ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ھﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ،ﻣﮫ  ،2004داﻧﺸﮕﺎه داﻟﮭﻮﺳﯽ ،ھﺎﻟﯿﻔﺎﮐﺲ،
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﺘﺮﺟﻢ :رﺿﺎ ﻓﺮخ ﻓﺎ ل

اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ در دﻧﯿﺎی ﻧﻮ

-

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎظﺖ دوﻟﺖ از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮫ اﻣﻨﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﯾﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ دو
ﻣﻔﮭﻮم زﯾﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ در
دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد دﻓﺎع از آن وظﯿﻔﮫ دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی
اوﻟﯿﮫ در ﺑﺎب اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺮآوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
اﻣﭙﺮﯾﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺳﺮﺑﺮآوردن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺟﮭﺎن دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﮐﮫ اﺳﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد ،اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ :اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮﺷﻮروی ﺑﺎ آن اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﺷﯿﺮازه
ھﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ و ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺎﻧﮫ داده اﺳﺖ؛ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ژاﭘﻦ اﮐﻨﻮن در اﻣﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻋﺎھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﮫ در آن دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ،در ﺟﮭﺎن ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی )(tri-centric
ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎ را ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﮔﺮوهھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ

ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎزهای از اﻣﻨﯿﺖ دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﮭﻮم
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﻣﻔﮭﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی
ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺮﺗﺮی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی دوﻟﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ در اوﺿﺎع
و اﺣﻮال ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن و ﺳﭙﺲ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﻮ ،زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را درﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺧﻮد از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﺎی دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺪون آن ﺷﯿﺮازه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت از ھﻢ ﻣﯽﮔﺴﯿﺨﺖ .از اﯾﻦ رو
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻋﻤﺪه آن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺑﺎزدارﻧﺪه
) (deterrenceو ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ) (containmentﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل" ،ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ"  (pre-emption) -ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﮫ در آﻣﻮزه )(doctrine
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﻔﮭﻮم ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮارﺗﺮ رﻓﺘﮫ و در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ) (preventionدرآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﮫ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن و ﻏﻠﺒﮫ ﺗﺌﻮریھﺎی اﻧﺘﻘﺎدی
در ﺑﺤﺚ از اﻣﻨﯿﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺑﺎب ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
ﻧﻈﺮی ﺗﺎزه ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮات ﻣﻠﮭﻢ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺸﺎﯾﯽ ) (deconstructionismو دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻈﺮی ﭘﺴﺎﻣﺪرن
) (postmodernismﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﻓﺰار ﺳﻠﻄﮫ دوﻟﺖ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی
ھﺎﺑﺴﯽ (Hobbsian)-در ﻣﻮرد "ﻓﺮد" ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي ذاﺗﺎ ً ظﺎﻟﻢ و ﺧﻮد
ﻣﺤﻮر ﺧﻼف ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻓﺮا ﻣﻠﯿﺘﯽ را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭼﮭﺮه ﻓﺮد ،ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺳﯿﻄﺮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ
وﯾﮋه دوﻟﺖ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر را از اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﮭﺎن ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ درﭘﯽداﺷﺖ.

-

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از آن ﭘﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﮔﺮوه ذیﻧﻔﻊ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد :دوﻟﺖھﺎ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،و اﻓﺮاد .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ،
ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ازﻧﻮع اﻧﺴﺎن؛ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺧﻮد" و ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
"ﺷﮭﺮوﻧﺪ" )وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ( .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ را ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮭﻨﮫ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﮭﺮوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﺎﺑﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد،
ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻈﺎم ﮔﺮﯾﺰ و دارای ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ درﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﻨﺎ ،ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ "ﺧﻮد" ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط و در واﻗﻊ ﺿﺪاﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﻓﺮاﺳﻮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺳﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
آوردن ﺷﺮاﮐﺖھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
رویﮐﺮد ﺗﺎزهای را ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی آن ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را در ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ دوﻟﺖ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دوﻟﺖ
ﻏﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،دوﻟﺖ در ھﺮ دوﻧﻮع
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در واﻗﻊ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻻزم را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ) ،(protective stateﭼﮫ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭼﮫ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪاری ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮد.

-

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﻮه و راھﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد
را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ،
ﻣﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ،و ھﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮑﺎری و ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶھﺎی ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﻞ و واﺣﺪھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ،روﯾﮑﺮدی ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﺮ در اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ،
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮام و
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮭﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﮫ  ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ
ﻣﺪل ،ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری
ﺳﺎزﮔﺎری دارد.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﯾﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﮫ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان اھﺪاف ﺗﻮﺳﻌﮫ ھﺰاره )(Millennium Development Goals
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ارﺿﯽ،
ﻧﮭﺎدی ،روﺣﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺷﺘﻤﺎل دارﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد،
دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ (Human Development
) Index – HDIﺑﮫ"ﺑﺎﻻ"" ،ﻣﺘﻮﺳﻂ"" ،ﭘﺎﯾﯿﻦ" طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ ،روﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﯽ را
ﺑﮫ ﺑﺎر آورده ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ،ﻓﺮد و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری ھﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺳﺖ
و ھﻢ راه ﮔﺮﯾﺰ .از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،ﺳﻼحھﺎی ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ ،اﯾﺪز،
ﻣﺒﺎدﻻت ﻗﺎﭼﺎق و اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺪ
و ﺷﺪھﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی اﻧﺴﺎنھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﯾﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺮان ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﮐﺸﺖﮐﺎران اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮏ راه ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ؛ و ﯾﺎ ﻓﺴﺎد در دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺧﺰر ﮐﮫ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ راه ﺛﺮوت اﻧﺪوزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻄﺮی اﺳﺖ

ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﺖھﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺮآوردن ﻣﺴﺎﯾﻞ
)(issuesﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻘﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ آﺷﮑﺎرا از ﺟﻤﻠﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﮫ ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮدن ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و دوﻟﺖھﺎ
ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی درآﻣﺪھﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺪت
آن ﺑﮑﺎھﺪ .ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ ای را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﻨﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ازداﺷﺘﻦ ﻓﺮادﯾﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در ورای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺎﺟﺰ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﺑﮫ
ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ
در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﮭﺎﯾﺸﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺷﺪی ﭘﺎﯾﺪار روﺑﮫرو ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮫ
وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﻏﯿﺎب اﻗﺘﺪاری ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
را ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺎﺧﺖ وﺗﺎز و ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﺪان
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﮐﺎھﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮو ﻣﮭﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﺶ دروﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
از ﮐﺸﺶ ھﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و آﺷﻮب ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺑﺮآوردن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫای
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﺸﺘﺮک .ﺑﻄﻮرﻣﺸﺨﺺ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﯿﺎن دو ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﮫ ﺳﻮی ھﻢ
ﮔﺮاﯾﯽ ) (integrationو ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را
ﺑﺮای ﻧﺎھﻤﮕﺮاﯾﯽ ) (disintegrationو ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ دو
ﮔﺮاﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﮕﺮا و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﺮا ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎم
ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻤﮕﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ
دوﻟﺖ ھﺎو ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری وﻧﯿﺮوھﺎی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﺮا را دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫﮔﺮو
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﺎرهای ﮐﻨﺶﮔﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺐ ،و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﮫ طﯿﻔﯽ از زﯾﺮﮔﺮاﯾﺶھﺎی
دﯾﮕﺮﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮی ﺗﺎزهای ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﮐﺎرآﻣﺪی ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ھﻤﺎن"ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ ) ( (hard powerاﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوی
ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ،ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ وﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﮫ
ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻦآوریھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،در ﮐﻨﺎر و
ھﻤﭙﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﮫ اﺻﻄﻼح"ﻗﺪرت ﻧﺮم" ) (soft powerﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰارھﺎی ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ درآﻣﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن ژاﭘﻦ و
آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو ﻧﯿﺮوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﻮان ﭘﺮدازش اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻏﯿﺎب ﯾﮏ"ﻗﺪرت ﻧﺮم" ﮔﺴﺘﺮده و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان "ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ" را ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﮫ ﺗﺴﻠﻂ و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺟﮭﺎن ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺪ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﮫ
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ"،ﺟﮭﺎن ھﺮﮔﺰ روی ﺻﻠﺢ را ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ دردرون
ﻣﻠﺖھﺎ رخ ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖھﺎ .رﯾﺸﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ در ژرﻓﺎی
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ
اﻣﻨﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ
دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﮫ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار" .ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در راه
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاﻓﯽ ھﻤﭽﻮن ﺻﻠﺢ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ،ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﻟﺰام اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ

ﭘﺎﯾﺪار ،ﯾﻌﻨﯽ ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﺶ ،را ﻣﺪ ﻧﻈﺮرﺷﺪ ﻗﺮار دھﺪ .ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫای ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل درآﻣﺪه  ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی اﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای
ﺗﮭﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ وﺳﻌﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،راه ﭼﺎرهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﻦآوریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮو و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﻓﺰارھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫھﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﯿﺸﺘﺮ
در زﻣﯿﻨﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ ،رژﯾﻢھﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه و
اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﮐﺘﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺗﻮﺳﻌﮭﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﺒﺎل ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ،
دوﻟﺖ اﻣﺮوز ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ دارای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎدی ﺗﻮﺳﻌﮫﮔﺮا و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،دوﻟﺖھﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﻄﻮر
ﺧﻼﺻﮫ ،اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ای ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻزﻣﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﻮری ھﻢ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺳﮫﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺎر آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺑﺮو
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ طﺒﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺗﻔﺎوتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺟﻤﯿﻌﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮭﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮان و ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﮫ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دارای اﻗﺘﺼﺎدھﺎی

ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺛﺮوت
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﺮ دو از ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دو ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪه ھﻤﮕﺮا در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮرﺗﻨﮭﺎ ﻧﻔﻮذی ﺣﺎﺷﯿﮫای در ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ درﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻢﮔﺮا ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻗﺎﺑﺖ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه در راه
رﺳﯿﺪن دو ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﯽ در
ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺎﺻﻤﺎت و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻤﮑﺶ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﯽ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی
ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن و ﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫاﻧﺪ .و ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ھﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﺪان دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻣﻨﯿﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر و رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶھﺎی اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ھﺴﺘﮫای وارد آورده ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ دو اﯾﻦ اﺗﮭﺎم
ﻣﺘﻮﺟﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﭘﺪﯾﺪهای ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .روﺳﯿﮫ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ دارای
ﺳﻼحھﺎی ھﺴﺘﮫای ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﭽﻦ
در اﻧﻈﺎر ﺟﻠﻮه دھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را ﺑﮫ
طﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺳﻼح ھﺎی
ھﺴﺘﮫای ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﻋﻠﯿﺎ ﻣﯿﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ
ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺪان دارﻧﺪ ﮐﮫ در

ﻣﻮرد ادﻋﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻮزهھﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮑﺴﺎن در ھﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ در آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺘﮭﺎ در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺮدم را ﺑﮫ
دو دﺳﺘﮫ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮدیھﺎ آزادی ﻣﯽدھﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ از دﺳﺘﮫ دوم ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق و آزادﯾﺸﺎن ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن دوﻟﺖھﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه دارﻧﺪ ﮐﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻋﺮﺻﮫ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﺣﺮاز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی
دوﻟﺘﯽ آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ )(1966
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
) (1966را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﻣﻀﺎی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﮫ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزاتھﺎ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮا ﻧﺴﺎﻧﯽ )(1984
وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن
) (1979ﺳﺮﺑﺎز زده اﺳﺖ .ﺗﺼﻠﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﮫ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣﺘﺴﺐ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ) (PPP-Purchasing Power Parityزﯾﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ  7,376دﻻراﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﮫ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﺎھﺸﯽ را در دو ده اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪھﺎ و ھﻢ ﭘﺎی آن ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻧﺎھﻢ ﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺨﺶھﺎی ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﻞ دوﻟﺘﯽ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺪود و آنھﻢ از طﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ و

ﮔﺎز در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ از ﻣﺰﯾﺖ ﺻﺪور ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻼن و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﮭﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در واردات ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻔﺖ( ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و زﯾﺮ  0 /5در ﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی روﺳﯿﮫ ﮐﮫ ﺳﮭﻤﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارد .آﻣﺎر واردات آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن
ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ .روﺳﯿﮫ ﺑﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد ﺗﺎ ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ واردات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ را ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
در ﺣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫای ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺬب ﺷﺪه
روی ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،از اﻧﻘﻼب
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ  400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮراﯾﺮان در ﺳﺎل  2001رﻗﻤﯽ
ﻣﻌﺎدل  285دﻻر )دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  (1990ﺑﻮد ﮐﮫ درﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ رﻗﻢ 876
دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮔﺰارش
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل  - IMF -در ﺳﺎل  2003درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان( .ﺑﮫ
اﺳﺘﺜﻨﺎی روﺳﯿﮫ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ارزش اﻓﺰوده در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﮭﺘﺮی از اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
از ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻨﮭﺎ
روﺳﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻨﺪهای از ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ واﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ،
ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ .روﺳﯿﮫ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ در ھﺸﺖ
رﺷﺘﮫ ﮐﻠﯿﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ارﺗﺒﺎطﺎت دور ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم
اﻓﺰارﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ،و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ

ژﻧﺘﯿﮏ دھﮭﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ  8درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﯿﮫ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺮان اﯾﻦ
رﻗﻢ  2درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺣﺪود 4
ﺗﺎ  5درﺻﺪ اﺳﺖ .روﺳﯿﮫ  1درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) (GDPﺧﻮد را
ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ودر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ رﻗﻢ  0/1در ﺻﺪ  ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ، 0/2
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺣﺪود  0/3درﺻﺪ اﺳﺖ و در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارﻗﺎم را ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ رﻗﻢ  2/7درﺻﺪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ .ارﻗﺎم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ :از ھﺮ  1000ﻧﻔﺮ در
روﺳﯿﮫ ﺗﻨﮭﺎ  29/3ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان  15/6ﻧﻔﺮ ،در
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  9/3ﻧﻔﺮ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  1/7ﻧﻔﺮ و در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  3/7ﻧﻔﺮ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ رﻗﻢ  521/1ﻧﻔﺮ درھﺮ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ.
ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر اداﻣﮫ دارد
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﻨﺰﻟﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧﺮ دوران ﺷﻮری
و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي و رواﺑﻂ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﺼﺺ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ .ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﺧﻮاری ﺷﯿﻮع دارد و دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪود از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﺎﺳﺪ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ( ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و آن را راھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻟﮭﺎ
طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ظﺮﻓﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﭘﺮدازش
اطﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺪل
ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ در آﯾﻨﺪهای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺧﺰر ﻧﺎﭼﺎر و ﺑﮫ طﺮزی روزاﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯿﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ،ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮭﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻣﺨﺎرج آﻧﮭﺎ در زﻣﯿﻨﮫھﺎی
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﻦ  3/5ﺗﺎ  4/4درﺻﺪ از GDP
ﺧﻮد را ﺻﺮف آﻣﻮزش و  0/6ﺗﺎ  3/ 6درﺻﺪ از آن را ﺻﺮف ﺑﮭﺪاﺷﺖ و

درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  4/9درﺻﺪ از  GDPاﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮔﺴﺘﺮده در
اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﮭﻢ 10درﺻﺪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ
 10ﺗﺎ 20ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﮭﻢ 10درﺻﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ
اﺳﺖ .در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﮫ ﻓﻘﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
 10درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از  2دﻻر در روز درآﻣﺪ دارد و GDP
ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮاﻧﮫ ھﺮﺳﺎﻟﮫ  1/3درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  45درﺻﺪ از
ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳﮭﻢ
زﻧﺎن از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ زﻧﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در اﯾﺮان آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ رﻗﻤﯽ ﻣﯿﺎن 20
ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  5ﻧﻔﺮ از ھﺮ
 1000ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرات را ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﺮﯾﺐ  60درﺻﺪ آن زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺳﻦ دارد از ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎآرام و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ.
در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد وﺟﻮد دارد.

-

ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ازﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ارﺗﺶ و ﭘﻠﯿﺲ وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ زﯾﺴﺘﻦ درﯾﮏ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه  ،اﻣﺎ ﭘﺎرهای
ﻣﻘﺎﻣﺎت در واﻗﻊ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎور دارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ آﺛﺎر ﻓﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺎﻧﻮن ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اھﻞ ﻣﺎرﺗﯿﻨﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻔﻮذ او ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ"ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ ".ﻓﺎﻧﻮن در
"ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺮ "اﺣﺘﺮام را ﺑﮫ

ﺷﺨﺺ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ" .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﯿﻨﮏ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .دوﻟﺖ
دراﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺮوی ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ ً ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان"ﺧﻮد" ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺟﻨﺒﯽ
دراﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
روﺑﺮوﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد دارد ،رای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎطﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫای ﻧﮭﺎدﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺪﻧﯽ
و ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ دﻓﻊ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺬب .ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺷﺮاﮐﺖ در اﻣﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﻠﯿﮫ ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر دﭼﺎر
ﺑﯽاﻧﺴﺠﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮاژدی
ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ
دوﻟﺖھﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫای داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ آزادیھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
در طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ) (HDIﻧﺎم ھﯿﭻﮐﺪام از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ در رده
"ﺑﺎﻻ" ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .از  175ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺳﯿﮫ در ﻣﺮﺗﺒﮫ  63و اﯾﺮان در رده  106اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ردهای را ﻣﯿﺎن دو رﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ :ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
 ،76ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  87و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن .89ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت رده
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ) (PPP 77و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن )(106
رﻗﻢ ﻣﻨﻔﯽ  29را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ )رده  HDIﻣﻨﮭﺎی رده (PPP) .اﯾﺮان ﺑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﯽ  29وﺿﻌﯿﺘﯽ را داراﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮭﺘﺮ ازوﺿﻌﯿﺖ ھﻔﺖ
ﮐﺸﻮرﺑﺪﺗﺮ دﯾﮕﺮ در ﮐﻞ  175ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ داده ﺷﺎﺧﺺ
ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ را در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮏ رﻗﻢ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺨﺶ اداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺟﮭﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
اﯾﺮان و در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﻣﻨﻔﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﮫ دور از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﺮا روز ﺑﮫ روز
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻼحھﺎی ھﺴﺘﮫای در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺘﺎزه ﮔﯽ وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﺑﺸﻮﻧﺪ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺗﻘﺮب ﺑﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و
ھﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺨﺎطﺮه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ اﯾﻨﮏ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ را ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻓﮭﻢ ارزش اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
از ﺳﻮی ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﺠﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ طﺮز ﻓﺎﺣﺸﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ،ﻓﻘﺪان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ وﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﮭﺎدھﺎی
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖھﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﻔﺖ ) (oil fundروی آوردهاﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل،
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن آﻧﮭﺎ ﺣﺪودا ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺖ .ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی روﺳﯿﮫ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر اﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز در ﻋﺮﺻﮫ
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺠﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺠﺎری آﻧﮭﺎ روز ﺑﮫ
روز اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد را از دوﻟﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ درﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﻌﺪودی ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ھﻢاﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ
ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ در ﻏﺮب وارد ﺻﺤﻨﮫ اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺴﺎز ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺷﺮاﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﺠﺎری در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺗﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺖ .طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺎطﻊ و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد اﯾﻦ طﺒﻘﮫ زﯾﺎد و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ در روﺳﯿﮫ و
اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ اﮐﻨﻮن ارﺗﺒﺎطھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ھﻢ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺘﺠﺪد طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ دارد .در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﮔﺮﭼﮫ از وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد آن رو ﺑﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی و اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮ رو ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﮔﺬاﺷﺘﮫ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺒﻮدی در ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ زﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺎن
ھﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارو ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ھﺪﯾﮫ
ﻏﺮب ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ،ﻧﺎﻣﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر،
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮﻓﺮوش ،و ﻣﻠﮑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺳﺘﺎوردھﺎی زﻧﺎن در
روﺳﯿﮫ ﺣﺘﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﺮان ھﻢ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮھﺎی
ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ .ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﮫای ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ و آﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ روز ﺑﮫ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی در ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی 75
درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ  20درﺻﺪ از ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮﮔﺮم
ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢ اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ درﺟﺎت آﻣﻮزش
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در
زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻮم و ﻧﯿﺰ در رﺷﺘﮫھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر
ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ رھﺒﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﻨﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﺮورش دھﻨﺪ .ﭼﺮا
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ رﯾﺸﮫ
در ﻣﺎھﯿﺖ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دارد و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﯿﺎب اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫ ا ﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و رھﺒﺮی ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮدن و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ،اﻧﻌﻄﺎف و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﮭﻤﺘﺮ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در اﺛﺮ ﮐﮋﻓﮭﻤﯽ
در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،و اﮔﺮﻧﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﮫ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻮاﻗﻊ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻔﺖ
ﺧﯿﺰ ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪھﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
وامھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖھﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و روﯾﮫھﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ و ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺼﺎرف ﺑﯽﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻧﻔﺖ اﮔﺮﭼﮫ
دراﻣﺪی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،و درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺒﺎب ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﺘﺪار

ﺳﻨﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺼﻮل آن ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ و
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ و ﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ وﺑﺎل درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﺟﺪاﺳﺮی دوﻟﺖ را ا ز ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﺻﺎﺣﺐ درآﻣﺪی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫاﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﻣﯿﺰان آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺷﻮر و ﺷﻮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ .رھﺒﺮان در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد از ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد و در ﭘﯽ آن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻻﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر اﺧﻼل و اوﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﺴﺐ آن از
راهھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﻣﯽآورﻧﺪ .راﻧﺖﺧﻮاری ،ﻓﺴﺎد ،اﻧﺒﺎﺷﺖ وام و ﺗﻮرم ﺑﮫ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﭽﮫ درﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮده ﺑﮫ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه درﻣﯽآﯾﺪ و آﯾﻨﺪه از اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
درﯾﺎی ﺧﺰر در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻧﮭﺎدی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
درﺟﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﺑﺴﯿﺞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﺑﮫ
ﺻﻮرت ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﻧﺤﻮه اداره درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻄﻮف و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺪود ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﮫای

ﭘﺎﯾﺪار ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد .ﻧﻔﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد .در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
اﺳﺖ .درﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯿﻨﺶ درﺳﺖ و
رھﺒﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ ،دﻟﺴﻮز و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

