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تأمی��ن امنیت ملی مس��تلزم ش��ناخت همه جانبه و مس��تمر 
رویدادها، مس��ائل و عوامل مؤثر در آن است که پایه و اساس 
تصمیم گیری درست و راهبرد مقابله با چالش ها و تهدیدات 
ملی به شمار می آید. پژوهشکده مطالعات راهبردی در راستای 
فلس��فه وجودی خ��ود و تالش برای کم��ک به فهم و حفظ 
امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران، مصمم است رویدادها، 
مس��ائل و تحوالت مؤث��ر بر امنیت ملی ایران را در س��طوح 
گوناگ��ون داخلی، منطقه ای و بین المللی بررس��ی و آن را به 
صورت ماهانه در قالب محصولی با عنوان »ماه نگار راهبردی 
دیده بان امنیت ملی« به مخاطبین و عالقمندان این حوزه عرضه 
نماید. پژوهشکده مطالعات راهبردی امیدوار است انتشار این 
محصول در انباش��ت اطالعات، ش��ناخت عمی��ق تحوالت، 
شکل دادن به اجماع نخبگان و راهنمایی به تصمیم گیرندگان 

و در نهایت، تأمین امنیت ملی مفید و مؤثر باشد.
ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی پس از س��ه سال انتشار  
توانس��ته جایگاه درخور توجهی در میان مخاطبان خود پیدا 
کند و در این میان انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسان 
و مخاطبان، نقش مؤثری در بهبود کیفیت و روند رو به رشد 

آن داشته است.
مهم ترین وظیفه رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
کشور پاس��داری از امنیت و منافع ملی است. نظر به پیشنهاد 
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برای ارائه ماهانه 
تحلیل های کارشناسی از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی 
به رئیس جمهور محترم درباره مهم ترین رخدادهای کش��ور، 
چکی��ده ای اجرایی از این تحلیل ها که عص��اره گزارش های 
منتش��ره در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی است، برای 
مالحظه ایشان تهیه شده است. پژوهشکده مطالعات راهبردی 
امیدوار است این مجموعه بتواند در انعکاس رخدادها و انتقال 

نظرات کارشناسان به رئیس جمهور محترم مفید باشد.
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	 نتایج برنامه های چهارم و پنجم توس��عه حاکی از آن اس��ت که نظریة »امتن��اع برنامه« یا برنامه  ناپذیری اقتصاد سیاس��ی کشور
حقایق عمیقی را در نظام برنامه ریزی نشان می دهد. بدین معنی که پس از فروپاشی نظام مدیریت و برنامه ریزی و ورود فضای 
سیاس��ی کشور به تنش در س��طح داخلی و بین المللی امکان موفقیت و اجرای هر گونه ای برنامه ای با ابهامات فراوانی مواجه 

شده است. 

	 بر اس��اس نتایج و پیامدهای برنامه های توس��عه که معموالً با اهداف و آرمان های بزرگ همراه بوده است، برخی تحلیل گران
معتقدند که جامعه ایران مدت هاس��ت به شکس��ت برنامه های توسعه عادت کرده و دیگر برنامه های بلندمدت یا میان مدت را 

جدی نمی گیرد.

	 با وجود احیای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرایند تصویب قانون برنامه شش��م توس��عه پرچالش ترین نظام برنامه ریزی و
سیاست گذاری در جمهوری اسالمی بوده است.

	 ارائه این لوایح مقدماتی به جای الیحة برنامه ششم توسعه و برخالف رویة دولت های پیشین بر مبنای تفسیری بود که دولت
از اصل 126 قانون اساس��ی داشت که بر اساس آن »رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی 

کش��ور را مس��تقیماً بر عهده دارد«.

	 امکان تحقق برنامه شش��م توس��عه در مجلس که در دو سال گذشته با کشمکش ها و اختالف رویکردهای جدی بین مجلس
و دولت مواجه بوده اس��ت و فرایندهای تصویب این برنامه را می توان پرچالش ترین روند نظام برنامه ریزی توس��عه دانس��ت، 

چندان امیدوارانه نمی باشد.

	 مفاد اصلی الیحة مورد نظر دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس از 35 ماده به 144 ماده و با صدها بند و تبصره و از یک متن
چند صفحه ای به یک متن 139 صفحه ای افزایش و اولویت ها در 20 بخش به تفصیل گسترش یافته است. 

	 همان طور که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده بود با ورود مجلس به تدوین برنامه، حوزه های تمرکز برنامه از بین
رفت و اهداف و اولویت های مورد نظر دولت هر چند ابهاماتی داش��ت، انس��جام خود را از دس��ت داد  و هزینه ها و تعهدات 

مالی دولت فراتر از محاسبات متعارف افزایش یافت. 

	 طبق نظر مدیران عالی رتبه و نیز شخص رئیس جمهور این برنامه در حال حاضر از انسجام الزم برخوردار نبوده و تعهدات و
تکالیف متصور دولت متناس��ب با میزان منابع عمومی مالی دولت نمی باش��د. طبق نقل قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در 26 دی م��اه 1395 ترجیح آق��ای روحانی عدم تصویب کلیات و مفاد برنامه در مجل��س و برگرداندن آن به دولت برای 

تدوین برنامه جدید بوده است. 

	 در سطح داخلی مؤلفه هایی مانند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396، میزان اعتنا و اعتقاد دولت آتی به این
برنامه و الگوی مناس��بات قوا و جریان های سیاس��ی در کشور، در س��طح منطقه ای سرنوشت بحران های سوریه، یمن و روند 

روابط با کش��ورهای همسایه، و در سطح جهانی موضوعاتی مانند سرنوشت برجام و رویکرد دولت جدید آمریکا 
نس��بت به توافق هس��ته ای، قیم��ت نفت و گاز و درآمدهای نفتی کش��ور و وضعیت تحریم ه��ای بین المللی و نوع 

تعامالت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی سرنوشت برنامه ششم را مشخص خواهد نمود. 

آنچه از مجموعة برنامه ریزی ها و پنج برنامه توس��عه 
حاصل ش��ده، چن��دان منطبق با اه��داف تکراری و 

انتظارات ملی نبوده است. 

برنامه ششم توسعه؛ چالش ها و 

چشم انداز
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	.در بودجه 1396 رشد اقتصادی 7/7درصد، رشد سرمایه گذاری 12/2 و نرخ تورم 7/6درصد پیش بینی شده است

	 با فرض فروش هر بش��که نفت خام به قیمت 55 دالر، صادرات نفت و میعانات گازی معادل 2.53 میلیون بش��که در
روز با نرخ 3300 تومان ارزش دالر، منابع نفتی در حدود 111 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

	 مجموع اعتبارات عمرانی 62 هزار میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به پیش بینی عملکرد سال 1395، حدود 26درصد
بیشتر شده است.

	 دول��ت ب��ا توجه به نیاز بی��ش از 400 هزار میلیارد تومانی ب��رای تکمیل طرح های نیمه تمام عمران��ی، با هدف ایجاد
تحرک در اقتصاد به دنبال واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری، کارایی، 

بهره وری و آزادی منابع حبس شده در این طرح ها است.

	 امس��ال دولت 61 هزار میلیارد ریال از بدهی های بانکی نیروگاه هایی را که در س��ال های گذشته از سوی دولت دهم
واگذار شده بود، پرداخت کرد که کمک بزرگی به وزارت نیرو بود.

	 برنامه بهبود و بهره وری منابع آب از یک هزار میلیارد ریال در سال 1395 به هفت هزار و 650 میلیارد ریال در الیحه
بودجه 96 افزایش یافته اس��ت که چند فعالیت مهم مانند طرح های تعادل بخش��ی، س��اخت بندهای تغذیه مصنوعی، 

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری و طرح های مرمت و بازسازی را شامل می شود.

	 رش��د بودجه آموزش  عالی در سال آینده 13.8درصد است اما اعتبارات بعضی از دانشگاه های بزرگ زیر 10درصد
برآورد شده است.

	.بودجه ورزش در سال 1395 بیش از دو هزار و 700 میلیارد تومان بوده که در سال 96 کاهش داشته است

بودج��ه 1085 تریلیون تومانی س��ال 1396 با توجه به 
اصل کمیابی منابع، اولویت بندی هایی را بر اساس اسناد 
باالدستی مانند برنامه شش��م توسعه قائل شده است. بر 
این اس��اس تداوم رشد و تحریک اقتصادی با مشارکت 
بخش خصوصی، ش��فافیت مالی و تقوی��ت حوزه های 
زیربنایی مانند محیط زیس��ت، آب، کش��اورزی، حمل 
و نق��ل، دفاع، بهبود فضای کس��ب و کار و تأمین مالی 

خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته اند.

مروری کلی بر الیحه پیشنهادی 

بودجه کل کشور در سال 1396
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	 در ازای نابودی هر هکتار زمین کشاورزی، امنیت غذایی 20 نفر در ایران به خطر می افتد و هم اکنون دانش آموختگان
رش��ته کشاورزی باالترین نرخ بیکاری را در کش��ور دارند. ناگوارتر آنکه تنها نیمی از جمعیت باقی مانده روستاهای 

ایران به کشاورزی اشتغال دارند و 70درصد جمعیت کشاورزان کشور را سالخوردگان تشکیل می دهند.

	 بر بنیاد آمارها اگر فرس��ایش خاک با همین ش��تاب ادامه یابد، تا 60 سال آینده خاک الیه باالیی سطح زمین سراسر
نابود خواهد شد به گونه ای که تا کنون نزدیک به یک سوم خاک زمین از میان رفته است.

	 میانگین فرس��ایش س��االنه خاک در جهان پنج تا شش تُن در هکتار است و در ایران بین 15 تا 17تن در هکتار؛ یعنی
سه تا چهار برابر میانگین جهانی که ارزش این مقدار خاک نزدیک به 60 میلیارد دالر در سال است.

	 نابودی پوشش گیاهی در مراتع و کوهستان ها، زیر و رو کردن خاک، شخم های بی رویه، شخم و شیار غلط،  شخم
در جهت ش��یب، کش��ت در زمین های با شیب زیاد، کشت محصوالت نامناسب، رهاشدن سطح خاک بدون پوشش 

گیاهی و چرای بی رویه در مراتع و تخریب جنگل ها نقش مهمی در فرسایش خاک  کشور داشته است.

	 خاک به دو روش عمده قاچاق می ش��ود. نخس��ت به صورت قاچاق در قالب بس��ته که از مبادی غیرقانونی از کشور
خارج می ش��ود و از میزان آن اطالعی در دس��ت نیس��ت، اما مس��ئوالن می دانند که قاچاق صورت می گیرد، به ویژه 
خاک »پیت« که مرغوب ترین خاک و دارنده مواد آلی بسیار و سبک برای پرورش قارچ، کشاورزی و ایجاد فضای 
سبز است. دوم قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است که در این روش که قانونی صورت می گیرد، چندین برابر 
احتیاج یک گل در گلدان آن خاک ریخته می شود و با بهانه صادرات گل، خاک مورد نظر از کشور خارج می شود. 

	 پاسداشت امنیت خاک نیازمند اطالع رسانی از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیماست که از طریق حساس کردن مردم
نسبت به آینده فرزندان و امنیت غذایی کشور این روند کند و متوقف شود. همچنین باید دولت و مجلس مکلف به 
ارائه لوایح و طرح هایی ش��وند که امنیت خاک در چارچوب آنها محافظت شود و با هر گونه قاچاق خاک برخورد 
جدی به عمل آید و ضمن کوشش برای برانگیختن صادرات کشاورزی، مانع از قاچاق خاک در هر شکل آن شوند.

داده ها نش��ان می دهد که با وجود برنامه ریزی های پیوس��ته در 
این حوزه، کش��ور با افت و خیزهایی رو به رو بوده اس��ت و 
امکان تهدیدهای امنیت غذایی کش��ور طی سال های آینده رو 
به فزونی است. برای نمونه گزارش های موجود نشان می دهند 
که نزدیک به ۴0 هزار روس��تای کشور از سکنه تهی شده اند و 
تغییر کاربری زمین های کش��اورزی به یکی از چالش های مهم 

امنیت غذایی و مسائل قضائی کشور تبدیل شده است

بحران خاک و تهدید امنیت 
غذایی کشور
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	 در حوزه ارزش��ی، مرحوم آیت  اهلل هاش��می، به دو ارزش مهم و بنیادین، معتقد و ملت��زم بود و تا پایان عمر خود در
پاسداشت آن ها کوشید. این دو ارزش را می توان »حفظ نظام« و »پیشرفت و آبادانی کشور« نامید.

	 آیت  اهلل هاش��می به درستی می دانست که پوپولیس��م هیچ  گاه به گونه ای بلندمدت و نهادینه نمی تواند درهم تنیدگی
مردم و حکومت را تضمین و تأمین کند. سرنوش��ت حکومت های مختلف در جهان عرب در یک دهه گذش��ته، به 
خوبی مؤید این نکته اس��ت. بنابراین، تأکید ایشان بر وجه مردم ساالرانه جمهوری اسالمی نیز بیش از هر چیز از منظر 

حفظ نظام بود.

	 آیت  اهلل هاشمی در رویکرد مدیریتی خود هیچ  گاه اجازه نداد پیگیری سیاست های رشد و توسعه و همچنین، تأکید
بر جمهوریت نظام، به فضاس��ازی برای جریان های واگرا و تجزیه طلب منتهی شود و همواره تمامیت سرزمینی ایران 
و الزامات و اس��تلزامات آن را در عرصه سیاست گذاری و اجرای سیاست ها به مثابه ارزش مهم و بنیادین می فهمید و 

از آن پاسداری می کرد.

	 آیت  اهلل هاشمی به درستی درک می کرد که در دنیای امروز، برای تأمین امنیت کشورها و نظام های سیاسی، نمی توان
در رویکرد س��لبی به امنیت متوقف ماند و می بایس��ت رویکرد ایجابی به مقوله امنیت را سرلوحه حکم رانی قرار داد 
و این مهم میس��ر نمی ش��ود مگر آنکه توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار قرار  گیرد و کشور به مثابه الگو و مدلی 

برای دیگر کشورها و نظام های سیاسی، حداقل در سطح منطقه جلوه گر شود.

	 یکی از ش��یوه های مدیریتی آیت  اهلل هاش��می، پیون��دزدن موفقیت ها و پیروزی ها در س��طوح تاکتیکی و عملیاتی با
بازیگری در س��طوح راهبردی بود. ایشان به درس��تی می دانست که موفقیت نهایی و تعیین کننده در بازی میان رقبا یا 
دشمنان، در سطوح کالن و راهبردی شکل می گیرد و پیروزی ها در سطوح خرد و تاکتیکی جنبه مقدماتی دارد و به 

 مثابه میوه خام یا کالی است که در سطح کالن و راهبردی پخته و رسیده می شود.

	 از جمله اصول مهم تفکر استراتژیک و مدیریت راهبردی که آیت  اهلل هاشمی اهتمام ویژه ای به آن داشت این است
که تهدیدات جدید و مس��ائل و چالش های نوپدید، نیازمند نهادهای جدید اس��ت و بدون ایجاد و اس��تقرار نهادهای 

جدید نمی توان در مقام پاسخ گویی و واکنش به این مسائل و چالش ها برآمد.

	 ایجاد تعادل و موازنه بخش��ی میان بازیگران، از جمله شیوه های مهم حفظ و تأمین منافع و امنیت کشور، هم در حوزه
داخلی و هم در عرصه سیاس��ت و روابط خارجی اس��ت و آیت  اهلل هاشمی، در هر دو عرصه قائل به اهمیت راهبردی 

این شیوه بود و خود نیز به مثابه چکش تعادل و موازنه در این دو فضا عمل می کرد.

	 دش��منان و مخالفین جمهوری اسالمی امید داش��تند که فقدان آیت  اهلل هاشمی، به بروز آشوب و بی ثباتی داخلی در
کشور و به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیانجامد که به عون الهی و با مدیریت نرم و 
عمدتاً نامحسوس مراسم تشییع جنازه آن مرحوم و به خصوص امنیتی نکردن این مراسم، این توطئه شکست 

خورد که در نوع خود تجربه موفقی به شمار می رود و شایسته تقدیر است.

آیت  اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام )ره( و رهبری، 
در ش��امگاه یکشنبه 19 دی ماه، بر اثر ایست قلبی درگذشت و 
پیکر ایش��ان در روز 21 دی ماه پس از تشییع باشکوه و مردمی 
در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( به خاک س��پرده شد. 
در این نوش��تار به تبیین میراث راهب��ردی آن مرحوم بر مبنای 
سبک و منش مدیریتی ایشان در طول حدود چهار دهه حضور 

در مناصب عالی نظام جمهوری اسالمی می پردازیم.

خردورزی در حکم رانی؛ میراث 

راهبردی آیت  اهلل هاشمی
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	 :بازتاب پدیده های افش��اگرانه در جامعه از چند جهت بر مش��روعیت نظام سیاس��ی اثر منفی خود را به جای می گذارد
قطبی شدگی جامعه، بی اعتمادی نسبت به سیستم سیاسی و کاهش کارآمدی. 

	 رسانه ای ش��دن موارد مطروحه در نشس��ت کمیس��یون امنیت ملی به رغم محرمان بودن آن نوعی بی اعتمادی عمومی به
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون مربوطه را رقم خواهد زد.

	 تأکید بر محرمانه بودن جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی به این معناست که افش��ای آنها به زیان امنیت ملی است؛ حتی اگر
برخی از اعضای کمیس��یون مربوطه بنا به برداشت شخصی خود رسانه ای شدن موارد مطرح شده در این نشست را برای 

منافع ملی مضر تشخیص نمی دادند، رعایت نظر کلی کمیسیون امنیت ملی الزامی بود.

	.عدم رعایت تصمیم های کمیسیون امنیت  ملی، شأن و اعتبار این کمیسیون را مورد آسیب قرا می دهد

	 هنگام��ی که نماین��دگان مجلس بر خالف تصمیم های جمع��ی اقداماتی را انجام دهند، ش��ائبه جناحی بودن اقدام آنها
تقویت می شود. 

	 در ی��ک بس��تر اجتماعی ک��ه نهادهای مدنی از ق��وت الزم برخوردار ب��وده و وظایف خود را به نحو احس��ن به انجام
می رس��انند، پدیده های افش��اگرانه قابلیت رش��د ونمو نخواهند داش��ت زیرا نهادهای نظارتی امکان انحرافات سیاسی، 
اقتص��ادی، اجتماعی و اخالقی را کمینه می س��ازند و هنگامی که این انحرافات زمینه بروز نداش��ته باش��ند، پدیده های 

افشاگرانه نیز موضوعیت خود را از دست داده و قابلیت تحقق نخواهند داشت.

	 افش��اگری های غی��ر معقول، به ویژه افش��اگری هایی که مبن��ای دقیقی به لحاظ انطب��اق با واقعیت ندارن��د، برآمده از
بی اخالقی هایی هستند که ریشه در فرهنگ یک جامعه دارند. ضعف فرهنگ سیاسی، خاستگاه چنین رفتارهای است.

	 یکی از ویژگی های فرهنگ سیاس��ی موجود در جامعه ما، تمرکز برخی نخبگان و گروه های سیاس��ی بر تخریب رقبا
به جای تمرکز بر افزایش توانایی های سیاس��ی و توجه به ضرورت ارائه راهکارها برای حل مس��ائل و مشکالت جامعه 
است. این نقیصه فرهنگی یکی از خاستگاه های مقوله افشاگری است که این مقوله را به سمت افشاگری های کاذب یا 

افشاگری های دارای بار منفی سوق می دهد.

	 ،اگر پدیده افش��اگرانه  از جنبه هایی قابلیت اصالح برخی انحرافات را داش��ته  باشد، با تقلیل آن به یک موضوع جناحی
این قابلیت از این پدیده سلب شده و در روندی تناقض آمیز دست آویزی برای بهره برداری سوءاستفاده گران از فضای 

خاکستری می شود.

	 افش��اگری به عنوان یک پدیده اجتماعی برآمده از ساختارهای غیرش��فاف است. ضعف نهادهای مدنی و کاستی های
قانونی دارای ضمانت اجرا، دو پایه بنیادین ساختارهای غیر شفاف هستند.

	 شیوه بنیادین مقابله با پدیده افشاگری، ایجاد ساختارهای سیاسی و اجتماعی شفاف، یعنی تقویت نهادهای نظارت مدنی
و بسترس��ازی برای ایفای نقش آنها ازیک س��و، و الزام قانونی نهادهای حاکمیتی برای شفاف سازی روندهای اداری و 

مالی خود از سوی دیگر است.

	 به موازات تالش برای اس��تقرار س��اختارهای ش��فاف باید راهکارهای دیگری را برای مقابله با آثار منفی این
پدیده ه��ا در نظر گرف��ت. ایجاد ضوابط قانونی الزم برای جلوگی��ری از بی اخالقی های مرتبط با این مقوله، و 

تالش برای ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه از طرق مقتضی، از جمله این راهکارها هستند.

تا زمانی که ساختارهای غیر شفاف پابرجا هستند، افشاگری لزومًا 
امری مضموم و ناپس��ند نیست و در مواردی نیز توانسته است به 
تقویت امنیت ملی کشورها یاری رساند. اما موارد عکس این روند 
نیز نادر نبوده اند، شواهد فراوانی را می توان برشمرد که پدیده های 

افشاگرانه امنیت ملی کشورها را با آسیب روبه رو کرده اند. 

افشاگری و امنیت ملی: 

بایسته ها و راهکار ها



7

	 به دلیل الزام آور نبودن متن و نبوِد س��ازوکارهای اجرا و ضمانت اجراهای آن، بازگویی حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی
و دیگر مقرره ها، رونمایی از آن در واپسین سال ریاست جمهوی و چند ماه پیش از انتخابات، منتقدان و مخالفان دولت، بیشتر 

آن را تبلیغ انتخاباتی دانسته اند. 

	 الزام قوه مجریه به اجرای حقوق مرتبط با این قوه، یادآوری حقوق شهروندانی که بخشی از آنها فراموش شده با نسبت به آنها
حساسیت فراوانی است و نیز زمینه سازی پاسداشت آزادی های فردی و تراز کردن آنها با امنیت ملی می تواند این منشور را به 

سیاستی پویا و موفق برای دولت نشان دهد. 

	 منشور هرچند تنها یک اعالمیه بدون ضمانت اجرا نیست و دست کم قوه مجریه را به اجرای حقوق شهروندی تکلیف می کند؛
ولی با دو بن بس��ت روبه رو اس��ت: نخست اینکه منشور از جهت اجرایی شدن خود نیاز به آیین نامه ها و مصوبه های چندی دارد 
که آماده س��ازی آنها نیز خود زمان بر اس��ت. دوم، منشور یک بس��ته چندبعدی و چندحوزه ای است که حتی اجرای ناقص آن 
نیز به اصالح های ساختاری و دگرگونی های بنیادین در دستگاه های اجرایی نیاز دارد، در حالی که دولت از اجرای قانون های 

خاموش پیشین که به طور موردی در برخی از حوزه ها مقرره هایی وضع کرده اند، ناتوان است.

	 اگر رئیس جمهور و وزیران، اراده اجرایی کردن آن را داش��ته باش��ند، به تدبیرها و ش��یوه های گوناگون می توانند از ضمانت
اجراهای اداری و اجرایی بهره بگیرند.

	 اجرا نکردن حقوق ش��هروندِی پیونددار با دس��تگاه های اجرایی، در هر حال با تخلف های اداری سازگاری دارد و دولت قاطع
و قانون گرا، از همین دریچه می تواند دست کم دستگاه های اجرایی را به کاربردی کردن منشور وادارد.

	 برای فهم چرایی و هدف منش��ور باید میان رئیس قوه مجریه و رئیس جمهور فرق گذاش��ت. درس��ت اس��ت که برای دستگاه
اجرایی، اجرای قانون ها و مقرره های کنونی، نخستین وظیفه است ولی برای رئیس جمهور وظیفه های مهم تری در قانون اساسی 

پیش بینی شده است که در باالی همه آنها پاسداشت و اجرای قانون اساسی است. 

	 منش��ور حقوق ش��هروندی باالتر از همه تعهدها و وعده های رئیس جمهور جای دارد که یک پیروزی چش��مگیر برای دولت
یازدهم اس��ت چرا که محقق ساختن حقوق ش��هروندی اجرای مهمترین بخش قانون کشور یعنی حقوق ملت در قانون اساسی 

است؛ ولی این پیروزی تنها جایی است که منشور به قانون و سپس به عمل درآید.

	 پیگیری دولت نسبت به این متن نشان می دهد که متن حقوق شهروندی تنها برای فهرست کردن حقوق و رونمایی از آن نبوده
است چرا که متن منشور حقوق شهروندی در نیمه دی ماه 95 از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسالمی فرستاده 

شد تا زمینه های تصویب آن در پیکره قانون فراهم شود.

	 برجسته ترین نکته درباره منشور این است که متن منشور برای دیگر نهادهای حاکمیتی نیز الزام معنوی پدید می آورد. هرچند
برخی از حقوق پیش بینی ش��ده در منش��ور مانند حق دسترس��ی به دادرس��ی عادالنه، زیر برنامه ها و سیاست های قوه 
قضائیه یا قوه قانونگذاری جای می گیرد ولی این حسن منشور است که تنها به حقوق پیونددار با قوه مجریه نپرداخته 

است.

منش��ور حقوق شهروندی به عنوان س��ندی بدون ضمانت 
اجرا ولی در پیکره یکی از تعهدهای مهم دولت یازدهم، در 
دیماه 95 رونمایی شد. در این منشور، حقوق پیش بینی شده 
در قان��ون اساس��ی و قانون ه��ای عادی و دیگ��ر مقرره ها 

فهرست شده اند.

منشور حقوق شهروندی: از 

گفتار تا عمل
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ابراز تمایل ترامپ در عادی س��ازی روابط با روس��یه پس از دوران 
پرتنش روابط مس��کو و واشینگتن در زمان اوباما، حمله های مکرر 
به سیاس��ت تج��اری چین در قبال آمریکا، انتق��اد از نظام پرداخت 
هزینه های ناتو و ساختار فرسوده آن و تحسین  برانگیز خواندن اقدام 
مردم انگلیس در قب��ال رأی مثبت آنان به برگزیت، تنها نمونه هایی 
از موضع گیری ه��ای ترامپ در قبال این قدرت های جهانی بوده که 
بیانگر تغییرات مهمی در روابط آمریکا با آنان در دوره ترامپ است. 

ترامپ و قدرت های بزرگ 

جهانی

	 با وجود همه  تناقضات فکری و کالمی مستخرج از مواضع و رفتار سیاسی ترامپ در دست کم یک سال اخیر، به نظر می رسد
پس از دهه ها »امنیت محوری« در سیاست خارجی ایاالت متحده، »اقتصادمحوری« منبع اصلی کنش سیاست خارجی ترامپ 

را تشکیل دهد.

	 به رغم دیدگاه هایی که از حمایت گرایی داخلی ترامپ، انزواگرایی خارجی را نتیجه می گیرند؛ باید گفت سیاست خارجی
ترامپ نه تنها انزواگرایانه نخواهد بود، بلکه در مقابل یک سیاس��ت کنش��ی و فعال خواهد بود. منتها مبنای این کنش��گری 
فعاالنه کنارگذاردن طرح های تجارت آزاد و افزایش تنش ها و فشارهای اقتصادی بر طرف های تجارت خارجی آمریکا که 
ترامپ احساس می کند موازنه تجاری به سود آن در گردش است )مورد چین(؛ کاهش تعهدات امنیتی و نظامی در راستای 
کم کردن هزینه های سیاست خارجی به سود هزینه های داخلی )مورد اتحادیه اروپا( و کاستن از تنش های بی مورد امنیتی در 

سیاست خارجی و در اولویت قرار دادن منافع مشترک سیاسی و اقتصادی )مورد روسیه( است.

	 انتظار می رود ترامپ به دنبال روابط مالیم تری با روسیه باشد. به نظر می رسد که حوزه نفوذ مسکو در بخش هایی از مناطق
مجاور این کشور در شرق اروپا در ازای همکاری با آمریکا در موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم، سوریه و توازن قدرت 

در آسیا، از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا پذیرفته می شود. 

	 سیاست تجاری چین در قبال آمریکا، عدم  همراهي این کشور با آمریکا براي مهار کره شمالي و مسئله دریاي جنوبي چین؛
سه محور اصلي محل اعتراض ترامپ به پکن است. در میان این سه محور آنچه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت، مخالفت 

شدید ترامپ با سیاست تجاری چین در قبال آمریکاست که وی را به سمت تنش با این کشور سوق خواهد دهد. 

	 .پیش بینی می ش��ود روابط آمریکای ترامپ با متحد س��نتی فراآتالنتیکی خود وارد دوره ای از تنش های گاه و بیگاه ش��ود
کاس��تن از تعه��دات آمریکا به ناتو در کن��ار تنش زدایی ایاالت متحده با روس��یه مهمترین عواملی هس��تند که در صورت 

عملی شدن، بر واگرایی ایاالت متحده با اروپا دامن خواهند زد. 

	 به طور کلی، تحلیل گفتمانی مواضع ترامپ، ناظران بیرونی را به س��وی این برداش��ت سوق می دهد که وی ضمن رهاکردن
اروپا به حال خود، تنش با چین را جایگزین تنش فعلی آمریکا با روسیه خواهد کرد و تالش خواهد نمود تا از طریق ایجاد 

روابط نزدیک با روسیه و خارج کردن مسکو از مدار چین، به مهار پکن اقدام نماید.

	 مس��ئله ای که نباید از نظر دور داش��ت، تاثیر کابینه ترامپ بر مواضع و رویکردهای وی در سیاست خارجی است. این مسئله
زمانی اهمیت می یابد که مش��اهده می ش��ود مواضع برخی از کلیدی ترین گزینه های تصدی پس��ت های مرتبط با سیاس��ت 

خارجی در تضاد با دیدگاه های ترامپ قرار دارد. به نظر می رس��د مناس��بات پیچیده و تقاطی و تعامل دیدگاه های 
اعضای کابینه و رئیس جمهور تا حدودی به عقالنی سازی سیاست ها و گرایش های آن کمک نماید.
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	 هیچ ک��دام از نامزدهای ریاس��ت جمهوری در این دور از انتخابات آمریکا، برای اس��رائیل گزین��ه نگران کننده نبودند. با
خروج برنی سندرز از دایره رقابت، که تفکرات ضدتشکیالتی وی؛ اسرائیل، البی های صهیونیستی و سرمایه داران یهودی 

را هدف گرفته بود، انتخاب هر کدام از نامزدها برای اسرائیل برد-برد تلقی می شد.

	.اسرائیل طی رقابت های انتخاباتی تالش کرد هیچ گونه موضع رسمی را در مورد نامزدها اتخاذ نکند

	 اس��رائیل اعتماد و اطمینان بیش��تری نس��بت به عملکرد و آینده سیاس��ی کلینتون داشت. هیالری س��ابقه طوالنی مدتی در
حمایت از یهودیان و اسرائیل را در کارنامه خود ثبت کرده بود و قاطعیت وی در حمایت اسرائیل عملی تر و معقوالنه تر 

بود در حالیکه ترامپ برای اسرائیل و یهودیان شخصیت قابل اعتمادی محسوب نمی شد.

	 حمایت هیالری کلینتون از اسرائیل، صادقانه  و غریزی  یعنی بر اساس اعتقاد قلبی خود وی، به حساب می آمد؛ خصوصیتی
که در ترامپ دیده نمی شد و از چشم صهیونیست ها نیز، دور نماند.

	 اسرائیل به دنبال آن است که چشم انداز مبهم آینده ریاست جمهوری ترامپ را برای خود تبدیل به فرصت نماید؛ فرصتی
که در بستر بی تجربه گی ساکن جدید کاخ سفید، احتمال موفقیت زیادی خواهد داشت.

	 دستور بنیامین نتانیاهو در مورد منع هرگونه دیدار معاونان و وزرای خود با دولت آینده آمریکا به جز از طریق دفتر نخست
وزیری، اثبات می سازد که در حال حاضر قصد اسرائیل، تأمل و اجماع سازی در مورد خواسته های خود به بهترین شکل 
ممکن و س��پس انتقال آنها به ترامپ اس��ت به گونه ای که رئیس جمهور منتخب، شنوای یک سیاست یکپارچه در مورد 

موضوعات مرتبط با اسرائیل باشد.

	 اس��رائیل در کنفرانس هرتزلیا به صراحت مذاکرات محرمانه با دولت جدید آمریکا برای اعمال فش��ار بر ایران و تصویب
تحریم های بیشتر را برنامه ریزی کرد.

	 اگرچه تناقض در سخنان ترامپ نسبت به برجام آشکار است اما در صورت اجرایی شدن هر کدام از این ادعاها، اسرائیل
نخستین طرفی خواهد بود که منتفع میدان خواهد شد.

	 در صورتی که ترامِپ معامله گر به وعده خود وفا کرده و اعمال فشار بیشتر به ایران را در پیش بگیرد، دیگر نیازی نخواهد
بود که اسرائیل لعن و نفرین اروپایی ها و نیز دموکرات های آمریکایی را برای تحریک رئیس جمهور ناخوشایند آمریکا 

و برهم زدن سند برجام به جان بخرد.

	 ترامپ در حال حاضر مهمترین بس��تر برای دریافت نظرات و مش��اوره های پیرامون در مورد مسائل مختلف است و برد با
طرف هایی خواهد بود که از بیشترین امکانات برای رساندن و فهماندن پیام خود به ترامپ برخوردارند.

	 ه��ر چقدر میان رئیس جمهور منتخب آمریکا و اس��رائیل نقاط مش��ترک و گرایش��ات و تمای��الت نزدیک به  هم وجود
داش��ته باش��د، همچنان ادراک آنها از رویدادها، روندها و جهان اطراف متفاوت از یکدیگر است. این مسئله به خوبی در 
برخی موضوعات همچون انزواطلبی ترامپ و تمایل برای حضور کم خرج در خاورمیانه به دور از سواری مجانی دادن به 

متحدانی همچون اسرائیل و عربستان و یا چینش تیم آینده ترامپ خود را نشان داده است.

	 اگ��ر ایران بتواند به گونه ای از امکاناتی که در اختیار دارد همچون روس��یه و اروپ��ا برای انتقال پیام های خود
مبتنی بر بده بس��تان قابل قبول برای کاخ س��فید استفاده کند و نیز با اس��تفاده از اهرم هایی همچون روسیه و نیز 
عملکرد منطقه ای مقبول مانند مبارزه با تروریسم بر فاصله ادراکی دولت ترامپ و اسرائیل بیفزاید، می تواند بر 

برنامه های اسرائیل چیره شود.

تن��ش و تیرگی روابط تل آوی��و و تیم اوباما پس از تصویب قطعنامه 
223۴ ش��ورای امنیت علیه رژیم صهیونیس��تی، به اوج خود رسید. 
این در حالی اس��ت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا،  
بارها بر سرس��پردگی خود به صهیونیست ها اذعان داشته است و بر 
خالف مواضع دولت اوباما، که گام های محتاطانه را به تل آویو القاء 
می کرد، آزادی عمل، تداوم سیاس��ت های تجاوزکارانه و بستر آماده 

برای البی گری را به صهیونیست ها وعده داده است.

رژیم صهیونیستی و آمریکای 

دونالد ترامپ
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	 به  زعم نخبگان و مقامات حزب عدالت و توس��عه، برنده اصلی س��قوط رژیم صدام حس��ین، جمهوری اسالمی ایران
بوده که با تکیه بر نفوذ تاریخی خود به ویژه در میان گروه های ش��یعی، عراق را به حوزه نفوذ بالتعارض خود تبدیل 

کرده است.

	 تعامالت و حمایت اقتصادی، لجستیکی، رسانه ای و اطالعاتی ترکیه از داعش آشکارتر از آن بود که از چشم مقامات
بغداد و س��ایر ناظران تحوالت منطقه ای پنهان بماند و یا با گروگان گیری صوری دیپلمات های کنسولگری ترکیه در 

موصل توسط داعش بتوان بر آن سرپوش نهاد.

	 رهب��ران آک پارت��ی در حمایت از اقلیم کردس��تان تا آنجا پی��ش رفتند که پس از تصرف ش��هرهای مورد اختالف
میان بغداد و اربیل )مانند کرکوک و خانقین( و افزایش تمایالت جدایی طلبی کردها، در تابس��تان 1393 به صورت 
غیررس��می و از زبان مدیران میانی ترکیه، احتمال حمایت این کشور از پیدایش دولت مستقل کردستان عراق نیز در 

رسانه ها مطرح گردید.

	 سیاس��ت های مداخله جویانه قبلی ترکیه در سوریه و عراق برای مهار عقبه پ ک ک در این دو کشور نه تنها نتیجه ای
مطلوب در بر نداشته است بلکه در عمل موجبات تقویت پ ک ک در شمال عراق به ویژه شهر ایزدی نشین سنجار و 

نیز گروه های اقماری وابسته به آن مانند پ ی د و ی پ گ در سوریه را فراهم آورده اند.

	 ترکیه در رویکرد جدید خود به جای چاره جویی از طریق سازمان های بین المللی و یا تالش در راستای جلب همکاری
و همراه شدن با دولت های غرب با محوریت ایاالت متحده آمریکا و دولت های عربی مانند عربستان سعودی و قطر، 
همکاری با دو دولت اصلی صاحب نفوذ برای حل مس��ائل س��وریه و عراق یعنی روس��یه و ایران ارجحیت و اولویت 

یافت.

	 اعالم تمایل مقامات وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران و انجام رایزنی ها برای میانجی گری میان بغداد و آنکارا
که با درخواس��ت اولی و اس��تقبال دومی مواجه گردید راه را بر تبادل هیئت ها و تعیین دستورکار مذاکرات مقامات 

عالی رتبه میان این دو دولت گشود.

	 صرف نظر از سفر بن علی ییلدیریم به بغداد، طی ماه های اخیر مقامات آنکارا در خالل میزبانی شخصیت ها و نخبگان
عراق��ی از کردها و ش��یعیان گرفته تا ترکمانان و اهل س��نت، تالش کرده از طریق رایزن��ی و تعامل با همه گروه های 

سیاسی و طوایف قومی- مذهبی عراقی، نقش خود را در عراق پساداعش تثبیت نماید

	 مقامات آنکارا می کوشند با احراز موقعیت کنش گری مؤثر در عراق و سوریه و مبارزه با داعش و حفظ جایگاه اتحاد
و شراکت راهبردی با آمریکا، اختالفات ایجاد شده میان آنکارا- واشنگتن در دوران اوباما را کمتر نمایند و 
ضمناً راهی برای کاهش دغدغه های امنیتی اصلی خود یعنی مس��ئله کرد- که در این خصوص اختالف نظر 

جدی با دولت ترامپ دارند – جستجو کنند.

پس از دوره پنج س��اله تن��ش در موضوعات مختلف، آنکارا 
روی��ه ای مس��المت جویانه در قبال همس��ایه جنوبی خود در 
پیش گرفته که در نیمه دی ماه و در جریان سفر نخست وزیر 
این کشور به بغداد بروز و ظهور عملی یافت. در جریان این 
سفر اعالم ش��د که طرفین ضمن توافق در مورد موضوعات 
مورد اختالف به ویژه مسئله حضور مداخله آمیز نظامیان ترک 
در اردوگاه بعشیقه، در مورد گسترش همکاری های اقتصادی 

و سیاسی به توافقات مهمی دست یافته اند.

تحول در روابط ترکیه با عراق: 

تغییر تاکتیکی یا راهبردی



11

	 روس��یه پیشنهاد کرده اس��ت تا در سوریه، آتش بسی که مخالفان میانه روی اسد را در بر بگیرد، برقرار شود؛ مبارزه با
داعش و فتح الشام و متحدانشان ادامه یابد و کوششی برای آشتی ملی از طریق مذاکره میان دولت و مخالفان صورت 

گیرد.

	 ترکیه به ش��رط واردنش��دن کردها)ی.پ.گ( به مذاکرات و به رسمیت نش��ناختن آنان، مخالفان اس��د را متقاعد به
پذیرش آتش بس کرده است.

	 آتش بس تنها گروه های مخالف اسد که در شمال این کشور هستند را در بر گرفته است. تکلیف سایر مخالفین، در
جنوب )درعا و قنیطره(، مرکز )شمال حمص( و حاشیه دمشق )غوطه غربی و شرقی و قلمون( مشخص نیست. 

	 در آتش بس قید ش��ده اس��ت که حمالت به داعش و فتح الش��ام )جبهه نصرت س��ابق( و متحدین آنان ادامه خواهد
یافت. حمله به داعش مشکلی ندارد اما چگونگی هدف حمله قراردادن فتح الشام محل بحث جدی است. در بسیاری 

مناطق، فتح الشام با معارضان شامل آتش بس، عماًل قابل تفکیک نیستند

	 ،آمریکا خواس��تار ش��رکت کردها در مذاکرات نیز هس��ت اما ترکیه اعالم کرده که اگر بنا بر حضور کردها باش��د
داعش هم باید در مذاکرات آستانه حاضر شود. ترکیه همین طور خواهان شرکت عربستان و قطر در مذاکرات است.

	 اگر مخالفان دریابند که ترکیه در حال معامله بر سر آنها با روسیه و اسد در ازای سرکوب کردن کردها است، ممکن
است به راه خود بروند و ترکیه فاقد اعتبار در میان آنها خواهد شد. 

	 روس��یه بیش��ترین بمباران را در شمال سوریه انجام می دهد اما آمریکا هم به تازگی بر شدت عملیات هوایی در ادلب
برای شکار و قتل رهبران فتح الشام افزوده است.

	 مخالفان اس��د در درعا که تاکنون س��اکت بودند، ناگهان برای کمک به محجه به میدان آمدند و چند تانک و نفربر
دولت اس��د را با شلیک پیاپی موشک های تاو منهدم کردند. با این حال، این اقدامات مشکلی اساسی برای نیروهای 

اسد ایجاد نکرده است.

خاتمه فتح حلب به وس��یله نیروهای بشار اسد، برای برخی، 
نشانه ای از تمایل روسیه برای خاتمه جنگ سوریه یا کاستن 
از ش��دت آن به ش��کل جداکردن مخالفان میانه روی اسد از 
دیگر جنگاوران تعبیر ش��د. روسیه، به همین منظور با ارتباط 
بیش��تر با ترکیه به توافقی جهت آتش بس در س��وریه دست 

یافت.

سوریه در میانه آتش بس و 

مذاکرات آستانه
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	 رابینز معتقد اس��ت ایران تا به امروز، نفع فوق العاده ای از توافق - در قالب میلیاردها دالر از دارایی های بلوکه ش��ده اش
و افزایش سریع تجارت های پسابرجام با شرکای خارجی- برده است. با این حال، پس از یک سال، از اجرای برجام، 

نشانه های کمی از تغییر در رفتار ایران دیده می شود و هیچ شواهدی از بازکردن مشت وجود ندارد.

	 رس��یدن ایران به هدف اس��تراتژیک خود، در درجه اول از طریق قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بود که
قطعنامه های قبلی سازمان ملل در مورد تحریم ایران برای برنامه هسته ای اش را از بین برد. در مقابل، ایران وعده داد که 
برنامه هسته  ای خود را برای حدود یک دهه متوقف کند و یک نظام بازرسی محدود بر برنامه هسته اش را پذیرفت.  

	 ای��ن مفه��وم که برجام پنجره جدیدی برای حل مس��ائل در دیگر عرصه ه��ا باز کرده، بنا بر این فرض اش��تباه بود که
جمهوری اسالمی ایران در واقع خواستار تغییر مسیر استراتژیک است.

	 رابینز معتقد اس��ت، این س��ادگی است که تصور کنیم ایران، برای رنجاندن واشینگتن، یا پاسخ به امپریالیسم غرب و یا
اتخاذ رویکرد سیاس��ت قدرت در این رفتارها درگیر ش��ده است؛ بلکه، این تالش های تهران، بیان صریح جهت گیری 
استراتژیک تثبیت شده توسط آیت اهلل خمینی هستند که به وسیله وفاداران وی تداوم یافته اند و امروزه هنوز هم به وسیله 

رژیم ایران دنبال می شوند.

	 .رئیس جمهور آمریکا به فتوای صادرشده توسط رهبر ایران اشاره می کرد که سالح های هسته ای را حرام اعالم می کرد
اگرچه این فتوا در مطبوعات به طور گسترده ای گزارش شده، اما برخالف تمام دیگر احکام مذهبی آیت اهلل خامنه ای، 

هرگز منتشر نشده است.

	 .در جهان اسالم، هیچ سابقه قوی از مخالفت دولت با سالح های هسته ای که بنا شده بر اعتقاد دینی باشد، وجود ندارد
پاکستان، تنها کشور عمده مسلمان با سالح های هسته ای، هرگز در مورد این که آیا مسلمانان می توانند دارای بمب اتم 

باشند یا از آن استفاده کنند، مورد سؤال قرار نگرفته است.

	 2003 فتوای ضدهس��ته ای باید به عنوان ابزاری برای منحرف کردن توجه از برنامه هس��ته ای ایران در پی تهاجم س��ال
آمریکا به عراق دیده شود، تهاجمی که ظاهراً برای از بین بردن سالح های کشتار جمعی بغداد طراحی شده بود.

	 در جوالی 2016، سازمان اطالعات آلمان گزارش داد اطالعاتی دارد که نشان می دهد ایران تالش کرده تجهیزاتی که
می توانند برای س��اخت سالح های هسته ای مورد استفاده قرار گیرند را خریداری کند. وی مدعی است ایران همچنین 

به طور نامش��روعی برای دس��تیابی به مواد فیبر کربن برای سانتریفیوژهای پیش��رفته خود تالش کرده است و 
آژانس انرژی هس��ته ای قادر به تعیین حد کاملی که بر اس��اس آن ایران برنامه هسته ای خود را کاماًل متوقف 

کند، نبوده است.

جیمز رابینز، عضو ارش��د امور امنیت ملی در شورای سیاست 
خارجی آمریکا در واش��ینگتن دی. س��ی. ن��گاه بدبینانه ای به 
برجام و سیاست های جمهوری اسالمی ایران دارد و در مقاله 
خود، استدالل می کند که ایران برجام را صرفًا به عنوان ابزاری 
ب��رای از بین ب��ردن تحریم  ها و نه به عنوان من��ادی دگرگونی 

بنیادی در رفتارش و نیز روابط ایران با غرب دیده است.

نگاه دیگران:
رویکرد ایران بعد از توافق 

هسته ای


