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ادامه از صفحه اول

علمی شدن سیاست
رویکرد هابرماس درباره این الگو همچون رویکرد ماکس وبر است. وبر معتقد 
اســت «سیاســت مدار از دانش فنی خبرگان برای تصمیم گیری هــای خود بهره 
می گیرد، ولی کاربرد قدرت سیاســی افزون بر دانش فنی نیاز به اراده کسانی دارد 
که بر اســاس دلبســتگی های فردی یا گروهی تصمیم به انجــام کنش می گیرند 
و می کوشــند آن تصمیم را اجرا کنند. توجیه کنش سیاســی را در جامعه مدرن، 
فراســوی دانش فنی خبرگان و مشاوران سیاسی، در نهایت باید در تصمیم و اراده 
سیاســت مدارانی جســت وجو کرد که صاحبان واقعی قدرت سیاســی هستند». 
هابرماس این برداشــت از کنش سیاســی و عقلی شدن سیاســت را «عزم باوری» 
می خواند. به استدالل او، عزم باوری هنجارها را به تصمیمات فرومی کاهد و آن را 
نشانه آزاداندیشی می پندارد. سومین الگوی هابرماس، الگوی «پراگماتیک» است 
که به آن نخواهیم پرداخت؛ چراکه الگوی پراگماتیک در سیاست دولت های ایران 

غایب است.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب الکترونیکی «عقل، تاریخ و مدرنیته: درآمدی 

بر نظریه انتقادی یورگن هابرماس» نوشته شاهرخ حقیقی استفاده شده است.

به دنبال چه هستیم؟
مدت کوتاهی بعد از آنکه به شکارگاه رسیدند، ناگهان قرقاولی از میان بوته ها 
پرید. مدعی تفنگ خود را نشــانه رفت و شلیک کرد که به هدف نخورد و به ناچار 
نیمی از دارایی اش را نوشــته کرد و امضا و انگشت زد و به نفر دوم بخشید. کمی 
دیگر که رفتند آهویی دیدند؛ ولی این بار هم تیر فرد مدعی به خطا رفت و از آنچه 
برایش باقی مانده بود، نیمی دیگر را هم بخشــید. دفعه ســوم، گوزنی را مشغول 
چرا دیدند، تیرانداز این بار بســیار دقت کرد و شــلیک کرد؛ ولی باز تیرش به هدف 
نخورد و نیمه آن نیمه باقی مانده را هم بخشــید. عاقبت به گورخری رسیدند که 
در ســایه و بی خبر از همه جا خوابیده بود. شکار این یکی دیگر دشواری نداشت، 
شــکارچی اولی هدف گرفت و شــلیک کرد که باز هم خطا رفت. این بار شکارچی 
دومی به ســخن آمد و گفت: ای رفیق، تو برای شکار آمده ای یا به قصد بخشیدن 

اموال؟
من همیشه وقتی درباره هدف قبول مدیریت فکر می کنم، خواسته یا ناخواسته 
این داســتان به خاطرم می آید و از خود می پرســم واقعا قصد یک فرد یا گروه از 
اداره کردن چیســت؟ مثال در همین ســال ها، هدف مان از اداره جامعه و کشــور 
چه بوده؟ دهه اول که به جنگ گذشــت. بعضی می گویند می شــد از بروز جنگ 

جلوگیری کرد، بعضی می گویند نمی شد. 
من نمی دانم که می شــد یا نه. مثال نمی دانم دقیقا چــه باید می کردیم یا چه 
نباید می کردیم که جنگ رخ ندهد و آیا اصال می شد کاری را انجام نداد یا کاری را 

انجام داد که جنگ اتفاق نیفتد یا خیر؟
 اما شواهد بسیاری هست که بارها در دهه های بعد، کشورمان تا آستانه جنگ 
رفته ولی جنگ نشــده و این یعنی این طور نبوده که نشــود جلوی جنگ را گرفت؛ 
آن هم در خاورمیانه ای که هر دعوایی حتی دعوای دو نفر در روســتایی دورافتاده، 
مستعد تبدیل شدن به جنگی خانمان ســور با یک میلیون کشته و ۱۰ میلیون آواره 
است. پس می شــود کاری کرد که حتی اگر زمینه های جنگ کامال فراهم باشد، از 

وقوع آن اجتناب کرد.
از دهه اول که بگذریم، در ســه دهه بعدی چــه؟ هدف چه بوده؟ من در حد 
فهم خودم گمان می کنم که مهم ترین هدف هر دولتی ایجاد رفاه و آسایش برای 
مردمش اســت و الغیر. رفاه و آســایش در همین دنیا و نــه در جایی دیگر. البته 
ممکن اســت بعضی به اهداف دیگری معتقد باشــند؛ ولی ندیــده ام که وقتی از 
دولتی انتقاد می کنند، مثال همین انتقادی که همه از دولت پیشــین در تریبون های 
مختلف به زبان می آوردند، غیر از این بود که چرا وضع معیشــت مردم بد است؟ 
همیشــه ســخن از این بود که چرا دنیای مردم چنین تباه و سیاه شده و صحبت از 
این بود که آن دولت ناتوان از اداره امور جاری زندگی مردم است. من که انتقادی 
غیر از این نشــنیدم و ندیدم، چه از مردم عادی کوچه و بازار و چه از آنها که بعدا 
ســکان هدایت کشتی را به  دســت گرفتند. در کارزار انتخاباتی هم همه همین را 
می گفتنــد و اینکه اگر بیاینــد، چنین و چنان «تیر» خواهنــد انداخت. برای نمونه 
یادتان هســت که درمــورد اینترنت و پهنای باند چه می گفتنــد؟ من به این چهار 
دهه که نگاه می کنم، بر اســاس همین آمارهای رسمی، فقط دوره اصالحات بوده 
کــه هم رونق اقتصادی داشــتیم، هم کاهش تورم، هم اعتبــار بین المللی و هم 
رشــد اشــتغال تا ۶۰۰ هزار شغل در سال. اما جالب اســت که اکثر نخبگان از آن 
دوره هشت ســاله اصالحات بد می گویند، هم اکثر نخبگان و روشنفکران خارج از 
حکومت و هم داخلی ها  و هیچ کس خواســتار بازگشت به آن دوران نیست. البته 
هرکس به دالیلی که خود می داند، از دوره اصالحات بد می گوید و نه به یک دلیل. 
نخبگان که متنوع اند و هرکدام دلیل خود را دارند؛ ولی سیســتم چرا نمی خواهد 

به اصالحات بازگردد؟
 اگر هدف شــکار اســت، چرا نمی خواهــد آن طور که به هــدف می خورد، تیر 

بیندازد؟ 
اگر قصد رفاه مردم، رشــد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، جلوگیری 
از اختــالس و چپاول منابع و ســرمایه ها، اعتبار جهانی و... باشــد، اینکه در دوره 
اصالحات اتفاق افتاده؛ ولی در دوره معجزه هزاره ســوم که نبوده، دو سال توافق 
برجام هم که نشانه های به هدف خوردن تیر دیده می شد  اما حاال در این یک سال  
و نیم حاکمیت یکدست شــده، دقیقا چه چیز به دست آورده ایم؟ واقعا قصدمان 

از آمدن به شکار چیست؟ 
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افغانستان رقیب ایران در راه ابریشم شد!
در ۲۲ فروردین امسال خبر آمد که طالبان برای حضور در راه ابریشم اعالم آمادگی 
کرده و چین با این موضوع موافق است. اتفاقی که از نظر اتاق بازرگانی ایران به معنی 
ازدســت رفتن اهمیت بندر چابهار برای چینی ها و جایگزینی آن با بندر گوادر پاکستان 
بود. در آن زمان نشستی موسوم به نشست همسایگان افغانستان برگزار شد و طالبان 
که پس از به قدرت رســیدن، بارها برای پیوستن افغانستان به راه ابریشم ابراز تمایل 
کرده بود، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و این بار توانست موافقت چین را جلب 
کند. ذبیح اهللا مجاهد، ســخنگوی طالبان گفته بود که کمک های چین پایه توســعه 
افغانســتان را تشــکیل می دهد و طرح یک کمربند یک جاده ابریشم می تواند دروازه 
ورود افغانستان به بازارهای بین المللی باشد. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در 
واکنش به این موضوع اعالم کرد که چراغ سبز چین به طالبان زنگ خطری برای بندر 
چابهار ایران است؛ چرا که این اتفاق می تواند مسیر راه ابریشم را از بندر چابهار ایران به 
سمت بندر گوادر پاکستان منحرف کند. پاکستان به دنبال اتصال افغانستان به کمربند 
اقتصادی چین-پاکســتان است. پیوستن افغانستان به کمربند اقتصادی جاده  ابریشم 
از مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان به معنای تقویت مسیرهای ترانزیتی پاکستان 
به ویژه بندر گوادر و کریدور ترانس افغان است که پاکستان را به آسیای مرکزی متصل 
می کند. مسیری سخت و صعب العبور با کمترین امکانات زیرساختی که نه پاکستان، 
نه ازبکســتان و نه افغانستان فقیر امکان مالی توســعه آن را نداشته اند اما در کمال 

حیرت چین آن گزینه را به مسیرهای ترانزیتی ایران ترجیح داد. 
این ماجرا اما به همین جا محدود نشــد و پیش از این در اســفند ســال گذشــته 
رســانه های هندی گزارش دادند که اولین محموله  گندم اهدایی دولت هند در سال 
۲۰۲۲ از طریق خاک پاکستان برای مردم افغانستان ارسال می شود. خبر انتقال حدود 
دو هزار تن گندم هند از طریق پاکســتان به مقصد افغانستان در حالی منتشر شد که 

پیش  از  این، در قالب موافقت نامه چابهار این  گونه بارها از مســیر بندر چابهار ایران به 
افغانستان ارســال می شد. این اتفاق عجیب در شــرایطی رخ داد که هند و پاکستان 
اختالفات دیرینه و رقابت های منطقه ای سختی داشتند؛ اما این دو کشور نادیده  گرفتن 
اختالفــات دیرینه خــود را به ترانزیــت از بندر چابهــار ترجیح دادنــد و کمک های 
انسان دوستانه به جای چابهار ایران، از «گذرگاه عطاری» به «مرز واگه» پاکستان انتقال 

داده  شده و از طریق مرز «تورخم» به افغانستان رسید.
رویگردانی پاکستان از واردات گاز ایران

معــادالت عجیب منطقــه به همین جا ختم نشــد و چندی پیــش خبر آمد که 
پاکســتان هم از واردات گاز از ایران ســر باز زده اســت. در چهارم آذر امسال ایرنا به 
نقل از رســانه های پاکستانی نوشت که پاکســتان اعالم کرده که به خاطر تحریم های 
بین  المللــی تمایلی به همکاری اقتصادی و تجاری از جمله در زمینه خرید و احداث 
خط لوله گاز با ایران ندارد. مصدق مســعود  ملک، وزیر مشاور امور نفت پاکستان در 
همین زمینه گفته اســت که اســالم آباد خرید گاز از ایران را ریسک می داند و ترجیح 
می دهد برای پیشبرد پروژه های گازی  اش با افغانستان وارد مذاکره شود. مسعود ملک 
افزود پاکستان تمایل دارد با افغانستان درباره حفاظت از خط لوله TAPI وارد مذاکره 
شود. TAPI نام خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است که 
نام آن از حروف اول نام چهار کشور حاضر در این طرح شامل ترکمنستان، افغانستان، 
پاکستان و هند گرفته شده است. در صورت اجرا و تکمیل این خط لوله، گاز ترکمنستان 
به این ســه کشور انتقال داده می شــود. این موضوع در حالی رخ می دهد که تابستان 
سال گذشته هم روسیه و پاکستان قرارداد بزرگی را به امضا رساندند که بر اساس آن 

بنا شد روسیه ساالنه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز را به پاکستان تحویل دهد.
اقدام پاکستان برای واردات گاز از کشورهای دورتر در شرایطی رخ داده که ایران از 
سال ۱۹۹۰ میالدی خط لوله صلح را برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث کرد.

خــط لوله صلح، نــام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکســتان اســت که 
براســاس تفاهم های انجام شده، ایران متعهد شده بود که به مدت ۲۵ سال، گاز خود 
را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. ایران خط لوله صلح را به مرز پاکستان 
رساند اما طرف پاکستانی هرگز حاضر نشد که ادامه مسیر را در خاک خود لوله گذاری 
کند. ســرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دولت پاکســتان با ارسال نامه ای رسمی به 
ایران اعالم کرد که احداث خط لوله در این کشــور با وجود تحریم های آمریکا در این 
کشــور ناممکن است و ایران در واکنش دولت پاکستان را تهدید به شکایت و دریافت 
خســارت کرد اما بعدا رسانه های پاکستان مدعی شدند که مفاد قرارداد گازی بین دو 
کشــور به گونه ای تنظیم شده است که ایران حق ندارد به  خاطر تأخیر در دریافت گاز 

توسط پاکستان از این کشور شکایت یا درخواست خسارت کند.
قراردادهای بزرگ انرژی بین چین و کشورهای عربی

بالفاصلــه پس از این اتفاق خبــر دیگری از معامالت چیــن در منطقه به گوش 
رســید و این کشــور قرارداد بزرگ ۲۷ســاله به ارزش ۶۰ میلیارد دالر با قطر بست تا 
این کشــور کوچکی که یکــی از غول های گازی جهان اســت LNG مورد نیاز چین را 
تأمیــن کند. ابرقــراردادی که در واقع چیــن را بیش از پیش بــه بزرگ ترین مخزن گاز 
جهان یعنی پارس جنوبی مســلط می کند. میدان مشــترک بین ایران و قطر که حاال 
قطر بازیگر اصلی آن شــده اســت. چین به این قرارداد اکتفا نکرد و با سفر شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین به ریاض، قراردادهای بزرگی نیز با عربستان امضا کرد. بر 
همین اســاس، شرکت های سعودی و چینی ۳۴ قرارداد سرمایه گذاری و اقتصادی در 
بخش های مختلف را امضا کردند. این قراردادها در چندین بخش از جمله انرژی پاک، 

حمل ونقل، صنایع پزشکی و ساخت وساز امضا شده است.
تسنیم در این زمینه گزارش داد که تجارت چین و عربستان از زمان برقراری روابط 
آنها در سال ۱۹۹۰ به طور پیوسته افزایش یافته است و چین سال گذشته ۲۷ درصد از 
صادرات نفت عربســتان را خریداری کرد. در پایان سال ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه این دو 
کشــور ساالنه بالغ بر ۸۷.۳۱ میلیارد دالر بود. همچنین آرامکو عربستان سعودی بین 
ژانویه تا آگوست ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز نفت به چین تحویل 
داده اســت. به جز این چین برخالف انتظار ادعاهایی درباره مالکیت جزایر سه گانه و 
تأسیس مرکز امنیت هسته ای در عربستان مطرح کرد که با واکنش وزارت امور خارجه 

ایران مواجه شد.
قرارداد نفتی چین و افغانستان

حاال درســت زمانی کــه برخي از فعاالن اقتصادی ایران معتقد هســتند که چین 
به دلیل مشــکالت ناشــی از تحریم های اقتصادی از ایران رویگردان شده است، خبر 
می رسد که این کشور برای استخراج نفت وارد قرارداد با طالبان افغانستان شده است. 
بر اساس گزارش دویچه وله پکن با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته 
اما قراردادی کالن با طالبان و برای اســتخراج نفت از حوزه نفتی «آمودریا» به امضا 
رسانده است. مقامات حکومت طالبان روز پنجشنبه ۱۵ دی از این قرارداد بزرگ پرده 
برداشتند. شهاب الدین دالور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماینده شرکت چینی 
CPEIC (شــرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در ســین کیانگ) این قرارداد را در حضور 
عبدالغنی برادر، معاون نخســت وزیر طالبان و وانگ یو، ســفیر چین در کابل به امضا 
رســاندند. این نخستین قرارداد کالنی است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه 
آگوست سال گذشته میالدی تاکنون امضا کرده است. مدت اعتبار این قرارداد ۲۵ سال 
است و بنا بر این قرارداد، نفت از مساحت چهارهزارو ۵۰۰ کیلومترمربعی حوزه نفتی 
«آمودریا» اســتخراج خواهد شد. این حوزه نفتی در سه والیت شمالی در افغانستان 

واقع است که عبارت اند از سرپل، جوزجان و فاریاب.
به گفته مقامات طالبان پیش بینی شــده که اســتخراج از این حوزه از میزان اولیه 

بالغ بر ۲۰۰ تن در روز به هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت افزایش داشته باشد.
میزان ســرمایه گذاری شرکت چینی در این پروژه در یک ســال ۱۵۰ میلیون دالر و 
در ســه ســال آینده ۵۴۰ میلیون دالر خواهد بود. مقامات طالبان گفته اند که در این 
قرارداد ۲۰ درصد شریک خواهند بود و این سهم می تواند تا ۷۵ درصد افزایش داشته 
باشد. هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی به «شرق» می گوید که ایران در حال حاضر 
سهم اندکی در بازار نفت چین دارد و با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، فروش 
نفت دشــوارتر می شود و روســیه پس از جنگ با اوکراین، جاي ایران را در بسیاري از 
بازارهاي رقیب تنگ کرده اســت. این تحلیلگر تأکید می کند که مصرف انرژی در ایران 
مدام افزایش دارد اما تولید تقریبا ثابت مانده است. برای مثال در روز ۱۲ دی ماه ۸۴۵ 
میلیون مترمکعب گاز در ایران مصرف شــده این در حالی اســت که ایران در بهترین 
حالت حدود ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز دارد و غم انگیز اینجاست که ۷۴ 
درصد کل تولید گاز در بخش خانگی مصرف شده و دست صنایع و بخش های مولد 

اقتصاد از گاز کوتاه مانده است.
او ادامــه می دهد که این میزان مصرف گاز خانگــی در ایران معادل مصرف ۲۵۰ 
میلیون نفر در اروپاســت و برنامه ریزی برای سبد انرژی در ایران آن قدر پراشکال بوده 
است که فشارها روی بخش مصرف گاز سرریز شده و از توسعه سایر بخش های تولید 

انرژی عقب مانده ایم.

پکن پس از شراکت بزرگ انرژی با کشورهای عربی، این بار با طالبان قرارداد نفتی امضا کرد

غافلگیری چینی
مریم شکرانی: چین پس از قراردادهای بزرگ انرژی با رقبای عرب ایران در حاشیه خلیج فارس این بار قرارداد خبرساز دیگری بسته است. قرارداد 
۲۵ســاله استخراج نفت بین طالبان و چین خبری است که به تازگی منتشر شده اســت. حاال پکن با حکومت منزوی افغانستان قرارداد بزرگی را به 
امضا رسانده است. البته مواضع غیرمنتظره چین به همین جا ختم نمی شود و فروردین امسال چینی ها در نشست همسایگان افغانستان اعالم کردند 
که با خواســته طالبان برای پیوستن به راه ابریشم موافق هســتند؛ موضوعی که از نظر اتاق بازرگانی ایران مي تواند به معنی حذف بندر چابهار از راه 
ابریشــم و جایگزینی بندر گوادر پاکستان و مسیر ترانس افغان تلقی شد. هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی و استاد اقتصاد دانشگاه شریف در این 
زمینه به «شــرق» می گوید که ما در حال حاضر دچار ناترازی در تمام بخش های انرژی شده ایم و امکان مساعد صادرات گاز و برق را نداریم و چین، 

پاکستان و سایر شرکای تجاری منطقه به خوبی به این موضوع واقف هستند.


