعات را، واقعیات مادی قابل مشاهده تشکیل 
می دهند )مشیرزاده، 1384: 8(. در بررسی سرشت کنش گران، به محوریت ساختارهای 
مادی در شکل دادن به آن ها، تأکید می شود. نوواقع گرایان، کنشگران اصلی نظام بین المللی را، 
دولت ها می دانند و ساختار اقتدارگریز را واقعیت غیرقابل تغییر، تلقي مي کنند، یعنی، از بین 
 بردن جنگ میسر نیست فقط محدودسازی قدرت و مهار توانایی کشورها برای صدمه زدن 
به دیگران ممکن است )طیب، 1380: 88(. بنابراین، ثباِت نظام بین الملل، یا با جنگ و یا 
با موازنه قدرت حفظ می شود. از نظر نوواقع گرایان، در ساختار اقتدارگریز، موازنه قدرت، 
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.)Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001( راهی برای جلوگیری از جنگ است
مخالفت  موجب  بین الملل،  نظام  در  اقتدارگریز  نوواقع گرایی، وضعیت  نظریه  مطابق 
کشورهای دیگر در قبال یک قدرت مطلقه می شود. از آن جاکه کشورهای ضعیف نمی توانند 
مطمئن باشند که کشورهای قوی تر، از قابلیت های برتر خود به شیوه ناخوشایندی استفاده 
نکنند، در جست وجوی راه هایی برای محدودساختن عملکرد کشورهای قوی بر می آیند. 
که  است  محتمل  باشد،  حتمی  می دارند،  عرضه  قوی تر  کشورهای  که  هرگاه خطراتی 
کشورهای ضعیف، قابلیت نظامی  خود را بهبود داده و اتحادهای تدافعی بنا نهند، با شرکای 
خود، برنامه های مشترک نظامی  اجرا کنند و یا حتی برای جابجایی توازن قوا به نفع خود، 
جنگ را آغاز نمایند )ایکنبری، 1382: 186(. در اینجاست که تحریم می تواند کارساز باشد و 
به عنوان سدی در مقابل قدرت گیری ضد ِّموازنه هاي موجود نزد کشورهای خطرآفرین مطرح 
شود. در سطح فرانظری، توازن قوا، بر توزیع قابلیت های مادی )جمعیت، ثروت اقتصادی، 
منابع طبیعی و نیروی نظامی(  تکیه می نماید. این نظریه، پیش بینی می کند که کشورها علیه 
قوی ترین کشور، درصدد توازن طلبی برآمده و کشور اخیر، به عنوان مملکتی که بیشترین 
منابع مادی در آن متمرکز شده، تعریف می شود )ایکنبری، 1382: 186(. مفروضه نظریه 
موازنه قدرت، این است که مي توان عناصر مختلف قدرت ملي را که منابع قدرت نامیده 
 Baldwin,( مي شود، جمع بست تا توزیع قدرت میان قدرت هاي بزرگ محاسبه شود

 .)2003:178
ازآن پس است که مقوله تحریم می تواند از انباشت قدرت در کشورِ ناراضی از وضع 
موجود، جلوگیری کند. از منظر نقد سازه انگارانه، موازنه قدرت، واقعاً موازنه قدرت نیست، 
جعلی است. ممکن است تعادلی مکانیکی وجود داشته باشد، اما کنشگران از آن، به این شکل 
آگاهی ندارند )ونت، 1384: 389(. در حالی که موازنه قدرت را می توان ساختگی و ذهنی 
دانست. اما نظریه نوواقع گرایی با اقتدارگریز فرض کردِن نظام بین الملل و ناممکن دانستن 
امکان تغییر در این نظام، ایجاد موازنه را گرایش بنیادین نظام بین المللی می داند تا آن جاکه 
والتز بر این باور است که اگر یک نظریه سیاسی خاص سیاست بین الملل وجود داشته 
باشد، نظریه موازنه  قوا است )Waltz, 1979: 117(. از نظر ونت، در نظریه نوواقع گرایی، 
این نکته که دیگری، دشمن است و فرهنگ هابزی، درونی شده، راه ِحل ایجاد امنیت به یک 
محدودیت مادی وابسته است و آن، اینکه دولت ها، آن قدر قدرت نداشته باشند تا علیه هم 
اقدامی  صورت دهند، چون اگر دولت ها، هابزی وار، قدرت داشتند، آن را اعمال می کردند، 
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زیرا برای بقاء در چنین جهانی، ضرورت دارد که قدرت به نحوي عملیاتي، در میدان نبرد، 
جریان یابد. از این دیدگاه، محدودیت های مادی، خصوصاً موازنه قدرت یا محدودیت های 
فناورانه نظامی، می توانند مانع این نتیجه شوند )ونت، 1384: 399(. در سطح فرانظری، 
نوواقع گرایان، با شیئیت بخشیدن به ساختار نظام بین الملل و سازوکار موازنه قدرت و تبدیل 
آن به پدیداري مستقل از آگاهی و اراده کنشگران، برداشتی جبری از امکان دگرگونی در 
نظام بین الملل را رواج مي دهند، عنصری مادی در این برداشت، نقشي کلیدی در درک 

آزادی عمل دولت ها، در عرصه بین المللی دارد. 

2-1( تحریم در نظریه نوواقع گرایی: سازوکار بازدارنده از توازن جویی
نوواقع گرایان برآنند که ساختار اقتدارگریز نظام بین الملل، نظام هایی مبتنی بر خودیاری 
پدید می آورد که در آن، تنها قدرت در مفهوم مادی آن است که می تواند امنیت را برای 
بازیگران فراهم سازد. در این نظام، موازنه قدرت یکی از ابزارهای محدودکننده قدرت 
دولت ها تلقی می شود. کشورها برای حفظ برتری و امنیت دائمی  خود، به حفظ قدرت، 
افزایش قدرت و کسب اعتبار و پرستیژ، اقدام می کنند، در این صورت کشورها )خود به  
تنهایی و یا به صورت اتحاد با دیگران( در مقابله با هر کشوری که در رسیدن به این اهداف، 
راه آنان را سد کند، دست به خشونت خواهند زد. پس، خشونت، در نظام بین الملل، امری 
طبیعی است )سیف زاده، 1376: 157(. در نظریه موازنه قوا، تحریم، یکی از ابزارهای اعمال 
خشونت )به منظور جست وجوی راهی برای برقراری موازنه یا جلوگیری از شکل گیری 
موازنه رقیب جدید( قلمداد می شود که می تواند مانع از مقابله جویی و توازن جویی در برابر 
قدرت برتر شود. تحریم، ابزاری برای اعمال قدرت در برابر دیگر دولت ها است. بنابراین، 
نظریه تحریم، ارتباط مستقیم با به  کارگیری قدرت اقتصادی دارد. می توان تحریم اقتصادی 
را دستکاری مؤلفه هاي اقتصادی، به منظور اهداف سیاسی تعریف کرد. تحریم، بر مبنای 
این فرض بنیان نهاده می شود که قطع رابطه تجاری، تغییر رفتار به وجود می آورد )زهرانی، 

 .)4 :1376
از این چشم انداز است که سیاست گذاران به تحریم اقتصادی به عنوان موضعی همدوش 
با دیگر ابزارهای قهری مثل مداخله نظامی  می نگرند. در تعریف تحریم چنین گفته شده 
است که تحریم اقتصادی به معنی اقدامات غیرنظامی )به عنوان مثال، کشور آمریکا( است 
که تأثیر نامطلوبی بر انتقال کاال، خدمات یا دارایی های مالی به یک کشور خارجی خاص، 
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می گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات کشور مورد نظر یا وادارساختن آن، به 
تطبیق خود با اهداف سیاسی کشور برتر و یا بیان ناخرسندی قدرت هژمون، از اقدامات 
و رفتارهای کشور خارجي خاص است )علیخانی، 1380: 35-34(. در این دیدگاه، به نظر 
مي رسد به همان اندازه که ابزار نظامی  می تواند موجودیت کشورها را تهدید کند، تحریم هاي 
مالي و تکنولوژیک نیز چنین امکانی را فراهم می آورند. در اینجا بنیادی ترین فرِض فرانظرِی 
مقوله تحریم از منظر نوواقع گرایي، این است که توانایی های ماّدی، بلندپروازی های سیاسی 

کشورها را پدید مي آورد و تقویت می کند. 

2. تحریم ها علیه ایران: پیش زمینه، منطق و مبانی نظری
1-2( پیش زمینه 

آغاز رسمی  تحریم ها علیه ایران با قانون داماتو شروع می شود و پس از تغییر رژیم عراق، 
رویه سازی در سازمان ملل علیه ایران در قالب قطعنامه های شورای امنیت، محور اصلی 
تحریم قرار می گیرد. قانون مهار دوجانبه امکان ظرفیت سازی در راستای تضعیف دولت و 
در نهایت تغییر رفتار و براندازی دارد )Fayazmanesh,2008:229-230(. در بررسی 
اهداف موجود در قانون داماتو، باید به این نکته توجه داشت که آبشخور اصلی این قانون در 
طرحواره برنامه های کالن تر آمریکا در تحریم ایران قرار دارد و بخشی از راهبرد مهار ایران 
است و نه تمامی  آن. بنابراین رابطه مستقیمی  بین تصویب قانون داماتو با راهبرد عمومی 

 آمریکا علیه ایران معروف به مهار دوگانه وجود دارد.
     قانون داماتو، یکی از ابزارهای اجرایی سیاست مهار دوجانبه آمریکایي ها است. بنابراین، 
در وهله نخست، این قانون را باید در بستر راهبرد مهار دوجانبه ایران و عراق بررسی کرد 
که از اصول موازنه قدرت منتج می شود. در این راهبرد، ایران و عراق، به عنوان دو کشوری 
که در منطقه خلیج فارس، داعیه قدرت هژمونیک دارند و می توانند آرامش همسایگان شان را 
برهم زنند، شناخته شده اند. این دو کشور، می توانند بزرگ ترین تهدید برای منافع آمریکا در 
منطقه قلمداد شوند )Indyk {et al}, 1994: 14(. سیاست سدبندی، ریشه در الگوی مهار 
شوروی در جنگ سرد دارد. از نظر سیاست گذاران آمریکایی، سیاست مهار شوروی نه تنها 
توانست سرنوشت جنگ سرد را به سود ایاالت متحده، تغییر دهد، بلکه ایمان به کارآمدی 
چنین سیاستی، آن را به الگویی در سیاست خارجی آمریکا، در مقابل کشورهای تهدیدزا بدل 
کرد )Myers, 1997: 15(. در راستای منزوی ساختن دو کشور ناراضی از وضع موجود 
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)عراق و ایران(، در منطقه خلیج فارس، دولت کلینتون تالش کرد تا سیاستی را تصویب کند 
که با منزوی کردن هر دو کشور در منطقه، دست آن ها را از اقتصاد جهانی و نظام تجاری 
بین المللي )که هم به آن نیاز داشتند و هم از منافع بسیار آن براي بازسازي خرابي هاي ناشي 
از یک جنگ فرسایشي بي حاصل، بهره مي بردند( کوتاه کند. اصل راهبردی بنیادین که به 
توجیه مهار دو کشور ایران و عراق مربوط می شد، فراهم ساختن حمایت از منافع عمده 
آمریکا در خاورمیانه، امنیت متحدان ایاالت متحده، جریان آزاد نفت و حفظ ثبات قیمت هاي 

 .)Sick, 1995: 21( آن بود
براساس این سیاست، با درتعادل نگاه داشتن دو نیروی انقالبِی خواهان برتري بر کل منطقه، 
دستیابی به ثبات در منطقه خاورمیانه و نه لزوماً صلح، میسر است؛ به همین دلیل در سیاست 
مهار، قراردادن بغداد در مقابل تهران، به منظور تأمین امنیت خلیج فارس نفی می شود. هدف 
دولت کلینتون و مشاوران اش، به طور عمده، درانزوا قراردادن ایران و عراق به طور همزمان 
بود )گزارش، 1376: 215(. سیاست مهار ایران، در حکم الگوی کوچک شده ای از مهار 
شوروی است که هدفی جز شکست نیروی انقالبی ندارد. بنابراین، سیاست مهار ایران، از 
تحریم های کالسیک تجاری و اقتصادی فراتر است و در بطن خود، هدِف تضعیف قدرت 
ایران و جلوگیری از توسعه همه  جانبه کشور را دنبال می کند )سجادپور، 1376: 7-8(. 
بنابراین، خطرناک پنداشتن اهداف ایران، ارزش حفظ وضع موجود و هراس از صدور 
انقالب، به راهبرد منزوی سازی ایران با هدف مهار ایران انجامید. در این سیاست، مجموعه ای از 
نیت ها / توانایی های ایران ارزیابی و این نتیجه گرفته شد که به خاطر خطرناک بودن نیت های 
ایران باید توانایی های این کشور رو به  تحلیل رود بنابراین، هرچه به ایران قدرت می بخشد و 
توانایي این کشور را براي بازسازي توان انقالبي و گسترده سازي قدرت برتري جویانه اش بر 
منطقه مهم موردِ منازعه افزون تر مي سازد، باید از این کشور دور نگاه داشته شود )سجادپور، 

.)9 :1376
از منظر سیاستگذاران آمریکایي پنج مشکل آمریکا با ایران سبب مي گردد سیاست مهار 
و انزوای ایران اجتناب ناپذیر شود: تالش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع 
تسلیحات کشتارجمعی، تالش برای دستیابی به قدرت تهاجمی  در زمینه تسلیحات متعارف 
به منظور تهدید همسایگان خود، حمایت از تروریسم در سراسر جهان، تالش در جهت 
مخالفت با روند صلح اعراب و اسرائیل چه از طریق ایراد سخنرانی های تند و تحریک آمیز 
و چه از طریق اعمال خشونت آمیز و تالش در جهت بهره برداری از موقعیت دشواری که 
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برخی از دوستان منطقه ای آمریکا در آن گرفتار هستند )امیرعبداللهیان، 1378: 62(. بنابراین، 
هدف تغییر رفتار ایران، به عنوان منظور اصلي آمریکا از سیاست مهار دوجانبه، به طور عام 
و قانون داماتو، به طور خاص، اعالم شده است. در این راستا، آمریکا باور داشت که ایران 
باید وادار گردد تا از میان آرزوهای اقتصادی و یا رفتار سیاسی معقول خود یکی را انتخاب 
کند )کالوسون، 1378: 51(. با فروریختن یکی از قطب های مهار دوگانه، سیاست مهار، 
تمرکز بیشتری بر ایران پیدا کرد و در آگوست 2006  قانون تحریم  ایران تا 31 دسامبر2011 
تمدید شد )Katzman, 2007: 1(. البته آوازه برنامه هسته اي ایران نیز، در یکسویه نمودن 
همه توجه ها به برنامه مفصل تحریم ها علیه ایران، مؤثر واقع شد. مرحله جدید تحریم ها 
امنیت در قالب قطعنامه های 1747)2007(، 1803)2008(،  ایران از طریق شورای  علیه 

1835)2008(، 1887 )2009( و 1929)2010(، به مرحله ظهور رسید.   

2-2( منطق ناظر بر تحریم ها
قانون داماتو که در پاسخ به برنامه هسته ای ایران و به دلیل حمایت ایران از سازمان هایی 
مانند حزب اهلل، حماس و جهاد اسالمی  فلسطین، در دولت کلینتون تصویب شد، قانونی 
فرامرزی قلمداد می شود. این قانون که درواقع نمادي از اجرای قوانین داخلي آمریکا در 
فراسوی مرزهایش است، سرآغازي براي فراسرزمینی  شدن حاکمیت ایاالت متحده، در 
سال های واپسین است. مطابق قانون داماتو، دولت آمریکا، مي تواند مجازات هایی را بر 
شرکت های خارجی که با ایران یا لیبی در زمینه نفت و گاز طبیعی معامله کنند و میزان 
سرمایه گذاری آن ها از چهل میلیون دالر در سال فراتر رود اعمال کند )نوازنی، 1383: 260(. 
در بخش سوم این قانون آمده است: کنگره اعالم می کند که سیاست آمریکا این است که 
از طریق محدودساختن گسترش توانایی ایران برای کشف منابع، استخراج، پاالیش نفت یا 
انتقال آن از طریق لوله، ایران را از توانمندي حمایت از اقدامات مرتبط با تروریسم بین المللی 
و تأمین بودجه برای ساخت یا خرید تسلیحات کشتار جمعی و وسایل پرتاب آن ها محروم 
سازد )ILSA, 1996: sec: 3-a(. این قانون که در ارتباط مستقیم با نفت ایران و بر مبنای 
منافع راهبردی آمریکا طراحی شد، هرگونه سرمایه گذاری در توسعه میدان ها و تأسیسات 
نفتی و گازی ایران را توسط شرکت های غیرآمریکایی، ممنوع  نمود: این قانون برای اعمال 
مجازات ها علیه اشخاصی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه گذاری های عمده 
در جهت تقویت توان ایران و لیبی در زمینه توسعه منابع نفتی آن ها مي نمایند و یا اقالم و 
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فناوری خاصی را صادر می کنند که امکانات تسلیحاتی یا هوانوردی هر دو کشور را افزایش 
 .)ILSA, 1996: 6469(می دهد

در پی حمله به عراق و در نهایت تغییر رژیم کشور، یکی از پایه های مهار دوجانبه 
فروریخت و تمرکز بر برنامه های تضعیف و تحریم ایران بیشتر شد. ازسوی دیگر، با شروع 
انقالب های عربی و فروپاشی رژیم قذافی در لیبی، به  خودی  خود، یکی از پایه های تحریم 
امنیت، صدور  با بسترسازی های شورای  بنابراین،  نیز، درهم شکست.  داماتو  قانون  در 
قطعنامه ها با تمرکز بیشتر بر برنامه هسته ای ایران به صورت بی وفقه و پی درپی از سال 2006 
با قطعنامه  1696 و 1737 آشکارتر شد. حمله به عراق که براساس تهدید صلح و امنیت 
بین المللی و گسترش سالح های کشتار جمعی توجیه شد، الگویی برای رفتار با ایران قرار 
گرفت تا به گمان آن ها به اصالح رفتار ایران و بازداشتن برنامه هسته ای ایران بینجامد. با 
این رویه سازی، قطعنامه های 1747)2007(، 1803)2008(، 1835)2008(،1887)2009( و 
1929)2010( همه با استناد به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت به 
تصویب رسید. در تحریم های مصوب شورای امنیت علیه  ایران، ادعا شد که بر مبنای فصل 
هفتم منشور سازمان ملل )تهدید و یا نقض صلح در جهان(، به  ویژه ماده 41 فصل هفتم 
که اجازه می دهد برای تضمین صلح، تصمیم های ویژه گرفته شود، حتی اگر احتیاج به 

متوسل شدن به نیروی نظامی  باشد، اقدام شده است )منصوری، 1389: 343(. 
قطعنامه های1696 تا 1929 شورای امنیت بر فعالیت های هسته ای ایران تمرکز دارند 
و به نحو فزاینده ای برآنند تا  از پتانسیل های قانونی سازمان ملل برای بازداشتن فعالیت 
هسته ای ایران که به زعم آنان صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، جلوگیری کنند. نقاط 
مشترک قطعنامه ها چنین است: بازداشتن فعالیت های اتمی  تجاری ایران در خارج از جمله 
هرگونه مشارکت در طرح های استخراج اورانیوم، بازداشتن دولت های دیگر در همکاری 
هسته ای با ایران، جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سالح های سنگین از قبیل تانک، 
خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی و سیستم های موشکی به ایران، منع فعالیت های ایران 
درخصوص تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل کالهک هسته ای، منع آزمایش های 
موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد؛ بازرسی محموله های 

 .)www.armscontrol.org( دریایی یا هوایی ایران
عالوه بر تحریم های اقتصادی، نظامی  و صنعتی، با شدت گیری تحریم ها، ممنوع الورودشدن 
بسیاری از مقامات ایرانی و مسدودشدن دارایی های آن ها، همچنین تحریم بانک های ایرانی 
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در دستور کار تحریم ها قرار گرفت. بدین ترتیب این تحریم ها با استفاده از این منطق که 
تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، به بسیج جامعه بین المللی برای بازداشتن کشور خاطی 
نیاز دارد، بیش  از پیش، هدف خود را محدودکردن حوزه کنشگری ایران در حوزه های 
مختلف امنیتی، نظامی  و اقتصادی قرار داد. سیاست تحریِم ایران، پنج هدف دارد: عقب نشینی 
ایران، کارکردن تحریم ها، تغییر سیاست به  سمت تغییر رژیم، مهار و بازدارندگی یا اقدام 

نظامی )زهرانی، 1389: 73(. 
3-2( مبانی نظری تحریم

در سطح فرانظری این بحث مطرح می شود که پیوندهای مشخصی میان انتخاب یک 
سیاست و یا یک خط مشی در سیاست خارجی، با اصول نظری روابط بین الملل وجود 
دارد. در چارچوب نظریه نوواقع گرایی، خط مشی تحریم ایران با سازوکارهایی که در قانون 
داماتو و قطعنامه های سازمان ملل تعبیه شده است، عقالیی به نظر می رسد. در پاسخ به این 
پرسش که چه چیزی می تواند رفتارِ به باور آن ها ستیزه جویانه ایران را تضعیف کند، قانون 
داماتو و تحریم های شورای امنیت، در حکم راهکاری که می تواند این هدف را تأمین کند 
مطرح شد، ابزاری نتیجه بخش که با تضعیف توانایی های مادی ایران، امیدهای بلندپروازانه 
ایران را برای تغییر در نظام بین المللی زایل می کند. از دید موافقان تحریم ایران، تحریم های 
آمریکا توانسته است از درآمدهای ارزی ایران بکاهد. به باور آن ها، تحریم ها در همان سال 
اول، برای ایران دو میلیارد دالر، معادل با ده درصد از کل دریافت ارزی ایران، هزینه داشته 
است. بنابراین، تحریم ها خیلی بیش از آن چه انتظار می رفت، از منظر تقلیل توانایی های 

مادی مؤثر بود. 
از یک منظر این تحریم ها از چندین راه به ایران آسیب وارد نموده اند: الف( صادرات 
نفت: ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، این کشور را ناگزیر کرده است تا در معامالت 
نفتی، پایین ترین قیمت را بپذیرد. ب( نوسازی و گسترش حوزه های نفتی: ایران مجبور شده 
است برای خرید قطعات و تجهیزات آمریکایی از طریق واسطه ها ساالنه ده ها میلیون دالر 
بیشتر هزینه کند. پ( واردات عمومی: آثار سوء این تحریم ها بر معامالت ایران که به دالر 
آمریکا انجام می شود باعث شده است برخی شرکت های ایرانی، مجبور شوند تا معامالت 
خود را از طریق واسطه گران انجام دهند و برای این خدمات مبالغی را به آنان پرداخت کنند، 
این مبالغ اضافی بیش از یکصد میلیون دالر در سال تخمین زده می شود. ت( اطمینان در 
تجارت: اعمال این تحریم ها باعث سقوط ارزش پول رایج ایران گشته و بر وخامت ارزش 
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ریال افزوده است که می تواند رشد صادرات غیرنفتی ایران را کند سازد. ث( دسترسی به 
سرمایه خارجی: با این تحریم ها، وام دهندگان خارجی نسبت به ارائه وام به ایران محتاط تر 
شده اند و موضع ایران را از یک کشور وام گیرنده به یک کشور بازپرداخت کننده وام تغییر 
داده است. بدین ترتیب دولت ایران، ارزی را که می توانست در راه های دیگر خرج کند، 

صرف بازپرداخت قرض های خارجی کرده است )کالوسون، 1378: 54-58(.
از منظر فرانظری، این تحریم ها با اینکه توانسته است در تضعیف توانایی های مادی ایران 
نقش داشته باشد، ولی نتوانسته به هدف اصلی آن از منظر سیاست گذاران آمریکایی که تغییر 
و تضعیف اهداف ایران است، برسد. از دیدگاه آن ها، راهِ حل تحریم برای حل معضل ایران، 
بر این دلیل مشخص مبتنی است که تضعیف در توانایی هاي ماّدی، به تغییر رفتار می انجامد 
اما در عمل آن چه مشاهده می شود  این دستاورد را تصدیق نمی کند. در سطح فرانظری 
این تصمیم بر این اساس بنا شد که اگر فشار اقتصادی از طریق تحریم بر ایران افزایش 
یابد احتمال کمتری وجود دارد که ایران بتواند منابع مالی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف 
خود را کسب کند. از این دیدگاه تحریم ها می بایست به این دستامدها می رسید: حمالت 
تروریستی را که متوجه کشورهای غربی است کاهش می داد، رشد بنیادگرایی اسالمی  را 
ُکند می ساخت، فرآیند صلح خاورمیانه را عملی تر می کرد، امنیت اسرائیل را تأمین می نمود 
و سپس تضمین می ساخت و در نهایت ایران را در مقابل سیاست های آمریکا منعطف تر و 

در نظام بین المللی مسالمت آمیزتر می نمود. 
در سطح فرانظری، نظریه نوواقع گرایی )به عنوان حلقه رابط میان سیاست-گذاری و 
انتخاب یک خط مشی مشخص( بر این نکته متمرکز مي گردد که تغییر در توانایی ها به 
تغییر در اهداف دولت ها می انجامد و برآیند این تغییر است که کشوری را مخالف یا موافق 
وضع موجود می سازد. بدین ترتیب، با تنظیم و کنترل توانایی های مادی کشورها، می توان 
ستیزه جویی یا مسالمت جویی آن ها را در نظام بین الملل پیش بینی کرد. انتخاب گزینه تحریم 
و سپس استمرار این سیاست در سیاست خارجی آمریکا بر این پیش بینی مبتنی بوده است 
که تحریم ایران می تواند منافعی را برای ایاالت متحده رقم بزند و ایران را صلح جوتر سازد 
ولی در عمل اصرار بر دوام این قانون که ریشه در مفروضه هاي فرانظری دارد تناقض های 
میان هدف و نتیجه را آشکار ساخت. بنابراین، از آن جایی که تعلیق برنامه هسته ای ایران 
در مدت زمانی که مطلوب غرب بود امکان پذیر نشد تنها گزینه های ممکن برای جانشینِی 
تحریم، جنگ و یا مهار است. گزینه جنگ بسیار پرهزینه و امنیت زدا است و دست کم در 
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کوتاه مدت، منتفی است. بنابراین، دوباره تشدید تحریم به مثابه ی شاخص سیاست کالِن 
»مهار« و برای وادارسازی ایران به پذیرش توافق های موردِقبول میان کشورهای »پنج+یک«، 
 .)Parasiliti,2010:13( »چیره می شود. درواقع، »تمایز میان بازدارندگی ایران و مهار ایران
به تدریج، تحریم را از مقوله دیپلماسی به جنگ و اجبارِ ایران برای پذیرِش توافق نزدیک 

ساخت.

نتیجه گیری
اگر در فضاي جنگ سرد پس از پایان جنگ جهاني دوم، آمریکا در تقابل استراتژیک 
با شوروي و براي حفظ هژموني، مجبور بود از رژیم هاي سیاسي سرکوبگر حمایت کند 
و ویلسونیسم را به نفع جکسونیسم کنار بگذارد، با فروپاشي شوروري، سیاست خارجي 
آمریکا، مي بایست در تقابل با دشمن فرضي دیگري که تروریسم بنیادگرا نامیده مي شد، 
از دموکراسي سازي جهان گرایانه با توسل به قدرت نظامي حمایت کند. به نظر مي رسد که 
تحریم، بخش آغازین توسل به حرکت نظامي گرایانه به مثابه گام آخر است. در این مقاله، 
با کاربست نظریه نوواقع گرایی، چرایی انتخاب گزینه تحریم و استمرار این سیاست به 
شیوه های گوناگون )در قالب قطعنامه های شورای امنیت و تحریم افراد و شرکت ها( نشان 
داده شد. در نظریه نوواقع گرایی، ساختار اقتدارگریز نظام بین الملل، ازیک سو، دولت های 
هراسان از امنیت خویش در نظام مبتنی بر خودیاری را، به تالش برای بیشینه سازی قدرت 
خویش می کشاند و ازسوی دیگر نظامی  از توازن قدرت را در مقابل دولت های برهم زننده 
نظم موجود پدید می آورد. وقوع انقالب ایران و داعیه هاي استوار بر سیاست ها و اهداف 
اعالمي/اعمالِي فرامّلی و فراسرزمینِی انقالبیون، این کشور را به عنوان کنشگری تهدیدآفرین 
در چالِش با نظم موجود شناساند، بنابراین براساس سازوکار موازنه قوا می بایست منزوی کردن 
دولت ایران به کاهش توانمندي ذخیره شده در اهداف ستیزه جویانه آن در نظام بین الملل 
بینجامد. از منظر سیاست گذاران آمریکایی و باتوجه به اطالعات موجود آن ها از برنامه های 
ایران )مانند برنامه هسته ای، حمایت از و کمک به جنبش های اسالمی و مخالفت با برنامه 
صلح خاورمیانه( کارآمدترین مسیر برای دستیابی به این هدف اجرای تحریم است، باتوجه 
به اینکه غالباً تحریم ها بر روی مهمترین بخش سودآور ایران، یعنی نفت تمرکز می کند. اما 
در بررسی اینکه چرا این تحریم های به ظاهر عقالیی کمتر توانست به هدف خود که کاستن 
از مخالف خوانی های ایران است برسد باید به سطح فرانظرِی مستتر در انتخاب این گزینه 
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توجه شود. در اینجا نقدهایی را که ناشی از تناقض های نظریه نوواقع گرایی است می توان 
به انتخاب گزینه تحریم نیز تعمیم داد. در سطح فرانظریه اهدافی که در پس تحریم ها وجود 
دارد با فروکاستن انگیزه های کنش گر به توانایی های ماّدی و الزامات ساختاری در پیش بینی 
رفتارهای ایران ناکام می ماند. فرانظریه ای که بن مایه این تصمیم در سیاست خارجی آمریکا 
را پدید آورده  بر آن است که به هر میزان قابلیت های انقالبی و اهداف فرامّلی انگیزه بخش 
باشد نمی تواند در مقابل فشارهای ساختاری ناشی از تحریم دوام بیاورد. این الگو با تأکید 
بر کامروایي این سیاست در مهار شوروی و نیز، تغییر رژیم عراق به تعمیم روی می آورد 
و آن  را قانونی تغییرناپذیر در مقابل هر کشوری و با هر ایدئولوژی اي می انگارد. در این 
برداشِت جبری از پیش بینی رفتار کنشگر، ساختار نظام بین الملل، فشارهای ناشی از آن و 
سازوکار جعلی توازن قدرت، می تواند کنش ها را هدایت کند و حتی به دگرگونی هایی در 
حوزه ایدئولوژی انقالبی کشوری چون ایران در عرصه بین المللی بینجامد. نوواقع گرایی به 
بررسی راه های موجود برای رسیدن به یک هدف عقالیی )مثل انزوای ایران به منظور کاهش 
توان ستیزه جویی آن( می پردازد، اما در سطح فرانظری می توان در این نکته تأمل کرد که 
ممکن است خود این هدف غیرعقالیی باشد. در چشم انداز نوواقع گرایانه اجرای تحریم ها 
با ناممکن  انگاشتن امکانات بدیل برای کنشگری ایران و قدرت ارزشی و هنجاری این 
بازیگر در نادیده گرفتن محدودیت های مادی و ساختاری صورت گرفته است، سازوکار 
بازدارنده ای که ریشه در تلقی مکانیکی از موازنه قدرت و کنش های ایران دارد. در حالی که 
در ورای آن چه که تحریم سازان برای محروم سازی و تضعیف دیگری، درنظرمی آورند، 

می بایست گزینه هاِی مختار کشور تحریم شونده را نیز درنظر گرفت.
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چکیده
اقتصاد قاره اروپا، خصوصاً وضعیت اقتصادی و سیاست های اقتصادی کشورهای عضو 
اتحادیه، نقشی اساسی در اقتصاد جهانی دارد. در دو دهه اخیر سرمایه گذاری در کشورهای 
در حال توسعه خصوصاً در منطقه خاورمیانه یکی از اولویت های کشورهای اروپایی بوده 
است. روند در حال گذار کشورهای منطقه خاورمیانه به سمت توسعه، پتانسیل های این 
منطقه برای سرمایه گذاری، منابع گسترده انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه همواره 
از اهمیت زیادی برای سرمایه  گذاری و مبادالت تجاری نزد کشورهای اروپایی برخوردار 
بوده است. در بین کشورهای خاورمیانه، ایران، به دلیل وجود پتانسیل و بستر مناسب برای 
سرمایه گذاری و منابع نفتی و گازی، بسیار مورد توجه کشورهای اروپایی بوده و در چند 
دهه اخیر بسیاری از این کشورها در زمینه های مختلف با ایران روابط اقتصادی و تجاری 
گسترده ای داشته اند. این در حالی است که در دو سال اخیر )2012-2011( اروپا از یک سو 
با بحران اقتصادی مواجه شده است و از سوی دیگر به نوعی به دلیل فشار از سوی ایاالت 
متحده مجبور به اجرای تحریم علیه ایران بوده است که این امر تأثیر زیادی بر روابط 
اقتصادی متقابل دو طرف )ایران و اروپا( داشته است. اکنون با توجه به فرایند جهانی شدن 
اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادی در جهان این سؤال مطرح میشود که اجرای تحریم ها 
علیه ایران از سوی اروپا که همزمان شده است با بحران اقتصادی اروپا چه تأثیری بر این 
بحران داشته است؟ فرضیه این پژوهش این است که تحریم های انجام شده علیه ایران 
از سوی اروپا سبب کاهش روابط اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای اروپایی، خروج 
سرمایه های اروپایی، کاهش سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران و از دست دادن 
منابع نفتی ایران شده که این فاکتورها در مجموع تشدید بحران اقتصادی در اروپا را در 

پی  داشته است. 
واژگان کلیدی: بحران اقتصادی اروپا، تحریم های اقتصادی، جمهوری اسالمی ایران، 

وابستگی متقابل، شرکت های اروپایی. 
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مقدمه 
اتحادیه اروپا که با هدف افزایش همکاری  و اتحاد توسط تعدادی از کشورهای اروپایی 
تشکیل شد تجربه بسیار موفقی در همگرایی کشورهای این منطقه از بدو تأسیس تاکنون 
بوده است. با این وجود وقوع بحران مالی و وخامت اوضاع اقتصادی برخی از کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا نگرانی هایی را در این قاره به وجود آورده است. اقتصادی که کشورهایی 
چون یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا بار سنگین آن را به دوش می کشند، عالوه بر 
قاره اروپا اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را نیز درگیر خود کرده است. این بحران 
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی، ورشکستگی بسیاری از شرکت های 
و کارخانجات اروپایی و تهدید همگرایی در اتحادیه اروپا را موجب شد و بسته های 
کمک مالی که ریاضت های اقتصادی را در پی داشت، نتوانست کشورهای اروپایی را از 
دام بحران برهاند. اما در جهان پیچیده امروز شاید نتوان هیچ پدیده ای را مستقل از سایر 
وقایع و پدیده های رخ داده در صحنه جهانی بررسی کرد. در این بین تحوالت خاورمیانه و 
دگرگونی سیاسی که در این کشورها رخ داد را نمی توان از نظر دور داشت. در پی ناامنی که 
برای شرکت های اروپایی در این کشورها رخ داد و مجبور به خروج از این کشورها شدند. 
در چنین شرایطی بازارهای ایران با توجه به امنیت و ثبات آن می توانست مقصد مطمئنی 
برای کاالهای و شرکتهای اروپایی باشد اما تحریم ایران در پی پرونده هسته ای ایران، امکان 
این فرصت سرمایه گذاری را از آن ها گرفت و خروج برخی از شرکت های اروپایی را به 

دنبال داشت. 
از آثاری که به بررسی بحران اقتصادی اروپا پرداختند می توان به »بررسی بحران مالی 
اروپا« اثر مصطفی آذری، همچنین مقاله »لیزخوردن بر سرسره بحران اروپا« اثر فردریک 
لوردن، »پرونده بحران اقتصادی اروپا و معمای تحریم نفتی ایران« اثر آرش سلیمی، همچنین 
 France and the international“ از آثار خارجی می توان به اثر دیوید هاوارد به نام
 Banking “ درسال 2012 و ”financial crisis: the legacy of state- ledfinance
crisis management in the EU” اثر Jean Pisani- ferry اشاره کرد. اما با این وجود 
هیچ یک از این آثار اثر تحریم ایران بر بحران اقتصادی اروپا را بررسی نکردند. بنابراین در 
این مقاله درصدد هستیم به این سؤال پاسخ دهیم که اجرای تحریم ها علیه ایران از سوی 
اروپا که مصادف شده است با بحران اقتصادی اروپا چه تأثیری بر این بحران داشته است؟ 
فرضیه این پژوهش این است که تحریم های انجام شده علیه ایران از سوی اروپا سبب 
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کاهش روابط اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای اروپایی، خروج سرمایه های اروپایی، 
کاهش سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران و از دست دادن منابع نفتی ایران شده که 

این فاکتورها در مجموع تشدید بحران اقتصادی در اروپا را در پی  داشته است. 
در این مقاله ابتدا نظریه وابستگی متقابل پیچیده که چارچوب نظری تحقیق می باشد، 
تشریح شده است. سپس روند شکل گیری بحران اقتصادی اروپا توضیح داده شده است. در 
ادامه با ذکر انواع تحریم های صورت گرفته علیه ایران، تأثیر این تحریم ها بر بحران اقتصادی 

اروپا در سال های 2011 و 2012 بررسی شده است.
وابستگی متقابل پیچیده

از اواخر دهه 1960 و 1970 در ویژگی های اصلی نظام بین المللی تغییراتی ایجاد شد 
که شاخصه آن عبارت از پیچیدگی و روابط متعدد و متداخل در کشاکش همکاری بود. 
نظریاتی چون وابستگی متقابل برای توضیح شرایط موجود در عرصه روابط بین الملل 
برآمدند. کیوهن و نای وابستگی به معنای وضعیتی می دانند که نیروهای خارجی آن را تعیین 
می کنند یا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهند )کوهن و نای، 1977: 8(. ریچارد کوپر 
تأکید می کند که الزمه وابستگی متقابل دو جانبه بودن حساسیت است )مشیرزاده،1389: 
48(. لذا آسیب پذیری قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینه های ناشی از وقایع خارجی، حتی 
پس از تغییر سیاست ها است )مشیرزاده، 1389: 49-48(. میزان وابستگی متقابل حساسیت، 

سرعت، کمیت و کیفیت تأثیرگذاری کشورهاست )دهقانی فیروزآبادی، 1389: 43-44(. 
دنیاي  جدید، دنیاي وابستگي متقابل مجموعه اي از بازیگران دولتي و غیر دولتي است که 
در آن شبکه    هاي پیچیده اي از همکاري و تعامل و تعارض وجود دارد که هیچ قدرت کاماًل 
برتر و مسلطي  در آن قابل تشخیص نیست، که نشان از حرکت جهان به سوي همگرایي 
دارد. در وابستگی متقابل  حساسیت کشورها به هم زیاد می شود، بدین معني که تحوالت 
و روابط اقتصادي چند بازیگر بین المللي اهمیت و  تأثیر فوق العاده اي براي دیگران دارد. 
این امر به تدریج موجب مي شود که درجه اي از همبستگي میان بازیگران  اقتصادي  شکل 
گیرد، زیرا آسیب پذیري آن ها از هم باال مي رود و افزایش میزان همبستگي پیوند مي تواند 
 به افزایش منافع آن ها بینجامد )کوهن، 1984: 368-366(. وابستگی متقابل پیچیده سه 

خصوصیت اصلی دارد: 
1. مجراهای چندگانه ای جوامع را به هم مرتبط می سازد از جمله پیوندهای غیررسمی میان 
نخبگان حکومتی و غیر حکومتی و سازمان های فراملی و بانک ها و شرکت های چند ملیتی. 
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دولت ها نقش نسبتاً انحصاری خود را در روابط بین الملل از دست می دهند.
2. نبود سلسله مراتب در میان موضوعات، که بدان معنا است که امنیت نظامی موضع 
مسلط دائم در دستورکار ندارد، بلکه مسائل  اقتصادي، زیست محیطي، اجتماعي و فرهنگي 
اهمیت بیشتري یافته اند. این دگرگوني حرکت  از سوي سیاست حاد به سوي سیاست مالیم 
خوانده مي شود. از این رو بازی های غالب در روابط بین الملل از نوع حاصل جمع متغیر« 

خواهد بود نه »حاصل جمع صفر«.
3. در این شرایط حکومت ها در درون منطقه یا بر سر موضوع مورد نظر از زور نظامی در 
مقابل هم استفاده نمی کنند. لذا احتمال دارد دولت ها با استفاده از قدرت همه جانبه اقتصادی 

جهت اثر گذاشتن بر موضوعات دیگر، نتیجه همسانی را تأمین کنند.
این سه خصوصیت فرایندهای سیاسی متمایزی بوجود می آورد که منابع قدرت را به 
قدرت مهار بدل می کند. وجود روابط فراملی و فراحکمتی بین جوامع موجب شده تا 
سیاستمداران عالوه بر آثار انباشتی، آثار تفرقه ای راهبردهای وابستگی متقابل و پیامدهای 
احتمالی آن را برای سیاسی سازی و کنترل دستورکار مّدنظر قرار دهند، وابستگی متقابل 
میزان باالیی از عمل متقابل را سرعت می بخشد، در نتیجه اعمال قدرت از روابط حذف 
می شود و در چنین شرایطی شاخصه ی روابط بین المللی همکاری و اجماع است. اهمیت 
شرکت ها و بانک های چندملیتی بر روابط داخلی و خارجی اثر می گذارند. این اهمیت به 
واسطه ی آن است که با حساس تر ساختن سیاست های حکومت ها در کشورهای مختلف 
نسبت به یکدیگر به عنوان تسمههای انتقال عمل می کنند. لذا سیاست های داخلی کشورهای 
گوناگون هر چه بیشتر با یکدیگر برخورد پیدا می کند. تماس های فراملی این اثر را تقویت 
می کنند. بنابراین سیاست های اقتصادی خارجی بیش از گذشته بر فعالیت های اقتصادی 
داخلی اثر می گذارند، خطوط بین سیاست داخلی و خارجی را تیره می گرداند و تعداد 
مسائل مربوط به سیاست خارجی را افزایش می دهد )کوهن، 1385: 210(. احتمال دارد 
شرکت های چند ملیتی هم به مثابه کنش گران مستقل و هم به عنوان ابزارهای تحت اختیار 

حکومت ها برای دستکاری در روند امور اهمیت داشته باشند.
در شرایط کنونی جهان که شاهد در هم تنیدگی پیچیده پدیده ها و اتفاقات و اثرات متقابل 
آن ها بر هم است، خروج شرکت های اروپایی از کشورهای خاورمیانه متاثر از تحوالت 
و قیام هایی که در سال 2011 و 2012 در منطقه خاورمیانه رخ داد و تصمیم مقامات 
اروپایی مبنی بر تحریم ایران و خارج کردن شرکت ها و قطع صادرات یعنی استفاده از ابزار 
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اقتصادی و شرکت های فراملی، جهت اعمال فشار بر دولت ایران برای اجرای سیاست ها 
و نظرات شان، پیامدهای زیادی هم برای خود آن کشورها نیز به دنبال داشت. به طوری که 
بسیاری از شرکت های اروپایی به سختی توانستند از زیر آن کمر راست کنند. این تحریم در 
شرایطی که کشورهای اتحادیه اروپا با مشکالت اقتصادی عدیده ای مواجه هستند، اثرات 
مخربی هم بر اقتصاد کشورهای خودشان داشت، اینجا است که مسئله وابستگی متقابل 

پیچیده دولت ها بیش  از  پیش خودنمایی می کند. 

روند شکل گیری بحران اقتصادی اروپا
به دنبال ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سپتامبر 2008 که به اوج گیری 
بحران مالی جهانی انجامید، کشورهای جهان از آمریکا گرفته تا چین طیف گسترده ای از 
سیاست های حمایتی پولی و مالی را برای مهار پیامدهای بحران جهانی بر اقتصادهای خود 
آغاز کردند. اتحادیه اروپا نیز، اگرچه کمی دیرتر از آمریکا، در نوامبر 2008 بسته کمک 
مالی 2000 میلیارد یورویی را برای حمایت از اقتصاد 27 کشور عضو به تصویب رساند. 
به طوری که ماه ژوئن 2009 )خرداد ماه( رسماً به عنوان پایان دوره رکود در آمریکا اعالم 
شد. در این زمان، کشورهای اروپایی نیز به آرامی تأثیرات مثبت رشد اقتصادی را احساس 
می کردند. با این حال طولی نکشید که انتشار گزارش های نگران کننده از وضعیت مالی 
دولت یونان در زمستان همان سال، شرایط مالی و اقتصادی را برای این منطقه و در ادامه 
برای دیگر کشورهای جهان به کلی دگرگون ساخت. با مشخص شدن انحراف برخی 
اعضای منطقه یورو از هدف های تعیین شده، اتحادیه اروپا در آوریل 2009 به کشورهای 
فرانسه، اسپانیا، ایرلند و یونان برای کاهش کسری بودجه اخطار می دهد. با آغاز سال 2010 
اتحادیه اروپا طی گزارشی، ضمن محکوم کردن سیستم حسابداری ملی یونان، اعالم می کند 
که کسری بودجه دولت این کشور به بیش از 12 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده 

است، یعنی چهار برابر سقف تعیین شده برای اعضای منطقه یورو. 
ریاضت  برنامه های  از  مجموعه ای  خارجی،  فشارهای  کاهش  هدف  با  یونان  دولت 
اقتصادی را با هدف کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار می دهد. با شدت گرفتن 
بحران بدهی های ایرلند تا ماه نوامبر، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، بسته نجات 
مالی 85 میلیارد یورویی ایرلند را تصویب می کنند. با این حال، شرایط اعطای این کمک به 
ایرلند، دولت این کشور را وادار می کند تا سخت ترین برنامه ریاضت اقتصادی در تاریخ 
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ایرلند را به اجرا بگذارد. از این زمان بحران بدهی های اروپا ابعاد گسترده تری پیدا می کند. 
مشکلی که با یونان شروع شد، گریبان ایرلند را گرفته و در نهایت به ایتالیا، اسپانیا و پرتقال 

و بعد استونی کشیده می شود. برنامه جامع اتحادیه اروپا نیز نتوانسته کاری از پیش ببرد. 

تحریم های صورت گرفته علیه ایران
تحریم های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که 
در آن صحبت از »تهدید و یا نقض صلح در جهان« به میان آمده  است. اصل42 فصل هفتم 
این اجازه را می دهد که برای تضمین صلح، تصمیم های ویژه گرفته شود، حتی اگر احتیاج 
به متوسل شدن به نیروی نظامی باشد. پس از اعمال دور چهارم تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران، کشورهای ایاالت متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های 
یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند، که شامل تحریم 
بانک مرکزی و تحریم نفتی ایران است. این امر به ویژه از آنجا اهمیت می یابد که هم  اکنون 
کشورهای اروپایی هنوز با بحران اقتصادی روبه رو هستند و آمریکا نیز با بحران قیمت 

سوخت دست و پنجه نرم می کند.

1ـ تحریم بانک مرکزی ایران
باراک اوباما در دی ماه سال 90 پس از مذاکرات بسیار سرانجام قانون تحریم بانک مرکزی 
ایران را امضاء کرد. پس از آن آمریکا تالش می کند که سایر کشورها به ویژه کشورهای 
اروایی را با خود همراه کند. اما در پی نادیده گرفتن برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا 
الیحه تحریم بانک های اروپایی به منظور فشار بیشتر بر بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری 
از نقل و انتقاالت مالی با ایران به سنای آمریکا برد. بر اساس این الیحه  و به منظور فشار 
بیشتر بر بانک مرکزی اروپا، مؤسسات و بانک های اروپایی که در زمینه سیستم پرداخت 
)TARGET2( نقل و انتقال سریع پرداخت یکپارچه اتوماتیک )فرا اروپایی( با ایران همکاری 
می کنند، تحت تحریم های آمریکا قرار می گیرند. میزان روابط تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا 
مبتنی بر وابستگی متقارن است و اندازه سرمایه گذاری های خارجی این دو کشور به گونه ای 
است که هر یک نسبت به موضع گیری سیاسی و اقتصادی طرف دیگر آسیب پذیر هستند. 
به نظر می رسد هدف اصلی غرب از تحریم بانک مرکزی همین مسدود کردن درآمد نفت 
است. با تحریم بانک مرکزی در واقع درآمد نفت به نوعی مسدود می شود. هدف غرب از 
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تحریم بانک مرکزی ایران، ایجاد کردن شرایطی برای محروم کردن فروشنده نفت از منافع 
حاصل از آن است و یا بهتر بگوییم هزینه های آن را باال ببرد و چون خود آمریکا معامالتی 
با ایران ندارد لذا به تحریمهای فرامرزی روی آورده اند یعنی نه تنها بانک های خود را از 
تعامل با ایران منع می کنند بلکه اعالم کرده اند که هر بانکی که با ایران تعامالت بانکی و نفتی 

داشته باشد مورد تحریم قرار می دهند.

2ـ تحریم نفتی  وگازی ایران
یکی از حوزههایی که بی شک تأثیر زیادی بر اروپا داشت تحریم نفتی ایران بود. این 
تحریم ها با ابزارهایی مستقیمی، همچون تحریم خرید و یا خریداران، و غیرمستقیمی، 
هم چون تحریم بیمه ای کشتی های نفتکش و یا تحریم بانکی، اعمال و با هدف انصراف 
خریداران نفت این کشور و روکردن آن ها به دیگر عرضه کنندگان این کاال انجام می شوند. 
اتحادیه اروپا در 23 ژانویه )3 بهمن90( تحت فشار ایاالت متحده به قصد تحت فشار قرار 
دادن درآمدهای نقتی ایران و به تبع آن اقتصاد ایران، با تحریم نفت ایران و قطع واردات نفت 
ایران توسط اعضای این اتحادیه از ماه ژوئیه آینده موافقت کرد. بدین صورت که با پایان 
یافتن قراردادهای ساالنه شرکت های نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قراردادها 
نخواهند کرد و تا پایان ژوئن 2012 حجم واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد 
رسید. این تحریم همچنین شرکت های بیمه اتحادیه اروپا و بیمه گران اتکایی را از عقد یا 
تمدید قرارداد بیمه برای کشتی های حامل نفت خام و سوخت ایران در هر کجای جهان 
منع کرد. با وجود تحریم های گازی کشورمان توسط اتحادیه اروپا، پنج کشور اسپانیا، هلند، 
بلژیک، ترکیه و رومانی در جمع مهمترین مشتریان محصوالت گازی تولیدی در پارس 

جنوبی قرار گرفته اند )خبرگزاری مهر، 1391(. 

تأثیر تحریم  ایران بر بحران اقتصادی اروپا
صدور قطعنامه های متعدد بدون پشتوانه قانونی و حقوقی که بیشتر مبنای سیاسی داشت 
و مصوبات و تحریم های فراقطعنامه ای و یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و تحمیل آن 
به کشورهای عضو موجب شد که در سال جاری روند همکاری های بازرگانی ایران و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موانع و مشکالت متعدد مواجه گردیده و روند نزولی به 
 خود بگیرد. در حالي مبادالت تجاري ایران و اتحادیه اروپا در سال 2010 میالدي با افزایش 

147

وپا
 ار

دی
صا

 اقت
ران

بح
بر 

ان 
اير

يه 
 عل

وپا
 ار

ديه
حا

ی ات
م ها

حري
ر ت

تأثي
رد 

آو
بر



سـال اول /  شماره اول
بهار 93

مواجه شده بود، سیاست تحریم ایران از سوی آمریکا، متحدان اروپایي او را وادار به کاهش 
سطح مبادالت خود با ایران کرد. واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال 2010 با افزایش 42 
درصدي نسبت به سال قبل مواجه شده است. صادرات این اتحادیه به ایران در سال2010 
نیز با افزایش 8.5 درصدي نسبت به سال قبل مواجه شده و به 11.3 میلیارد یورو رسیده 

است )تیتر ایران، 1392(. 
شرکت های بیمه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که هم اکنون قریب به 95 درصد حمل و 
نقل دریایی دنیا را بیمه میکنند، از ارائه خدمات بیمهای به تانکرهای حامل نفت ایران منع 
شدند. به همین دلیل با فشار مستقیم به شرکت هایی همچون وریتاس فرانسه، لویدز رجیستر 
انگلیس، دت نورسک وریتاس نروژ و جرمانیش لوید آلمان، این شرکتها قراردادهای خود 
را با شرکت های کشتیرانی نفت ایران به حالت تعلیق درآورده اند. در شرایطی که آژانس 
بین المللی انرژی، پیش بینی کرده بود با اجرای تحریم بیمه نفت کش های حامل نفت ایران، 
کاهش40 درصدی فروش نفت گریبان صنعت نفت ایران را خواهد گرفت )نگاه فارس، 
1391(. اقدام خریدارن عمده نفتی ایران همچون ژاپن در بیمه این نفتکش ها و به نوعی دور 
زدن تحریم بیمه ای اروپا سبب شده است تا نه تنها آسیبی به فروش نفت ایران نرسد، بلکه 
این صنعت بیمه اروپا باشد که بازار پرسود بیمه صنعت نفت ایران را از دست بدهد. این در 
حالی است که هند نیز دست به اقدام مشابهی در این زمینه زده است و یک مجموعه کالن 
بیمه ایرانی نیز اقدام به بیمه نفت کش های ایرانی کرده است. به رغم تهدیدهای گسترده 
آمریکا، یک شرکت بیمه هندی به نام »هند متحد« نیز با بیمه کردن نفتکش های هندی که 

حامل نفت ایرانی هستند، موافقت نموده است. 
این تحریم فشار و هزینه سنگینی را بر شرکت های بیمه اروپایی وارد کرد، تا جایی که 
اتحادیه اروپا توافق کرد که به بعضی از شرکت های بیمه که پیش از این کشتی های حامل 
نفت ایران را بیمه می کردند اجازه دهد همچنان به کار خود در زمینه بیمه نفت انتقالی 
ایران از خلیج فارس به نقاط دیگر ادامه دهند. از سوی دیگر اغلب خریداران آسیایی ایران 
نیز محموله های نفت وارداتی خود را توسط شرکت های اروپایی بیمه می کنند، از آنجایی 
که کره جنوبی و ژاپن که از مهمترین خریداران نفت ایران هستند، نمایندگانی را برای 
رایزنی با اتحادیه اروپا فرستاده اند تا این کشورها را از تحریم های ایران معاف کنند. در 
این زمینه آندریو باردوت رئیس گروه بین المللی پی اند آی کلوپس که بیش از 95 درصد 
بازار بیمه کشتی های جهان را در اختیار دارد در این باره تأکید کرد تحریم های اروپا مانع 
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از ادامه همکاری شرکت های کشتیرانی با ایران نشده است و اعمال این تحریم ها به ضرر 
شرکت های بیمه اروپا خواهد بود. شرکت های کشتیرانی مجبوراند برای در امان ماندن از 

تحریم های اروپا به شرکت های بیمه آسیا و روسیه روی آورند )رویترز، 2013(.
تحریم های صورت گرفته علیه ایران اگرچه اقتصاد ایران را دچار چالش کرد اما نمی توان 
از اثرات متقابل این تحریم ها بر اروپا چشم پوشید. در واقع کاهش سطح مبادالت تجاری 
بین این دو در شرایطی رخ داد که قاره اروپا با بحران و مشکالت عدیده ای در اقتصاد خود 
مواجه است. این مشکل به ویژه در مسئله نفت جلوه بیشتری داشت. در ادامه به بررسی 

تأثیرات این تحریم ها بر بحران اقتصادی اروپا خواهیم پرداخت.

1. کاهش روابط اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی 
پیشینه روابط تجاري و اقتصادي ایران و اتحادیه اروپا به قبل از انقالب اسالمي ایران 
بر مي گردد. تا قبل از انقالب، ایران و اتحادیه اروپا داراي روابط تجاري کامله الوداد بوده، در 
این زمینه قراردادي میان طرفین امضاء گردیده بود که در سال 1977 عماًل به حالت تعلیق 
درآمد. در سال 1995 براي اولین بار گفت و گوي سیاسي این اتحادیه با ایران تحت عنوان 
گفت و گوهاي انتقادي آغاز شد و در سال 1997 دامنه آن گسترده تر شد و در سال 1998 
به گفت و گوهاي فراگیر مبدل گردید. در این گفت و گوها در سه حوزه موضوعات جهاني 
)تروریسم، حقوق بشر و منع تکثیر سالح هاي هسته اي(، موضوعات منطقه اي )عراق، 
خلیج فارس، آسیاي مرکزي و فرآیند صلح خاورمیانه( و حوزه هاي همکاري )مواد مخدر، 
پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمایه گذاري( تبادل نظر شد. در هفتم فوریه سال 2001 
کمیسیون اروپایي با صدور یک اعالمیه که در ماه مه همان سال به تصویب شوراي اتحادیه 
اروپا رسید، چشم انداز و شرایط برقراري روابط نزدیک تر اقتصادي و سیاسي با ایران در 
قالب یک موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه همکاري و تجارت را ترسیم کرد. به این ترتیب 
گام هاي اولیه براي یک رابطه حقوقي در قالب قرارداد تجاري با اتحادیه اروپا برداشته شد 
و از سال 2002 این گفت و گوها رسماً آغاز گردید. بعد از وقوع انقالب اسالمي بر خالف 
روابط پر فراز و نشیب ایران و کشورهاي اروپایي، روابط اقتصادي و تجاري نسبتاً با ثباتي 
میان دو طرف برقرار بوده است. ایران به میزان زیادي در حوزه ماشین آالت و تجهیزات با 
این بلوک تجاري همکاري دارد. اجرای تحریم ها علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مبادالت تجاری 
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ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در سال 2011 حدود 94/26 میلیارد یورو بود که در سال 
2012 با 82/14 میلیارد یورو کاهش مواجه شد و به حدود 12/12 میلیارد یورو رسید. 
مبادالت تجاری اتحادیه اروپا و ایران در سال 2012 نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 55 

درصد کاهش داشته است)پایگاه تحیل خبری اقتصاد پرس،1391(.
واردات اتحادیه اروپا  از ایران در سال 2011 بالغ بر 45/16 میلیارد یورو بوده این رقم در 
سال 2012 نسبت به سال قبل از آن 67/11 میلیارد یورو معادل 71 درصد کاهش داشت و 
به حدود 87/4 میلیارد یورو رسید. همچنین صادرات کاالی اتحادیه اروپا به ایران در سال 
2012 حدود34/7 میلیارد یورو بوده است. این رقم در سال 2011 حدود 49/10 میلیارد 
یورو بوده که حدود 15/3 میلیارد یورو معادل 30 درصد کاهش داشته است)پایگاه تحیل 
خبری اقتصاد پرس،1391(. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان جزء اولین و 
یکی از پنج کشور عمده صادرکننده کاال به ایران به شمار می رود و فرانسه و ایتالیا نیز در 
رتبه های دوم و سوم  قرار دارند. صادرکنندگان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی بیش از سایرین 
از آسیب دیدن مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا متضرر شده اند. بنابراین در ادامه به 
بررسی روابط تجاری این کشورها با ایران در قبل و بعد از تحریم ها علیه ایران می پردازیم.

1-1( روابط تجاری ایران و آلمان 
آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی دنیاست. اقتصاد آلمان 
بردوستون اساسی خدمات و صنعت متکی است، که بیش از 99 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور را تشکیل می دهد. آلمان به عنوان یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی 
دنیا و اولین قدرت اقتصادی در بین کشورهای اروپایی است، همچنین به عنوان سومین 
کشور صادرکننده بعد از آمریکا و چین در سطح جهان مطرح است. در امر واردات هم این 
کشور از بزرگترین کشورهای واردکننده جهان است، که عمده واردات آن را نفت و گاز 
تشکیل می دهد. همه ساله بخش زیادی از کل واردات ایران که بیشتر کاالهای ضروری و 
سرمایه ای است، از این کشور تأمین می شود. در بررسی و تجزیه و تحلیل روابط تجاری 
دوجانبه، می بینیم که آلمان نقش مهمی را در امر مبادالت تجاری ایران بازی می کند. حتی 
دو شهر اصفهان و فرایبورگ قرارداد خواهرخواندگي در روز ششم مهر 1379)27 اکتبر 
2000( امضاء کردند )رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران- برلین،1391(. حجم روابط 
اقتصادی طي سال هاي 2000 الي 2006 روند صعودي داشته است. صادرات ایران به آلمان 
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در سال 2007 به رقم 578 میلیون یورو و واردات از این کشور به رقم 604/3 میلیارد یورو 
رسید. نفت خام صادراتي به آلمان طي این مدت 174 میلیون یورو گزارش شده که نسبت 
به سال گذشته %62 رشد نشان مي دهد و باعث افزایش حجم صادرات ایران به آلمان در 
سال گذشته شده است. ارزش نفت خام صادراتي ایران به آلمان در سال 2006، 64 میلیون 
یورو بوده است. طبق گزارش های سازمان توسعه تجارت، آلمان از نظر میزان صادرات به 
ایران در سال 1381 در جایگاه اول قرار داشته و طی سال های 1385-1382 و چهار ماهه 
اول 1386 بعد از امارات متحده عربی بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته است. 
بیشترین حجم این واردات، کاالهای سرمایه ای بوده که برای صنایع داخلی کشور مورد نیاز 
است. در سال 2008، حجم مبادالت تجاري ایران و آلمان بار دیگر افزایش یافت و به رقم 

چهار و نیم میلیارد یورو رسید.
نکته دیگر در روابط دوجانبه، سرمایه گذاری زیاد آلمان در ایران است. این کشور 32/13 
درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی در ایران، در طول دوره  1372-1385 را به خود 
اختصاص داده است، که بیشتر این سرمایه گذاری ها در بخش های اساسی و ضروری کشور 
ایران مانند پتروشیمی، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آالت و قطعات الکترونیکی و امثال 

آن صورت گرفته است.
جدول شماره 1

تراز بازرگاني ایران با آلمان از سال 1382 تا  )5 ماهه اول( 1391)به میلیون دالر(

روابط خوب ایران و آلمان با روی  کار آمدن صدر اعظم راست گرا در آلمان و رئیس 
بر  نیز  هسته ای  پرونده  آمدن  پیش   شد.  تغییر  دستخوش  ایران  در  محافظه کار  جمهور 
پیچیدگی شرایط افزود، تا در سال 2010 آلمان از پیشگامان تحریم ایران باشد. مرکل طراح 
تحریم هایی افزون بر تحریم های شورای امنیت بود و با قدرت آمادگی کشورش را برای 
این تحریم ها اعالم می کرد. لذا شاهدیم که در اثر تحریم های ایران روابط تجاری بین دو 
کشور کاهش چشمگیر داشت. در پی آن شرکت های آلمانی نظیر بنز و زیمنس که از قدیم 
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در بازار ایران حضور داشتند از مشارکت اقتصادی خود کاستند. بی شک دولت مسئول 
ضررهای اقتصادی شرکتهای آلمانی خواهد بود.

واردات ایران از آلمان در سال 1390با کاهش 24.4 درصدي روبرو بود و بالغ بر 3.4 
میلیارد دالر شد)تابناک،1391(. کل صادرات آلمان به ایران در سال 2012 نیز با کاهش 18 
درصدی نسبت به سال 2011 به 2,528 میلیارد یورو رسید)تسنیم، 1391(. به طوری که 
در جدول باال می بینیم صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست سال 91 تقریباً معادل 118 
میلیون دالر بوده، در این زمان صادرات آلمان به سایر نقاط جهان1547 میلیون دالر بوده 
است )سازمان توسعه تجارت ایران،1391(. به اعتقاد اتاق بازرگانی ایران و آلمان از دست 
دادن بازار ایران برای آلمان به معنی از دست رفتن 10 هزار شغل در داخل آلمان است، پس 

الزم است این بازار برای هر دو کشور حفظ شود.

2-1( روابط تجاری ایران و فرانسه
روابط اقتصادی بین ایران و فرانسه به قرن 17 و 18 میالدی باز می گردد. فرانسه سومین 
سومین  و  شود  می  محسوب  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  در  ایران  تجاری  شریک 
صادرکننده بزرگ عضو اتحادیه اروپا به ایران در سال 2012 شناخته شده است. فرانسه 
به عنوان چهارمین شریک بازرگانی ایران در سالهای 2000، پس از اعمال تحریم ازسوی 
سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی، به رتبه پانزدهم سقوط کرد. بسیاری از شرکت های 
فرانسوی علی رغم حضور گسترده شان در ایران مجبور به ترک این کشور شدند. این کشور 
روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کند. روابط تجاری بین دو کشور هر 
سال در حال افزایش بود شرکت های فرانسوی زیادی طی سال های گذشته در ایران فعالیت 
می کردند از جمله شرکت هواپیمایی ایر فرانس، آلکاتل، توتال، پژو سیتروئن را به عنوان 
نمونه می توان نام برد. در حال حاضر مجموعه سرمایه گذاری شرکتهای نفتی فرانسه در 
صنعت نفت و گاز به بیش از 6 میلیارد دالر میرسد. در این میان سرمایه گذاری رنو برای 
تولید تندر )ال90( در ایران را می توان نخستین سرمایهگذاری مستقیم، قابل توجه و بلند 
مدت این کشور پس از انقالب اسالمی در ایران نام برد، که ارزش تقریبی آن در فاز نخست 

600 میلیون دالر است )روزنامه ایران 1386(.
صادرات این کشور به ایران که در سال 2011 بالغ بر 1.67 میلیارد یورو اعالم شده بود 
در سال 2012 با کاهش 52 درصدی به 803 میلیون یورو رسید )تسنیم، 1391(. به طور کل 
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روابط ایران و فرانسه با روی کار آمدن سارکوزی سیر نزولی داشته است. فرانسه همواره 
یکی از حامیان تحریم ایران بود و عجیب نبود که با اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
این روابط کاهش بیشتری داشته باشد. میزان مبادالت میان دو کشور اکنون یک میلیارد دالر 

شده است.
جدول شماره 2

تراز بازرگاني ایران با فرانسه از سال 2001 تا )8 ماهه اول( 2012 ) به میلیون دالر(

3-1( روابط تجاری ایران و ایتالیا
ایتالیا با صادرات 1.415 میلیارد یورویی به ایران در رتبه دوم صادرات به ایران را در 
اتحادیه اروپا داراست. با وجود دو ساختار اقتصادی متفاوت ایران و ایتالیا سالهاست که 
روابط تجاری مستمری را تجربه می کنند. ایران بازاری بالقوه و پرمنفعت برای صاحبان 
صنایع این کشور است. در سالیان گذشته قراردادهای همکاری متعددی میان دو کشور 
منعقد شده که می توان به قرارداد اکتبر 1996و10 مارس 1999 اشاره کرد. هدف از این 
قراردادها گسترش همکاری دوجانبه مابین دو کشور بوده است. میزان همکاري هاي تجاري 
دو کشور ایران و ایتالیا از سال 1999 تا 2011 تقریباً به بیش از سه برابر رسید. به این 
صورت که حجم مبادالت تجاري دو کشور از حدود 2 میلیارد یورو در سال 1999 بطور بي 
سابقه اي به 6.67 میلیارد یورو در پایان سال 2010 رسید، که معادل یک ششم کل مبادالت 
ایران با اتحادیه اروپا بشمار می رود و ایتالیا را به اولین شریک تجاري ایران در اتحادیه اروپا 
تبدیل کرد )بانکی،1390(. در این سال ایران معادل 4.67 میلیارد یورو کاال به ایتالیا صادر 
کرده و در همین زمان 2 میلیارد یورو کاال از این کشور وارد کرده است. شرکتهای ایتالیایی 
عمدتآ در بخشهای نفت، فوالد، انرژی، پتروشیمی، خودرو، ماشین آالت، مواد غذایی و 

منسوجات در ایران فعال هستند. 
بزرگترین   شرکت انرژی ایتالیا »انی« در ایران مشغول به فعالیت بوده و    فعالیت های 
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نوامبر و دسامبر  ماه های  فاصله  داد.    در  افزایش  به ویژه در سال 2008-2010  را  خود 
سال 2009 میالدی نیز مدیر شرکت نفت و   گاز پتروپارس ایران از شروع طرح جدیدی 
به منظور توسعه فاز 12 پارس   جنوبی خبر داد که یکی از بزرگ ترین طرح ها در ایران بوده 
و حضور شرکت های   ایتالیایی آن هم به طور گسترده در آن طرح ها به وضوح قابل رویت 
است. این درحالی بود که این شرکت برای ترک بازار انرژی ایران تحت فشار شدیدی از 
سوی آمریکایی ها قرار گرفت. شرکت های ایتالیایی زیادی همچون شرکت هوا فضای کارلو 
گاواتسی اس پی ای، شرکت خودروسازی فیات و تولید خودروی فیات سینا در ایران 
فعالیت می کنند. طرح های توسعه زیر ساخت های پتروشیمی، شبکه های راه آهن و جاده ای 

بخشی دیگر از فعالیتهای ایتالیا در ایران است.
در پی تحریم های ایران صادرات ایتالیا به ایران در سال 2012 با کاهش 24 درصدی 
نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. صادرات ایتالیا در سال 2011 به ایران 1.863 میلیارد 
یورو اعالم شده بود)تسنیم، 1391(. اما طبق اطالعات اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تا سال 
2011 بیشتر واردات ایران از این کشور به صورت تکنولوژی بوده است. اما تحریم بانک 
مرکزی ایران و باال رفتن قیمت ارز در ایران موجب عدم تقاضا برای واردات از این کشور 
شد؛ زیرا با تحریم بانک های ایران تجار اطمینان کافی برای مبادالت مالی خود را ندارند. 
طبق اعالم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایتالیا- ایران در رم ) CCII( تجارت و مبادالت 
باالی 40 هزار یورو مشروط به کسب اجازه از مقامات ایتالیایی است و برای مبادالت بین 
10 هزار تا 40 هزار یورو اطالع مقامات یادشده کافی خواهد بود )اتاق بازرگانی ایران و 

ایتالیا،1391(.
کشورهای اسپانیا و هلند نیز در رتبه های چهارم و پنجم صادرات به ایران قرار گرفته اند. 
صادرات اسپانیا به ایران با کاهش 24 درصدی از 656 میلیون یورو در سال 2011 به 497 
میلیون یورو در سال 2012 رسیده است. صادرات هلند به ایران نیز در سال 2012 با کاهش 
40 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از 604 میلیون یورو به 359 میلیون 

یورو رسیده است )تسنیم،1391(.

2. خروج شرکت های اروپایی، کاهش سرمایه گذاری شرکت های اروپایی
در بین محصوالت آلمانی در ایران مرسدس بنز آلمان یکی از معروف ترین و پرسابقه ترین 
ایران به سال های دور باز می گردد.  ایران است. سابقه حضور این خودرو در  آن ها در 
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مظفرالدین شاه در سال 179 طی یکی از سفرهای خود دو دستگاه سواری رنو را با خود 
به ایران آورده بود. اولین واردات انبوه آن مربوط به اتوبوس های بود که سال 1332 وارد 
شده بودند. مرسدس بنز در تمام دوران بعد از انقالب به کار خود در ایران ادامه داد، تنها 
در دوران جنگ ایران و عراق به مدت دو ماه، آن هم به صورت موقت تعطیل بود. با بهبود 
شرایط اقتصادی، مرسدس بنز بر آن شد تا رابطه اش را با بازار پرسود ایران از سر بگیرد. 
سال 1380 مذاکرات اولیه آغاز شد و سرانجام در سال 1381 )2003( شرکت ستاره ایران 
به نمایندگی از دایلمر )مالک برند بنز( در ایران فعالیت خود را شروع کرد. اما این همکاری 
دیری نپایید و شرکت ستاره ایران سهام خود را به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون ریال 
به ایران خودرو واگذار کرد)بازارخبر،1391(. از آن ایام به بعد عرضه رسمی مرسدس بنز 
متوقف شد. نهایتاً این شرکت به کارمندانش اعالم می کند تا پایان سال 2010 دفتر بنز در 
ایران برای همیشه بسته خواهد شد تا اینکه سرانجام در دی ماه سال 91 قانون ممنوعیت 
واردات خودروهای خارجی با حجم موتور باالی 2500 سی سی ضمانت اجرایی گرفت. 
خودروهای بنز هم که اغلب باالی 3000 سی سی حجم داشتند خداحافظی تلخی را با بازار 

قدیمی ایران تجربه کردند. 
طبق آمار، مرسدس  بنز در سال گذشته میالدی توانست 106.5 میلیارد یورو درآمد داشته 
باشد که از این رقم 5.6 میلیارد یوروی آن، سود خالص بود. قسمتی از این میزان فروش 
به بازار هیجان انگیز خاورمیانه و بدون شک ایران مربوط می شود )مرسدس بنز،2013(. 
از طرفی آمار گمرک ایران حاکی از آن است که درشهریور 91 تغییرات قابل توجهی در 
سهم خودروسازان آلمانی از بازار خودروهای وارداتی ایران به وجود آمده، به طوری که 
»بی.ام.و« تقریباً از بازار ایران خارج شده است )خبرگزاری ایسنا، 1391(. با بروز انقالب 
ها در خاورمیانه و ناامنی منطقه و خروج این شرکت ها از برخی کشورهای منطقه و عدم 
دسترسی آن ها به بازار ایران آن هم در شرایط سخت بحران اقتصادی اروپا موضوعی 
است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشید و نمودی دوچندان بر این شرکت داشت. 
از دیگرسو، شرکت زیمنس نیز مجبور به کاهش روابط خود با ایران شد. براساس اعالم 
خبرگزاری آلمان، مجتمع صنعتی زیمنس حدود 1100 شغل را در بخش انرژی حذف 
می کند. سخنگوی زیمنس علت حذف شغل، کاهش فروش توربین های بخاری برای 
نیروگاه های ذغال سنگ، تعطیلی تدریجی نیروگاههای هسته ای و اجرای مقررات تحریم 

علیه ایران اعالم کرده است)خبرآنالین، 1391(.
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 در بین شرکت های فرانسوی، بی شک روابط ایران با شرکت پژو فرانسه نیز موضوعی 
بوده که بسیار تحت تأثیر تحریم ایران قرار گرفت، به شکلی که حتی پیامدهای ناگواری 
هم برای شرکت پژو به دنبال داشت. این شرکت فرانسوی از سال 1368 همکاری با ایران 
خودرو را برای تولید پژو 405 آغاز کرد؛ خودرویی که همچنان در ایران تولید می شود. 
شرکت پژو سیتروئن فرانسه، در 20 فوریه، همکاری خود با شرکت های خودرو سازی 
ایرانی را پس از به اجرا گذاشته شدن تحریم های غرب علیه ایران متوقف نمود. این شرکت 
همچنین، صادرات خودرو به ایران که حدود 13 درصد فروش جهانی محصوالت این 
شرکت در سال گذشته میالدی بود را متوقف ساخته است )ایجنس فرنس پرس، 2013(.

شرکت پژوی فرانسه با اشاره ضمنی به زیان خود از تحریم ها علیه ایران تصریح کرد 
تحت تأثیر این تحریم ها فروش سی کی دی این شرکت در نیمه نخست 2012 با کاهش1/31 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 143 هزار دستگاه رسید. کل فروش محصوالت 
پژو سیتروئن در جهان طی این مدت با کاهش 13 درصدی نسبت به نیمه نخست 2012 
مواجه شده و به 619/1 میلیون دستگاه رسیده است. از این رقم 476/1 میلیون دستگاه به 
صورت مونتاژ بوده که با کاهش 7/10 درصدی مواجه شده است، 143 هزار دستگاه به 
صورت سی کی دی بوده و بقیه به صورت تولید کامل در کارخانه های اختصاصی این 

شرکت تولید شده است )تئوتور، 2013(.
جین پیر مرسیر یکی از رهبران اتحادیه کارگری در فرانسه گفت: 

»بازار ایران، بازاری است که نمی تواند به آسانی توسط شرکت پژو  جایگزین شود. باید 
گفت این یک تصمیم غیر قابل قبول برای ماست. بزرگ ترین کاهش نیرو اخیرا مربوط به 

شرکت پژو بوده است« )خبرگزاری فارس، 1391(. 
دومین خودروساز بزرگ اروپا در حال کاهش 14 هزار شغل است و یک کارخانه را در 
شهر اولنه که بیش از سه هزار نفر پرسنل دارد، تعطیل کرد که تظاهرات شماری از کارگران 
این کارخانه در برابر مقر اصلی این شرکت در پاریس را به دنبال داشت. مدیرعامل این 
کارخانه گفت: یکی از دالیل ورشکستگی و بسته شدن این کارخانه توقف فروش به ایران 
بوده است. قدمت حضور شرکت پژو در ایران به زمان شاه باز میگردد و این شرکت تا 
سال 2011 در ایران حضور موفقی داشته است، پژوهای 206 و 405 که به صورت قطعات 
مونتاژی به این کشور می رسد در کارخانه وزول )در استان اوت سااون( ساخته می شود. 
این قطعات توسط شرکت ایران خودرو، روی هم سوار می شود اما این روند به دلیل 
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تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران متوقف شده است. این واحد خودروسازی پژو در 
نیمه اول سال جاری میالدی 662 میلیون یورو ضرر کرده است. شرکت خودروسازي پژو 
فرانسه در گزارش آماري خود از سال 2012 اعالم کرد فروش این شرکت در جهان طي 
سال گذشته میالدي با کاهش 16.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 2.965 
میلیون دستگاه رسید. شرکت پژو در این گزارش به زیان خود از تحریم ها علیه ایران اذعان 
کرده است و توقف فروش واحدهاي سي کي دي به ایران را یکي از علل افت دو رقمي 
فروش خود در جهان اعالم نموده است )دایره المعارف بورس ایران، 1391(. همچنین این 
شرکت از کاهش 4 میلیارد و 700 میلیون یورویی سهام خود در سال مالی 2012 خبر داد 
که ضرر نجومی سالیانه را به دنبال دارد. ظاهراً پس از تهدید ایران به قطع کامل ارتباط با 
این شرکت خودروسازی، مذاکراتی را با ایرانی ها برای جلوگیری از زیان بیشتر خود انجام 
دادند )خبرگزاری فارس، 1391(. در شرایط بحران اقتصادی منطقه یورو، شرکت فرانسوی 
پژو خواستار ادامه همکاری با صنعت خودروی ایران شده است، البته به شرطی که بتواند 

پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند.
جنرال موتورز که 7 درصد سهام شرکت پژو و سیتروئن را در اختیار دارد، در مارس 
2012 این گروه صنعتی فرانسوی را مجبور کرد تا تأمین قطعات شرکت ایران خودرو را 
متوقف کند. صادرات قطعات اتومبیل به مقصد ایران 5/1 درصد از درآمد این شرکت را 
شامل می شود. این میزان به نظر کم می رسد؛ اما بحران اقتصادی در اروپا آن چنان جدی است 
که حفظ هر یورو و هر شغل برای شرکت ها و همچنین دولت ها بسیار اهمیت دارد. فروش 
پژو در ماه می 2012 در حدود 28درصد نسبت به ماه می 2011 کاهش داشته و به عالوه 
بحران اقتصادی جهانی نیز به شدت بر صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته است )اندیشه 
گستر،1391(. درشرایط بحران اقتصادی منطقه یورو، شرکت فرانسوی پژو خواستار ادامه 
همکاری با صنعت خودروی ایران شده است، البته به شرطی که بتواند پول قطعات ارسالی 

به ایران را دریافت کند )خبرگزاری ایسنا، 1391(.
دیگر شرکت خودرو ساز فرانسوی در ایران رنو بود که اخیراً محبور به ترک ایران شد. 
رنو سال گذشته 100.000 عدد خودرو در ایران تولید کرده بود و 28.000 عدد در سه 
ماهة اول خودروهای تندر، داسیا لوگان با نام رنو به فروش رفته است. کارلوس تاوارس، 
مدیرعامل رنو، گفت: اوباما دستور داده بود که فعالیت هایمان را در ایران متوقف کنیم. در 
غیر این صورت شرکت هایی که با ایران تجارت می کردند، از هر گونه فعالیت در آمریکا 
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منع می شدند. این در حالی  است که فیلیپ مارینی، رئیس کمیسیون دارایی مجلس سنا، در 
پایان ماه ژوئن نسبت به تبعات تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و تأثیری که می تواند بر 

صنعت خودروسازی  فرانسه داشته باشد، هشدار داد )وردوی االین،2013(.
 ایندزیت نیز از جمله شرکت های ایتالیایی در ایران است که نامی آشنا در لوازم خانگی 
است. درباره میزان صادرات آن به ایران آمار دقیقی در دست نیست اما حجم صادرات آن 
به یک سوم کاهش یافته است. به طور کلی صادرات لوازم خانگی و برقی ایتالیا به ایران از 
83.242 هزار یورو در سال 2011 به رقم 54.895 هزار یورو در سال 2012 کاهش یافته 
است. صادرات ماشین آالت حمل و نقل به ایران نیز از 38.825 هزار یورو به 29.499هزار 
یورو کاهش یافته است. اینها نمونه  ای از صادرات ایتالیا به ایران است.  در مجموع جمع 
مبادالت تجاری ایران و ایتالیا در سال 2012 رقم 922.703 هزار یورو بوده که این آمار در 
سال 2011 1.179.422 هزار یورو بوده است که %21/8 کاهش داشته است )اتاق بازرگانی 

ایران و ایتالیا، 1391(.
 شرکت نوکیا فنالند در چند سال گذشته ساطه خوبی بر این بازار داشت. نوکیا یک 
شرکت چند ملیتی در حوزه ارتباطات و از بزرگترین سازنده تلفن همراه در جهان می باشد. 
شرکت نوکیا قدمتي 145 ساله دارد، اما در اوایل شهریور این شرکت دفتر خود را در ایران 
تعطیل کرد. دمارک دورانت از دفتر مطبوعاتی نوکیا در فنالند، بر خبر بسته شدن دفتر نوکیا 
در ایران تا آخر ماه آگوست سال جاری میالدی و تعلیق فعالیت های این کمپانی به صورت 
مستقیم، مهر تائید زده است )دنیای اقتصاد، 1391(. وی بیان داشت که افزایش فشارها بر 
این کمپانی برای تبعیت از تحریم های اروپا علیه ایران، دلیل بسته شدن دفتر مرکزی این 
کمپانی است و هرچند فعالیت نوکیا به صورت مستقیم در ایران خاتمه می یابد، اما مشتریان 
باشند.  داشته  کمپانی دسترسی  این  به محصوالت  واسطه  کمپانی های  توسط  می توانند 
حمیدرضا نیکدل مدیر بخش روابط عمومی نوکیا در ایران نیز خبر تعطیلی این دفتر را تائید 
کرده و می گوید: متأسفانه این خبر صحت دارد و تا پایان ماه آگوست )اوایل شهریور( نوکیا 
فعالیت های این دفتر را به حالت تعلیق در می آورد و کارکنان آن نیز فعالیت های خود را 
متوقف می کنند. نوکیا قصد دارد همچنان از طریق سه نمایندگی خود الوطنی، ارکان ارتباط 
و کمال الکترونیک به فروش گوشی های خود ادامه دهد. این فشارها در حالی بود که این 
شرکتها از مدتها قبل با بحران مواجه بوده اند به طوری که در طول سه ماهه نخست سال 
2012 جایگاه شماره یک را از دست داده و در فصل دوم هم عملکرد مناسبی نداشته و 
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ظاهراً میزان ضرر و زیان این شرکت بیش از میزان انتظار و پیش بینی ها بوده است. کارمندان 
کارخانه  های واقع در آلمان، کانادا و بخش تولید تلفن همراه در فنالند اخراج شدند و تا 
پایان سال آینده میالدی نیز تمامی کارخانه های این شرکت به خارج از اروپا منتقل خواهند 
شد)آی تی آناالیز،1391(. سود نوکیا در سه ماه نخست سال 2009 میالدی با کاهش 90 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن همراه بوده است.
جدول شماره 1

آمار فروش نوکیا در 2012 روند کاهش فروش این شرکت را نسبت به سال 2011 نشان می دهد.

3. از دست دادن فرصت سرمایه گذاری در منابع نفتی و گازی ایران
به لحاظ راهبردی، ایران در مرکز ذخایر انرژی جهان واقع است. ایران یکی از طوالنی ترین 
سواحل را در حوزه های منابع انرژی در دریای خزر دارد و از این جهت، بسیار مورد توجه 
کشورهای اروپایی است. اروپائیان نیز برای تضمین دسترسی بلندمدت خود به نفت، به 
سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران عالقه ای خاص نشان می دهند و از سوی دیگر، ایران 
نیز با توجه به نیاز شدید به سرمایه گذاری در این صنایع )نفت و گاز( احتیاج به اروپا دارد. 
ایران، همواره یکی از سه کشور عمده تأمین کننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. در جلساتی 
که برای تصمیم گیری درباره تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا برگزار شده بود، بسیاری از 
دولت های عضو از جمله یونان و اسپانیا و ایتالیا به عنوان مهمترین واردکنندگان نفت ایران 
در اتحادیه اروپا که هر سه کشور هم با بحران مالی روبرو هستند، با تحریم نفت ایران مخالفت 
کردند. علت آن ها هم این بود که جایگزینی برای نفت ایران در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت 
و این کشورها نیز در شرایطی نیستند که بتوانند چنین مسئله ای را تحمل کنند. آثار روانی این 
تصمیم اتحادیه اروپا نیز می تواند منجر به افزایش شدید و ناگهانی بهای نفت خام در بازارهای 
جهانی شود و نزدیک تر شدن این دولت ها به ورشکستگی اقتصادی در پی خواهد داشت.
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واردات نفتی اروپا از ایران حدود %15 از در آمد صادراتی نفت ایران را شکل می دهد، 
طبق آمارهای موجود کل اتحادیه اروپا %17 از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند 
که برخی از کشورهای آن وابستگی بیشتری به نفت ایران دارند، که قطع این جریان می تواند 
مصرف کنندگان اروپایی را با مشکل جدی مواجه کند. دربین کشورهاي اتحادیه اروپا یونان 
با سهم  2/ 34 درصد بزرگترین خریدار اروپایي نفت ایران به حساب مي آید. پس از آن، 
کشورهاي اسپانیا و ایتالیا به ترتیب 9/14 درصد و4/12 درصد از کل واردات نفت اتحادیه 
اروپا از ایران را به خود اختصاص داده اند، که عمده این نفت به مصرف پاالیشگاههاي اروپا 
مي رسد )European Commission, 2013(. ارزش صادرات ایران به 27 کشور عضو 
اتحادیه اروپا معادل 5/14 میلیارد یورو )8/18 میلیارد دالر( است که بیشترین آن سوخت و 

مواد معدني مي باشد )رهایی، 1391(. 
نفت خام مهمترین کاالی وارداتی اتحادیه اروپا از ایران تا پیش از اجرای تحریم نفتی 
بروکسل علیه ایران در اول جوالی 2012 بود. در این زمینه حتی آژانس بین المللی انرژی 
که خود نمایندگی از کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت جهان را بر عهده دارد، هشدار 
داده است که تحریم نفت ایران ممکن است منجر به رشد شدید قیمت نفت و بروز بحران 
جدیدی در کشورهای توسعه یافته شود. یاتا پیش بینی کرده است که اگر بهای نفت به علت 
تنش های روزافزون بر سر برنامه هسته ای ایران بیش از پیش بینی ها افزایش یابد، صنعت 
هوانوردی جهانی ممکن است امسال با خسارت زیادی روبه رو شود. لذا استراتژیست های 
اروپایی تالش کردند که با متقاعد کردن عربستان برای جایگزینی نفت ایران در بازارهای 
جهانی از افزایش قیمت نفت جلوگیری کنند. اما آژانس بین المللی انرژی صراحتا اعالم 
کرده که ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان جایگزین مناسبی برای حجم قابل توجه صادرات 
نفتی ایران نخواهد بود و عامل آن نیز شاخص کیفیت نفت ایران است. شاید اغراق نباشد 
که بگوییم که بیشترین هزینه این تحریم را خود اتحادیه اروپا پرداخته است. به عنوان مثال 
تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه 
مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای بیع متقابل روزانه 
اقدام به واردات چندین هزار تن گاز مایع و برخی از برش های گاز طبیعی از ایران می کرد. 
شرکت نروژی استات اویل هیدروی همچنین در بخش خشکی ایران نیز به فعالیت های 
اکتشافی و حفاری مشغول به کار بود بنابراعالم استات اویل هیدرو این شرکت در عملیات 
اکتشافی میدان اناران واقع در مرکز ایران نیز فعالیت داشته است که این پروژه به حال تعلیق 
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درآمده است. استات اویل هیدرو در خرم آباد نیز مشغول عملیات اکتشاف و حفاری است. 
پس از تحریم نفتی ایران، واردات گاز و محصوالت آن نیز از ایران ممنوع شد. بر اساس 
این طرح عالوه بر تحریم گاز، شرکت هایی که با صنایع نفت و گاز ایران هم فعالیت و یا 
سرمایه گذاری مشترک داشته باشند مشمول جریمه و تحریم های بین المللی خواهند شد. 
این تحریم زیان سنگینی زیادی را بر این شرکت تحمیل کرد. از این رو، رایزنی هایی برای 
معافیت این شرکت نروژی از تحریم های جدید گازی ایران آغاز شد. تا جایی که شرکت 
نفتی استات اویل نروژ اعالم کرد که علیرغم تحریم های ایران، همچنان به دریافت گاز از 
ایران ادامه خواهد داد و این موضوع تناقضی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشورمان ندارد. 
از سوی دیگر شرکت استات اویل هیدرو نروژ هم پاییز سال جاری از طرح تحریم گاز 
ایران مستثنی شد، به طوری که این شرکت نفتی اروپایی ماهانه 2 تا 4 محموله گازمایع تولید 
فازهای پارس جنوبی از اسکله های عسلویه بارگیری و به این شرکت نروژی تحویل داده 
شده است )خبرگزاری مهر، 1391(. در همین حال شرکت استات اویل هیدرو نروژ رسمًا 
با انتشار بیانیه ای، اعالم کرده است: استات اویل گاز مایع را برای بازپرداخت بدهی های 
شرکت ملی نفت ایران به منظور تکمیل طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و اکتشاف نفت 

در بلوک اناران و خرم آباد خریداری می کند. 

نتیجه گیری
ایاالت متحده آمریکا درپی پرونده هسته ای ایران اقدام به تحریم های اقتصادی جهت 
همسوسازی ایران با اهداف خود کرد و در این بین تالش داشت تا دوستان و شرکای 
تجاری خود را نیز با خور همراه سازد. سرانجام در پی فشارهای آمریکا، اتحادیه اروپا نیز 
تحریم هایی را بر علیه ایران اعمال کرد. دنیای کنونی ما دنیایی پیچیده و درهم تنیده ای است 
که تمامی کشورها، حوادث و رویدادها در یک وابستگی متقابل برهم اثر می گذارند و از هم 

تأثیر می پذیرند. به عبارتی در این تحریم ها خود اروپا نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بحران اقتصادی اروپا در سال  2011-2012 اقتصاد این قاره را دچار مشکل اساسی نموده 
است و سرمایه گذاری در این قاره را به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب سودآوری خود 
را از دست داده است. این درحالی است که کشورهایی که اقتصاد آن ها وابستگی زیادی 
به اقتصاد جهانی ندارد و کمتر تحت تأثیر بحران اقتصاد قرار گرفته اند، محل مناسبی برای 
سرمایه گذاری هستند، کشورهای آسیای شرقی از جمله ژاپن، چین و تا حدودی هند 
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و همچنین برخی از کشورهای خاورمیانه جزء این دسته از کشورها هستند، از این رو 
می توانست با برقراری روابط تجاری و انتقال سرمایه از کشورهای بحران زده اقتصادی این 
جریان را تا حدودی مدیریت کند. ایران به عنوان کشوری که اقتصاد آن کمترین تأثیر را 
از بحران اقتصادی پذیرفته است، کشور مناسبی برای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی به 
شمار می رود. اما تحریم های صورت گرفته علیه ایران توسط اتحادیه اروپا که البته به اجبار 
و تحت فشارهای ایاالت متحده صورت گرفته است، اگرچه از یک سو بر اقتصاد ایران 
اثر سوء داشته است اما از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری شرکت های بحران زده و در 
معرض ورشکستگی اروپا را در ایران از بین برده است و لذا خروج سرمایه های غرب از 
ایران بحران اقتصادی را شدت بخشیده است. کاهش سرمایه گذاری و کم شدن مبادالت و 
مناسبات تجاری شرکت های اروپایی خصوصاً بنزآلمان، پژو سیتروئن فرانسه، گوشی تلفن 
همراه نوکیا نمونه ای از شرکت هایی هستند که با تحریم اروپا بازار ایران را ترک کردند. 
وضعیت بحرانی پژو در پی قطع صادرات قطعات خودرو و ماشین منجر به اخراج هزاران 
کارگر و تعطیلی کارخانه در شهر اولنه و بحران مالی نوکیا که منجر به فروش دفتر مرکزی 

آن شد نمونه ای از وابستگی متقابل پیچیده کشورها را در صحنه جهانی نشان می دهد. 
از دیگر سو از آنجا که اتحادیه اروپا دومین مصرف کننده نفت ایران بوده است و میزان 
بسیار زیادی از نیازهای اروپا را تأمین می کرد عمده ترین حوزه تحریمی ایران که اروپا را 
تحت تأثیر خود قرار داده همین حوزه نفتی است. تحریم های نفتی صورت گرفته علیه 
ایران در این حوزه و نبود جایگزین مناسب برای تأمین منابع نفتی مشکالت جدی را برای 
اروپا به وجود آورده است. تأثیرات ناشی از افزایش قیمت نفت و دیگر مسائل دامنه دار این 
مسئله نگرانی زیادی را برای کشورهای اروپایی به وجود آورده است. بیمه نکردن تانکرهای 
نفتی ایران توسط شرکت های بیمه اروپایی هزینه این تحریم را دو چندان می-کند. بسیاری 
از کارشناسان اروپایی تحریم نفتی ایران را عامل تشدید کننده بحران اقتصادی اروپا می دانند.
همچنین این قضیه وابستگی اروپا به نفت روسیه را ایجاد می کند و روسیه می تواند از این 
موضوع به عنوان ابزار فشاری بر علیه اروپا استفاده کند. همچنین نباید رقابت اروپا و ایاالت 
متحده را برای تأمین و در دست گرفتن منابع نفتی جهان نادیده انگاشت. به عبارتی دیگر اگر 
چه تحریم علیه ایران اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته اما از آنجا که صادرات نفت به 
اروپا درصد زیادی از صادرات نفت ایران را تشکیل نمی داد ایران این مقدار را با کشوهای 
آسیای شرقی جایگزین کرد اما این تحریم بحران اقتصادی اروپا را تشدید بخشید، در حالی 
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که گسترش روابط اقتصادی و تجاری و افزایش واردات نفت از ایران و همچنین ورود 
سرمایه اروپا به ایران به دلیل وجود ثبات اقتصادی در این کشور تا حدودی می توانست 

اثرات بحران اقتصادی را تعدیل بخشد. 
به طور کلی شاید اگر اروپا و غرب دست به چنین تحریمی می زدند تأثیر براقتصاد آن ها 
نمی گذاشت اما مصادف شدن این اقدامات با بحران اقتصادی اروپا و برهم خوردن ثبات 
اقتصادی در این کشورها و رشد فزاینده بیکاری در اتحادیه اروپا و همچنین اجبار به خروج 
شرکتهای اروپایی و بین المللی از برخی کشورهای خاورمیانه به دلیل عدم ثبات و انقالب 
در این کشورها، موجب تشدید فشار و ضرر بر کشورها و شرکت های اروپایی شده است. 
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Estimation of the Effect of European Union Sanctions 
against Iran on European Economic Crises (2011-2012)

Dr. Hadi Ajili
Zahra Baba Jani Pour

Abstract 
The European economic, especially economic situation and econom-

ic policies of EU’s members, have important role in global economic. In 
the two recent years, investment in developing countries, especially in 
Middle East, is one of the EU’s priorities. Transition process of Middle 
East countries into the development, this region’s potential for invest-
ment, widespread energy resources and geopolitical position, always 
had importance for European countries for investment and commer-
cial exchanges.

Iran, among Middle East countries, because of its potential for invest-
ment and oil and gas resources, is noticeable for European countries. 
In recent decades, most of these countries had widespread economic 
and commercial exchanges with Iran in different bases. While in the 
two recent years )2011-2012(, Europe has faced economic crises, on 
the other hand, because of the United States pressure, has forced to im-
pose sanctions on Iran that has been more influential on both parties 
)Iran and Europe( mutual economic ties.

Now, regarding to the globalization process and mutual economic 
dependence in the world, this question arises that what are the effects 
of the sanctions on Iran and economic crises which happened at the 
same time? The hypothesis of this research is that the sanctions im-
posed on Iran by the Europe is the cause of the decrease of economic 
and commercial relations between Iran and European countries. Euro-
pean capital out flow, decrease of European company’s investment in 
Iran and loss of Iran’s oil resources, totally these facts have led to the 
increase of economic crises in Europe.

Keywords: European Economic Crises, Economic Sanction, I.R. Iran, 
Mutual depence, European Company
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The Expansion and Continuity of Sanctions against Iran
Dr. Mohsen Khalili
Fatemeh Salavati

Absract
Islamic Revolution introduces Iran as a disrupter of existing order to oth-

ers. The United States of America for maintaining its interests restricted Iran’s 
domain of foreign policy. In the view of American policy-makers, exertion of 
widespread sanctions against Iran is a mechanism for reforming Iran’s unac-
ceptable behaviors. Based on the America’s policy of sanctions and economic 
punishment against world countries, the ILSA )D’Amato act( was approved 
in 1996 against Iran and Libya. After the attack to Iraq, several resolutions in 
the Security Council of the United Nations were approved, then the sanctions 
against individuals, companies and institutions of Iran. Authors in the present 
paper based on the theory of Neo-Realism, try to investigate the theoretical 
foundations of insistence of America in the continuity and performance of 
Sanctions.

Keywords: Neo-Realism, Sanctions, Balance of Power, Foreign Policy of 
America, Iran.
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Structural Roots of Economic Corruption in Iran in the Re-
cent two Decades

Dr. Khalilollah Sardarnia

Abstract
Economic corruption is one of the important topics in academic cir-

cles and universities in recent decades. Legality, acceptation of surveil-
lance and economic transparency are the important signs of healthy 
political and economic systems and good governance. today, because 
of the extension of socio-political awareness and communication revo-
lution, governments much more than past, oblige to pay attention to 
these concepts.

In the last decade, researches about this topic generally have been 
carried out journalistically, or by one cause were not comprehensive.  
The comprehensive research must be done by emphasis on structural 
roots in political, economic and surveillance aspects. In this article, the 
author believes that these factors have been led to relative extension of 
economic corruption in Iran in two recent decades:  serious deficiency   
in surveillance mechanisms, continuance of government involvement, 
rentier economy and politicizing and deficiency of bureaucracy.  The 
final result is that, corruption in Iran has been mainly structural-based.

Keywords: Economic Corruption, Structural Roots, Surveillance 
Mechanism, Rentier State, Increased Involvement of State, Politiciza-
tion and Malfunction of Bureaucracy
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The Study of Political – Economic Aspects of Natural Gas 
Pipelines to India

Dr. Mohammad Ali Shirkhani
S.Hedayatollah Aghdaee

Abstract
India’s growing need for energy Has made planning for the con-

struction of natural gas pipelines beyond India and it is considered 
a large part of the Hindi policy. So, a part of Hindi policy is assigned for 
the country’s energy security. Therefore, we sought to compare three 
pipelines:i.e Iran - Pakistan – India)Peace Pipeline(, Turkmenistan - Af-
ghanistan - Pakistan – India)TAPI pipeline( and Myanmar - Bangladesh 
– India Pipelines in order to answer the question:  which of the available 
options to secure energy projects through transnational pipelines to In-
dia in comparison with other options will be closer to reality?

The answer to this question can be found through paying attention to 
the influential factors on one hand and the impacts on energy security 
and national security of the Indian peace pipeline on the other hand.  
This project is closer to reality in terms of security and economic issues. 
These options are more suitable for powering India’s energy needs.

Keywords: Energy Security, National Security, India, Pakistan, China.
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China: The Valley of Tears to Authoritarian Capitalism
Dr. Saeed Eslami

Abstract
Transition to democracy or democratic political opportunities in post-

communist countries had different images. Democratic People’s Republic 
of China’s significant economic growth, especially after the end of the Cold 
War and the collapse of Soviet Union, has raised hopes and doubts about 
this country’s future diplomacy.

The question that arises here is: In which way China’s rising economic 
giants of Marxist thought which way will it go? Liberal socialism or capital-
ism? Hypothesis is that development of Chinese authoritarian capitalism 
is the way of the valley of tears. China is the last survivor of an alternative 
to the liberal development and perhaps is a sign of the future of our world.

Keywords: China, Authoritarian Capitalism, Development, liberalism.
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A Survey of the Effect of International Capitalism on Female 
Economic Status:  A Marxism Feminism Approach 

Dr. Mohammad Javad Ranjkesh
Farzaneh Bornah

Abstract
One of the posed theories In the social science is the feminism theory 

or otherwise feminism social movement. This theory like as other so-
cial science theories involves different sub-theories and views. Femi-
nism is a critical theory, and so is in contrast of mainstream theories 
such as positivism ones. This theory obviously critics modernism 
process. In the context of feminism, Marxian feminism is more critics 
about capitalism/masculinity in politics and economics area. This es-
say decides to survey the effects of capitalism and industrial revolution 
on female employment status.

Keywords: Feminism, Marxism Feminism, Modernism, Employ-
ment, Capitalism.
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The Status of Post - Colonialism in International Relations 
Theory

Dr. Seyyed Abdolali Ghavam
Samira Mohseni

Abstract
Post - colonial theory is relatively new entrant of International Relations. 

Post - colonial approaches have helped make the countries and people of 
the south more visible in IR. The focus of culture , identity and complex 
patterns of power and resistance fit ill with a discipline so long dominated 
by a preoccupation with states,  military and economic  factors, However 
post colonialism must rethink the boundaries between self and   others  as 
well as recognizing transculture as an inevitable historical process.

Keywords: Post Colonialism, Mainstream, Representation, Power, 
Knowledge, Orientalism, Identity.
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