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درباره موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم
مؤسسه ی آینده پژوهی جهان اسالم با ابتنای بر عنایات الهی و ذخایر معنوی مکتب تعالی بخش اسالم و دانش
و تجربه اندیشمندان جهان اسالم مؤسسه ایست طراز اول در حوزه ی مطالعات فرهنگی – هنری ،سیاسی ،اقتصادی و
بین المللی جهان اسالم در سطح منطقه .در سطح کوتاه و میان مدت نیز با طراحی و م دیریت بهینه نیروهای معنوی و مادی
موجود ،می کوشد ضمن پایه گذاری و ارتقا رشته مطالعات جهان اسالم در سطح تحصیالت تکمیلی و طراحی گروه ها و
دوره های آموزشی -پژوهشی ،دیدگاهی واقع گرا -عملگرا را در همگرایی و وحدت جهان اسالم گسترش دهد.
 -5نگرش
این مؤسسه با نگاهی امیدوارانه نسبت به امکان همگرایی و وحدت جوامع اسالمی در چارچوب نظریه ی «امت واحده »
و در چارچوب شکل گیری «بلوک قدرت جهانی بالمنازع جهان اسالم» در افق  0445-05آینده ای معین را مورد توجه قرار
می دهد .موسسه آینده پژوهی جهان اسالم ،با هدف واکاوی مبانی و راهکارهای ارتقا سطح کیفی و کمی مناسبات کشورهای
اسالمی پایه گذاری شده است .این موسسه به دنبال یافتن بستری تبینی -تحلیلی برای بهبود جایگاه کشورهای جهان اسالم
در نظام بین الملل ،فزونیبخشی امنیت ،رفاه و آسایش شهروندان این کشورها و زمینه چینی برای همگرایی و یکپارچگی
میان آن ها است .رهیافت موسسه استوار بر زاویه دیدی واقع گرا و عملگرا میباشد .این موس سه در پی گره زدن حوزه نظر و
عمل در مطالعات جهان اسالم است .در این نوع نگاه ،آموزش ها و پژوهش های کمی و کیفی به یکدیگر پیوند داده شده تا
رهاوردها و برایندهای آن ،صورتی کاربردی و عملیاتی بهخود بگیرد.
 -4مأموریت
معرفی و ترویج آموزه ها و الگوهای توانمندساز برای ایجاد همگرایی و هم افزایی میان جوامع اسالمی ،مقابله با تحریف
چهره ی اسالم و تضعیف قابلیت های بی بدیل جهان اسالم .موسسه آینده پژوهی جهان اسالم با هدف مطالعه و بررسی مسایل
و مشکالت جهان اسالم پایه گذاری شده است و می کوشد تا مبانی علمی -پژوهشی کاربردی ،م ساله محور و دارای قابلیت
عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه و تحصیل کرده در ایران و جهان اسالم فراهم بیاورد.
 -9هدف
تقویت روندها و پیش ران های مؤثر بر شکل گیری آینده ی مطلوب برای جهان اسالم در چارچوب بلوک قدرت جهانی
بالمنازع از راه افزایش همگرایی و اتح اد میان کشورهای جهان اسالم.
 -4راهبرد

اجرای طرح های مطالعاتی بنیادی ،توسعه ای – راهبردی با استفاده از توانمندی های دانشی اندیشمندان جهان اسالم

داخل و خارج از کشور در قالب مؤسسه ی مردم نهاد ،با هدف جمع آوری ،تدوین ،تحلیل و نشر مبانی و منابع نظری و
الگوهای مؤثر در قالب کتاب و مقاله ؛
برگزاری نشست های علمی داخلی و خارجی برای ایجاد فرهنگ راهبردی مشترک ،هم افزایی و وحدت نظری با تکیه
بر امکانات مردمی ؛

ارائه ی گزارش مطالعات موردی به مسئوالن سیاسی – فرهنگی کشور به منظور تقویت روند تصمیم گیری های راهبردی

در تعامل با سایر کشورهای اسالمی؛
برگزاری نمایشگاه های فرهنگی  -هنری داخلی و بین المللی به منظور بازنمایی و معرفی شایسته ی نمادهای اصیل،
قابلیت های گردشگری و زیبایی های جوامع اسالمی؛
ایجاد شبکه ی تعاملی مؤسسه به منظور ترویج نگرش و تسهیل ارتباطات و تأمین منابع برای کاربران عالقه مند.

ج
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سخن دبیر همایش(دکتر سیدیحیی صفوی)
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  0990و دگرگونی در ساختار نظام دوقطبی جهان،

تحلیلگران و صاحب نظرانی که موضوع" قدرت " را در مقیاس بین المللی بررسی و آینده پژوهی
می کنند ،بروز و وقوع سناریوهای مختلفی را محتمل می دانند.
اولین سناریو دوران عدم ثبات ،ناپاید اری امنیت ،سیالیت قدرت و عدم قطعیت است .به زعم موافقان
این سناریو جهان دچار بی ثباتی و بی نظمی نوین خواهد شد .سناریوی دوم تک قطبی شدن قدرت در
مقیاس جهانی است که ایاالت متحده آمریکا به صورت آشکار در پی تشکیل قدرت هژمون و قدرت
بالمنازع سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی خود و تحقق نظام تک قطبی بین المللی است .سناریوی
سوم به چندقطبی شدن قدرت و نقش آفرینی سایر بازیگران سیاسی مطرح مانند اتحادیه اروپا ،روسیه،
هند و چین اشاره می کند .چهارمین سناریو ،شکل گیری قدرت های قاره ای است و به طور خاص قاره
آسیا را به عنوان قدرت بزرگ جهان می داند.دراین سناریوکشورهایی مانند چین ،هند و روسیه اساس
شکل گیری قدرت این قاره معرفی شده اند.
اما سناریوی دیگری که دستگاههای اطالعاتی ،اتاق های فکر و مراکز دولتی علمی و تحقیقاتی
قدرت های جهانی احتمال وقوع آن را جدی تر می دانند اما به دالیل گون اگون کمتر از آن سخن به میان

می آورند ،بروز و ظهور یک قدرت جدید به نام "قدرت جهان اسالم" در قرن حاضر است.

جهان اسالم با برخورداری از موقعیت جغرافیای ممتاز( 22درصد از مساحت خشکی های جهان)
موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ،ذخایر غنی انرژی( 50درصد نفت جهان و  05درصد ذخایر
گاز طبیعی جهان) و نیز برخورداری از غنای فرهنگی ،تاریخی و تمدنی ،به صورت بالقوه قابلیت تبدیل
شدن به یک قطب قدرت جدید را دارد.
آمریکایی ها و دیگر قدرت ها که با درک این ظرفیت ها و توانمندی های بی نظیر ،تشکیل هژمونی
جهانی خود را با چالش جدی مواجه دیدند ،در سال  2550میالدی ،حادثه  00سپتامبر را با چندین
واسطه ایجاد کردند .پس از آن رخداد تاکتیکی ،یک جریان مبارزه با اسالم را در سطح راهبردی سامان
دادند و گزاره " اسالم مساوی است با تروریست" را نزد بخش عمده ای از افکار عمومی جهانیان
انگاره سازی کرد ند و جریان اسالم هراسی را در مقیاس جهانی به راه انداختند.آنها همچنین با حمایت
از نظام های سیاسی فاسد وگماردن رهبران سیاسی وابسته و ناالیق در برخی از کشورهای اسالمی و
دامن زدن به اختالفات ارضی و مرزی ،ناسیونالیسم و نژادگرایی ،تفرقه و انشقاق میان اهل سنت و
ش یعیان و علویان ،بی ثبات سازی راهبردی و اقدامات مخرب دیگر ،جهان اسالم را در وضعیتی قرار
دادند که با فراموشی ضرورت وحدت و همگرایی اسالمی و آزادی فلسطین اشغالی  ،از به کارگیری
د
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مولفه های بی نظیر قدرت خود نیز غافل شوند .هرچند تردیدی نیست که بخشی از چالش ها و بحران
های کنونی در جهان اسالم منشأ داخلی داشته و متوجه عملکرد ضعیف و نابخردانه برخی از نخبگان و
دولت های اسالمی است.
در این راستا موسسه آینده پژوهی جهان اسالم که با هدف تولید ادبیات و ترسیم زمینه های وحدت
و همگرایی اسالمی راه اندازی شده است ،تصمیم گرفت "همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی

جهان اسالم" را برگزار نماید.

برگزاری این همایش بین المللی می تواند از طریق تضارب آراء و همفکری میان نخبگان داخلی و
خارجی ،تا حدی در شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه های بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم،
یافتن راهکارهای حل آن ها و نیز استقرار همگرایی امت اسالمی تأثیرگذار باشد.
در اینجا برخود الزم می دانم از حمایت ها و همکاری برادر عزیزم جناب آقای دکتر محمد مهدی
تهرانچی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی که زمینه همکاری مسرت بخش میان موسسه آینده پژوهی
جهان اسالم و دانشگاه شهید بهشت ی را مهیا ساخت ،قدردانی نموده و از یکایک همکاران ایشان در
دانشگاه که ما را در برگزاری مطلوب این همایش یاری رساندند ،و نیز از حامیان ،مشارکت کنندگان و
ارائه دهندگان مقاالت سپاسگزاری نمایم.
امیدوار هستیم که این همایش بتواند در جهت تقویت همگرایی دولتهای اسال می ،در جهت مقابله
با آمریکایی ها و صهیونیست ها برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشورهای اسالمی ،تقویت محور مقاومت و
ایجاد وحدت نظر بین اندیشمندان و عموم روشنفکران جهان اسالم برای دسترسی به همگرایی و آزادی
قدس شریف موثر واقع شود.
کَتَبَ اهلل لَاَغلِبَنَ اَناَ و رُسُلی
دکتر سیدیحیی صفوی
رییس موسسه آینده پژوهی جهان اسالم
و دبیر همایش

ه
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سخن دبیر کمیته علمی همایش (دکتر محمدرضا حافظ نیا)

نظریه سرچشمه های جغرافیایی منازعه بین کشورها
در ارتباط با انگیزه های تنش ،منازعه و جنگ بین کشورها و سازه های انسانی ،عوامل و ارزش های
جغرافیایی نقش اساسی را به عهده دارند .عواملی که به عنوان ارزش ها و منافع ملی و یا جمعی ملتها و سازه
های انسانی از قبیل سرزمین ،فضا ،مرز ،منابع معدنی ،آب ،سرمایه ،علم و فناوری و ...به آن نگریسته می شود .
همچنین عوامل زمینه ای که موجبات تمایز و تفاوت بین سازه های انسانی نظیر گروه های قومی ،مذهبی و
نژادی را به وجود می آورند در بروز تنش موثرند .عالوه بر این مسئله تغییر ،تاسیس ،موجودیت و شکل بندی
ساختار سیاسی فضا و تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی در مقیاس های محلی ،منطقه ای و جهانی عمدتا از نظر
 حکومت ها به عنوان هدف سیاسی منازعه تعیین می شوند .همچنین احتمال وجود جنبه های فطری،روانشناختی ،و ایدئولوژیک در وقوع منازعه بین کشورها وجود دارد.
عوامل اساسی تولید کننده جنگ به طور عینی آنهایی هستند که از آنها برداشت ارزش ها و منافع حیاتی و
جمعی به عمل می آید که برای تصرف ،کنترل یا رفع تهدید از آنها به اقدام سیاسی و جنگی مبادرت می شود.
این عوامل و ارزش های بنیادین در حوزه های جغرافیا ،سیاست و ایدئولوژی قرار دارند .معموال حکومت ها
نسبت به برخی عوامل جغرافیایی /طبیعی یا انسانی /بیرون یا درون قلمرو خود دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه
همسایگان یا قدرت های مداخله گر منطقه ای یا جهانی دارند که در چنین حالتی مشاجره میان آنها بروز می
کند.
عمده ترین عوامل جغرافیایی تاثیرگذار در تولید تنش و منازعه بین کشورها عبارتند از:
.1فضا و خاک  :کشورهای قوی تر معموالً چشم طمع به قلمرو سرزمینی دیگران بویژه همسایگان خود
دارند ،و برای نفوذ در فضای جغرافیایی و یا حتی تصرف اراضی آنها تالش می کنند.
 .2مسیر ارتباطی :همه کشورها بویژه کشورهای محصور در خشکی نیاز به ارتباط با دنیای خارج دارند.
برخی هم برای تردد کشتی های تجاری و جنگی به آبراهه ها و تنگه هایی نیازمندند که در قلمرو آنها نیست .
لذا تالش کشورهای نیازمند برای دسترسی به این زمینه ها و تالش دارندگان گذرگاه های زمینی ،هوایی و
دریایی برای بهره مندی بیشتر ،باعث تنش می شود.
 .3خط تقسیم آب و سرچشمه رودخانه ها :هنگامی که چنین پدیده ای در مرز دو کشور باشد ،فرسایش
بستر رود ،جابجایی مرز را به دنبال دارد و پیامد آن تنش و اختالف مرزی دو کشور همسایه می باشد.
 .4رودخانه هایی که در مسیر خود از چند کشور می گذرند :آنها تمام یا بخشی از سرزمین کشورهای
مسیر گذر را سیراب می کنند ،و در تنش زایی میان این کشورها نقش دارند .چون شهروندان هر کشور مدعی
"حق آب " هستند و هر دستکاری در آب رودخانه ها مانند احداث سد ،بهره برداری بیشتر ،تغییر مسیر و ...
می تواند به اختالفات دامن بزند.
 .5مرز دریایی مشترک :این مرزها گرچه بر اساس مفاد کنوانسیون  9190حقوق دریاها مشخص می شود،
اما چگونگی ترسیم خط مرز و قلمرو سازی ،بهره برداری از کانی های فالت قاره ،ذخایر آبزیان و نیز شیوه
مالکیت یا تصرف جزایر می تواند باعث تنش میان کشورهای ذینفع شود.

و
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 .6تعیین مرزهای مشترک دریاچه ای :که برای رژیم گذاری میان کشورهای ساحلی آنها مسئله آفرین است.
 .7منابع زیرزمینی مشترک مرزی که در دو سوی خط مرز گسترش پیدا کرده اند :چنانچه میان کشورهای
ذینفع ،بر سر شیوه بهره برداری از آنها توافقی حاصل نشود ،می تواند به تنش میان آنها بینجامد.
 .8مجاورت پایتخت یا شهر بزرگ و حساس یک کشور با مرز :بدلیل قائل شدن حاشیه امنیتی برای آن.
.9یک موقعیت استراتژیک :که برخورداری از آن موازنه قدرت نظامی را دگرگون می کند و دارنده آن می
تواند کشور رقیب را زیر فشار و یا تهدید بگذارد.
 .11ذخایر کانی یا سوختی چشمگیر و غنی :که کشور همسایه یا کشورهای قدرتمند برون مرزی و جهانی
به آن چشم می دوزند و برای تصرف یا بهره برداری از آن می کوشند.
 .11روش مصنوعی باران زا کردن ابرهای گذرنده :که ممکن است با اعتراض کشورهایی که همه ساله به
شکل سنتی و طبیعی از ذخیره رطوبتی این ابرها سهم و بهره ای داشته اند ،قرار بگیرد.
 .12جابجایی عشایر در دو سوی مرز بین المللی :عشایری که برای ادامه حیات و بقای خود به دامپروری
متکی هستند و زندگی دامی آنها هم به علف زارهای مناطق ییالق و قشالق بستگی دارد ،جابجایی آنها در دو
سوی مرز بین المللی می تواند تنش زا باشد.
 .13گروه اقلیت جدایی خواه :اقلیت های قومی یا مذهبی که در حاشیه کشورها مستقرند چنانچه از اندازه
و وزن ژئوپلیتیکی کافی برخوردار باشند و عوامل بیرونی نیز به آنها کمک کند ،می تواند منشأ تنش با کشور
مادر باشند و بر روابط آن با کشورهای محرک یا پشتیبان خود تأثیر منفی بگذارد.
.14گروه اقلیت محاط در خشکی کشور مادر :که مورد حمایت کشور متروپل حامی خود قرار می گیرد.
 .15گروه اقلیت پراکنده در دو سوی مرز :که با یکدیگر تعامالت فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
مذهبی ،و  ...میان مرزی دارند.
.16گروه اقلیت گسترش یافته از یک کشور به کشور مستقل دیگر :برخی گروه های اقلیت حاشیه کشورها،
به گونه ای دنباله ملت کشور دیگر هستند و با آن تجانس دارند .چنانچه حکومت های مادر بخواهند ،می توانند
از آنها به عنوان اهرم فشار علیه همسایه استفاده و یا آنان را به جدایی از آن کشور و پیوستن به خود تشویق
کنند.
 .17تفاوتها و تضادهای فرهنگی و هویتی :گاهی سازه های انسانی و ملت های همسایه به علت خصیصه
های فرهنگی و دینی متفاوت با هم سازگاری ندارند و این پدیده به بروز تنش ،اختالف و کشمکش بین آنها
کمک می کند.
منابع:
.1حافظ نیا ،محمدرضا .)0830(.اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .مشهد  :انتشارات پاپلی.
.2حافظ نیا ،محمدرضا .) 0859(.مبانی مطالعات سیاسی اجتماعی)جلد اول (.قم :نشر سازمان حوزه ها و
مدارس علمیه خارج کشور.

ز
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پیام دبیر کمیته اجرایی همایش (دکتر سید حمزه صفوی)
جهان اسالم ،با وجود دارا بودن پتانسیل بسیار قوی برای تبدیل شدن به یک بلوک قدرت جهانی ،در حال
حاضر با مشکالت عدیده ای مواجه است .تروریسم تکفیری ،شکاف های قومی و مذهبی ،اختالفات ارضی و
مرزی ،بحران های زیست محیطی و  ...باعث شده است تا جهان اسالم از بی ثباتی رنج برده و واگرایی پر رنگ تر
شود .در واقع برآیند مشکالت داخلی ،و دخالت های خارجی و وجود نا آگاهی نسبت به پتانسیل های جهان
اسالم باعث شده است تا به رغم سابقه طوالنی ایده وحدت و همگرایی در جهان اسالم ،متأسفانه این آرمان
تاکنون با موفقیت چندانی روبه رو نگردد .بسیاری از مشکالتی که اکنون در جهان اسالم وجود دارد ،در مرزهای
جغرافیایی قابل حل نیستند ،بلکه باید در یک نگاه فراگیر ،در مقیاس جهان اسالم برای درمان وحل وفصل آنها
راهکارهایی را پیداکرد .یکی از چالش های جدی در این مسی ر ،عدم ارتباط الزم نخبگان جهان اسالم با یکدیگر
و فقدان درک مشترک نسبت به وضعیت جاری است و بی تردید هرگونه ارتباط سازی دراین بستر نیازمند فهمی
مشترک از معانی است که می تواند رخ دهد؛ لذا باید ارتباطات منسجم بین نخبگان جهان اسالم برای همفکری و
همکاری برقرار گ ردد تا در سطوح باالدستی به عرصه های حکومتی نیز تبدیل شود.
موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف خود برای بررسی علمی زمینه های دستیابی به وحدت و
همگرایی اسالمی ،و ایجاد فضای تعاملی و تفاهم بین االذهانی میان نخبگان جهان اسالم اقدام به برگزاری اولین
ه مایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم نموده است.
شناخت حقیقی ،از بررسی موشکافانه و دقیق بحران ها شروع می شود .رسالتی که همایش بین المللی بحران
های ژئوپلیتیکی جهان اسالم برعهده گرفته است شناسایی فنی ،علمی و دقیق دانشگاهی برای شناسایی بحرانها
و پر هیز از تالش شعاری وتمرکز بیشتر به اقدامات راهبردی است.
تالش های بسیار زیادی از حدود دو سال پیش صورت گرفته است تا این همایش به نحو احس برگزار شده
و فضای مناسبی برای تبادل افکار نخبگان داخلی و خارجی فراهم آید .بنده به نوبه خود از تمام کسانی که در
راستای بر گزاری هر چه بهتر این همایش زحمت کشیده اند ،و نیز از تمام اساتید و دانشجویانی که با ارسال
مقاله بر غنای علمی این همایش افزودند کمال تشکر و قدردانی را دارم .در اینجا الزم است از زحمات اساتید و
همکاران دانشگاه شهید بهشتی آقایان :دکتر محمدرضا نبید مدیر محترم ح وزه ریاست و روابط عمومی ،دکتر
لطفعلی کوزه گر معاون محترم پشتیبانی ،دکتر صالحی زاده مدیر محترم مرکز همایش های دانشگاه ،آقای مهابادی
مسئول محترم حراست دانشگاه ،آقای علی اصغر لشگری ،اقای هوشیار کولی وند ،آقای اسماعیل لو و خانمها
جدیری کشاورز تشکر گردد.
امیدوارم که جنبش آگاهی بخشی در جهان اسالم بتواند مسیر درست خود را طی نموده و موجبات رشد و
توسعه و رفاه کشورهای اسالمی و کاهش اختالفات و رسیدن به نقطه همگرایی حول محور بنیادین "امت واحده"
فراهم آید.

ح
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کمیته سیاستگذاری همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم
0
2
8
4
0
6
5

دکتر محمدمهدی تهرانچی (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر سیدیحیی صفوی(رئیس موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم)
دکتر محمدرضا حافظ نیا(دبیر کمیته علمی همایش)
دکتر سیدحمزه صفوی(دبیر کمیته اجرایی همایش)
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی(مسئول کمیته بین الملل همایش)
دکتر جمیله توکلی نیا(رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر سیدرسول موسوی(موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم)

کمیته علمی همایش بین المللی «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»
ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

دانشگاه /مرکز

حقوق

0

ابراهیم ترکمان ،ابوذر

سازمان فرهنگ و ارتباط اسالمی

2

احمدی ،سید عباس

دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

8

احمدی نوحدانی ،سیروس

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

4

اخباری ،محمد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

جغرافیای سیاسی

0

اراکی ،محسن(آیت اهلل)

حوزه(مجتهد)

فلسفه تطبیقی

6

اطاعت ،جواد

شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی

5

اعظمی ،هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای سیاسی

3

افشردی ،محمد حسین

دانشگاه عالی دفاع ملی

جغرافیای سیاسی

9

امینیان ،بهادر

وزارت امور خارجی

روابط بین الملل

05

آجورلو ،محمد جعفر

امام حسین

جغرافیای سیاسی

00

آشنا ،حسامالدین

دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و معارف اسالمی

02

بافرانی،جمال

شهرداری تهران

جغرافیای سیاسی

08

برزگر ،کیهان

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روابط بینالملل

04

بروجردی ،عالءالدین

مجلس شورای اسالمی

00

پاپلی یزدی ،محمد حسین

تربیت مدرس

جغرافیای انسانی

06

تسخیری ،محمدعلی(آیت اهلل)

مجلس خبرگان رهبری

حوزی(مجتهد)

03

توکلی نیا ،جمیله

شهید بهشتی

جغرافیای شهری

09

جنیدی ،رضا

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

25

حاجی یوسفی ،امیر محمد

شهید بهشتی

علوم سیاسی

20

حافظ نیا ،محمد رضا

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

22

حسینی ،حسین

رئیس دانشکده پیامبر اعظم

علوم سیاسی

28

حشمت زاده ،محمد باقر

شهید بهشتی

علوم سیاسی

24

ذوقی بارانی ،کاظم

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

20

رامشت ،محمد حسین

دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژی

26

رحمانی فضلی ،عبدرالرضا

شهید بهشتی

جغرافیای انسانی

25

رشنو ،نبی اهلل

جهاد کشاورزی

جغرافیای سیاسی

23

رشید ،غالمعلی

دانشگاه عالی دفاع ملی

جغرافیای سیاسی

29

رضویان ،محمد تقی

شهید بهشتی

جغرافیا

85

رومینا ،ابراهیم

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

ط

.......
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80

زرقانی ،سید هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای سیاسی

82
88

زندی ،غرایاق
زهرانی ،مصطفی

شهید بهشتی
وزارت امور خارجه

علوم سیاسی
علوم سیاسی

84

سجادپور ،سید کاظم

وزارت امور خارجه

علوم سیاسی

80

شبابی ،مهرشاد

شهید بهشتی

علوم سیاسی

86

شریفی سادات ،سید علی

وزارت امور خارجه

جغرافیای سیاسی

85
83

شوشتری ،جواد
صدوق ،حسن

شهرداری تهران
شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی
جغرافیای طبیعی

89

صفوی ،سید سلمان

مدیر مرکز بینالمللی مطالعات صلح لندن

مطالعات ایران

45

صفوی ،سید یحیی

امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

40

صفوی ،سیدحمزه

دانشگاه تهران

علوم سیاسی

42

عبداللهیان ،امیر

وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

48

علیپور ،عباس

امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

44

عیوضی ،محمد رحیم

دانشگاه امام خمینی(ره)

آینده پژوهشی

40

فرجی ،بهرام

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

46

فرجی راد ،عبدالرضا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

جغرافیای سیاسی

45

فرشچی ،علیرضا

دانشگاه امام حسین(ع)

مطالعات نظامی

49
05
00
02

قالیباف ،محمد باقر
قورچی ،مرتضی
کاظمی قمی ،حسن
کریمی ،مرتضی

دانشگاه تهران
شهید بهشتی
وزارت امور خارجه
دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی
روابط بین الملل
جغرافیای طبیعی

08
04

کریمی پور یداله
کوالیی ،الهه

دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی
مطالعات منطقهای

00

متقی ،ابراهیم

دانشگاه تهران

علوم سیاسی

06
05

محمدی ،محمدرضا
مدیری ،مهدی

دانشگاه شهید بهشتی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

جغرافیای سیاسی
جغرافیای شهری

03

موسوی ،سید رسول

وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

09

محرابی ،علیرضا

دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی

65
60

میر احمدی ،منصور
میر محمدصادقی ،حسین

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی
علوم سیاسی

62

یزدان پناه ،کیومرث

دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

اعضا کمیته اجرایی همایش
5

دکتر سیدحمزه صفوی

دبیر کمیته اجرایی همایش

4

دکتر سیدمهدی نبوی

قائم مقام دبیر کمیته اجرایی

9

دکتر فریبرز مسعودی

عضو کمیته اجرایی

2

دکتر سیدرسول موسوی

عضو کمیته اجرایی

2

شهربانو الهامی

عضو کمیته اجرایی

6

عهدیه آتشی

عضو کمیته اجرایی

7

حسین پورقیومی

عضو کمیته اجرایی

8

فاطمه اسماعیلی

عضو کمیته اجرایی

3

مریم قهرمانی

عضو کمیته اجرایی

ی
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فهرست مقاالت
ردیف

عنوان مقاله و نویسنده

صفحه

.5

بررسی تأثیر جنگ و بحرانها بر گسترش تروریسم(سید عباس احمدی و کرامت رنجبر دستنایی)

.4

ترورسیم آبی بحرانی نو در جهان؛ مطالعه موردی :سوریه(محمود احمدی و عباسعلی داداشی رودباری)

08

.9

تحلیل زمینههای شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی در جهان اسالم(جواد اطاعت و علی اکبر دبیری)

29

.2

نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان(هادی اعظمی و
منوره محمودی و محسن سلطانی)
تاثیرتنوع قومی و نژادی بر شکلگیری بحران درافغانستان(نرگس اکسا)

42
06

.6

ژئوپلیتیک شیعه در هند :از افول تا بازسازی(علی الماسی و محمد مسجدجامعی)

63

.7

تأثیر جریانات تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران(علی امیری)

59

.8

همکاریهای هستهای هند و آمریکا و تاثیر آن بر بحران کشمیر(نیلوفر باقرنیا)

94

.3

نقض حقوق بشر در عربستان و تاثیر آن بر بسترسازی بحران در جهان اسالم(علی باقری دولت آبادی و فوزیه پیشرو)

055

.2

0

 .51تاثیر منافع روسیه بر تعامالت ایران و قفقاز جنوبی؛ با تاکید بر مناقشه قره باغ(امین بنائی بابازاد)

009

 .55تبیین موقعیت استراتژیک آسیای مرکزی و بحران نفوذ گروه های تروریستی؛ مطالعه موردی :داعش(عارف بیژن)

080

 .54آینده گروههای سلفی و سناریوهای محتمل با تأکید بر داعش(هادی ترکی و فاطمه امانی توانی)

000

 .59تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسالم؛ مورد :آموزشهای مذهبی در پاکستان(فرزانه تومانی و
محسن جانپرور)
 .52فرصتها و چالشهای بحران آب در آسیای غربی(الهه جدیدی)

055
032

 .52مناسبات ترکیه-اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ژئوپلیتیکی منطقه(سید محمد جعفری نژاد)

099

.56
.57
.58
.53

تعارض های مذهبی زمینه ساز بحران در منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا؛ مطالعه موردی :پدیده بنیادگرایی اسالمی(حجت
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و محمود فیض آبادی)
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206

826
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 .43خشونت های قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از منظر بحران دولت -ملت سازی (خلیل اله سردارنیا)

890
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 .95جامعه شناسی سیاسی بحران سوریه :شکل گیری ،تداوم و آینده(محمدعلی سوری لکی)
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 .94بررسی و تحلیل اختالفات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی(ریحانه صالح آبادی و سعید صادقلو)
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 .99نقش ژئوپلیتیک قفقاز در رقابت ایران و ترکیه؛ مطالعه موردی :قره باغ(آرزو صحبت زاده)
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 .92محیط شناسی امنیتی پیرامونی ج .ا ایران در مواجهه با داعش؛ بحرانی ژئوپلیتیک در جهان اسالم(سید حمزه صفوی و
امین صادقی بکیانی)
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 .92تاثیر رویکرد تقریبی کانونهای مذهبی جهان اسالم در کاهش بحرانهای منطقه ای)برزین ضرغامی و سلمان انصاری
زاده)
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 .96بررسی چرایی ماندگاری بحرانهای منطقهایِ غرب آسیا؛ مطالعه موردی :سوریه پس از (2505روح اله طالبی آرانی و
یحیی زریننرگس)
 .97بررسی توسعه انسانی در کشورهای اسالمی و مقایسه آن با سایر کشورها(قدرت طاهری و معصومه صفری)
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 .98رویکرد ایران در قبال بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا ،امتمحوری یا ملیگرایی(محسن عابدیدرچه و علیرضا براتی و
سیدمهدی نبوی)
 .93هفت سناریو فراروی بحران سوریه(حسین عباسی و سید رکن الدین رشیدی آل هاشم و عباسعلی سلمانی)

009

 .21ریشه یابی بحران تکفیر در اندیشه های نخبگان سلفی-تکفیری جهان اسالم(مهدی عزیزان و حسن سجادی پور)
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بررسی تأثیر جنگ و بحرانها بر گسترش تروریسم
سید عباس احمدی ،استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
کرامت رنجبر دستنایی ،5دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده
جنگ و تروریسم دو پدیده شوم که همزاد هم در مناطق بحرانی و بیثبات در سالهای اخیر از جمله در سوریه،
عراق ،افغانستان  ...گسترشیافته و اقدامات تروریستی برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی شتاب تندی در این کشورها
به خود گرفته است ازاینرو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین جنگ و بحرانها در مناطق
جغرافیایی بیثبات و گسترش تروریسم ارتباطی وجود دارد؟ و در صورت ارتباط از چه نوع است؟ لذا با توجه به
گزارش میزان مرگومیر دادههای پایگاههای اطالعاتی مختلف و مقایسه نقشههای جغرافیایی مناطق بحرانی به بررسی
ارتباط جنگ و تروریسم پرداختهشده و منطق رابطه جنگ و تروریسم و تأثیر متقابل این دو متغیر با استفاده از منابع
کتابخانهای و تحلیل دادههای پایگاهای اطالعاتی ،موضوع بررسیشده است نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین جنگ
و میزان مرگومیر ناشی از گسترش تروریسم در مناطق بحرانزده ارتباط مستقیم وجود دارد لذا بیثباتی در مناطق
جنگزده و بحرانزا بستر مناسبی برای گسترش اقدامات تروریستی ایجاد کرده است.

واژگان کلیدی :جنگ ،بحران ،بیثباتی ،گسترش تروریسم
 -5مقدمه
تروریسم عبارت است از استفاده و یا تهدید به اقدام برای نفوذ در دولت و یا یک سازمان دولتی
بین المللی و یا برای ارعاب عمومی یا اقلیت خاص که به منظور پیشبرد یک علت سیاسی ،مذهبی ،نژادی
و عقیدتی طراحیشده باشد .فرهنگ آکسفورد در تعریف واژه تروریسم می نویسد  :تروریسم عبارت است
از :تالش ها ی عناصر دولتی و غیردولتی که سعی میکنند با استفاده از روش های خشونت آمیز ،به اهداف
سیاسی خود دست یابند(  .)Jack,1988:201در این تعریف ،مالک اصلی در تعریف تروریسم استفاده
از روش خشونت آمیز به منظور دستیاب ی به مقاصد سیاسی لحاظ شده است .همچنین روبیرتسون استفاده
از روش خشونت آم یز را برای تغییر سیاسی حکومت یا جامعه در تعریف خود به کاربرده است و تروریسم
را استفاده سیاسی از خشونت به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن یک حکومت و یا جامعه جهت
پذیرش تغییر سیاسی یا اجتماعی رادیکال تعریف می کند( .)Robertson,1993: 458
1. Email: k.ranjbar110@ut.ac.ir
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از طرفی جنگ داخلی یا حمله نظامی کشورهای خارجی در مناطق جغرافیایی ناپایدار سیاسی در
شرایطی که یک دولت از توانایی کافی برای ایجاد امنیت داخلی و یا نظم در مرزهای خویش برخوردار
نیست دولتهای مرکزی را ضعیف تر می کند و گروه های مخالف نظام حاکم با ایجاد اغتشاش و
ناامنی سعی در اعمال خواستههای خویش به دولت را دارند .هنگامی که میان خواستهای این گروه ها
با منافع کشورهای خارجی پیوند ب رقرار شود ،راه برای حضور و مداخله خارجی در این کشورها هموار
می شود که یکی از بهترین بستر برای رشد جریانهای تروریستی است(  .)Bellamy,2006برای مثال
این وضعیت در عراق بعد از سقوط صدام حسین توسط نیروهای چندمل یتی به رهبری آمریکا به علت
اضمحالل دولت مرکزی گروه های تروریستی به صورت فزاینده ای رشد یافته همچنین دخالت های
کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای موجبات بی ثباتی در سوریه را فراهم کرده و رشد گروه های تروریستی
چندمل یتی را موجب شده است .همچنین به دنبال جنگ با تروریسم و شکست طالبان در افغانستان ،این
فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت آرامش و ثبات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد ،اما حوادث
بعدی نشان داد گروه طالبان و القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعال هستند و زمینه های
تروریسم در کشورهای دیگر در حال گسترش است .بر پایه گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا در سال
 ، 2553عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته است .بر پایه این گزارش ،درصد اقدامات
تروریستی علیه مردم افغانستان %85 ،و علیه قوای آمریکا %45 ،در مقایسه با سال  2555افزایش داشته
است( .)Morelli,2009: 2
 -4روش تحقیق
روش مطالعه این پژوهش تحلیلی -توصیفی است و در جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای،
اسنادی ،نمودارهای پایگاه های جمع آور ی اطالعات ،نقشه های جغرافیایی و سایت های اطالعاتی استفاده
شده است .مساله پژوهش این است که آیا بین جنگ و مناطق بحرانی و بی ثبات و گسترش تروریسم
رابطه ا ی وجود دارد؟ و درصورتی که رابطه وجود دارد این رابطه از چه نوع است؟
متغ یرهای این پژوهش بر اساس مناطق جغرافیای بحرانی ناشی از جنگ و متغیر گسترش تروریسم
بر اساس مرگ وم یر ناشی از آن در نمودار y x ،نمایش داده شده است .در مورد محدودیت داده های این
پژوهش شایان ذکر است که ایوان اس  .شیهان بر اهمیت کیفیت داده ها در تحقیقات تروریسم چند مسئله
کلیدی ( در استفاده از داده ها) را متذکر شده است  .جدول زیر نشان می دهد که اختالف بین مجموعه
داده دو شرکت جمع آوری اطالعات راند و اتیراتی به چه اندازه اس ت که در نمودار شماره  0این اختالف
را مشاهده می کنید.
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نمودار :0مقایسه آمار سهماهه از حوادث تروریستی دو پایگاه داده2554 - 0998 ،
ITERATE vs. RAND MIPT

(شیهان)2502،
نکته دوم ،این است که بسیاری از این پایگاه اطالعاتی دادهایشان بوسیله پژوهشگران راستی آزمایی
نشده است و بسیاری از دادها به خاطر مسائل امنیتی به درستی بیان نمی شود و به مرور زمان دچار تغییر
می شوند و به روز نیستند( .)Sheehan,2012
 -9مباحث نظری
تروریسم معموالً به عنوان استفاده یا تهدید به خشونت برای پیشبرد یک علت سیاسی است .هیچ
اجماعی برای تعریف تروریسم وجود ندارد و تبدیل تعریف به اندازه گیری های کمیتی مشکل است و
در بسیاری از نقاط جهان آن را همچنان به صورت یک رویداد نسبتاً نادر است و به عنوان یک پدیده
بی ثبات کننده کشورها ،مناطق و جهان شناخته می شود .
 -8-0تعریف تروریسم از دیدگاه پایگاه راند 0و بروس

هافمن2

برای درک و شناخت بهتر از تروریسم در سطح جهان پایگاه  Randبرای ارائه اطالعات خود بدون
در نظر گرفتن گروه ها و هویت و ماهیت تروریست ها موارد زیر را تروریسم می نامد.
 خشونت یا تهدید به خشونت؛

 عملیات برای ایجاد ترس و وحشت؛
 هر اقدام خاص با اعمال زور؛
 انگیزه با اهداف سیاسی؛

 هر اقدامی علیه اهداف غیرنظامی که ممکن هست اقدام فردی یا گروهی باشد.
تروریسم به عنوان رفتارهای عمدی با ایجاد ترس از طریق خشونت یا تهدید به خشونت در دستیابی
به تغییرات سیاسی تعریف می شود  .همه اقدامات تروریستی شامل خشونت یا تهدید به خشونت تروریسم
نامیده می شود و به طور خاص عملیات طراحی شده ای که اثرا ت روانی گسترده و اهدافی فراتر از میزان
1. Rand
2. Bruce Hoffman
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قربانیان و یا حمالت تروریستی دارند به این معنا که القای ترس درنتیجه ارعاب ،گسترده تر از عمل
باشد و مخاطبان هدف که ممکن است یک گروه رقیب قومی یا مذهبی در کل کشور ،یک دولت ملی یا
حزب سیاسی و یا افکار عمومی باشد را شامل می شود  .اهداف تروریسم به نحوی طراحی شده است تا
از طریق تبلیغات تولیدشده توسط خشونت خود ،دنبال به دست آوردن اهرم ،نفوذ و قدرت برای ایجاد
تغییر سیاسی در هر دو سطح محلی و یا بین المللی می باشند.
 -2یافتههای تحقیق
 .0گسترش جنگ و تروریسم در جهان
حمالت  00سپتامبر  ،2550به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جهان و آغاز «جنگ علیه ترور » شناخته شده
است در این حمالت تقریباً  8555نفر کشته شدند که مرگبارترین حادثه تروریستی در تاریخ بشر است.
متعاقباً جنگ علیه ترور در سال  . 2558با حمله به افغانستان منجر شد .د ر نمودار زیر نشان می دهد که
اقدامات تروریستی به لحاظ جغرافیایی در مناطق جنگی بی ثباتی ایجاد می کند .مرگ ناشی از تروریسم
در سال های اخیر در تمام نقاط جهان کاهش ن یافته است .درحالی که اقدامات تروریستی در سال 2556
افزایش یافت.
نمودار :2رابطه و مرگومیر ناشی از تروریسم در جهان2555-0955 ،

(بهجز افغانستان از سال  2550و عراق از سال )2558

منبع( :پینکر)2500 ،
جدول زیر خالصه درصد حمالت تروریستی در ده کشور که باالترین آمار حمالت تروریستی قبل
و بعد از  00سپتامبر را در نشان می دهد که تروریسم پیش یازده سپتامبر در امریکا التین و آسیا
متمرکزشده بود ،اما بعد از  00سپتامبر به خاورمیانه منتقل شده است پس از  00سپتامبر پرو ،شیلی و
السالوادور به طور کامل از باالی لیست ناپدید می شوند و بیش از یک چهارم از تمام حمالت تروریستی
بین  00سپتامبر و  2553در عراق صورت گرفته است.
جدول :0درصد حمالت تروریستی قبل و بعد از حمالت تروریستی یازده سپتامبر
9/11/2001تا2008

1978تا9/10/2001
رتبه

کشور

درصد کل حمالت

کشور

1

کلمبیا

8.88

عراق

25.77

2

پرو

8.35

هند

9.48

3

السالوادور

7.38

افغانستان

9.03

4

درصد کل حمالت
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4

ایرلند شمالی

5.13

پاکستان

7.63

5

هند

4.61

تایلند

5.84

6

اسپانیا

4.14

فیلیپین

3.85

7

ترکیه

3.49

روسیه

3.65

8

شیلی

3.15

کلمبیا

3.22

9

سریالنکا

3.03

اسرائیل

2.89

10

فیلیپین

2.96

نپال

2.55

منبع.) Peace and Conflict, 2012(:

تغییر فعالیت های تروریستی جهان در نقشه زیر دیده می شود؛ که عمدتاً در کشورهای مسلمان و در
نتیجه جنگ ،اقدامات بی ثبات کننده و دخالت های نظامی سایر کشورها و یا اختالفات مذهبی رادیکال
و خشونت فرقه ای ناشی از عوامل مذکور در مناطق تحت نفوذ است.
نقشه  :0دادهها و نقشه جهانی تروریسم سالهای 2500-2552

منبع)The Economist(:
 -2گسترش تروریسم در کشورهای افغانستان ،عراق و سوریه
افغانستان از کشورهایی است که بعد از اعتالف علیه تروریسم به یکی از کانون های ترور تبدیل شد.
نمودار  8نشان می دهد که آمار تلفات تروریستی از سال  2555رو به افزایش است.
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نمودار :8آمار تروریستی در افغانستان

منبع)Statistam, 2016( :
نمودار زیر نشان می دهد که عراق با توجه به خلع قدرت حاکم ،بعد از جنگ خلیج فارس به یکی از
کانون های تروریستی تبدیل شده است.
نمودار :4تلفات تروریستی در عراق 2506

منبع)www.iraqbodycount.org(:
با توجه به منابع اطالعات مختلف در پا یگاه های آماری مقایسه دو نمونه از آمار تلفات تروریستی
در عراق که توسط دو پایگاه جمع آوری اطالعات گزارش شده نشان داده شده است.
نمودار :0تلفات تروریستی در عراق

منبع)Statista, 2016(:
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با وجود اتمام جنگ در عراق و افغانستان این دو کشور در صدر جدول قرار دارند و همچنین در
سوریه با توجه به ایجاد ناپایداری های گروه های ترور یستی این کشور رتبه اول را داراست.
نمودار :6تعداد کشتهشدگان بر اساس منطقه جغرافیای در جهان در سال 2500

منبع)Statista, 2016(:
خاورم یانه و شمال آفریقا یکی از کانون های درگیر جنگ و ناپایداری سیاسی درده های اخیر در جهان
بوده است و همین عامل موجب شده که آمار کشته شدگان در سال های بعد از جنگ که مبتنی بر گسترش
گروه های تروریستی است روند افزایشی داشته باشد .مقایسه دو جدول زیر نشان می دهد که حمالت
تروریستی مهم تر ین عامل باال بودن تعداد کشته شدگان هست.
نمودار  :5تعداد کشتهشدگان تروریسم در جهان بر اساس قاره

منبع)Statista, 2016(:
گروه های تروریستی را با توجه به ناحیه جغرافیایی به دودسته تقسیم میشوند .در سال های 2555
تا  2508القاعده و طالبان بیشترین حمالت و تعداد کشته شدگان را در افغانستان داشته اند و در مقایسه
با گروه های نوظهوری مانند بوکوحرام و داعش در عراق و سوریه این دو گروه نسبت به مدت زمان کمتر
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و بدون بازه زمانی  2504تا  2506که فعالیت بیشتری داشته اند  .این گروهای تروریستی چندملیت ی هستند
لذا گروه های تروریستی خطرناک تر ی را تشکیل می دهند.
نمودار :3آمار کشته و مجروحان توسط گروههای تروریستی( 2555تا )2508

منبع)Statista, 2016(:
درحالی که تروریسم در خاورم یانه در سال های اخیر در حال افزایش است موفقیت در مبارزه با
تروریسم در جای دیگر بوده است .یکی از نمونه های بارز جنبش جدایی طلب باسک در اسپانیا ،طی
سال های منتهی به  2500بوده است.
نمودار :9آمار تلفات تروریسم در کشور اسپانیا (گروه جداییطلب باسک)

منبع)ministrySpanish interior( :
 8-8-2عوامل ایجاد تروریسم و حرکات تروریستی
مارتا کرنشل و ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد ،استدالل می کند گروه های تروریستی یک
رفتار آگاهانه و یک تصمیم محاسبه شده بازیگران سیاسی است زمانی که نسبت قدرت دولت مرکزی
نسبت به رقیب زیاد باشد به وجود میآید (کرنشلو .)0930 ،کرنشلو 0عوامل تروریسم را به سه دسته
تقسیم می کند .
Corneshlu

3
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 -0عوامل موقعیتی :این عامل به دو بخش تقسیم میشود.
 0-0شرایطی که رفتارها را رادیکالی کرده و ایجاد انگیزه در برابر دشمن را تقویت میکند.
 0-2شرایط خاص (حوادث) منطقهای برای ایجاد رفتار است.
 -2اهداف استراتژیک:
 2-0بلندمدت؛ تغییرات سیاسی ،انقالب ،ملی مبارزه با یک نیروی اشغالگر ،جنبش اقلیتهای جداییطلب.
-2-2کوتاهمدت؛ به رسمیت شناختن و یا با توجه به تبلیغات برای خود این روند را ایجاد کنند.
 2-8بیاعتبار و مختل ساختن روند معمولی و ایجاد ضعف در دولتها.
 2-4نفوذ در نگرش عمومی با دو روش ترس یا همدردی.
 2-0تحریک عمومی و ایجاد کنش  -واکنش برای مشروعیت بخشیدن به نارضایتی خود.
 -8انگیزههای فردی :این در رابطه با روانشناسی و شخصیت تروریستها است.
 4-8-2اهداف کارکردی تروریست ها
برای تعیین موفقیت و شکست گروه های تروریستی در اعمال خرابکارانه دو موضوع را باید در نظر
گرفت یکی تعریف و هدف از اعمال تروریستی آنان چست؟ برای مثال در حمالت تروریستی یازدهم
سپتامبر القاعده به برج های دوقلو تجارت جهانی ،اگر هدف شکست و نابودی کشور آمریکا بود که
به وضوح به هدف خود نرسیده اند اما اگر هدف ایجاد رعب و وحشت افکار عمومی باشد به اهداف
خود دست یافتند.
با توجه به نتیجه ،دو دیدگاه مخالف اثربخشی در ادبیات وجود دارد .اولین فرضیه که تروریست ها
قادر به افزایش نفوذ در سیاست و افکار عمومی در سراسر جهان هستند .دیدگاه دوم معتقد است که
تروریست ها به ندرت به اهداف اصلی خود دست می یابند و گروه های تروریستی گرایش به عدم ثبات
و اختالل در نظم دارند و هدفشان به چالش کشیدن قدرت های مرکزی هست.
رابرت پیپ ، 0استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو ،از طرفداران این دیدگاه است که تروریس م
می تواند مؤثر باشد و تحقیقات خود را پیرامون تروریسم انتحاری متمرکز کرده است .پیپ می یابد که
حمالت انتحاری هدفش به چالش کشیدن دموکراسی است و تأثیرگذارترین نوع حمالت است
( .)Pape.2006: 203
تحقیقات اریک

گولد2

و استبان بیانگر این موضوع است که حمالت شهادت طلبانه در درگیری اعراب

و اسرائیل موجب عقب نش ینی اسرائیل و تمایل بیشتری به اعطای امتیازات ارضی به فلسطینی ها شده
است(  .)Gould,2010: 56جاکانا توماس 8با تمرکز بر درگیری های آفریقا در سال های 2505-0939
1 Robert Pape
2 Eric Gould
3 Jacana Tomas
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استدالل می ک ند که بین حمالت تروریستی گروه های شورشی و گرفتن امتیاز در مذاکرات در طول
جنگ های داخلی ارتباط وجود دارد( . (Jacana,2014:14
مکس آبرهام 0معتقد هست که تروریسم هیچ گاه موفق نخواهد بود او  23گروه سازمان یافته تروریستی
را توسط وزارت خارجه آمریکا در سال  2550تجزیه وتحلیل کرد و تحقیقات او نشان داد که گروه های
تروریستی تنها به  5درصد اهداف سیاسی خود از بین  42موضوع درخواستی خود رسیدند.
(  .)Abrahams,2006: 114البته باید به این نکته توجه داشت که بررسی علمی نتایج دادها نظریه
اولیه موفقیت تروریست را به چالش می کشد و نظریه استراتژیک تروریسم رفتار عقالنی را نیز رد می کند.
تحقیقات آدری کرونین 2بر روی  00گروه تروریستی نشان می دهد که گروه های تروریستی به صورت
متوسط پس از  9-0سال از هم فروپاشیده می شوند ( .)Cronin,2009: 98
 0-8-2مؤثرترین راه مقابله با گروه های تروریستی
همان طور که در تعاریف تروریست و اهداف تشکیل گروه های تروریستی گفته شد اهداف اصلی
گروه های تروریستی ،رسیدن به اهداف سیاسی از طریق اعمال رفتارهای خشونت آمیز نسبت به
غ یرنظامیان هست .لذا همان طور که در نمودار شماره  05مشاهده می شود و بر اساس تحقیقات انجام شده
مؤثرترین راه پایان دادن به اعمال تروریستی در درجه اول راه حل سیاسی هست .همچنین اقدامات
پیشگیرانه و پلیسی بعد از راه حل های سیاسی می تواند موجب فروپاشی گروه های تروریستی گردد .به
لحاظ دستیابی گروه های تروریستی به اهداف خود و پایان یافتن اقدامات تروریستی  05درصد را به
خود اختصاص داده است که با تحقیق آبرهام همسویی دارد .نبرد مسلحانه آخرین راه حل برای پایان
دادن به اعمال گروهای تروریستی است که  5درصد را شامل شده است.
نمودار  :05نحوه پایان دادن به اعمال تروریستی بین سالهای  0963تا 2556

1 Abrahams Max
2 Cronin Adore
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-2تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری
تروریسم یکی از تهدیدات بزرگ دنیا در قرن بیست و یکم است .جغرافیای تروریسم نشان می دهد
با شیوع جنگ و بحران در سطح فضاهای جغرافیایی بسترساز شکل گیری فعالیت های تروریستی می شود.
نمودارها و نقشه های این پژوهش نشان می دهد پس از وقوع جنگ در کشورهای افغانستان ،عراق و
سوریه تروریسم به صورت فزاینده ای رشد نموده است و گروه های تروریستی با توجه به خأل قدرت
اقدام به رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد رعب و وحشت شدید در بین غیرنظامیان پرداخته اند .تروریسم
پس از  00سپتامبر و بعد از حمالت نظامی آمریکا به خاورمیانه تحت عنوان جنگ با تروریسم گسترش
لجام گسیخته ای یافته است .گروه های هم پیمان القاعده اکنون در سوریه ،لبنان ،عراق ،افغانستان ،سومالی
و دیگر جاها عملیات می کنند و مرگ اسامه بن الدن رهبر القاعده نیز هیچ تأثیری روی اعضای آن نداشته
و آن ها همچنان به نبرد خود در مناطق مختلف جهان ادامه می دهند؛
صرف نظر از اختالف داده های که دو شرکت جمع آوری اطالعات ارائه کرده اند همچنان آمار و
نمودارها نشان می دهد که جنگ در عراق افغانستان و سوریه زمینه گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه
را ایجاد کرده آمریکا جنگ خلیج فارس علیه عراق و جنگ علیه تروریسم در افغانستان را شروع کرد که
نتیجه  05سال جنگ آمریکا در افغانستان و عراق ،گسترش تروریسم در منطقه بوده است و در حال
حاضر جنگ و ناپایداری سیاسی و ضعف حکومت های مرکزی در سوریه منجر به گسترش تروریسم به
اروپا شده است حمالت تروریستی در ترکیه ،فرانسه ،آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نتیجه بی ثباتی و
جنگ در فضاهای جغرافیای نواحی هم جوار بوده است .
نتایج تحقیقات نشان می د هد بهترین راه حل فیصله دادن به اقدامات گروه های تروریستی رویکرد
سیاسی و حل منازعات بر اساس گفتمان هست زیرا اکثر اهداف اقدامات تروریستی دستیابی به یک
هدف سیاسی است و از این طریق قدرت مرکزی را به چالش می کشند تا به اهداف خود دست یابند.
شایان ذکر است اقدامات امنیتی و پلیسی بیشتر حالت پیشگیرانه دارد و در وهله دوم می توان د کارساز
باشد؛ و آخرین راهکار پایان دادن به فعالیت گروه های تروریستی مبارزه مسلحانه است که نتیجه بخشی
بسیار کمی دارد.

منابع و ماخذ
 .0احمدی پور و دیگران .)0890( .جنگ نمادین در حوزه ارزشها .تهران :تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 02
شماره 250
 .2حافظ نیا ،محمدرضا .)0830( .اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :انتشارات پاپلی
 .8کریمی پاشاکی سجاد و دیگران . )0898( .تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهه اول هزاره سوم میالدی،
پژوهشهای روابط بینالملل :دوره  . 4شماره00
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ترورسیم آبی بحرانی نو در جهان؛ مطالعه موردی :سوریه
محمود احمدی 5استادیار اقلیمشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباسعلی داداشی رودباری ،دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
تغییرات آب و هوایی بیش از هر عامل دیگری میتواندبهطورفزایندهای امنیت ملی هر کشوری را تهدید مواجه
نماید .این دگرگونی در مناطق خشک و نیمهخشک که با کاهش بارش و افزایش دما همراه است چشمانداز مناسبی را
همراه نخواهد داشت .جنگ داخلی خانمانسوز سوریه که شعلههای آن در ماه مارس  2500میالدی برافروخته شد ناشی
از عوامل پیچیده مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی و زیستمحیطی بوده است  .پژوهش حاضر باهدف نقش تأثیرات آب،
خشکسالی و آبوهوا به ارزیابی شرایط جنگ در سوریه پرداخته است .به این منظور از دادههای هواشناسی (-0903
 2553میالدی) ،جمعیت ( 2502-0905میالدی) ،دبی ورودی رودخانه های کشور سوریه ( 2505-0985میالدی) ،مرور
منابع و اسناد علمی منتشرشده از کشور سوریه به واکاویی بحران حاضر پرداخته شد .نتایج نشان داد ،رودهای مرزی
مشترک سوریه با کشورهای ترکیه ،عراق و اردن مشکالت عدیده را برای این کشور به همراه داشت بطوریکه تنش
نخست سوریه بر سر آب با کشور اردن بر سر رودخانه یرموک در اوایل دهه  0995میالدی بوده است بعدها با بلندپروازی
ترکیه در احداث سدها بر سر رودخانه فرات و اجرای طرح آبی عظیم آناتولی بزرگ و آبگیری سد آتاتورک در سال
 0995میالدی و همزمانی کاهش مقدار بارش و دبی ورودی بر پیچیدگی این بحران افزوده است .افزایش  09میلیونی
جمعیت سوریه بین سالهای  0905تا  2502میالدی ،عدم مدیریت صحیح کشور به همراه تنوع پیچیده قومی و مذهبی
سوریه و از سوی دیگر و دخالتهای صهیونیستی-وهابی در مسائل داخلی کشورهای سوریه و عراق باعث شکلگیری
جنگ داخلی گستردهای در سوریه و کشورهای منطقه شده است .پژوهش حاضر ارتباطات پیچیده بین آب و درگیری
در سوریه را آشکار ساخته و یکی از راهکارهای برونرفت از این بحران را گفتگوهای مسالمتآمیز با کشورهای همسایه
بر سر تقسیم منابع آب و مدیریت حوضههای آبخیز میداند.

واژگان کلیدی :منابع آبی مشترک ،تغییرات آب و هوایی ،خشکسالی ،تروریسم ،سوریه
 -5مقدمه
تغییرات آب و هوایی پیامدهای عمیقی را بر کیفیت زندگی صدها میلیون از انسانها بجای گذاشته و در
آیندهای نهچندان دور نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت .چشمانداز تاریخی تغییرات آب و هوایی نشان
میدهد از عصر صنعتی تا به امروز انسان توانسته است اعمالنفوذ قابلتوجهی بر محیطزیست جهانی داشته
باشد این اعمال نفوذ از یکسو نوآوری و قدرت بشر را نشان داده و از سوی دیگر یک زنگ خطر جدی را
1. Email: 44ahmadi@gmail.com
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برای عواقب جبرانناپذیری که پدیده تغییر اقلیم میتواند داشته باشد به صدا درآورده است .گرم شدن کلی
کره زمین تنها به محیطزیست و آبوهوا برنمیگردد بلکه مسئله بسیار پیچیدهتر بوده و باید شاهد شکلگیری
یک فضای جغرافیایی جدید دنیای امروز باشیم.
اولین با در گزارش سوم هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (  )IPCCموسوم به  TARبود که این
0

2

مرکز برای اولین تغییرات آب و هوایی را بهعنوان یک مسئله سیاسی در دستور کار جهانی خود قرارداد
( .)IPCC,2001ارزیابی چهارم هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی نیز نشان داده است که با افزایش دما
یک سری اثرات احتمالی آبوهوا در مجموعهای از سامانههای طبیعی میتواند بهنوبه خود بهاحتمالزیاد بر
فعالیتهای انسانی داشته باشد (.)IPCC,2007
با توجه به گستره بالقوه و دامنهای از عواقب ناشی از تغییرات آب و هوایی تعجببرانگیز نخواهد بود که
نگرانیها در خصوص پیامدهای امنیتی افزوده شود .مسئله تغییرات آب و هوایی در سالهای اخیر به داغترین
بحث رسانهای و سیاسی تبدیلشده است بطوریکه در  05آوریل سال  2555میالدی مصادف با  23فروردین
 0836هجری خورشیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسهای تغییرات آب و هوایی را بهعنوان یک
مسئله امنیتی موردبحث قرارداد .باوجود نگرانیهای امنیتی تغییر اقلیم اظهارت در مورد پیامدهای امنیتی آن
تاکنون بر اساس حدس گمان استوار بوده است حتی هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی که بهعنوان
معتبرترین مرکز ارزیابی تغییرات آب و هوایی مشغول به فعالیت است تنها به کلیاتی در خصوصی تغییرات
آب و هوایی کنشهای انسانی اشارهکرده و در اکثر مواقع زمانی که به اظهارنظر در خصوص تغییرات آب و
هوایی و جنگ پرداخته است تنها به منابع دست دو و سه اکتفا کرده است .اکتبر سال  2558میالدی یک گزارش
به وزارت دفاع آمریکا (شوارتز و راندال )2558 ،8ارائه شد که در آن به ارائه یک نتیجه تلخ از تغییرات جوی
و اختالالت اجتماعی که میتواند برای ایاالتمتحده آمریکا باوجود بیاورد اشاره شد .حال با نگاهی به وضعیت
کنونی خاورمیانه و شمال آفریقا میتوان دریافت که سناریوی امنیتی آنان قابلقبول بوده است .دولت
ایاالتمتحده آمریکا با این استدالل که تغییرات آب و هوایی میتواند بهعنوان تهدیدی برای بیثباتی در برخی
از مناطق جهان تبدیل شود کارگروهی ویژهای را برای این چالش در نظر گرفت و اخیراً  00نظامی کارکشته
در زمینههای مختلف را نیز به تیم حاضر افزوده است (همان) چراکه ایاالت متحده آمریکا شواهد قابلتوجهی
از تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی در دست دارد ( .)2007 ،CNAآلمانها نیز نشان دادند که شواهد
قابل توجهی از اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی بهویژه در تعامل با مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود
دارد که میتواند منجر به افزایش پتانسیلهای درگیری شود (.)2007 ،WBGU

)1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
)2 The Third Assessment Report (TAR
3 Schwartz & Randall
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در سالهای اخیر پژوهشهایی بسیاری به نقش آب و اقلیم در ظهور مناقشات سیاسی جهان پرداختهاند؛
که به چند مورد از آنها اشاره میشود.
نورداس و گلدیچ )2555( 0به اثرات جنگآور بودن تغییرات آب و هوایی پرداختهاند آنان اشاره کردند که
بسیاری از عواقب بالقوه این تغییرات میتواند به مسیرهایی احتمالی برای بروز جنگ مبدل شوند .بارنت و نیل
ادجر )2555( 2تغییر آبوهوا ،امنیت انسانی و درگیریهای خشونتآمیز را کانون توجه خود قراردادند نتایج
پژوهش آنان نشان داد که تغییرات آب و هوایی بهطور فزاینده امنیت انسانی را در عصر در حاضر تضعیف
میکند .در آینده با کاهش دسترسی به منابع آب تازه میتواند منجر به تضعیف ظرفیت کشورها برای فرصت
و خدمات برای حفظ معیشت خود شوند.
تغییر آبوهوا ،منحنیهای نمایی ،منابع آب و تهدید بیسابقه برای بشریت عنوان پژوهشی است که توسط
گلیاک )2508( 8انجامشده است نویسنده تأکید کرده است تغییرات آب و هوایی غیرقابلاجتناب خواهد بود و
این تغییرات سیاره ما را بهطور فزایندهای تهدید مینماید و عدم قطعیت دیگر نمیتواند بهعنوان بهانهای برای
بیعملی استفاده شود چراکه این تغییرات خطرات اجتماعی بی شماری را به همراه خواهد داشت درنهایت
نویسنده پیشنهاد کرده است که با انجام تحقیقاتی جامعتر از سوری انجمنهای علوم جوی برای پیشبینی
شرایط جوی طرحی مناسبتر برای پاسخ به تغییرات منطقهای اقلیم بیابند.
گلیاک ( )2504در پژوهشی دیگر به ارزیابی آب ،خشکسالی ،تغییر اقلیم و جنگ در سوریه پرداخت.
بررسیهای این پژوهش نشان داده است که تمرکز درگیریها برای تغییر نظام حاکم در سوریه است ،اما
درگیریهای حاضر شامل یک مجموعه ،گسترده از عوامل مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی این کشور
است کهموجی از اصالحات سیاسی فراگیر در سراسر شرق میانه و شمال آفریقا ( )MENAرا به همراه داشته
است .آب و شرایط آب و هوایی نقش مستقیمی در بدتر شدن شرایط اقتصادی سوریه ایفا کردهاند .سابقهای
طوالنی در درگیری بر سر آب در این مناطق به دلیل کمبود طبیعی آب ،توسعه اولیه کشاورزی آبی و تنوع
مذهبی و قومی پیچیدهای وجود دارد .همچنین میتوان به پژوهشهای گلدیتچ و همکاران ،)2556( 4هوئرلینگ
و همکاران ،)2502( 0بریسنجر و همکاران )2508( 6و بوزکورت و سن )2508( 5اشاره کرد.
در خاورمیانه پیشرفتهای برقآبی و کشاورزی برخالف سایر نقاط جهان موجب نگرانیهای بینالمللی
شده است ،رودخانه فرات بهترین مثال از این نوع از نگرانیهاست .این رودخانه از کوههای جنوب ترکیه
سرچشمه گرفته و از طریق کشور سوریه به عراق واردشده و ازآنجا به خلیجفارس راه مییابد .سوریه و عراق
1 Nordås & Gleditsch
2 Barnett & Adger
3 Gleick
4 Gleditsch and et al.
5 Hoerling and et al.
6 Breisinger and et al.
7 Bozkurt & Sen
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بهشدت به این منابع آبی وابستگی دارند هرگونه توسعه باالدست میتواند نگرانیهایی را برای این دو کشور
به ارمغان آورد .در سال  0954عراق؛ سوریه را تهدید به بمباران سد الثوره در سوریه کرده و سربازان انبوهی
را عراق در امتداد مرز مستقر کرد ادعای دولت عراق مبنی بر کاهش جریان آب توسط سد نامبرده توسط کشور
سوریه بوده است؛ اما ترکیه طرحهایی بلند پروازانه تری را اجرا کرده است این طرح برای افزایش تولید برقآبی
و آبیاری دو میلیون هکتار از زمینهای این کشور بوده است .سد آتاتورک بهعنوان بزرگترین سد ترکیه در
سال  0995ساخت آن به پایان رسید؛ اما این پایانی برای بلندپروازی ترکها نبوده و ساخت  20سد را در
حوضه آناتولی را با عنوان پروژه آناتولی بزرگ به اجرا درآوردند .هرچند دولت وقت ترکیه پیش از آبگیری
سد آتاتورک به دو کشور سوریه و عراق هشدارهایی بهمنظور مدیریت منابع آبیشان مبنی قطع موقت رودخانه
فرات برای آبگیری بخشی از سد آتاتورک داده بود .در اواسط سال  0995تورگوت ازوال 0رئیسجمهور وقت
ترکیه کشور سوریه را محکوم به پشتیبانی از شورشیان کرد ترکیه کرد ،چراکه دولت ترکیه منابع آبی ورودی
این کشور را تحت تأثیر قرار داده است .این اقدام ترکیه پیشدرآمدی برای تیرهوتار شده هر چه بیشتر روابط
کشورهای منطقه گردید .پژوهش حاضر به تأثیر آب و اقلیم در ایجاد گروههای تندرو تروریستی پرداخته است.
 -4روش تحقیق
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است .این
کشور از شمال با ترکیه ،از شرق با عراق ،از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین
همسایه است .دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است شکل (.)0
موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک داشته است.
جنگ داخلی سوریه از سال  2500آغاز شده و موجب ویرانیها و ناامنیهای گسترده در آن شده است .لذا
پژوهش پیش رو به نقش آب ،خشکسالی و آبوهوا در شکلگیری جنگهای داخلی این کشور پرداخته است.
شکل ( )0موقعیت کشور سوریه در جنوب غرب آسیا

1 Turgut Ozal
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در پژوهش حاضر دادههای هواشناسی ( 2553-0903میالدی) ،جمعیت ( 2502-0905میالدی) ،دبی
ورودی کشور سوریه ( 2505-0985میالدی) از تارنمای اینترنتی وزارت بازگانی ،اداره کل آمار و جمعیت
سوریه و سازمان ملل متحد جمع آوری گردید .همچنین پژوهش حاضر از رویکرد روش تحقیقی پستمدرن
بهره برده است به این منظور با مرور منابع دستاول از سایر پژوهشها و اسناد موجود کشور سوریه به ارزیابی
بحران موجود پرداخته شد .در بخش تحلیل آب و خشکسالی ابتدا دبی ورودی رودخانه فرات به کشور
سوریه؛ از دادههای جریان ساالنه اندازهگیری شده رودخانه فرات را برای دوره  0985تا  2505میالدی در
طرابلس سوریه واقع در پاییندست مرز سوریه و ترکیه استفادهشده است ،در بخش تحلیلهای هواشناسی و
خشکسالی از دادههای  00ایستگاه هواشناسی صافیتا ،طرطوس ،حمیم ،الذقیه ،القامشلی ،حلب ،سلمی ،ازرع،
تل-ابیض ،حسکه ،رقه ،خارابو ،الدیر-زور ،پالیمرا و النبک طی دوره آماری  0903تا  2553میالدی استفادهشده
است .برای تحلیل خشکسالی از شاخص بارش استانداردشده ( )SPIو تحلیل روند از آزمون نا پارامتریک
من-کندال بهره بردیم.
شاخص بارش استانداردشده 0با اختالف بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی خاص محاسبه میشود
مک کی و کلسیت )0998 ،2و سپس با تقسیمبر انحراف معیار ،به دست میآید .رابطه (.)0
X 
()0

بهمنظور ارزیابی روند دادهها از آزمون نا پارامتریک من-کندال 8استفادهشده است .آزمون ابتدا توسط من
( )0940ارائه و سپس توسط کندال ( )0950توسعه یافت و کاربرد آن توسط سازمان جهانی هواشناسی
توصیهشده است (خلیلی و بذرافشان .)0838 ،از نقاط قوت این روش میتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای
سریهای زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند ،اشاره نمود .اثرپذیری ناچیز این روش از مقادیر
حدی که در برخی ازسریهای زمانی مشاهده میگردند نیز دیگر مزایای استفاده از آن است.
این روش در مباحث علوم محیطی بهطور گستردهای کاربرد دارد .در آزمون من-کندال نمره  Zرابطه
( )2محاسبه میگردد:

s 0
s 0
s 0

if

if
if


s 1

x


)var( s

Z 
x  s  1

)var( s


)(2

در این رابطه  Sنشانه تفاوت مقادیر با یکدیگر و ) var(sواریانس  Sاست که:
1 Standardized Precipitation Index
2 McKee & Klesit
3 Mann-Kendall
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n 1 n

) s    k  1sgn( x j  xk
j

k 1

)(8
n  (n  1)(2n  5)  
18

Var ( s) 

)(4
که  nتعداد مشاهدات سری x j ،و  xkنیز به ترتیب دادههای  jام و  kام سری میباشند sgn .تابع
عالمت است که شرح آن در رابطه شماره ( )0آمده است.

( x j  xk )  0

if

( x j  xk )  0
( x j  xk )  0

if
if

 1

sgn( x)  0

 1
)(0

 عاملی مربوط به تصحیح پراش درصورتیکه دادههای تکراری در اطالعات وجود داشته باشد (رابطه
 )6میباشد.
m

)   t (t  1)(2t  5
i 1

)(6
 tتعداد دادهها مشاهدهشده و  mمعرف تعداد سریهایی است که در آنها حداقل یک داده تکراری
وجود دارد.
 -9نتایج و بحث
در سال های اخیر ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی کانون توجه بسیاری از گزارشها و
پژوهشهای محققین مختلف با تمرکز بر امنیت قرارگرفته است (نورداس و گلدیتچ2555 ،0؛ متهیو و همکاران،2
2555؛ بوهانگ و همکاران .)2553 ،8بطوریکه مسئله حاضر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در سه
سال  2559 ،2555و  2500در نظر گرفتهشده است .ارتش ایاالتمتحده آمریکا در گزارشها اسنادی ( QDR
 )2010; CNA 2007به این موضوع توجه ویژهای داشته است .درگیریهای مربوط به آب در اشکال
مختلف رخ میدهد ،ازجمله اختالف بر سر دسترسی به آب و کنترل سامانههای آبی؛ که میتوان به هیرمند
1 Nordas and Gleditsch
2 Matthew et al.
3 Buhaug et al.

03

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

بین ایران و افغانستان و دجله و فرات بین کشورهای ترکیه و عراق را مثال زد .هدف قرار دادن زیرساختهای
آب و سامانههای آن در طی درگیریهای معمولی و اقدامات تروریستی و استفاده از آب بهعنوان یک سالح
در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری قرارگرفته است .شاید به تعبیری بتوان گفت که افزایش خشونت در
سالهای اخیر و تشکیل گروههای تندرو تروریستی همچون القاعده ،طالبان ،دولت اسالمی (دانش) ،جبهه
النصره ،الشباب ،بوکو حرام و صدها گروه اینچنینی در پی اختالفات پیچیده توسعه منطقهای ،فعالیتهای
اقتصادی ،ایدئولوژیهای مسموم شکلگرفتهاند؛ اما نکتهای که کمتر بدان توجه شده است و با نگاهی ژرف
میتوان به بازواکاویی آن پرداخت نمایشنامه آب است درگیریهای اخیر بهخصوص در سوریه ،عراق ،لیبی
فارغ ازآنچه پیشتر عنوان گردید از هر نوعی بهندرت ،اگر نگوییم هرگز ،در پی آنیک نمایشنامه مشترک
داشتهاند و آن آب بوده است .بهاینترتیب ،هرگونه تحلیل و یا تالش در کاهش خطرات ناشی از اختالفات
منطقهای باید روابط و عوامل ،آب را سرلوحه این دست از مطالعات قرارداد .سوریه بهترین مثال از یک درگیری
بزرگ و پیچیده است که ارتباط مستقیم آب موجب از هم پاشیدن سوریه و تشدید جنگهای داخلی گستردهای
شده است.
بنابراین سهم ناچیز منابع آب شیرین جهان از مجموعهی آبها (کمتر از یک درصد) توزیع ناهمگن منابع
آب شیرین در مناطق مختلف ،بهویژه فقر شدید منابع شیرین در آسیا و بخصوص خاورمیانه و سرانجام افزایش
بیست برابری مصرف آب در سطح جهان ،سه چالش جدی است که که باید بر سر آن جنگید و یا اینکه با
استفاده از ارتشهای نظامی و نیروهای دولتی به کنترل آن پرداخت؛ و شاید دور از واقعیت نبوده که برخی از
ژئوپلیتیسن ها سده کنونی را سده هیدروپلتیک می دانند و بر این باورند که بیشتر درگیریها و جنگهای
منطقهای در جهان به دلیل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود (کاویانی.)0834 ،
هیدروپلتیک به مطالعهی اثر تصمیمگیریهای مربوط به استفاده از آب در شکلگیریهای سیاسی در روابط
میان دولتها و مردم حتی در یک کشور میپردازد (مجتهد زاده .)0830 ،به بیانی واضحتر هیدروپلیتیک به
مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انسانی ،ملتها و دولتها میپردازد؛ اعم از اینکه در داخل
کشورها و یا بین آنها و دارای ابعاد فرا کشوری ،منطقهای ،جهانی و بینالمللی باشد (حافظ نیا.)0830 ،
مسائل مربوط به آب و درگیریهای بینالمللی در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری هم در ادبیات سیاسی
و هم عمومی قرارگرفته است (وستینگ0936 ،0؛ الیوت0990 ،2؛ هومر دیکسون0994 ،8؛ الهنس0999 ،4؛ یوفی
و همکاران2558 ،؛ وولف2555 ،؛ گلئیک2505 ،؛ مالون .)2508 ،0ادبیات حاضر و آنچه در منابع مختلف آمده
است اغلب بر انواع دیگریها ازجمله نزدیکی فرهنگی و قومی (همانند کردهای عراق و سوریه) نوع حکومت

1 Westing
2 Elliott
3 Homer-Dixon
4 Elhance
5 MALONE
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و تقسیم ثروت ،خشکسالی و رشد سریع جمعیت (نمونه بارز سوریه) استفاده میگردد؛ اما تعدادی از مطالعات
موردی نیز وجود دارند که به تجزیهوتحلیل مرتبط با درگیریهای مختلف مربوط به آب در حوضهها و
رودخانههای بینالمللی تدوینشده است.
بازتاب اثرات تغییرات اقلیمی و امنیت ملی بهجایی رسیده است که در سالهای اخیر شاهد تولد واژگانی
جدید بانامهای امنیت انرژی ،0امنیت آب ،2امنیت غذایی 8و امنیت آب هوایی 4بودهایم .تغییرات آب و هوایی
پیش از آنکه نگرانی زیستمحیطی و غذایی باوجود آورده باشد با امنیت ملی کشورها گرهخورده است بطوریکه
تنش آب منجر به اضمحالل مواد غذایی و صنایع شده که بهموجب آن شاهد شکلگیری موجهای نارضایتی
از دولتها شده و شرایط را برای هرجومرج و جنگ داخلی همانند آنچه در سوریه ،یمن و عراق شاهد آن
هستیم و حتی انقالب مهیا میسازد .اگر نگاهی تکبعدی به مسائل سیاسی و امنیتی داشته باشیم پیوند انقالب
با تغییرات آب و هوایی کمی اغراقآمیز به نظر میرسد ولی اگر نگاهی به وضع اقتصادی ،کشاورزی ،صنعت،
حملونقل و صدها مورد اینچنینی دیگر در قبل از شکلگیری رگههای انقالب از سال  2505به تا امروز در
منطقه خاورمیانه که با عنوان بهار عربی یاد میشود داشته باشیم وضع بهنوعی دیگر خودنمایی مینماید؛ شاهد
مجموعهای بیسابقه و در حال جریان از قیامها ،راهپیماییها و اعتراضات در کشورهای عمدتاً عرب نشین
شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا هستیم .حاکمان در تونس ،مصر لیبی و یمن از قدرت ساقطشدهاند ،قیام
مدنی در بحرین و سوریه فوران کرده است .تظاهرات بزرگ در الجزایر عراق ،اردن ،کویت ،مراکش و سودان
گسترش پیداکرده است و اعتراضات جزئی که در لبنان ،موریتانی ،عمان ،عربستان سعودی و صحرای غربی
رخداده است و نیز در مرزهای اسرائیل در ماه مه  2500برخوردهایی اتفاق افتاده است .همه و همه قبل از
ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی به بدتر شدن وضع اقتصادی کشورهای نامبرده برمیگردد که پرواضح است
که اگر کشوری آب نداشته باشد نه اقتصاد دارد و نه کشاورزی و وضع بدان جا ختم میگردد که شرایط از
حالت عادی خارجشده و موجی از اعتراضات شکل میگیرد .شاید تولد واژه جدید در خاورمیانه و شمال
آفریقا با عنوان «انقالب اقلیمی» درخورتر واژگانی همچون بهار عربی باشد .از سوی دیگر با نگاهی گستردهتر
و میتوان در آینده شاهد بروز جنگهای اقلیمی نیز باشیم که باوجود تنشهای فیمابین کشورهای هند و
پاکستان و هند و چین که پیشتر عنوان گردید دور از انتظار نمیباشد.
رشد سریع جمعیت و پیشرفت اقتصاد بیسابقه دو دهه اخیر آسیا بخصوص جنوب شرق و غرب این قاره
کهن همراه با افزایش مصرف آب بوده است که در سامان این پیشرفت اختالفات و تکاپو بر سر به دست
آوردن منابع آب شیرین در درجه اول به یک عامل جدی و تیرگی موقعیت رفتار سیاسی بین کشور تبدیلشده
1 energy security
2 water security
3 food security
4 Climate security
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است .تهدید حاضر که با آشکارتر شدن نقش تغییر اقلیم نمود عینیتر یافته است بطوریکه گزارشها نشان
میدهد که دولت قطر خود را برای ساخت مخازن یکهفتهای آب شیرین بودجهای  8میلیارد دالری تخصیص
داده است؛ امارات نیز طرحهای مشابهی را بررسی میکند ،موج جدید تروریسم در منطقه جنوب غرب آسیا
و حمایت ای مستقیم رژیم صهیونیستی ،عربستان صعودی ،کویت ،قطر و امارات متحده عربی و بعضاً تهدیدات
علیه جمهوری اسالمی ایران ،کشورمان را بر آن داشته است که همواره تهدید به بستن تنگه هرمز کند؛ شاید
در نگاه اول تهدید ایران تنها به فلج کرده بازارهای نفتی منتهی گردد؛ اما سناریوی بستن تنگه هرمز بسیار
پیچیدهتر از این خواهد بود نباید از خاطر برد که بخش اعظم آبهای شیرین کشورهای عربستان صعودی،
کویت ،قطر و امارات متحده عربی از همین تنگه هرمز حمل میشود و شاید همین تهدید بالقوه به عامل مهمی
تبدیلشده است تا این کشورها را از ترس محاصره آبی و جنگ آب به طرحهای عجیبوغریبی کشانده است.
امارات قصد دارد آب یخهای کوههای آمریکای جنوبی برای خود تهیه کند و کارمندان رسمی آن کشور
هماینک یخچالهای کوهستانی شیلی را بررسی میکنند .شاید بتوان گفت جنگ آب در خاورمیانه قدمتی
بهاندازه ظهور انسان در این منطقه استراتژیک دارد؛ در دوره معاصر مهمترین جنگ آب را میتوان به جنگ
خلیجفارس نسبت داد که در آن یگانهای صدام حسین در  0990به کارخانههای تولید آب آشامیدنی ضربه
وارد کرده و حاال هم این خطر بالقوه وجود دارد که فرایند مشابهی در صورت بروز اختالف در خلیجفارس
رخ دهد.
مشکالت سیاسی و جنگ داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا درنتیجه عامل پیچیدهای ازجمله تنشهای
سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی ،فرسایش اقتصادی کشورهای منطقه از یکسو و یک موج اصالحات سیاسی فراگیر
در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا ) (MENAاز سوی دیگر است .در اینجا ،آب و شرایط آب و هوایی نیز
نقش بسزایی در بدتر شدن شرایط اقتصادی کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق داشته است .جنگ بر
سر آب در مناطق خشک و نیمهخشک جهان تنها به دهههای اخیر مربوط نمیشود بلکه سابقهای طوالنی بر
سر این ماده حیاتی وجود داشته ،بطوریکه می توان با گذری اجمالی در سیر تاریخ با نگاهی به اسطورهها،
افسانهها و سفرنامهها تا مستندات متعلق به دولتها و حکومتها و در دوران مدرنتر با واکاوی علمی
گزارشها و اخبار هرروزه رسانهها بسیاری از این جنگها و اختالف را بازواکاویی کرد که کانون توجه این
دست از درگیریها بر دولت-ملت تمرکز داشته است (گلئیک0998 ،0؛ وولف .)2555 ،2کامالً روشن است که
بشر محیط را تحت تأثیر قرار میدهد؛ تا چه حد میتوان در برابر نظریه موضعگیری کرد؟ درک این رابطه در
حقیقت تجلیگر قلب درگیریهای زیستمحیطی خواهد بود و میتوان اکسیری برای مقابله با آن ارائه داد.

1 Gleick
2 Wolf
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بر اساس قواعد آماره حقوق بینالملل در ارتباط باصالحیت سرزمینی ،هوایی و دریایی کشورها و همچنین
معاهدههای دوجانبه و چندجانبه فیمابین دولتها همچون معاهده چندجانبه وین کشور دارنده ذخایر آبی
درواقع حق دارد این ذخایر را بهتنهایی بدون در نظر داشت منافع همسایگان در اختیار داشته و آنها را بکار
ببرد .موارد زیادی در جهاندیده میشود مبنی بر اینکه در بخش سرچشمه رود در یک کشور و بخش پایاب
آن در کشور دیگری است .این امر سبب اختالفات جدی میشود که نمونههای آن در جهان بسیار است بهطور
مثال هند و پاکستان تا به امروز سه بار بر سر رودخانهها و منابع آبی در حال جنگ بودند در آستانه اختالف
جدید به خاطر ذخایر آبی قرار گرفتند .اسالمآباد دهلینو را به خاطر «تروریسم آبی» و تصاحب آبها بر اثر
ساخت نیروگاه برقآبی بروی رود مرزی «هند» متهم کرده و هند متهم به کاری کرده تا کشور همسایه از آبیاری
محروم گردیده و اقتصاد آن را متزلزل کرده است .چین هم با هند مسائل مرتبط به آب دارد .طرحهای برقآبی
چین بروی براهماپوترا و دیگر رودخانههای تبت این خطر را برای هند باوجود آورده است تا میلیونها
کشاورزان هندی از آب محروم شوند (خبرگزاری اسپوتینگ .)2506 ،در غرب آسیا سدهای آتاتورک ،کبان،0
کارآکایا 2بر روی سرچشمههای رودخانه فرات توسط کشور ترکیه مشکالت کمآبی بسیاری را برای کشور
عراق و حوضه آبریز فرات به وجود آورده است و که موجب مناقشات سیاسی بسیار بین دو کشور در سالهای
اخیر شده است بطوریکه بعد از ظهور دولت اسالمی (دانش) در عراق بغداد چندین بار آنکارا به دخالت در
امور داخلی عراق متهم کرده است که اگر کمی ژرفتر به قضیه نگریسته شود میتوان سناریوهایی از نمایشنامه
آب و تروریسم آبی را مشاهده کرد.
همه رودخانههای سوریه یعنی دجله ،فرات ،عاصی و یرموک با کشورهای همسایه مشترک هستند و تنش
بر سر آب در سوریه در عصر حاضر را میتوان از تنش با کشور اردن در اوایل دهه  0995میالدی پیش از
ساخت و بهرهبرداری سد بر روی رود یرموک توسط کشور سوریه عنوان کرد ،ولی یرموک هیچگاه نتوانسته
نقشی به پررنگی رود فرات در اختالف کشور سوریه با همسایگان خود بر سر منابع آبی داشته باشد این تنشها
در طول چند دهه گذشته (بهطور مشخصتر پس از ساخت سد آتاتورک در سال  0995میالدی) پررنگتر
شده؛ اما سؤالی که دراینبین به وجود میآید این است که سد آتاتورک در حقیقت عامل اصلی کاهش آب
ورودی به کشورهای سوریه و عراق است نزدیک به ربع قرن است که احداثشده چرا آتش جنگ سوریه در
سال  2505میالدی برافروخته شد؟ در پاسخ به این سؤال با واکاوی نقش اقلیم میتوان دریافت که همزمانی
کاهش مقدار بارش و دبی ورودی بر پیچیدگی این بحران افزوده است .شکل ( )0جریان ساالنه اندازهگیری
شده رودخانه فرات را برای دوره  0985تا  2505میالدی در طرابلس سوریه واقع در پاییندست مرز سوریه و

1 Keban
2 Karakaya
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ترکیه نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود از سال  2505افت ناگهانی چشمگیری در مقدار آب ورودی
به کشور سوریه اتفاق افتاده است.
شکل ( )0دبی متوسط رودخانه فرات در طرابلس (منبع)UN-ESCWA, 2013 :

افزایش جمعیت نقش مهمی در این آسیبپذیری آب و هوایی و هیدرولوژیکی بازی کرده است .همانطور
که در شکل ( )2پیداست جمعیت سوریه از  8میلیون نفر در سال  0905به بیش از  22میلیون نفر در سال
 2502رسیده است ،این در حالی است که آمارهای خود کشور سوریه نشان میدهد که در همان سالی که
سوریه  22میلیون نفر جمعیت داشته سرانه آب تجدید پذیر و در دسترس به ازای هر نفر  0055مترمکعب
بوده است که این مقدار در سال  2502به کمتر از  565مترمکعب بر ثانیه کاهشیافته است بر اساس
تقسیمبندی های صورت گرفته توسط سازمان خواروبار کشاورزی جهانی این مقدار در رده منابع آب کمیاب
قابلتقسیم بندی است.
نمودار  :0جمعیت سوریه از  0905تا  2508میالدی

منبع( :وزارت بازرگانی 0سوریه)2508 ،
1 Department of Commerce
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برآورد پتانسیل آبیاری در کشور سوریه حاکی است که  0/9میلیون هکتار از زمینهای کشور قابل آبیاری
و کشت هستند .وقتی از سخن آب آنهم در مقیاس کالن به میان میآید باید به خاطر داشت که منابع آبهای
سطحی رودخانههای سوریه از منابع مشترک مرزی تغذیه میشوند ،یعنی اقتصاد و خودکفایی غذایی سوریه
به توافق و سازگاری با کشورهای همسایه که رود مشترک دارند بستگی دارد .در سال  2554میالدی مساحت
زمینهای مجهز به آبیاری  0489055هکتار برآورد گردید که این مناطق نیز به شکل نابرابری در کشور
توزیعشدهاند .برای مثال حسکه ( 88/0درصد) ،رقه ( 08/6درصد) ،حلب ( 08/0درصد) ،حما ( 05/6درصد)
و دائر و از-زور ( 05/0درصد) را از کل این زمینها در اختیار داشتهاند (دفتر مرکزی آمار سوریه.)2556 ،0
آبیاری سطحی سنتی  35درصد از سامانه آبیاری این کشور را تشکل میدهد که محصوالت غالب گندم و جو
را کشت مینمایند .آمارهای خود کشور سوریه نشان میدهد بهرهوری منابع آبی کمتر از  65درصد است .در
سطح ملی اندازه متوسط مزارع دیم  9/2هکتار و مزارع آبی  8/6هکتار است همین خرده مالکی نیز نقش مهمی
را در تلفات آب و درگیری گستردهتر با دولت در پی دارد.
عالوه بر مشکالت اشارهشده در بخشهای کشاورزی و سامانههای آبیاری کشور سوریه منابع آب شیرین
نسبت به درخواست کلی کشور کمتر است ،البته این امر را باید به تنوع باالی هیدرولوژیکی این کشور نیز
نسبت داد .گزارشهای مختلف نشان میدهد که سوریه بین سالهای  0955تا  2550میالدی شش خشکسالی
بزرگ را تجربه کرده است .پژوهشهای مهتدی )2508( 2نشان داد که بارشهای زمستانه که بخش اعظم این
کشور را تشکیل میدهد به یکسوم مقدار طبیعی خود در سالهای اخیر رسیده است بطوریکه پایدارترین
خشکسالی کشور در سال  2556شروع و در سال  2505به پایان رسیده است .جابجایی فصول بارشی و کاهش
آن به یکسوم مقدار طبیعی به شکست برنامههای کشاورزی کشور ،عقبماندگی اقتصاد و جابجایی بیسابقه
جمعیت در کشور منتهی گردید .فمیا و ورل )2508( 8از این خشکسالی بهعنوان بزرگترین خشکسالی تمدن
کشاورزی در منطقه هالل خصیب یادکردهاند .همانطور که مشاهده شد افزایش بیسابقه جمعیت ،کاهش
جریان آب ورودی به کشور و خشکسالی به سابقه؛ موجب طیف گستردهای از اعتراضات بهسوی دولت فعلی
سوریه (بشار اسد) به همراه داشته است که درنتیجه آن کنترل دولت مرکزی از اداره کشور دچار مشکالتی
عدیدهای گردید چراکه به دلیل تنوع مذهبی و قومی پیچیده سوریه بهراحتی امکان هرگونه شورشی عمومی را
به همراه داشته است .از سوری دیگر حمایتهای همهجانبه سعودی-صهیونیستی از یکسو و دخالتهای
کشورهای غربی -آمریکایی از سوی دیگر سوریه را به بهشتی برای تروریستها تبدیل کرده است که شاهد
چنین درگیریهای در کشورهای منطقه هستم.

(1 CBS (Central Bureau of Statistics
2 Mohtadi
3 Femia & Werrell
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شکل ( )8موقعیت مکانی  00ایستگاه هواشناسی کشور سوریه را نشان میدهد .دوره زمانی دادهها برای
 0903تا  2553میالدی که در مناطق مختلف آب و هوایی این کشور قرارگرفتهاند استفاده شده است.
شکل  -8موقعیت ایستگاههای هواشناسی منتخب سوریه ( 2553-0903میالدی)

جدول ( )0نتایج آماری برای دوره  0903تا  2553میالدی  00ایستگاه هواشناسی منتخب سوریه نشان داده
است که خشکسالی های شدید فصلی و ساالنه مکرری در بسیار از مناطق کشور رخداده است .بر اساس
تجزیهوتحلیلهای سری زمانی  SPIفصلهای بارانی نشان داد که روند منفی برای زمستان و بهار در تمام
مناطق مشاهدهشده است .روند مثبت در  05ایستگاه در فصل پاییز مشاهده میگردد .برای بیشتر ایستگاههای
مطالعاتی تغییرات مهمی در جابجایی فصول بارشی مشاهده میشود و روند یکنواخت تنها در برخی از
ایستگاهها مشاهده میشود .بهطورکلی برای بخش غالب کشور یک تمایل به افزایش خشکسالی وجود دارد و
در تمام مناطق مربوطه شاهد افزایش تعداد روزهای خشک و کاهش روزهای تر هستیم.
اهم نتایج بهدستآمده از واکاویهای بارش در سوریه را میتوان بدین شرح بیان نمود:
 -0در طی نیمقرن گذشته شاخص بارش استانداردشده ( )SPIحدود  5/0تا  0نمره کاهشیافته است.
 -2ارزیابی ضرایب همبستگی بین زمان دیدبانی و بارش نشان داده است کل منطقه (بهجز بخشی کوچکی
در مرز شرقی با عراق) دارای مقدار منفی بوده است.
 -8مناطق مرطوب سواحل دریای مدیترانه شاهد بیشترین روند منفی بودهاند.
 -4سامانههای آب هوایی فعال در منطقه به سمت مناطق شمالیتر جابجا شدهاند این امر را میتوان درروند
بارش در ایستگاههای شمالی و کشور ترکیه مشاهده کرد ،از سوی دیگر فعالیتهای انسانی در تشدید روند
فعلی نقش مهمی داشتهاند و با توجه به شرایط فعلی کشور این امر در آینده تشدید تر خواهد شود.
جدول ( )0روند شاخص بارش استانداردشده ( )SPIبرای دوره موردمطالعه
بهار

زمستان

پاییز

ایستگاه

بهار

زمستان

پاییز

ایستگاه

-5/59

-1/58

+1/18

تل-ابیض

-1/44

-1/12

+1/16

صافیتا
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-5/26

-1/53

+1/13

حسکه

-1/53

-1/17

+1/15

طرطوس

-5/20

-1/13

-1/12

رقه

-1/46

-1/52

+1/17

حمیم

-5/25

-1/13

+1/19

خارابو

-1/95

-1/41

+1/112

الذقیه

-5/08

-1/12

+1/55

الدیر-زور

-1/95

-1/57

-1/13

القامشلی

-5/50

-1/12

+1/14

پالمیرا

-1/15

-1/52

+1/48

حلب

-5/59

-1/54

-1/17

النبک

-1/18

-1/16

-1/51

سلمی

-1/59

-1/12

-1/15

ازرع

 -2نتیجه گیری
درگیریهای سوریه که در سال  2502میالدی آغاز و امروز به اوج خود رسیده است ریشههای سیاسی،
مذهبی ،اجتماعی ،اختالفات ایدئولوژیک و نابسامانیهای اقتصادی در هر دو بعد منطقه و جهانی داشته و
شرایط زیستمحیطی نقش قابلتوجهی در بدتر شدن این شرایط ایفای نقش کردهاند .پژوهش حاضر به نقش
آب ،آبوهوا و خشکسالی در شرایط سیاسی-اجتماعی سوریه پرداخته است .فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی
سوریه که خود موضوع پژوهشی دیگری است تنوع آب هوایی ،تغییر هیدرولوژی منطقهای و خشکسالی های
شدید در اواسط دهه  2555میالدی همراه با آبیاری ناکارآمد موجی از نارضایتیها و اعتراضات مردمی نسبت
به دولت مرکزی سوریه روانه داشته است از سوی دیگر تنوع باال ایدئولوژیکی سوریه و پیشینه فعالیت گروههای
تندرو مذهبی همچون القاعده و طالبان شرایط کشور سوریه که آماده یک جنگ تمامعیار داخلی بوده است
همهچیز را برای شروع یک درگیری گسترده منطقهای فراهم آورد بطوریکه امروزه دامنههای آن به عراق ،مصر،
لیبی ،یمن و دهها کشور عربی -آفریقای کشیده شود ،حتی کشورهای حامی تروریسم منطقه بخصوص گروه
تروریستی موسوم به دولت اسالمی (دانش) از حمالت این گروه در امان نیستند ،بطوریه که فرانسه بارها صحنه
حمالت دانش قرارگرفته که میتوان به انفجارهای قبل از کنفرانس کاپ  ،20حمالت خونین پاریس و نیس
اشاره کرد .آلمان ،عربستان سعودی ،ترکیه و انگلیس نیز از این حمالت بینصیب نبودهاند .نتایج این پژوهش
نشان داده است که خشکسالی های اخیر بهعنوان شاخصی برای تغییرات زودرس آب و هوایی از یکسو،
کاهش بارش و افزایش دما بهعنوان تغییرات آب هوایی ،سدسازیهای عظیم ترکیه و کاهش جریان ورودی
رود فرات بهعنوان مهمترین منبع آبی کشورهای سوریه و عراق ضررهای جبرانناپذیری را به بخشهای
کشاورزی و صنعت کشورهای عراق و بخصوص سوریه وارد کرده است .به دنبال این مشکالت بیثباتیهای
سیاسی و منطقهای بسیاری را به همراه داشته است .ذکر این نکته ضروری است که ظهور گروه تندرو تروریستی
در منطقه خاورمیانه معادله چندی متغیره و پیچیده بوده است چراکه ریشههای اولیه ناامنی با دخالتهای آمریکا
و با حمله به کشور عراق آغاز گردید از سوی دیگر وجود رژیم جعلی اسرائیل در منطقه و حاکمان وهابی-
صعودی در منطقه که بزرگترین آتشافروزان جنگ در دنیا هستند عاملی دیگری در بینظمیها و ظهور
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 اقلیم و خشکسالی است که در بدتر شدن،گروه های تندرو در منطقه است ولی آنچه واضح است نقش آب
 در میان تمام گزینههایی که برونرفت از باتالق سوریه پیشنهادشده.این شرایط نقش تعیینکنندهای داشتهاند
است قطعاً بهبود در کارایی مصرف و بهرهوری آب و نظارت در بخش کشاورزی و توافق بر مدیریت و
.اشتراکگذاری رودخانهها در مرزهای سیاسی میتواند بهترین راهکار برای مقابله بحران سوریه باشد
 سپاسگزاری-2
در پایان جا دارد از زحمات جناب آقای علی رحمتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه
.شهید بهشتی بهمنظور راهنمایی الزم در بخش حقوق دریاها ورودهای مرزی نهایت قدرانی را به عملآوریم
)PETER H. GLEICK( همچنین نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از پرفسور پیتر گلیاک
.پژوهشگر اندیشکده پافسیک برای ارسال برخی از منابع مرور شده به عمل میآورند
منابع و ماخذ
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تحلیل زمینههای شکلگیری و فعالیت گروههای تروریستی در جهان اسالم
جواد اطاعت ،دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر دبیری ،0دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
تروریسم یکی از اساسی ترین بحران سده جاری در جهان اسالم است .کشورهای اسالمی شاهد
بیشترین تعداد حمالت تروریستی و باالترین میزان آسیب پذیری در مقابل این پدیده هستند .در بین 05
کشوری که بیشترین حمالت تروریستی را در سال های اخیر تجربه کردهاند  3مورد آنها جزو کشورهای
اسالمیاند .گروه های تروریستی زیادی مانند داعش ،جبهه النصره ،القاعده ،الشباب ،بوک الحرام و
ابوسیاف در مناطق مختلف جهان اسالم فعالیت می کنند .مسئله اصلی این پژوهش که با روش توصیفی-
تحلیلی و با استفاده از گزارش های بین المللی و منابع کتابخانه ای انجا م شده است ،شناسایی و تحلیل
دالیل ریشهای شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در جهان اسالم است؟
به نظر میرسد شکل گیری و گسترش تروریسم در میان کشورهای اسالمی تحت تاثیر عوامل متعددی
است .بنیادهای فکری و اعتقادی بویژه فقه سیاسی برخی از علمای اهل سنت از جمله ابن تیمیه ،سید
قطب ،ابوعبداهلل مهاجر ،یوسف القرضاوی و ...همینطور تقابل سنت و مدرنیسم در دنیای اسالم و گسترش
پدیده جهانی شدن ،فقر اقتصادی ،تحول در گفتمان حاکم بر نظام بین الملل از پارادایم دو قطبی به
سلسله مراتبی در حال گذار و ایجاد خلع قدرت ،رقابت قدرتهای جهانی و منطقه ای در منطقه خاورمیانه،
فرهنگ قومی و عشیره ای و فقدان رویکردهای دمکراتیک است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد عوامل مختلف درونی مانند استبداد سیاسی حکومتها و ضعف
دموکراسی ،ضعف نفوذ اجتماعی دولت و فرایند ملت سازی ،تکثر قومی -مذهبی و فضاهای فاقد
ح اکمیت در کنار عوامل خارجی همچون ترویج اندیشه های افراطی و تکفیری ،رقابت ژئوپلیتیکی
قدرت ها و حمایت برخی دولت ها باعث شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی شده است.
واژگان کلیدی :تروریسم ،جهان اسالم ،بحران ژئوپلیتیکی ،گروههای تروریستی ،کشورهای اسالمی.

1. Email: a.a.dabiri1365@gmail.com
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-5مقدمه
کشورهای اسالمی همواره درگیر بحران های متعدد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فضایی و ژئوپلیتیکی
بوده اند .یکی از مهمترین بحران های ژئوپلیتیکی که در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای اسالمی را
درگیر کرده و به شدت جهان اسالم را تهدید می کند ،بحران تروریسم است .شکل گیری و فعالیت
گروه های تروریستی سازمان یافته در کشورهای اسالمی خود منشأ بسیاری از بحران های دیگر از جمله
فروپاشی اقتصادی ،بی ثباتی سیاسی ،مهاجرت ،آوارگی و همچنین نفوذ و حضور قدرتهای غیراسالمی
و فرامنطقه ای در قلمرو جهان اسالم شده است .بررسی آمار و اطال عات جهانی و رصد اخبار مربوط به
حمالت تروریستی به خوبی نشان می دهد که کشورهای اسالمی نه تنها در صدر حمالت گروه های
تروریستی قرار دارند؛ بلکه فضای این کشورها کانون اصلی شکل گیری ،فعالیت و ساماندهی حمالت
تروریستی در مقیاس جهانی شده است .امروز گروه های تروریست ی همچون الشباب ،بوک الحرام در
کشورهای اسالمی آفریقایی ،القاعده ،جبهه النصر و داعش در خاورمیانه ،طالبان و شبکه تروریستی
حقانی در جنوب آسیا(افغانستان و پاکستان) حمالت تروریستی گسترده ای را سازماندهی میکنند .از
سوی دیگر تروریسم شکل گرفته در جهان اسالم عمدتاً تحت تاثیر نظام اعتقاد مذهبی(وهابیت و سلفی
گرایی) شکل گرفته است به طوری که می توان آن را موج مذهبی تروریسم در جهان اسالم بنامیم .رشد
و گسترش تعداد و محدوده عملیاتی گروه های تروریستی این مسئله را مطرح می کند که چه دالیل و
عواملی موجب شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در جهان اسالم شده است؟ در این پژوهش
تالش شده است عوامل درونی و بیرونی که در شکل گیری گروه های تروریستی در جهان اسالم بیشترین
تاثیرگذاری را دارند شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند.
-4روش تحقیق

روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات م بتنی بر آمار ،گزارشات و

شاخص های معتبر بین المللی و همچنین منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
سوال پژوهش :چه عواملی در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در جهان اسالم بیشترین
تاثیر را دارند؟
فرضیه :به نظر می رسد ضعف دموکراسی و حکومت های استبدادی ،ضعف نفوذ اجتماعی دولت و
ملت سازی ،وجود فضاهای فاقد حاکمیت و کشورهای شکننده ،تکثر قومی -مذهبی ،رشد و ترویج
اندیشه های افراطی و تکفیری و همچنین حمایت دولتی و استفاده ابزاری از تروریسم توسط قدرتهای
جهانی و منطقه ای از عوامل شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در جها ن اسالم باشد.
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-9مبانی و آموزههای نظری
اصطالح تروریسم در زبان انگلیسی برای اولین بار در سال  0023م مورد استفاده قرارگرفت (Alex
) .P Schmid,1997: 12تروریسم با مفهوم جدید خود ،پس از انقالب کبیر فرانسه در سال  0539م
مطرح شد .انقالبیون فرانسوی تروریسم را در فاصله زمانی سال های  0539 -0590به عنوان شیوه و
روشی رسمی اعمال می کردند .تاکنون هیچ تعریف جامع و مانعی از تروریسم که مورد توافق تمام
کشورها و سازمان ه ا باشد ارائه نشده است .دانشگاهیان ،سیاست مدارن ،کارشناسان امنیتی و
روزنامه نگاران تعاریف مختلفی از تروریسم را ارائه م ی دهند .به طوری که در برخی از تعاریف به طرز
عمل سازمان ها ی تروریستی تاکید می شود و در برخی دیگر ،به انگیزه و شخصیت تروریست ها پرداخته
می شود ،عده ا ی نیز به شیوه عمل فردی تروریست ها می پردازند(  .)Ganor,2002: 290از سوی دیگر
تروریسم برای عده ا ی یک جرم محسوب می شود ،در حالی که برای دیگران فعالیتی است که از سوی
خدا تکلیف شده است ،برای برخی یک عمل مشخص برای کسب و حفظ قدرت به شمار می آید و
عده ا ی آن را به عنوان یک اقدام در برابر ظلم و ستم توجیه می کنند ،برای عده ای نیز تروریسم به معنی
حمله به صلح و امنیت است و برای دیگران تالشی برای جستجوی هویت محسوب
می شود(  .)Lazare,2002:13بنابراین تعریف تروریسم بسیار مجادله برانگیز است .شاید به همین دلیل
است که بیش از  202تعریف در مورد تروریسم وجود دارد که از این تعداد 95 ،مورد آن ها از سوی
حکومت ها و دیگر نهادها به کار گرفته می شود(  .)Spencer, 2006: 3با این حال برای رسیدن به یک
تعریف مورد اجماع ،باید به مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های تروریسم توجه شود .از جمله مهم ترین
ویژگی های تروریسم که در اکثر تعاریف وجود دارند عبارت اند از بکارگیری خشونت ،داشتن اهداف
سیاسی ،هدف قرار دادن غیر نظامیان ( )Ganor, 2002: 294-295و ایجاد فضای رعب و وحشت.
بنابراین با توجه به این ویژگی ها ،تروریسم و حمالت تروریستی عبارت است از« :استفاده یا تهدید به
استفاده از خشونت(با ابزارهای مختلف) توسط فرد ،گروه و یا دولتی بر علیه اتباع(عمدتاً غیر نظامی)
یک یا چند کشور به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه هدف و دستیابی به اهداف سیاسی »(اطاعت
و دبیری.)63 :0898 ،
در حال حاضر کشورهای اسالمی از جنوب شرق آسیا تا شبه قاره هند و از جنوب غرب آسیا تا
شمال آفریقا میزبان گروه های تروریستی بزرگ و کوچکی هستند که حمالت تروریستی متعددی را بر
علیه دولت و ملت های مسلمان انجام می دهند .گروه های تروریستی فعال در کشورهای اسالمی به جز
معدودی از گروههای تجزیه طلب و قومی م انند پ.ک.ک و ارتش آزادی بخش بلوچستان ،عمدتاً دارای
هویت و ماهیت مذهبی هستند .مهمترین این گروه های در جدول شماره  0آورده شده است.
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جدول  :0مهمترین گروههای تروریستی مذهبی در کشورهای اسالمی
نام گروه
القاعده

اهداف سیاسی

منطقه فعالیت

خاورمیانه ،آفریقا ،شبهقاره ،شرق آسیا اخراج غربیها و غیرمسلمانان از سرزمینهای اسالمی و ایجاد یک خالفت اسالمی در
سراسر جهان.

داعش

عراق ،سوریه

ایجاد خالفت اسالمی در منطقه شامات

جبهه النصره

سوریه

ایجاد خالفت اسالمی

الشباب

سومالی

ایجاد خالفت اسالمی

بوکو حرام

شمال نیجریه ،شمال کامرون ،جنوب اجرای شریعت اسالمی و نهایتاً تأسیس یک حکومت بر اساس شریعت اسالم
نیجر ،چاد

طالبان

مناطق مرزی افغانستان و پاکستان

ایجاد یک خالفت اسالمی براساس تعالیم و برداشت های سلفی از دین اسالم

لشکر طیبه

کشمیر ،پاکستان ،جنوب آسیا

تشکیل یک دولت اسالمی در جنوب آسیا و آزادی مسلمانان کشمیر هند اعالم شده است.

سپاه صحابه

پاکستان و شبه قاره

ضدیت با شیعیان و ایجاد پاکستان سنی مذهب

شبکه حقانی

افغانستان و پاکستان

مقابله با دولت افغانستان و شکل دهی به حکومت اسالمی

ابوسیاف

جنوب فیلیپین

خودمختاری مسلمانان غرب میندانائو و مجمعالجزایر سولو

 -2-9میزان تاثیرپذیری کشورهای اسالمی از تروریسم
بعد از جنگ جهانی دوم ،حدود صد کشور ،هدف حمالت تروریستی قرار گرفته اند .تقریباً دوسوم
این حمالت در دو دهه گذشته صورت گرفته اند و کشورهای محل وقوع این حمالت هنوز هم در
معرض این تهدیدند 84 .کشور از این صد کشور جزو کشورهای مسلماناند( کوهن.)030 :0835،
شکل  :0توزیع فضایی حمالت تروریستی از سال  0955تا  2500م.

GlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png

آمار چند سال اخیر حاکی از آن است که تمرکز جغرافیایی حمالت تروریستی بیش از پیش افزایش
یافته است ،به طوری که در سال  2505و  2500بیش از  50درصد از کل حمالت تروریستی در جنوب
آسیا و خاورنزدیک اتفاق افتاده است %30 .حمالت تروریستی در این دو منطقه ،در سه کشور عراق،
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افغانستان و پاکستان به وقوع پیوسته است .از سوی دیگر ،در سایر مناطق و قاره ها ،برخی از کشورها
بیش از همسایگان خود شاهد حمالت تروریستی بوده اند .در قاره آفریقا ،سه کشور مسلمان سودان،
نیجریه و سومالی بیشتر تعداد حمالت تروریستی را تجربه کرده اند .این امر برای کشور ترکیه در اوراسیا
نیزصادق است .بنابراین تاثیرپذیری کشورها از تروریسم یکسان نیست ،براساس آمار و اطالعات سال
 ، 2508کشور عراق با امتیاز  05از  05باالترین تاثیرپذیری را از تروریسم و حمالت تروریستی داشته
است و بعد از آن کشور افغانستان با امتیاز  ، 9389پاکستان با امتیاز  ،9385نیجر یه با امتیاز  3303و سوریه
با امتیاز  3302قرار دارند ) .(Global terrorism index, 2014: 8در سال  2504با تقویت گروههای
تروریستی در سوریه و عراق و گسترش دامنه حمالت آن ها ،اوضاع در این دو کشور بحرانیتر شد .به
طوری که میزان مرگ و میر ناشی از درگیری با تروریست ها در کشور عراق از  3هزار نفر در سال 2508
م به بیش از  03هزار نفر در سال  2504رسید .شرایط در سوریه از این هم وخیم تر بود و تنها در سال
 2504بیش از  52هزار نفر غیر نظامی در نا آرامی های این کشور جان خود را از دست دادند( Global
.)Peace Index, 2015: 25
شکل :2میزان تاثیرپذیری کشورها از تروریسم و حمالت تروریستی در سال 2508

))Global terrorism index, 2014: 8

-2یافتههای تحقیق
در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در کشورهای اسالمی و به تبع آن آسیبپذیری باالی
جهان اسالم از آن دالیل مختلف داخلی و خارجی وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -0-4حکومت های استبدادی و عدم امکان فعالیت سیاسی مسالمت آمیز
شاخص دموکراسی اکونومیست یک تصویر کلی از دموکراسی در سراسر جهان ارائه میدهد .بر این
اساس  065نظام حاکم بر  065کشور جهان از نظر سطح دموکراسی مورد سنجش قرار گرفته اند .در این
شاخص پنج معیار « فرایند انتخابات و کثرتگرایی»« ،آزادیهای مدنی»« ،عملکرد دولت»« ،مشارکت
سیاسی» و «فرهنگ سیاسی» مورد توجه قرار گرفته است .براساس امتیاز هر یک از کشورها در این
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شاخص ها ،جایگاه آنان در یکی از چهار طبقه بندی «دموکراسیهای کامل» « ،دموکراسیهای ناقص»،
«رژیم های ترکیبی» و «رژیم های اقتدارگرا» قرار می گیرند .با بررسی جایگاه کشورهای اسالمی در این
طبقه بندی مشخص می شود هیچ از این کشورها دارای دموکراسی کامل نیستند و تنها سه کشور
اندونزی«رتبه  ،»49تونس«رتبه  »05و مالزی «رتبه  »63در طبقه بندی دموکراسی های ناقص قرار میگیرند.
همچنین  05کشور اسالمی در طبقهبندی رژیم های ترکیبی جای می گیرند و بقیه کشورهای اسالمی دارای
رژیم های اقتدارگرا هستند( ) The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015

جدول  :2رژیمهای اقتدارگرا در جهان اسالم
نام کشور

رتبه دموکراسی

نام کشور

رتبه دموکراسی

سوریه

066

عمان

042

ترکمنستان

062

قزاقستان

045

عربستان

065

گینه

086

تاجیکستان

003

مصر

084

ازبکستان

003

قطر

084

یمن

004

کویت

020

لیبی

008

نیجر

020

سودان

000

اردن

025

آذربایجان

049

الجزایر

003

امارات

043

عراق

000

افغانستان

045

پاکستان

002

بحرین

046

فلسطین

005

جیبوتی

040

نیجریه

053

گامبیا

048

بورکینافاسو

056

نویسندگان متعدد از جامعه شناسان تا انقالبیون معتقدند که سرکوب(ظلم) باعث برانگیختن خشونت
سیاسی می شود(  .)Schmid, 1983ضعف دموکراسی و وجود حکومت های اقتدارگرا در کنار نبود
فرهنگ سیاسی تساهل و تسامح در کشورهای اسالمی یکی از دالیل شکلگیری گروه های افراطی و
تروریستی است .نبود فضای سیاسی کثرت گرا و برخورد شدید با هر گونه صدای معترض و مخالف
باعث شده است بسیاری از گروههای سیا سی اپوزیسیون به اقدامات خشونت آمیز سیاسی برعلیه
حکومت های اسالمی مبادرت ورزند .مصادق عینی چنین فرایندی را می توان در برخورد شدید
حکومت های سوریه با مخافان سیاسی و شکل گیری گروه های تروریستی مشاهد کرد .در واقع گروههای
سیاسی اپوزیسون هنگامی که فضایی برای اب راز مخالفت و اعالم موضع نداشته باشند از حمالت مسلحانه
و تروریستی استفاده می کنند .بنابراین کنار گذاشتن بسیاری از اقلیتهای قومی -مذهبی و ح تی اکثریت
جمعیت از فعالیت ها و مشارکت های سیاسی و محرومیت های شدید سیاسی -اقتصادی در کشورهای
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اسالمی زمینه پیوستن و انجا م اقدامات خشونت آمیز را بر علیه حکومت ها است .از سوی دیگر بسیاری
از دولت های اقتدارگرای کشورهای اسالمی از ابزار تروریسم بر علیه رقیبان منطقهای و دیگر دولتهای
اسالمی استفاده می کنند .حمایت و استفاده دولت سعودی و قطر از تروریست های جبهه النصره و داعش
نمونه ای از حمایت های دولت های استبدادی از تروریسم است.
 -2-4ضعف دولت در نفوذ اجتماعی و فرایند ملتسازی
نفوذ اجتماعی که یکی از گرایش های روانشناسی اجتماعی است در حوزه رهبری و مدیریت گروه
و جامعه جایگاه خاصی دارد ،زیرا مدیر و رهبر نیازمند نفوذ هستند .نفوذ اجتماع ی به عنوان تغییر در
افکار ،احساسات ،نگرش ها و رفتارهای فرد در نتیجه تعامل با افراد یا گروه های دیگر تعریف شده است.
نفوذ اجتماعی فرایندی است که در آن فرد رفتار یا عقاید خود را به صورت واقعی در نتیجه اثرگذاری
دیگر تغییر میدهد(  .(Sociology encyclopediaکمبود نفوذ اجتماعی دولت را می توان با نبود یا
عمل نکردن نهادهای دولتی اندازه گیری کرد .این کمبود نفوذ به دیگر سازمان ها اجازه میدهد حضور
و نفوذ خود را افزایش دهند(  .)Rabasa and et al,2007: 7فضاها و مناطقی که در آنها نفود اجتماعی
دولت پایین تر است به طور بالقوه پتانسیل بیشتری برای حضور سایر سازمان ها و نهادهای غیردولتی
دارند .در بسیاری از کشورهای اسالمی نیز به دلیل ضعف آرمان سیاسی یا علت وجودی و مرزبندی
مصنوعی؛ دولت نفوذ چندانی در بدنه اجتماعی جمعیت ندارد.
نظام آموزشی که یکی از ابزارهای حکومت ها برای نزدیکی اقوا م و گروه های مختلف جمعیتی در
یک کشور و نهایتاً ایجاد یک هویت ملی است در کشورهای اسالمی بسیار ضعیف و تحت تاثیر نظام
اعتقادی مذهبی و قومی است .بنابراین نفوذ اجتماعی پایین در گروه های مختلف جمعیتی بسیار از
کشورهای اسالمی و نبود آرمان سیاسی مشترک و در نتیجه بح ران هویت در این کشورها زمینه را برای
نفوذ سازمان های تروریستی و گروه های افراطی فراهم آورده است.
شکل  : 8میزان با سوادی بزرگساالن در سال 2504

)(UNESCO Institute for Statistics, June 2014
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 -8-2تکثر قومی -مذهبی
بسیاری از کشورهای اسالمی دارای تنوع قومی -مذهبی قابل توجهی هستند به طوری که می توان
آن ها را کشورهای چند قومی یا چند مذهبی نامید .اگرچه تنوع قومی مذهبی در بسیاری از کشورهای
دنیا امر عادی و پذیرفته شده ای است ،در برخی از کشورها اسالمی ،فرقه گرایی مذهبی و قوم گرایی
افراطی موجب شده که خشونت های قومی -مذهبی میان اقوام و مذاهب مختلف گسترش فزاینده ای
یابد؛ خشونت هایی که ،با اهداف سیاسی ،غ یرنظامیان و گروه های قومی -مذهبی دیگر را هدف قرار
می دهند .در واقع تنوع قومی مذهبی در کنار تعصب و عدم تساهل رقابت ها و خشونت ها ی غیرقابل
کنترل را در برخی از کشورهای اسالمی ایجاد کرده است .به طور مثال عراق از جمله کشورهای خاورمیانه
است که پس از جنگ جهانی اول و با اراده قدرت های اروپایی از به هم پیوستن سه والیت پیشین
امپراتوری عثمانی یعنی بغداد ،بصره و موصل پا بر عرصه وجود نهاده است .گروه های مذهبی و قومی
کرد سنی ،عرب شیعی و عرب سنی در کشور عراق از دیرباز رقابت های شدیدی با یکدیگر داشتهاند و
هم گرایی و تساهل اندکی را نسبت به یکدیگر به خرج می دهند .تنوع قومی -مذهبی و روابط غیر
مسالمت آمیز میان گروههای قومی -مذهبی در دیگر کشورهای اسال می را نیز می توان یافت .خشونتها
و درگیرها میان پشتونها و تاجیک ها در افغانستان ،شیعیان و گروه های سلفی و وهابی در پاکستان،
علوی ها و سنی ها در سوریه منشا بسیاری از اقدامات تروریستی و شکل گیری گروه های افراطی است.
در واقع تکثر قومی -مذهبی به همراه قوی تر بودن هویت قومی و مذهبی در مقایسه با هویت ملی یکی
از زمینه های انجام اقدامات خشونت آمیز مذهبی و قومی و بوجود آمدن گروه های تروریستی است.
 -4-4رشد و ترویج اندیشه های افراطی و تکفیری
از آنجا که اکثر قریب به اتفاق گروه های تروریستی در کشورهای اسالمی دارای ما هیت مذهبی و
اهداف ایدئولوژیک هستند ،مهمترین و تاثیرگذار ترین دالیل شکل گیری و رشد این گروه ها در چهار
دهه گذشته در جهان اسالم حاصل ترویج و رشد اندیشه های مذهبی افراطی همچون وهابیت و دیوبندی
بوده است .در واقعا ماهیت و تعالیم خشونت آمیز و تکفیری چنین فرقهها یی عامل اصلی بسیاری از
خشونت های تروریستی در کشورهای اسالمی است .وهابیت یکی از موفق ترین جریان های ساختگی
است که با مدیریت قدرت های استکباری توانسته اتحاد امت اسالمی را به تفرقه و تشتت تبدیل کند.
وهابیت اولین جریان در تاریخ اسالم بود که معنای جهاد را توسعه داد و جنگیدن با مسلمانان مخالف
خود را جهاد و مخالفان خود را کافر و واجب القتل دانست(علی بخشی .) 00 :0894 ،یکی دیگر از
فرقه ها یی که مسئول بسیاری از حمالت تروریستی در منطقه جنوب آسیاست ،فرقۀ انحرافی «د یوبندی»
است  .این فرقۀ مذهبی که منشأ آن از هند بریتانیا بو د ،امروز در پاکستان بسیار گسترده شده است.
دیوبندی ها با مکتب امامان شیعه به شدت مخالف هستند و هرگونه تفسیر و نوآوری در منابع مذهبی را
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رد می کنند .از سال  0945که فتوایی از دارالعلوم دیوبند به عنوان حوزه علمیه مادر در اوتارپرادش هند،
مبنی بر کافر بودن شیعیان صادر شد ،چندین گروه تروریستی در جهاد عل یه شیعیان شرکت کردند .از
مهم تر ین گروه تروریستی که تحت تأث یر اعتقادات این فرقه عل یه شیعیان اقدامات تروریستی انجام می دهد
«سپاه صحابه » نام دارد که در سال  0930تأسیس شده است .عالوه بر این ،درگیری های خونینی میان
دیوبندیه و دیگر فرقه های اهل سنت ،مانند بر یلوی (اهل سنت ،والجماعت) به وقوع پیوسته است .بریلوی
که از تصوف و ش یوه های سنتی در اسالم تأث یر پذیرفته است ،به عنوان یک واکنش در برابر تالش های
افراطی فرقه دیوبندی ،شکل گرفت .این جنبش درگیری های ب سیاری با مکتب دیوبندیه در جنوب آسیا،
مخصوصاً پاکستان داشته است .از سوی دیگر ،تأس یس مدارس دینی وابسته به فرقه دیوبندی و وهابیت
در جنوب آسیا خطر برخوردهای فرقه ای و اقدامات تروریستی را به شدت افزایش داده است .به طوری
که فقط در کراچی پاکستان حدود  0055مدرسه د یوبندی وجود دارد .این شهر در سال ها ی اخیر تبدیل
به یکی از شهرهای اصلی برای خشونت های فرقه ای و اقدامات تروریستی شده است Kolstad
) .)wig,2009: 18وجه مشترک تفکر دیوبندی و وهابیت در احیای خالفت اسالمی ،ضدیت با شیعیان
و مخالفت بافرهنگ و تمدن غربی است  .مهم ترین اصل در اندیشه سیاسی دیوبندی و سایر گروه های
بنیادگرای افراطی از جمله طالبان ،احیای اصل «خالفت اسالمی» در نظام سیاسی اسالم است .آنچه که
مسلم است توسعه اندیشه های مذهبی افراطی و غیرانسانی زیربنای فکری شکلگیری گروههای و
سازمان های تروریستی مذهبی همچون داعش ،القاعده و جبهه النصره در جهان اسالم را تشکیل میدهد.
از سوی دیگر گسترش چنین اندیشه هایی که از باورهای مذهبی برای جذب نیرو و انجام حمالت
تروریستی استفاده می کنند باعث شده که حمالت انتحاری به عنوان خطرناک ترین شکل حمالت
تروریستی در کشورهای اسالمی فراوا نی بیشتری یابد.
 -0-4کشورهای شکننده و وجود فضاهای فاقد حاکمیت
فضاهای فاقد حاکمیت به نواحی گفته می شود که نفوذ دولت در جامعه ضعیف است و بخش قابل
توجهی از ساکنان انحصار دولت در استفاده از زور را به رسمیت نمی شناسند .ضعف نفوذ دولت میتوان
به سه شکل ناقص ،رقا بتی یا حکمرانی رها شده باشد « .حاکمیت ناقض» نشان می دهد یک حکومت
فاقد ظرفیت الزم برای اعمال قدرت یا تهیه کاالها در منطقه است « .حاکمیت رقابتی» نشان میدهد
حکومت قدرت کافی برای حفظ حضور و میزانی از نفوذ را دارد؛ اما نه به اندازه ای که مردم محلی را
به مشروعیت انحصاری حکومت متقاعد سازد« .حاکمیت رها شده» نیز نشان می دهد دولت تالش برای
کنترل و تعهد به یک فضا را کامالً رها کرده است( . )Rettig,2013: 3-4فضاهای فاقد حاکمیت آخرین
صورت خارجی نگرانی های مستمر درباره حاکمیت حکومت ها هستند که موجب تشدید بی ثباتی شده
و پناهگ اه مناسبی برای بازیگران غیردولتی خشن فراهم می آورد که حمالت خود را از آنجا آغاز کرده
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یا فعالیت های مجرمانه را دنبال کنند(  .)Keister,2014: 1تقریبا تمام فضاهای فاقد حاکمیت در درون
کشورهای به اصطالح شکننده قرار دارند .کشور های شکننده حکومت هایی اند که حق انحصاری قدرت
آن ها در مقابل بازیگران غ یردولتی با چالش مواجه شده و از سوی دیگر ،در کنترل سرزمین و مرزهای
ملی ناتوان هستند .شاخص کشورهای شکننده به طور ساالنه رتبه  053کشور را براساس میزان ثبات و
فشاری که این کشورها با آن رو به رو هستند مشخص می کند .براین اساس کش ورها براساس میزان
پایداری و یا بی ثباتی در یک طیف «یازده تایی» قرار می گیرند که یک طرف آن را کشورهای « بسیار
پایدار» و طرف دیگر را کشورهای «بسیار آشوبزده» در برمی گیرند .در این شاخص متغییرهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و نظامی متعددی مورد سنجش قرار می گیرند .با بررسی جایگاه کشورهای
اسالمی در این شاخص مشخص می شود که هیچ یک از کشورهای اسالمی در طیفهای «بسیار پایدار»،
«پایدار» و «بسیار باثبات» قرار نمی گیرند .این در حالی است که  85کشور اسالمی در قسمت دوم طیف
یعنی در بین کشورهایی با « هشدار افزایش یافته» تا «بسیار آشوب زده» قرار دارند(جدول شماره  .)8این
امر نشان دهنده تعدد کشورهای شکننده در جهان اسالم است .از سوی دیگر کشورهای بی ثبات و
شکننده یکی از پناهگاهها و مکان های ایمن برای رشد و فعالیت گروه های تروریستی است .از لحاظ
نظری ،کشورهای شکننده گروه های ترور یستی بیشتر را در خود جای می دهند و بیشترین میزان حمالت
تروریستی را تجربه می کنند .همچنین ،شهروندان این کشورها بیشتر به گروه ها ی تروریستی می پیوندند
و در اقدامات آنها شرکت می کنند(اطاعت و دبیری .) 024 :0890 ،بنابراین قلمرو بسیاری از کشورهای
اسالمی به دلیل بی ثباتی و عدم توانایی در کنترل سرزمین به فضایی امن برای فعالیت تروریستها تبدیل
شده است .نمونه آنرا می توان در کشور افغانست ان ،پاکستان ،یمن ،سودان ،سوریه و عراق مشاهده کرد.
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)(The Fund for Peace, 2016: 6-7
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جدول  : 8جایگاه کشورهای اسالمی در شاخص کشورهای شکننده در سال 2506

-

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

شکل  :4توزیع فضایی حکومتهای ورشکسته

)(The Fund for Peace, 2016: 5
 -6-2حمایت دولتی و استفاده ابزاری از تروریسم
یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد و قدرت گیری گروه های تروریستی در کشورهای اسالمی
شده است حمایت مستقیم یا غیر مستقیم تجهیزاتی ،اطالعاتی و لجستیگی این گروه ها توسط برخی از
قدرت های منطقه ای و مداخلگر است .سازمان های تروریستی سازمان یافته و پر قدرت در کشورهای
اسالمی مانند القاعده ،طالبان ،شبکه حقانی ،داعش و جبهه النصره از حمایت های مختلف مالی ،سیاسی
و نظامی برخی از دولت ها برخوردار هستند و تعدادی از آن ها از ابتدا براساس طراحی سرویسهای
اطالعاتی و امنیتی قدرتهای فرامنطقهای شکل گرفتهاند .در شکل گیری و فعالیت گروه های مجاهد سنی
افغان در نبرد با شوروی و همچنین ،گروه تروریستی القاعده ،مجموعه ای از قدرت های منطقه ای و
فرامنطقه ای ،با اهداف متفاوت نقش آفرین بودند و در این میان پاکستان ،عربستان سعودی و ایاالت متحده
بیشت رین نقش را داشتند .به طوری که ایاالت متحده در فاصله سال های  0930تا  0990در حدود سه
میلیارد دالر به القاعده و گروه های مجاهد افغان ،که مشغول نبرد با شوروی بودند ،کمک مالی کرد
( .)CRS, 2010: 6در طی این دوره ( 0930تا  ) 0990نیز هیچ مدرکی وجود ندارد که القاعده و بن الدن
برنامه یا حمله ای علیه منافع امریکا انجام داده باشند .حمایت امریکا از گروه های مجاهد افغانی و القاعده
در دوره جنگ با شوروی را باید در چارچوب دیدگاه های ژئواستراتژیک امریکا و همچنین ،استراتژی
سد نفوذ این کشور در برابر شوروی طی جنگ سرد تحلیل کرد .بنابراین ،شکل گیری سازمان القاعده را
می شود به دوره اشغال افغانستان و مبارزه مجاهدین افغان و عرب علیه شوروی مربوط دانست .در
ارتباط با گروه های تروریستی مانند پ.ک .ک ،داعش و جبهه النصره نیز حمایت آشکار و پنهان برخی
از قدرت ها در مجموع کشورهای اسالمی و همچنین دولت های غیر اسالمی هویدا ست .بنابراین استفاده
89

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

ابزاری از تروریسم به عنوان اهرمی در روابط بین الملل با انگیزه های مختلف ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی
یکی از اصلی ترین دالیل شکلگیری این گروه ها در میان کشورهای اسالمی است .در واقع میتوان گفت
که بدون حمایت برخ ی از دولت ها اساساً گروه های تروریستی در جهان اسالم از قدرت نفوذ چندانی
برخوردار نخواهد بود و این حمایت و طراحی های قدرت های مداخله گر است که از فضا و شرایط
موجود در کشورهای اسالمی استفاده کرده و گروه های تروریستی را شکل داده و تقویت میکنند.
-2جمعبندی و نتیجهگیری
فعالیت گروه های تروریستی و رشد تروریسم در میان کشورهای اسالمی خود منشأ بسیاری دیگر از
بحران های جهان اسالم از جمله بی ثباتی سیاسی ،مهاجرت و آوراگی ،از بین رفتن زیرساختهای
اقتصادی کشورها و حضور قدرت های فرامنطقه ای در قلمرو جهان اسالم بوده است .شکل گیری این
گروه ها تحت تاثیر یک عامل یا شرایط نبوده است؛ بلکه عوامل مختلف سیاسی ،اقتصادی ،جمعیتی و
ژئوپلیتیکی در پیوند و تقویت یکدیگر باعث بوجود آمدن گروه های تروریستی شده است .در این میان
برخی از شرایط مانند تکثر قومی -مذهبی ،حکومت های استبدادی و ضعف دم وکراسی ،وجود کشورهای
شکننده ،ضعف در نفوذ اجتماعی دولت ها و فرایند ملت سازی به عنوان « عوامل درون زا» و ترویج و
رشد اندیشه های افراطی و تکفیری در کنار حمایت دولتی و استفاده ابزاری دولت ها از تروریسم به
عنوان « عوامل برون زا» بیشتر تاثیر را در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در جهان اسالم داشته
است .در واقع این دو عامل خارجی از بیرون از جهان اسالم به ساماندهی ،هدایت و تقویت گروههای
افراطی و تروریستی در بستر فراهم کشورهای اسالمی مبادرت میورزند.
شکل  : 0عوامل موثر در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در کشورهای اسالمی

بنابراین از بین بردن بحران تروریسم در جهان اسالم در وهله اول در گرو تحول و تغییر در
اندیشه های افراطی است که بوسیله برخی از مدارس دینی فرقه های وهابیت و دیوندی تغذیه میشوند
و همچنین قطع حمایت مالی ،لجستیکی و اطالعاتی به وسیله برخی از دولت ها است و در بلند مدت
45
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نیز باید با حاکم کردن نظام های دموکراتیک و افزایش نفوذ اجتماعی و شکل دهی به یک آرمان سیاسی
مشترک میان ملت ها و حاکمیت کامل بر قلمروهای کشورهای اسالمی بسترهای مساعد برای شکلگیری
 در غیر این صورت با مهیا بودن شرایط داخلی و زیربنایی در کشورهای.گروه های تروریستی را از بین برد
 گروه های خشونت طلب و افراطی، هرگاه اراده قدرت های فرامنطقهای و ابرقدرت ها اعمال بشود،اسالمی
.امکان شکل گیری و فعالیت دارند
منابع و ماخذ
،ارزیابی جغرافیای حمالت تروریستی با استفاده از نظریه انتخاب عقالنی،)0898(  جواد؛ و علی اکبردبیری،اطاعت

-0

.68-39  ص،85  ش،0  دوره،رهیافتهای سیاسی و بین المللی
. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ابعاد مکانی و بازتاب های جهانی، )تروریسم0890(  جواد؛ و علی اکبردبیری، اطاعت-2
 مرکز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، جهادی و تکفیری، جریان شناسی گروه های سلفی،)0894( عبداهلل، علی بخشی-8
.مطالعات فرهنگی و بین المللی
4- The Fund for Peace (2016)، the Fragile States Index، Foreign Policy Magazine Is the Media Partner of
the Fragile States،
5- Global Peace Index (2015)، Measuring Peace، Its Causes and Its Economic Value، (IEP).
6- Global Terrorism Index (2014)، Measuring and Understanding the Impact of Terrorism، the Institute for
Economics and Peace (IEP).
7- Keister، Jennifer (2014)، the Illusion of Chaos Why Ungoverned Spaces Aren’t Ungoverned، and Why
That Matters، Policy Analysis، CATO Institute
8- Rapaport، David C. (2002)، the Four Waves OF Rebel Terror and September 11، Anthropoetics 8، No.
1، PP.1-19، spring and Summer، Also Available at:
Http://Www.Anthropoetics.Ucla.Edu/Archive/Apo801.Pdf.
9- Schmid، Alex P. (1977) The Problems Of Defining Terrorism، Encyclopedia Of World Terrorism، 12
(Martha Crenshaw & John Pimlott Eds).
10- Schmidt، Alex P. And Jongman، Albert I. (1988)، Political Terrorism. SWIDOC Amsterdam and
Transaction Books.
11- Ganor، Boaz، (2002) Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist another Man’s Freedom Fighter?
Police Practice and Research، Vol. 3، No. 4، Publication Routlege.Page 287- 304، DOI:
10.1080/1561426022000032060.
12- Spencer، Alexander، «Questioning The Concept Of New Terrorism»، Peace Conflict & Development،
Issue 8، Page 1-33، 2006.
13-Lizardo،Omar A، Bergesen Albert J، (2002)، Homboldt Journal Of Social Relations، Volume 27،
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16- Rettig، Mike (2013)، Mitigating the Threat Posed by Ungoverned Spaces Cost-effective Proposals to
Enhance U.S. and Global Security، Policy Journal، Volume 1، Issue 2.
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نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای
بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان
هادی اعظمی ،دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
منوره محمودی ،کارمندآموزش و پرورش شهرستان نیشابور
محسن سلطانی ،0دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
کشورهای مختلف با توجه به سطح قدرت ملی خود ،همواره در صدد توسعه دامنه نفوذ و اثر گذاری خود در ماوراء
مرزهای خود و بویژه در مناطق و کشورهای بااهمیت جهان هستند.کشور جمهوری آذربایجان واقع در منطقه قفقاز
جنوبی ،بدالیلی مانند قرار گیری در همسایگی روسیه و ایران ،داشتن ذخایر بزرگ نفت ،قرار گیری در حاشیه خزر و
 ...مورد توجه فراوان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایاالت متحده آمریکا ،اتحادیه اروپا ،ناتو ،ترکیه،
اسرائیل و عربستان سعودی قرار گرفته است .مقاله حاضر در پی یافتن مهمترین اهداف حضور این بازیگران سیاسی در
آذربایجان و همچنین تبعات آن بر منافع ملی ایران است.به نظر می رسد وجود ذخایر نفتی ،موقعیت جغرافیایی آذربایجان
در همسایگی روسیه و ایران و دریای خزر بعنوان بخشی از منبع تامین انرژی جهان آینده ،استفاده از پیوستگی های
قومی و زبانی ،تالش برای گسترش حضور اقتصادی و نظامی ،تالش برای کاهش نفوذ رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای،
تالش برای گسترش دموکراسی و رعایت حقوق بشر ،تبلیغات و نفوذ فرهنگی ،از مهمترین این اهداف می باشد.چنین
تالشی برای گسترش حضور همه جانبه درجمهوری آذربایجان ،بدون شک برای منافع ملی ایران که  560کیلومتر مرز
مشترک با این کشور دارد خالی از تبعات مختلف در عرصه های گوناگون سیاسی-امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی نخواهد
بود.
واژگان کلیدی :قدرت منطقه ای ،فرامنطقه ای ،تنش ،جمهوری آذربایجان ،ایران

-5مقدمه
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه  95میالدی ،ایاالت متحده آمریکا ،ناتو ،اروپا ،ترکیه ،اسرائیل
و بعدها عربستان سعودی را برآن داشت تا با استفاده از خالء قدرت موجود در قفقاز جنوبی ،بدنبال حضور
بیشتر در کشورهای این منطقه و بویژه مهمترین کشور آن یعنی آذربایجان ،به منظور رسیدن به اهداف مختلف
خود باشند.آذربایجان با وسعتی حدود  36655کیلومتر مربع که صد و دوازدهمین کشور از این حیث می باشد،
1

. Email: sorena_698842@yahoo.com
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جنوبی ترین کشور واقع در منطقه قفقاز جنوبی قلمداد می شود و با کشور ایران  560کیلومتر مرز مشترک
دارد(.سلطانی.)45 :0894،موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیکی پراهمیت قفقاز جنوبی و بویژه کشور آذربایجان،
از جهت قرار داشتن در همسایگی روسیه و ایران ،موجب شده است تا این کشور به کانون رقابت بازیگران
منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی تبدیل شود( .)Birkan, 2013: 12عالوه بر اهمیت ناشی از موقعیت
جغرافیایی ،وجود ذخایر سرشار نفت در آذربایجان نیز در جلب توجه بازیگران سیاسی مختلف به خود بسیار
موثر بوده است( .)beglaryan, 2011: 18عمده کشورهای ذکر شده همگی به نحوی از مهمترین رقبای
منطقه ای و فرامنطقه ای ایران به شمار می روند .این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری به خود می گیرد که
برخی از این بازیگران سیاسی در صدد نفوذ در حوزه امنیتی ایران بوده و در سال های اخیر نیز تنش هایی از
ناحیه آنها متوجه منافع ملی ایران شده و برخی اقدامات دولت آذربایجان نیز در پی تحریکات صورت گرفته
توسط همین رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای انجام شده است .لذا سوال اصلی پژوهش کنونی اینست که؛
مهمترین دالیل و انگیزه های حضور پررنگ بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف در آذربایجان چه بوده
است و تاثیرات آن بر منافع ملی ایران را در ابعاد مختلف بیان می کند.
 -4روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله باتوجه به ماهیت نظری آن ،توصیفی-تحلیلی است ،که اطالعات مورد نیاز در قالب
کتابخانه ای و با مراجعه به جدیدترین منابع معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش شامل؛ کتب و مقاالت فارسی
و انگلیسی و ترکی و آذری بدست آمده است.
 -9چهارچوب نظری
نظریه بازی ها بعنوان یکی از مهمترین تئوری ها در شناخت تعامالت بازیگران موثر سطوح منطقه ای و
فرامنطقه ای به شمار می رود و بر این اساس استوار است که میتوان روابط و رقابت های بازیگران سیاسی را
به مثابه یک بازی در نظر گرفت که در آن هر کدام از کشورها در پی به حداکثر رساندن منافع و دستاوردهای
خود و محروم ساختن طرف مقابل از فرصت های موجود هستند( .)Brams,1975:39در عمل نظریه پردازان
روابط بین الملل بر مفید بودن نظریه بازی ها تاکید دارند و معتقدند که روابط بین الملل را میتوان در قالب
یک بازی چند نفره با (حاصل جمعی غیرصفر) مفهوم بندی کرد .به این مفهوم که در یک بازی ،منافع حاصل
شده برای یک طرف ،همیشه و در همه حال به معنی محروم شدن مادامی طرف مقابل از آن منافع
نیست(.)Mansbach,1981: 68

در تعریف واژه قدرت آمده است که؛ توانایی برای انجام کار یا عملی ،کنترل بر روی دیگران و یا توانایی
کشور و یا دولتی برای نفوذ و اثر گذاری زیاد بر دیگر کشورها( .(Cowie,1989: 970قدرت ملی کشورها از
نظر توان اثر گذاری بر فرایندها ،دارای شطوح و اندازه های مختلفی می باشد:
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الف .قدرت منطقه ای :قدرتی است که نفوذ و دامنه اثر گذاری آن ،فقط در یک منطقه خاص تجلی پیدا
می کند و از آن فراتر نمی رود .کشور ج.ا ایران و ترکیه در این گروه از قدرت ها قرار دارند.
ب .قدرت فرامنطقه ای :قدرتی است که دامنه تاثرگذاری آن از حد یک منطقه خاص فراتر رفته و در سطح
جهانی و کروی نیز حضور فعالی دارد(حافظ نیا .)208 :0830،ایاالت متحده آمریکا در این دسته از قدرت ها
قرار می گیرد.از بعدی دیگر می توان گفت که قدرتی که در مسائل مربوط به منطقه ای حضور فعال و یا
دخالت دارد ،اما از نظر جغرافیایی بخشی از آن منطقه به شمار نمی رود ،یک قدرت فرامنطقه ای است.
-2اطالعات و داده ها
 2-5مهمترین اهداف حضور ایاالت متحده آمریکا در کشور آذربایجان

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و به منظور پرکردن خال بوجود آمده در منطقه قفقاز جنوبی ،نقش آمریکا
از دیگران برجستهتر بوده است .در اندیشه نخبگان سیاست خارجی این کشور این ایده وجود داشت که در
غیاب رقیب اصلی فرصت مناسبی برای حضور و کنترل این منطقه مهم بوجود آمده است و در این بین کشور
آذربایجان ،با وجود نزدیکی به روسیه و ایران و داشتن ذخایر انرژی فسیلی فراوان(احتمال وجود ذخایر82
میلیارد بشکه ای نفت در این کشور) ،در اولویت قرار گرفت .مهمترین انگیزههای حضور آمریکا در آذربایجان
را موارد ذیل تشکیل میدهند:
کنترل نفوذ روسیه بعنوان رقیب قدیمی در این کشور ،در راستای اعمال کنترل آمریکا بر مناطق راهبردی
و با اهمیت جهان.اهمیت آذربایجان برای روسیه ،همانند کوبا برای آمریکا است.
جلوگیری از نفوذ اندیشههای ضدغربی اسالم سیاسی برگرفته از انقالب اسالمی ایران.
استفاده از ظرفیتهای نفتی این کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس و ایجاد تنوع در
تامین انرژی مورد نیاز خود(.)Cornell,1999: 111
کنترل بازار مصرف 05میلیونی آذربایجان و خارجکردن آن از دست رقبای چینی ،روسی ،ترکیه و ایران.
استفاده سیاسی از بحران قرهباغ برای ورود آذربایجان به ساختار یورو-آتالنتیکی مانند ناتو.
اعمال کنترل ،مهار و انزوای ایران ،در راستای پیگیری سیاست(همهچیز منهای ایران) آمریکا.
تالش برای انتقال پایگاه هوایی اینجرلیگ ترکیه به آبشوران آذربایجان و حضور نظامی مستقیم در خزر که
پیامدهایی برای کشورهای دیگر از جمله ایران خواهد داشت(سلطانی.)05 :0894،
در بین اهداف فوق ،ممانعت از توسعه نفوذ ایران اهمیت فراوانی دارد و آمریکا اقدامات متعددی را برای
رسیدن به هدف خود اتخاذ کرده است :بعنوان نمونه در بحران قره باغ ،آمریکا با مطرح کردن طرح گوبل 0که
مبادله سرزمینی بین آذربایجان و ارمنستان بود ،در نظر داشت ایران را در این بحران به طور کامل کنار

1

. Goble plan
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بگذارد(زهرانی و دیگران .)008 :0892،مهمترین تبعاتی که حضور فعال آمریکا در آذربایجان برای ایران داشته
است ،عبارتند از:

تحریک دولتمردان آذربایجان به جهتگیریهای غیر سازنده در روابط با ایران و اتخاذ سیاستهای سخت-
گیرانه نسبت به فعالیت اتباع ایرانی در این کشور به بهانه های مختلف(برخی سیاستهای اتخاذ شده از جانب
ایران نیز در چنین جهتگیریهایی بی تاثیر نبوده است).
عدم پذیرش ایران در کنسرسیوم نفتی باکو و پروژه قرن ،)0990( 0تحت فشارهای گسترده آمریکا به دولت
حیدر علی اف .این اتفاق سرآغازی بر سردی روابط دوجانبه ایران و آذربایجان بشمار میرود.
اعالم حوزه دریای خزر به عنوان منطقه «منافع حیاتی» از سوی آمریکا(.)0995که حضور فعاالنه این کشور
در این منطقه را توجیه پذیر میساخت.
توافق بر سر خطوط انتقال انرژی باکو -تفلیس -جیحان )0999( 2و به دنبال آن تغییر مسیر خطوط انتقال
انرژی خزر از مسیر ایران به سایر مسیرها که ضمن محروم ساختن ایران از مزایای فراوان سیاسی و اقتصادی
آن ،باعث افزایش منزلت ژئوپلیتیکی رقبای ایران در منطقه شده است(کرمی.)05 :0833،
چشم انداز رفع احتمالی تحریم ها(بعد از توافق هسته ای ایران و  ،0+0منجر به تجدید نظرمثبت برخی از
این کشورها درنوع روابط با ایران شده است.آذربایجان یکی از این کشورها بوده که با روشن شدن افق آینده
روابط ایران و آمریکا،گرچه این کشور بدلیل اثرگذاری فراوان ایران در معادالت انرژی منطقه در صورت رفع
تحریم ها ،چندان از توافق احتمالی رضایت نخواهد داشت اما توان مخالفت با آمریکا را ندارد .به همین دلیل
یکی از مهمترین دالیل جهت گیری سریع«الهام علی اف» در رابطه با ایران ،چشم انداز مذاکرات ایران با 0+0
می باشد.
 .2-4مهمترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان

اسرائیل اهداف متعددی را در زمینه های مختلف سیاسی،نظامی -امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی ،از حضور
فعال خود درجمهوری آذربایجان دنبال کرده است که به مهمترین آنها در ذیل اشاره می گردد:
سیاست خارجی اسرائیل در قبال آذربایجان ،در تداوم دکترین «بن گوریون» ،یعنی سیاست استراتژی

پیرامونی و پیگیری اتحادهای منطقه ای در حلقه دوم همسایگان ،یعنی همسایگان غیرعرب دنبال می-
شود) .(Mufti,1998: 34اسرائیل با سرعت استقالل آذربایجان را مانند سایر جمهوریهای تازه استقالل
یافته آسیای مرکزی و قفقاز به رسمیت شناخت و به برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور و تاسیس سفارتخانه
اقدام کرد .روابط با جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه ای برای رژیم اسرائیل برخوردار است زیرا هر دو
ایران را به عنوان تهدید اصلی خود معرفی می کنند.
1.

Gharn
. Bacou–Tiflis -Jihan

2
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هدف این رژیم از توجه به کشورهایی مانند آذربایجان ،مبارزه با بنیادگرایی اسالمی تحت تاثیر ایران و
کشورهای تندرو عربی از طریق همکاریهای اقتصادی نزدیک و نیز افزایش نفوذ همه جانبه و کسب وجهه
بین المللی بود(موسوی و مولودی.)23 :0890 ،
تامین نفت مورد مورد نیاز خود از آذربایجان و از طریق خطوط لوله ای که از خاک ترکیه عبور میکند و
همچنین همکاری اقتصادی یکی از مهمترین مبانی در استراتژی اسرائیل و در آذربایجان محسوب میشود
( .(Prez,1993: 53توانمندیهای اسرائیل در بخشهای ساختمان ،کشاورزی ،صنعت و توریسم از یک سو
و نیاز گسترده آذربایجان به بهرهگیری از روش های علمی و سرمایهگذاری در این بخشها به همراه ذهنیت
مثبت از این کشور به صورت فاکتورهای تعیین کننده در همکاریهای اقتصادی آذربایجان-اسرائیل درآمده
است.عالوه بر بخشهای ذکر شده ،همکاری گستردهای در صنایع مخابراتی -ارتباطی ،امور زیربنایی و صنایع
پایین دستی و نفتی بین این دو بازیگر سیاسی وجود دارد(کامران و دیگران .)50 :0895،که این امر نفوذ ایران
در بخش اقتصادی آذربایجان را بشدت محدود کرده است و موجب کوتاه شدن دست تاجران ایرانی برای
فعالیت در این کشور شده است.
استفاده از خاک آذربایجان برای فعالیتهای امنیتی علیه ایران از عمده ترین اهداف اسرائیل است.
-4ایجاد قرینه لبنان در آذربایجان.
خرید زمین در حاشیه مرزهای ایران برای بکارگیری در جاسوسی و استراق سمع.
استفاده از خاک جمهوری خودمختار نخجوان برای به پرواز درآوردن پهبادهای شناسایی بر فراز تاسیسات
هستهای ایران و کسب همکاری این کشور در ترور دانشمندان هسته ای ایران(سلطانی.)05 :0894،
-5تالش برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف(گروه معاند ج.ا ).به آذربایجان(طالبی.)6 :0892،
اسرائیل با پی گیری اهداف فوق در پی تحت فشار قراردادن ایران از منظر سخت افزاری نظامی  -سیاسی
و هم نرم افزاری اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است و تقویت نخبگان واگرا با ج.ا.ایران در کشور آذربایجان را
در دستور کار قرار داده است( .)Buris,2003: 17-19از نظر سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و امنیتی؛ حضور
اسرائیل در آذربایجان از راهبرد کالن ایاالت متحده آمریکا یعنی سیاست (همه چیز منهای ایران) تبعیت می
کند .و اتخاذ این سیاست تاثیرات منفی زیادی بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است.
.2-9مهمترین دالیل حضور ترکیه در جهموری آذربایجان

کشور ترکیه در حال حاضر بعنوان تنها متحد استراتژیک آذربایجان شناخته میشود و پیوندهای عمیقی
بین دو کشور برقرار شده است .شاید تعبیر «یک ملت ـ دو دولت» که حیدرعلیاف همواره در سخنرانیها و
مصاحبههایش به منظور تبیین و ترسیم روابط باکو ـ آنکارا بکار میبرد و هماینک توسط فرزندش الهام علیاف
به کار گرفته می شود ،بهترین جمله در خصوص روابط باکو و آنکارا باشد.
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بیش از هزار و  855شرکت ترکیهای در این کشور به ثبت رسیده است .ترکیه نزدیک  05میلیارد دالر
درآذربایجان سرمایهگذاری کرده و حجم مبادالت تجاری این دو کشور در سال  0898به بیش از سه میلیارد
دالر در سال افزایش یافته است .در حالی که روابط تجاری این کشور همسایه با ایران در حداقلها باقی مانده
است .در حال حاضر حضور ایران در بازار این کشور ناچیز بوده و در حدود  460میلیون دالر
است(سلطانی ،)58 :0894،که نسبت به ترکیه در سطح پایینی قرار دارد .جدول  4-0مقایسهای را بین حجم
مالی تجارت دو جانبه بین ترکیه و ایران با جمهوری آذربایجان را در سال  0898نشان داده است .ترکیه تالش
می کند بعنوان تنها شریک راهبردی آذربایجان ،ضمن ارتقاء نفوذ خود ،مثلث مسکو -تهران -ایروان را تضعیف
کند(.)Cornel,1999: 79
جدول  : 4-0مقایسه وصعیت مبادالت تجاری ترکیه وایران با آذربایجان طی سال.0898
شریک تجاری

مبادالت تجاری ترکیه و

صادرات

واردات

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

ترکیه

0533

0236

052

 2504میالدی

ایران

052

435

22

 2504میالدی

ایران با آذربایجان

(میلیون دالر)

سال

منبع( :گمرک ج.ا.ایران.)0898،
روابط نزدیک ترکیه و آذربایجان به زمانی بر میگردد که ترکیه در ابتدای درگیری قره باغ ،اعالم کرد که
هنگامی با ارمنستان روابط دیپلماتیک برقرار میکند که این کشور مناطق اشغالی قرهباغ را به آذربایجان بازپس
دهد و از این رو در سال  0998روابط خود را با ارمنستان قطع کرد .هرچند عوامل مهم دیگری مانند اختالف
در زمینه مسئله نسل کشی ارامنه و ...در اتخاذ این تصمیم موثر بود(واعظی .)54 :0839،این در صورتی است
که ایران هیچ گاه در این بحران ،مواضع صریح و شفافی را بیان نکرده است و در مقاطعی دیدگاههای متعارض
و ناهماهنگی را اتخاذ کرده است که منجر به سردی روابط با آذربایجان شده است(ویسینژاد و دیگران:0890،
 .)9در حالت کلی میتوان مهمترین دالیل حضور موثر ترکیه در آذربایجان را در موارد ذیل عنوان کرد:
-0وجود پیوستگی قومی و زبانی با آذربایجان و توسعه همکاریهای اقتصادی.
-2تالش برای اجرای سیاستهای پانترکیستی.
-8ممانعت از گسترش نفوذ روسیه و ایران در این کشور.
-4مشارکت در تولید نفت کشور آذربایجان و مهمتر از آن انتقال این نفت از طریق خاک خود به مقاصد
صادراتی(زهرانی.)009 :0892،
 -0ارائه الگویی از حکومت غیر تندرو و الئیک در آذربایجان در برابر بنیادگرایی اسالمی معرفی شده از
جانب ایران و دولتهای عربی.
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 -6گسترش حضور نظامی و ایجاد ارتش مشترک با آذربایجان  .امضای تفاهمنامه احداث پایگاه نظامی
ترکیه در نخجوان آذربایجان نیز گام بلند ترکیه در این زمینه به شمار میرود..این قرارداد در سفر«گل»رئیس
جمهور ترکیه به آذربایجان ( )0895به امضا رسید .امضای موافقتنامه استقرار پایگاه نظامی ترکیه در نخجوان،
پاسخ آنکارا و باکو به تمدید قرارداد استقرار پایگاه نظامی روسیه در منطقه «گیومری» ارمنستان
بود(سلطانی.)054 :0894،
 -5گسترش نفوذ فرهنگی در آذربایجان :ترکیه برای نفوذ فرهنگی در آذربایجان با شعار اتحاد ترکها وارد
عمل شد و در جهت گسترش این ایده در آذربایجان و در تضاد و مقابله با ایران تالش کرد .در بعد فرهنگی،
کانال تلویزیونی تی آر تی( (TRTترکیه مستقیما به آذربایجان و نخجوان رله میشود .این درحالیست که تنها
شبکه ایران که در برخی مناطق جنوبی آذربایجان و نخجوان دریافت میشود بخش آذری کانال تلویزیون دولتی
سحر است .همچنین تنها دانشگاه خارجی در آذربایجان تحت عنوان دانشگاه «قفقاز» متعلق به ترکیه است.
مدارس متعددی نیز در آذربایجان وجود دارد که توسط ترکها اداره میشود که برای نمونه 02 ،مدرسه به جریان
طرفدار «فتح ا...گولن» سیاستمدار معروف ترک تعلق دارد(سلیمانی.)0895،
نمودار.4-0مهمترین اهداف ترکیه در آذربایجان
استفاده از پیوستگی قومی و زبانی وتالش برای اجرای سیاستهای پان ترکیستی در آذربایجان

گسترش حضور نظامی

ممانعت از توسعه نفوذ روسیه و
ایران

گسترش نفوذ فرهنگی

ارائه الگوی حکومتی الئیک

مشارکت در تولید نفت آذربایجان
و انتقال آن از طریق خاک ترکیه

نمودار از نگارندگان
 .2-2مهمترین اهداف ناتو در آذربایجان

گسترش ناتو به شرق و به ویژه به مناطقی در آسیا -اوراسیا از جمله مقولههای مهم راهبردی پس از پایان
دوران جنگ سرد به شمار میرود .در این رابطه ،ناتو توجه خاصی به برخی از کشورهای منطقه قفقاز نشان
داده است  .ضعف نظامی آذربایجان و در نتیجه ،به منظور ایجاد موازنه در برابر ارمنستان ،این کشور را وادار
ساخته است تا از طریق گرایش به ناتو و ساختارهای یوروآتالنتیکی این ضعف را جبران کند و البته با توجه
به حساسیت دو قدرت منطقه ای روسیه و ایران نسبت به استقرار پایگاههای نظامی ناتو در منطقه ،با احتیاط
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بیشتری خود را با فرایندهای یوروآتالنتیکی تطبیق می دهد(سلطانی .)05 :0894،نوع و سطح همکاری باکو با
ناتو در 0994و ریاست جمهوری حیدرعلیاف آغاز گردید که در آن سال آذربایجان به عضویت برنامه(مشارکت
برای صلح) ناتو درآمد .با وجود اینکه ناتو در درجه اول یک سازمان نظامی بشمار می رود اما در آذربایجان
بدنبال همکاری در زمینه انرژی نیز هست«.جیمز آپاتوری« ،نماینده ناتو در آذربایجان در مصاحبه ای که با
شبکه تلویزیونی آذربایجان ،گفته است که ناتو یک موسسه انرژی نیست اما خود را ملزم به دفاع از امنیت
انرژی  955میلیون نفر از اعضای خود می داند.بدنبال بحران اوکراین،که اروپا وابستگی بیشتری به خط لوله
سوت استریم 0داشته و بنابراین تصمیم به احداث خط لوله جدیدی از آذربایجان به اروپا اتخاذ کرده است و
ناتو امنیت این خط لوله را تامین خواهد کرد(.)www.dw.de
مهمترین انگیزههای ناتو از حضور در آذربایجان عبارتند از:
اهداف اقتصادی .با مسئولیت پذیری ناتو در حوزه امنیت انرژی ،این نهاد می تواند به جای انفعال در برابر
سیاست های صادرکنندگان انرژی ،در آینده انرژی جهان ایفای نقش کند.
اهداف سیاسی .ناتو با معرفی خود بعنوان حافظ منافع اقتصادی آذربایجان ،می تواند وجه خود را در افکار
عمومی این کشور مثبت و مشروع جلوه دهد.
اهداف نظامی و امنیتی .طرح گسترش ناتو ،ایجاد کریدوری در قفقاز تا چین است و بر این اساس ،آمریکا
میتواند در کنار بزرگترین رقبای خود یعنی روسیه و چین و ایران باشد .آذربایجان برای روسیه ،همچون کوبا
برای آمریکا محسوب میشود بنابراین ضمن کنترل روسیه می تواند ایران را نیزدر مرزهای شمالغربی خود
مهار کند(عابدی.)0-4 :0894،اگر در نهایت آذربایجان به عضویت این سازمان درآید ،تمامی مرزهای شمال
غربی ایران به محاصره ناتو در می آید و همچنین به گسترش اندیشههای لیبرالیستی و الئیک ،که کامال در
تضاد با نظام حکومتی ایران است منجر خواهد شد.
نمودار : 4-2اهداف اصلی ناتو در آذربایجان.

تامین امنیت
انرژی اروپا

کنترل نفوذ روسیه
و چین
حضور در خزر
اعمال فشار به
ایران

ایفای نقش فعال در آینده
انرژی جهان

. South stream

49

1

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 .2-2اهداف عربستان سعودی در جمهوری آذربایجان

این یک واقعیت است که عربستان سعودی ،یکی از بزرگترین حامیان و پرورش دهندگان تروریسم در
جهان به شمار میرود .هم اکنون هزاران تن از نوجوانان و جوانان قفقازی با هزینه و تشویقات مادی رژیم
سعودی ،از کشورهای خود عازم دانشگاههای وهابی عربستان شده اند تا برای تبلیغ وهابیت و ترویج تروریسم
به کشورهای خود باز گردند .از جمله اهداف عربستان از سرمایهگذاری و ترویج وهابیت در آذربایجان،
زمینهسازی برای حضور وهابیهای جمهوری آذربایجان در سوریه برای نبرد با ارتش سوریه است که در این
خصوص به ساماندهی انتقال وهابیها از شهرهای زاگاتاال 0و گوسار 2جمهوری آذربایجان به سوریه میتوان
اشاره کرد(سلطانی.)09 :0894،
تالش برای سرمایهگذاریهای اقتصادی و زمینهسازی برای حضور بیشتر شرکتهای اقتصادی در
آذربایجان ،از دیگر انگیزههای عربستان در آذربایجان میباشد.در این راستا ،نخستین مجمع تجاری عربستان
سعودی و جمهوری آذربایجان در سال  2500با عنوان «جریان سرمایههای عربی بسوی جمهوری آذربایجان»
برگزار شد در مجمع تجاری عربستان در باکو حدود یکصد شرکت عربستانی خواهان سرمایهگذاریهای عربی
در جمهوری آذربایجان بودهاند .سرمایههای عربی میتوانند در بخشهای ساختمان سازی ،خدمات و هتل سازی
و توریسم و تولید مواد غذایی و صنعتی این کشور بکار انداخته شوند(.)www.movqe.azتبلیغ گسترده
آموزههای وهابیت و افراطی گری دینی که برای اعمال فشار به کشور روسیه(و البته در تقابل با ماهیت شیعی
حکومت ایران) نیز انجام میشود تا از این کشور در پرونده سوریه وهمچنین در برابر ایران ،امتیازگیری کند؛
می تواند تهدید عمده ای علیه امنیت ملی کشور باشد .و حضور شرکتهای عربستانی که از پشتوانههای مالی
نیرومندی نیز بهره میگیرند میتواند باعث در تنگنا قرار گرفتن شرکتهای ایرانی برای فعالیت در آذربایجان
شود.
 .2-6اهداف کشور روسیه در آذربایجان

همانطور که قبال اشاره شد اهمیت آذربایجان برای روسیه ،همانند کوبا برای آمریکا است و این کشور به
شدت از نفوذ آمریکا و ناتو و همچنین ترکیه و اسرائیل و حتی از ترویج بنیادگرایی اسالمی در آذربایجان
توسط عربستان سعودی بیمناک است.
در نتیجه مهمترین اولویت روسیه در آذربایجان مقابله با نفوذ آمریکا و همچنین جلوگیری از گسترش
بنیادگرایی اسالمی است( .)Cornell,1999: 55این کشور قبل از هر چیز به دلیل احساس تعلق به قفقاز،
بدنبال بازگرداندن نفوذ خود به کشورهای این منطقه است .اما در ارتباط با آذربایجان چندان توفیقی بدست
نیاورده است .مهمترین عامل در این زمینه موضوع قره باغ و جهتگیری روسیه در این بحران می باشد .روسیه
1

. Zagatala
. Gusar
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به دلیل چراغ سبزهایی که آذربایجان به آمریکا و ترکیه داده است(روسیه به شدت از همجوار شدن جمهوری-
های ترکزبان خود شامل؛ چچن و تاتارستان و داغستان و اینگوش 0و جمهوری آذربایجان با ترکیه نگران
است و خود را آسیب پذیر می داند) ،روابط نزدیکی را با ارمنستان برقرار و در بحران قره باغ نیز حمایتهای
آشکاری را از این کشور انجام داد و تسلیحات و کارشناسان نظامی زیادی به این کشور گسیل داشت تا
ارمنستان دست برتر را بر آذربایجان داشته باشد(قنبرلو .)6 :0839،این موضوع در خاطره تاریخی دولتمردان
آذری باقی مانده است و به عاملی بازدارنده در توسعه روابط روسی -آذری تبدیل شد.
جلوگیری از نفوذ ایران در آذربایجان نیز از دیگر اهداف روسیه به شمار می رود .به شکست کشاندن طرح
صلح و میانجیگری ایران بین آذربایجان و ارمنستان در اردیبهشت ماه  ،0850نشان دهنده نارضایتی روسیه از
حضور ایران در کشورهای قفقاز است(قنبرلو .)00 :0839،با وجود روابط نه چندان چشمگیر دو کشور ،تالش
برای بدستآوردن سهم بیشتری از بازار تجاری آذربایجان از دیگر اهداف روسیه است.
مشارکت در کنسرسیومهای بینالمللی تولید نفت از جمله اقدامات روسیه هست .در کل در بازار آذربایجان
بیش از  055شرکت روسی فعالیت دارند که  055تا از آنها کمپانیهای  055درصد روسی هستند و  285مورد
از آنها به صورت شرکتهای مشترک آذری-روسی هستند .شرکت مشترک روسی-آذری 2در سال  2555در
آذربایجان کارخانه تولید بنتونیت را به بهره برداری رساند .در می ماه  2553کمپانی روسی« بالتیکا» در شهر
سنت پترزبورگ ،کارخانه تولید مشروب «باکو کاستل» آذربایجان را خرید و بیش از  25میلیون دالر برای
مدرنیزه کردن محصوالت هزینه پرداخت .همچنین در آذربایجان کارخانه مشترک «خزر الدا« با شرکت سرمایه
«آوتوواز» به تولید ماشین مشغول است و بیش از  45ایستگاه ارائه خدمات در اکثر شهرها دارد
( .)www.kavkazoved.infoاعمال نفوذ روسیه در عدم اجرای توافقنامه آتشبس در قرهباغ در
اردیبهشت 0850وهمدستی با آذربایجان برای پیشبرد رژیم حقوقی دریای خزر به صورت دوجانبه و با همراهی
سایر کشورهای ساحلی و لحاظ ننمودن منافع ایران از جمله تبعات حضور روسیه در آذربایجان برای ایران
بوده است.
 -7مهمترین اهداف اتحادیه اروپا در آذربایجان
اتحادیه اروپا اهداف و منافع خود را از طریق اعمال اهداف و منافع خود بعنوان یک بازیگر سیاسی و
اقتصادی در جهان تشویق می کند .این اتحادیه در سطح جهان ،موفقیت ،همبستگی ،امنیت و توسعه پایدار را
تشویق می کند که این اهداف در آذربایجان نیز اعمال می گردد(رهنورد .)044 :0833،همانطور که قبال هم
اشاره شد کشور آذربایجان نیز بدالیل مختلف سیاسی و امنیتی(ایجاد توازن در برابر ارمنستان -روسیه)،
اقتصادی وفرهنگی خواهان پیوستن به ساختارهای یورو -آتالنتیکی می باشد و از این قرابت سیاسی استقبال
1
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می کند .اروپا این اقدام را در آذربایجان از طریق اجرای موافقت نامه مشارکت و همکاری و طرح اقدام سیاست
همسایگی اروپا دنبال می کند ( European neighborhood and partnership intstrument

 .)azerbaijan,2006تالش برای گسترش دموکراسی ،رعایت اصول حقوق بین الملل ،حقوق بشر و اصول
تجارت و اقتصاد آزاد ،شالوده روابط اروپا با آذربایجان را تشکیل می دهند (European commission
) .external relations,2008تالش برای کاهش وابستگی به گاز روسیه نیز از اهداف مهم اتحادیه اروپا در
کشور آذربایجان است و تاکنون در طرح های مهم انتقال گاز این جمهوری و خزر به اروپا مشارکت بسیار
جدی داشته است که پروژه «ناباکو» از این نمونه است.
حضور اتحادیه اروپا در نزدیکی مرزهای شمال غربی ایران آمیخته ای از فرصت و تهدید است ،حضور
ساختار ها ی قدرتمند غربی که عمدتا در تضاد با سیاست های ج.ا.ایران هستند در پشت مرزهای ایران چندان
از نظر سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی به نفع ایران نبوده است .سوالی که مطرح می شود اینست که چرا
حضور این اتحادیه به نفع ایران نبوده است؟ در پاسخ باید گفت که اروپا در طی سالیان گذشته همواره تحت
فشار بسیار شدید ایاالت متحده آمریکا ،از انتقال خطوط انرژی آذربایجان و خزر از خاک ایران مخالفت کرده
است که از نظر سیاسی و اقتصادی بشدت به ضرر ایران بوده است .همچنین شرکت های بزرگ نفت و گاز
اروپایی بدلیل یاد شده ،از سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های استخراج نفت و گاز ایران در خزر چشم
پوشی کردند که تبعات اقتصادی زیادی برای ایران بوجود آورد .اما در صورت به نتیجه رسیدن موافقتنامه هسته
ای وین و بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا ،ایران خواهد توانست با پیوستن به پروژه های انتقال انرژی خزر
به اروپا ،از فواید اقتصادی سرشار آن سود ببرد و سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های اروپایی را در زمینه
استخراج نفت و گاز خزر ،جذب کند.
.2تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
هر کشور و نهاد بین المللی با توجه به اهداف و منافع خاصی که دنبال می کند ،در پی توسعه دامنه نفوذ
و اثر گذاری خود بر منطقه جغرافیایی خود و یا فراتر از آن می باشد و در این راه از ابزارهای مختلفی که در
اختیار دارد استفاده می کند .از آنجا که هر کشور و بازیگری صرفا در پی تحقق بخشیدن به منافع خود می
باشد ،ممکن است در راه تحقق این هدف ،با سایر بازیگران سیاسی ،از جمله کشورهای همسایه و درون منطقه
ای ،نوعی تداخل منافع و اهداف بوجود آید و روندی از چالش ها و تنش ها را بوجود آورد.
کشور آذربایجان واقع در منطقه قفاز جنوبی بدیل وجود ذخایر بزرگ انرژی ودر همسایگی قرار گرفتن با
روسیه و ایران ،بعد از فروپاشی شوروی مورد توجه روزافزون بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی
همچون ایاالت متحده آمریکا ،اروپا ،ناتو ،ترکیه اسرائیل و عربستان بوده و هرکدام از این بازیگران در پی
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رسیدن به اهداف خاص خود بوده اند .رهاورد این موضوع برا ی ج.ا.ایران ،ایجاد چالش های متعدد سیاسی-
امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی بوده است.
آمریکا با هدف کنترل نفوذ روسیه و مهار ایران ،مبارزه با اندیشه ای اسالم سیاسی برگرفته از ج.ا.ایران،
استفاده از ظرفیت های انرژی آذربایجان ،کنترل بازار مصرف 05میلیونی و گسترش حضور نظامی در خزر،
وارد آذربایجان شده است.
مهمترین اهداف اسرائیل عبارتند از پیگیری دکترین حلقه دوم همسایگان ،مبارزه با آموزههای اسالم سیاسی،
همکاری اقتصادی ،ایجاد قرینه لبنان در آذربایجان ،استفاده از خاک این کشور برای انجام فعالیتهای امنیتی
علیه ایران نظیر به پرواز درآوردن پهبادهای جاسوسی و نصب دستگاههای استراق سمع.
کشور ترکیه در پی دستیابی به بازارهای آذربایجان ،تضعیف محور مسکو-ایروان -تهران ،نفوذ فرهنگی و
عمدتا در تقابل با ایران ،ارائه الگوی حکومتی الئیک ،مشارکت در تولید نفت خزر ،و حضور نظامی در
آذربایجان است .ناتو نیز خواهان کنترل نفوذ ایران و روسیه و اجرای سیاست گسترش به شرق می باشد ،تامین
امنیت انرژی اروپا و ایفای نقش فعال در آینده انرژی جهان از دیگر اهداف ناتو در آذربایجان است .مهمترین
هدف عربستان گسترش آموزه های وهابیگری برای اعمال فشار به روسیه و ایران و استفاده از وهابی ها در
جنگ سوریه می باشد.
روسیه در آذربایجان بعنوان حیات خلوت خود ،خواهان جلوگیری از نفوذ آمریکا ،ناتو ،ایران و ترکیه و
آموزه های بنیاد گرایی ارائه شده توسط عربستان است .در نهایت اینکه اتحادیه اروپا عالوه بر مشارکت در
تولید نفت آذربایجان و انتقال گاز خزر به اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه ،خواهان گسترش دموکراسی،
حقوق بشر و رعایت اصول اقتصاد آزاد است.
نگاهی ضمنی به اهداف مهم بازیگران یاد شده در خاک آذربایجان ،نشان دهنده اینست که مقابله با نفوذ
ایران یکی از اهداف مشترک همه آنها بوده است.حضور نظامی و سیاسی نزدیک این قدرت ها در پشت
مرزهای ایران تبعات امنیتی -سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی فراوانی را در پی داشته است که به پرواز درآوردن
پهباد های جاسوسی بر فراز تاسیسات هسته ای ایران ،امکان قرار گرفتن کامل مرزهای شمال غربی ایران در
محاصره ناتو ،محروم ماندن ایران از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ،انتقال خطوط انتقال انرژی از مسیری
بجز مسیر ارزان و امن ایران ،اعمال محدودیت های فراوان برای فعالیت تاجران ایرانی در آذربایجان ،گسترش
تبلیغات دینی افراطی و وهابیت در حاشیه مرزهای شمال غربی ایران و  ...از جمله این تبعات بوده است.
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تاثیرتنوع قومی و نژادی بر شکلگیری بحران درافغانستان
نرگس اکسا ،5کارشناس ارشدروابط بین الملل ،دانشگاه خوارزمی
چکیده
بحرانهای قومی ونژادی از جمله مباحث جدیدی است که دردهه  95پس ازفروپاشی شوروی و تجزیه یوگسالوی
در عرصـه روابط بین الملل موردتوجه قرارگرفته اسـت .این مبحث به ویژه درکشورهای که دارای ویژگی چندقومی-
مذهبی هســتند و هنوز روند دولت-ملت ســازی راطی نکرده اند دارای اهمیت وتاثیر ویژه ای اســت .زیرا بحرانهای
قومی-مذهبی در این کشـورها منجر به جنگ داخلی ،ناامنی و بی ثباتی سیاسی(که از نشانه های آن دولتهای ناپایدار و
در مواردی فقدان دولت ملی میباشد) شده است.
در بررسـی تنوعات قومی -مذهبی ،افغانستان می تواند نمونه مناسبی برای مطالعه باشد .افغانستان کشوری است با
تنوعات قومی و مذهبی ،که این امر باعث گســـترش اختالف و تبعیض قومی و مذهبی در این کشـــور و نهایتا جنگ
داخلی شــده اســت .در واقع تنوعات قومی ومذهبی در افغانســتان ،یکی از مهمترین عوامل آشــوب و بی ثباتی در این
کشـور اسـت .در این مقاله سـعی شـده است تا ضمن بررسی قومیتهای مختلف در افغانستان و تاثیر هریک از آنها در
سـیاسـت وحکومت این کشـور ،نشان داده شود که تنوعات قومی-مذهبی از مولفه های اصلی بی ثباتی و هرج ومرج
سـیاسی در این کشور است بنابراین ایجاد دولت ملی با نادیده گرفتن یا سرکوب قوم یا قومیتهای مختلف در افغانستان
نه تنها به حل بحران منجر نمیشود بلکه بر کشمکش و درگیری در افغانستان می افزاید .از اینرو الزمه ایجاد یک دولت
باثبات در افغانسـتان پذیرفتن تنوعات قومی-مذهبی ،و ایجاد فضـای سـیاسـی مناسب برای فعالیت گروههای مختلف
قومی ومذهبی اسـت .ازاینرو ،به نظر میرسـد ایجاد سـیستم فدرال که قدرت را در میان همه اقوام تقسیم نماید میتواند
گزینه مناسبی برای این کشور باشد.
واژگان کلیدی :افغانستان ،قومیت گرایی ،تبعیض ،جنگ داخلی ،سیستم فدرال

-5مقدمه
افغانســتان محل تالقی و مرکز چهار حوزه زیســت محیطی ،فرهنگی و اســتراتژیک ،شــرق میانه ،آسـیای
مرکزی ،شبه قاره هند و شرق دور است .افغانستان مانند بسیاری از کشورهای پسااستعماری در سراسر تاریخ
به عنوان یک دولت چندقومی با داشتن بیش از یک گروه قومی با هویت های چندگانه و چندالیه باقی مانده
است .یکی ازمهمترین مسائلی که جوامع چندقومیتی گرفتار آن هستند مسئله قومیت می باشد .افغانستان یکی
1

. Email: nargsaksa@yahoo.com
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ازاین جوامع چندقومی اسـت که گرفتار جنگ داخلی شده است .ریشه گروه های قومی در افغانستان مختلف
هستند این کشور با داشتن چندین گروه قومی بومی ،فاقد یک فرهنگ ملی قومی واحد می باشد .همین تنوع
قومی در افغانسـتان تالش این کشـور را برای ملت سـازی تضعیف کرده است چون در این کشور قومیت ها
فاقد اکثریت هسـتند گروه های قومی در افغانستان برای بیش از 0555سال در این منطقه و متقابال چندین بار
علیه امپراتور بزرگ بریتانیا و شــوروی متحد شــدن در واقع آزادی وخرد خود را درمقابل این امپراتوری ها
حفظ کردند .درعین حال بسیاری از قدرت های جهان بارها برای حفظ منافع خود از درگیری میان این اقوام
بهره برداری کردند(.)saleem mazhar,khan,goraga:2012
-4گروه های قومی درافغانستان
جامعه افغانســتان از اقوام متعدد صــاحب قدرت و نفوذی تشــکیل شــده که همواره در رقابت قومی با
یکدیگربه سـر برده اند اقوام «تاجیک»« ،پشتون»« ،هزاره» و «ازبک» چهار قوم عمده کشور افغانستان به لحاظ
جمعیت هستند و اقلیت های «ایماق»« ،قزلباش»« ،ترکمن»« ،قیرقیز»« ،پشه ای»« ،نورستانی» و «قزلباش» ،اقوام
دیگر این کشـور را تشـکیل می دهند در مجموع  99درصـد از جمعیت این کشـور را مسـلمانان تشکیل می
دهند.
-9پشتون ها
پشـتون ها بزرگترین گروه قومی در افغانسـتان ،که بیش از 45درصـد جمعیت این کشـور را تشـکیل می
دهند اغلب سـنی مذهب هستند و عمدتا در شرق وجنوب کشور و بعضا در شمال افغانستان ساکن هستند و
به زبان پشتو صحبت می کنند .پشتو از شاخه های زبان هند و اروپاست .اکثریت پشتون ها به زبان فارسی تا
حدودی آشــنایی دارند( .)foster,2011پشــتون ها از لحاظ ســاختار درونی به دو تیره «غلزایی» و «درانی»
تقسـیم می شوند با نفوذترین گروه سیاسی در افغانستان هستند به عنوان بنیانگذاران تاریخ سلطنت افغانستان
محســوب می شــوند .طالبان از قوم پشــتون برخاســته اند« .حامدکرزی» رئیس جمهور پیش ـین افغانســتان ،و
«محمداشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان نیز از قوم پشتون هستند .از این رو ،برخی ازمردم افغانستان ،این
دوچهره سـیاس ـی کشــور را متهم به مماشــات و تمایل نداشــتن به برخورد قاطع با گروه طالبان کرده اند .در
سوابق مبارزاتی کرزی ،همکاری با طالبان مشاهده می شود و اشرف غنی از طالبان به عنوان «برادران ناراضی
ما» یاد کرده اســت .) www.mizanonline.ir( .در طول تاریخ افغانســتان یک باور قوی درمیان پشــتون
همیشه وجود داشته وآن اینکه آنها تنها حاکمان برحق در کشور هستند و قصد ایجاد یک دولت مرکزی قوی
را دارند آنها افغانسـتان را ملک خود می دانند .حال این شعار که « ازبک باید به ازبکستان رفت ،ترکمن باید
به ترکسـتان رفت ،تاجیک ها باید به تاجیکسـتان بروند و افغانسـتان اسـت برای افغان (پشـتون)» ،پشتون ها
معتقد به این شعار هستند.
-2هزاره ها
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آمارهای غیررسمی جمعیت مردم هزاره را  20درصد کل جمعیت افغانستان ذکر کرده اند ،عمدتا در مرکز
افغانسـتان و در کوهپایه ها ،ارتفاعات مرکزی هندوکش و نواحی شـمال سکونت دارند .زبان این قوم فارسی
دری و اکثریت قریب به اتفاق آنان ،پیرو مذهب ش ـیعه جعفری هســتند .بزرگترین گروه قومی در افغانســتان
هسـتند که متشـکل از نزدیک به  65درصد از کل جمعیت را قبل از قرن  09تشکیل دادند و بیش از نیمی از
جمعیت هزاره ها در سـال  0398تحت سلطنت امیرعبدالرحمن خان قتل عام شده اند امروزه تقریبا هزاره ها
 9درصــد از جمعیت افغانســتان را تشــکیل می دهند هزاره ها ،در طول تاریخ سـیاس ـی افغانســتان از حقوق
سـیاسـی و اجتماعی محروم بوده و مورد اعمال تبعیض و تعصب شدید قومی قرار داشته اند .در سال 0806
هجری شـمسـی هنگامی که دولت افغانستان ،عده ای از دانشجویان را برای آموزش نظامی به اروپا و آمریکا
اعزام کرد ،اقوام هزاره و قزلباش را از شــرکت در این دوره ها ،محروم ســاخت .هزاره ها در طول تاریخ
تبعیض های زیادی را به عنوان طبقه سنتی جامعه تجربه کرده اند .با این حال هزاره ها نقش مهمی در اقتصاد
کشـور بر عهده دارند به دلیل همین سـرکوب و به حاشیه رانده شدن اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،هزاره ها
به دیگر گروه های شیعه در طول دهه  0965و  0955پیوستند و نقش مهمی را در جنگ داخلی افغانستان ایفا
کرده اند(.)foster:2011
-2تاجیک ها
تاجیک ها از لحاظ موقعیت و منزلت اجتماعی دومین گروه قومی به لحاظ برخورداری از قدرت سـیاسی
در افغانسـتان محسوب می شوند که به لحاظ کمی در ردیف سوم و پس از پشتون و هزاره ها قرار دارند ،در
بخش های شـمال شرقی در بدخشان ،غرب در هرات ،کابل و برخی دیگر از نقاط افغانستان پراکنده هستند.
تاجیک ها ،اهل تسـنن وشـمار کمتری از آنان ،اهل تشیع هستند و به زبان فارسی دری صحبت می کنند .این
مردم عمدتا شــهرنشــین هســتند و زندگی ایلی و قبیله ای را تا حدی ترک کرده اند .تاجیک ها ،با وجود
حاکمیت انحصـاری و مخالفت شـدید پشـتون ها ،حکومت افغانستان را در برخی مقاطع به دست گرفته اند
حکومت شش ماهه حبیب اهلل معروف به «بچه سقاو» در سال  0929میالدی و زمامداری موقت «برهان الدین
ربانی» ،رئیس جمهوری پیشـین افغانستان ،نمونه هایی از حاکمیت غیر پشتون ها در افغانستان است که ثبات
و اسـتقرار نیافته اسـت« .عبداهلل عبداهلل» رئیس اجرایی دولت افغانسـتان نیز از اقوام تاجیک است .تاجیک ها
اعتقاد دارند که عبداهلل درآخرین انتخابات ،بیشــترین رای را کســب کرد ،اما پشــتون ها مانند گذشــته اجازه
ندادند تا حکومت انحصاری این قوم ،از دست آنان خارج شود(.)www.mizanonline.ir
-6ازبک ها
ازبک ها مردمان ترک تباری هسـتند که در نواحی شـمال افغانستان و در نوار مرزی شمال کشور واقع در
مرز ازبکسـتان سـکونت دارند و در شهرهای «مزار»« ،میمنه»« ،خان آباد»« ،قندوز» و جمعیت ناچیزی از آنان
در برخی از مناطق دیگر این کشـور پراکنده هسـتند .جمعیت ازبک ها را در افغانستان کمتر از دو میلیون نفر
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برآورد کرده اند .جمعیت این کشــور در ســال  0830حدود  24میلیون نفر اعالم شــده اســت .که حدود 02
درصـد از جمیعت افغانسـتان را تشکیل داده اند ازبک ها از تبار ترکان زردپوست آسیای مرکزی اند و اغلب
آنان به کشـاورزی و دامداری اشـتغال دارند زبان ازبکی که ترکیبی از زبان ترکی اسـت ،زبان اصلی این مردم
است و به لحاظ مذهبی ،اهل تسنن هستند .ازبک ها هم در طول تاریخ ،از فشارهای قوم پشتون در امان نبوده
اند« .ژنرال دوســتم» معاون اول رییس جمهوری و یکی از چهره های مورد عالقه مخالفان طالبان ،ازبک تبار
اسـت .دوسـتم در افغانستان به عنوان فردی شناخته می شود که در مبارزه با طالبان خواستار برخورد قاطع با
آنان اســت و هرگونه مماشــات با این گروه را رد می کند .اخیرا ازبک ها برای مشــارکت سـیاسـی در دولت
مرکزی وکنترل بیشـتری بر مناطق افغانسـتان تالش کرده اند و فعالیت های اعتراضی را در مقیاس کوچک و
درگیرهای با تاجیک ها و پشــتون ها را به صــورت منظم تری را در ســال های اخیر ســازماندهی کرده
اند(.)www.mizanonline.ir
-7قومیت گرایی در افغانستان
افغانستان کشور موزاییک های قومی است .تنوع قومی هر چند در بسیاری از کشورها قابل مشاهد است،
اما این امر در افغانسـتان باعث بحران های مداوم و شـکاف عمیق در این کشـور شده است(هاشمی.)0892،
افغانســتان یک کشــور چند قومی اســت که گروه های قومی در این کشــور برای بیش از  0555ســال با هم
زندگی کردند .قومیت به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی در طول  28سال جنگ در افغانستان شناخته شده
اسـت( .)Zef:2005اهمیت قومیت به عنوان اساس سیاسی و سازماندهی اجتماعی در این کشور همچنان پا
برجا مانده اســت ،همه چیز رنگ و بوی قومی و مذهبی دارد ،برای نمونه اگر نگاهی به اعضــای احزاب
سـیاسـی بیندازیم که از زمان کودتای هفت ثور تا سقوط طالبان به وجودآمده است ،این امر را به طورآشکار
خواهیم دید ،به گونه ای که هر حزب ،در واقع نماینده یک قوم در افغانســتان به حســاب می آید و تمام
اعضای آن از همان قوم تشکیل شده است و هیچ عضوی از اقوام دیگر ،در آن حزب دیده نمی شود که نقش
مهمی داشته باشد .بافت پیچیده قومی و قبیله ای در افغانستان به اضافه برخی از عوامل دیگر ،همواره یکی از
سـوژه ها و دسـت مایه های آشوب ،بلوا ،برخورد مسلحانه و در نهایت ایجاد بحران در داخل کشور به سود
دیگران بوده و طبیعت امر از این قرار اســت که وضــع جغرافیایی ،اقلیمی فقدان وســایل حمل و نقل و
ارتباطات ،فقدان سواد و رسانه های جمعی و غیره سبب شده که اعضای اقوام و قبایل و تیره های افغانی ،به
دور از ارتباط با هم دیگر ،اغلب در اندرون خویش با باورهای محلی ،قومی ،مذهبی ،ســنت ها ،عادات،
شخصیت ها و روحیات خاص خودشان ،با ویژگی شدید درون گرایانه بار آیند ،در الک رسوم و سنن محلی
و عشیره ای خویش فرو روند و در برابر فرهنگ و سنن قبیله ها و اقوام دیگر ،نه تنها ناآشنا بوده بلکه آنها را
مذموم ،پلید و ناپسـند و در نهایت دشـمن فرهنگ و سنن خود تلقی نمایند .وجود همین اقوام مانع پیشرفت
کشور به عنوان یک دولت شده اند(ابراهیمی .)0833،شمار دقیق از جمعیت در افغانستان گرفته نشده است و
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فقط یک گروه قومی در این کشـور وجود نداشته است .تبعیض از همان آغاز تشکیل این کشور وجود داشته
اسـت در سال  0545افغانستان توسط گروه پشتون تشکیل شد و تا اواخر قرن  09افغانستان یک کنفدراسیون
شـکننده قبایل پشـتون بود( .)nahid,sulemanقوم پشـتون که خود را در اکثریت و حاکم طبیعی افغانستان
می داند ،هیچ گونه مشــارکت اقوام دیگر را در قدرت بر نمی تابد و همیشــه با روش های گوناگون ،ســعی
نموده تا اقوام دیگر را به اطاعت از خویش وادار نمایند و بیشــتر روش های آنها با زور و تهدید همراه بوده
است( گروه پژوهش سینا .)،کلمه افغان به عنوان یک مترادف برای قوم پشتون استفاده شد .یکی از مشکالت
اصـلی که از سـیاسـت های قومی در افغانسـتان سرچشمه می گیرد بحران هویت ملی است که هنوز تعریف
روشـنی از هویت ملی نشده است و مباحثاث مربوط به آن هنوز به صورت حل نشده باقی مانده است افغان
یک هویت ملی اسـت و نه یک هویت فراگیر که همه گروه های قومی را در برگیرد مشکل واقعی اینست که
این کلمه برای گروه های قومی غیرپشـتون به صـورت اجباری برای سایر گروه ها استفاده می شود با وجود
اینکه در قانون اسـاسـی به ثبت رسـیده که هر فرد به عنوان افغان شـناخته شوند اما واقعیت اینست اما کلمه
افغان فقط برای اشـاره به پشتون ها و نخبگان پشتون استفاده می شود و این گروه کلمه افغان را بر افغانستان
ترجیح می دهند از کلمه افغان توســط دولت های قومی انحصــارگر به مانند شــمش ـیر دولبه اســتفاده ناجایز
صـورت گرفته از یک طرف در خارج برای منحرف ساختن اذهان عامه به معنی پشتون تعبیرگردیده که گویا
در افغانســتان تنها افغانها ،پشــتونها زندگی میکنند و در داخل افغانســتان کلمه افغان با کاربرد اســتبداد و
ســرکوبگری از یکســو و نیرنگ و عوام فریبی از جانب دیگر ،باالی اقوام غیرپشــتون تحمیل گردیده و در
قوانین اسـاسـی زورگویانه تسجیل گردیده است .در نفوس شماری های قالبی همچنان گماشته شدگان قبیله
همان ارقام را ارایه داده اند که دولت حاکم بر ضــرورت آن تاکید می کرد .مســائل قومی تاثیر زیادی بر مردم
افغانسـتان داشـته و باعث خشـونت در جامعه شده است ویژگی های قومی باعث تشدید اختالف بین قبایل
پشـتون و غیرپشـتون ها همراه با شـورش در افغانسـتان شـده است .درگیری مداوم بین گروه های قومی بر
سرحقوق زمین و آب تاریخ افغانستان را رقم زده است.
بعد از این همه درگیری ها و مشــکالت هنوز هم پدیده ای به نام تبعیض قومی در همه جا (مجلس،
مدرسـه ،دانشـگاه ،سازمان های دولتی و غیردولتی ،وزارتخانه ها و )....وجود دارد و در زندگی اجتماعی این
تبعیض و بی عدالتی بیشـتر به چشم میخورد و امروزه در سطح دولت این نارضایتی بیشتر در مورد پرداخت
دسـتمزدها در وزارتخانه ها آشکار است برای مثال دو نفر در یک مکان و با داشتن موقعیت مشابه اما حقوق
متفاوتی را دریافت می کنند و همین بی عدالتی در بس ـیاری از ادارات دولتی و در مورد دیگر کارکنان وجود
دارند که مدرک تحصـیلی و مشاغل آنها مثل هم هستند ولی بسیار بیشتر از یک کارمند عادی حقوق دریافت
می کنند و این به دلیل اینســت که یکی از اقوام آنها در موقعیت باالیی در دولت قرار دارد و یا برای یک
حزب خاص کار می کنند و عدالت برای همه یکسـان نیسـت کسانی که پشتیانی قدرتمند در دولت دارند به
65

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

رفتارهای غیرقانونی در جامعه دســت میزنند و هیچ مانعی برای آنها وجود ندارد و این باعث می شــود که
دیگران اعتماد خود را نسـبت به دولت از دسـت بدهند و نسـبت به دولت بدبین می شوند .تبعیض قومی نه
تنها در سازمان های دولتی بلکه در سازمان های غیردولتی نیز وجود دارد.
پس از سـقوط طالبان دولت جدیدی تاسـیس شـد که در آن کابینه ای متشکل از تمام اقوام توسط کرزی
تشـکیل شد که در آن همه گروه های قومی از وضعیت خود راضی بودند اما پس از چندی نمایندگان شروع
به سـوء استفاده از قدرت به نفع گروه قومیت خود کردند و با دیگر قومیت ها همراهی نکردند و به این دلیل
کابینه در دولت موقت موفق نشد و شکست خورد .یکی از مهمترین عامل درگیریها و جنگ در افغانستان بی
اعتمادی به رهبران و دولت می باشد اما منابع دولتی اعالم کردند عدالت برای همه یکسان در جامعه پیاده می
شـود و هیچ استثنایی برای کسی وجود ندارد و در مورد استخدام های دولتی اعالم کردند این استخدام ها با
توجه به هوش و اسـتعداد افرادسـت و عامل قومی در آن دخیل نیست چون کمیسیون در مورد این استخدام
ها تصـمیم گیری می کنند و هیچ تبعیضـی علیه اقوام وجود ندارد .در کشـور افغانستان قهرمان ها اگر وجود
داشــته باشــد قهرمان قومی اســت نه ملی ،تمام چهره ها و قیافه های که در افغانســتان عنوان واالیی به آنان
اعطاگردیده و یا می گردد ،چهره ها و قواره های قومی بوده است که سعی داشته بر سایر اقوام تحمیل نماید.
عبدالرحمن در نزد پشــتونها اگر قهرمان اســت در نزد ســایر قومیت ها و ملیت ها مظهر و نماد جالدی و
جنایت و قساوات است که سعی شده است به عنوان شخصیت ملی بر سایر اقوام تحمیل گردد .در افغانستان
یکی از مظاهر جنگ و کشـمکش های قومی جنگ نمادها و تمثیل ها نیز می باشـد .واقعیت اینست که افغان
نام قومی اسـت که توسط زور در افغانستان حکومت نموده و نام قلمرو حکومت خود را به نام خود گذاشته
اسـت که ســایر اقوام و ملیت ها هیچگونه ســنخیت و قرابتی با این نام ندارند .نام یک کشــور باید آیینه تمام
نمایی مردم آن ســرزمین باشــند که همه مردم با هر قومیت و ملیت خود را در آن ببینند و احســاس تعلق و
همبستگی نمایند.
تحمیل ســمبل و نماد قومی بر ســایر قومیت ها نه تنها وحدت و همبســتگی اجتماعی ایجاد نمی کند که
سبب مقاومت سایر اقوام و در نتیجه شقاق و شکاف اجتماعی را موجب می گردد .تبعیض قومی موضوع داغ
افغانسـتان امروزه است تبعیض حتی در دانشگاه کابل هم وجود دارد کابل بزرگترین دانشگاه افغانستان است
و از کلمه پشتو برای اعضای هیئت علمی آن استفاده می شود چند سالی است که تاجیک ها شروع به استفاده
از کلمات دری در مکان های رســمی ،دانشــگاه ها ،الکترونیک و برای اعضــای هیئت علمی دانشــگاه کابل
اسـتفاده کرده اند اما وزارت اطالعات و فرهنگ از امکان استفاده از زبان دری را در مکالمات روزانه و مکان
های خاص محدود کردند در نهایت قوم تاجیک تظاهرات گسترده ای را در مقابل دولت به راه انداختند و آن
را یک مسـاله جدی تغییر در افغانستان تلقی کردند و در مورد این تغییر بسیاری از کارشناسان ادبیات از زبان

60

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

پشـتو و دری را به برنامه تلویزیون دعوت به مصاحبه کردند و بعد از آن این موضوع برای بررسی به پارلمان
برده شد و چند روز در مورد آن به مذاکره پرداختند.
در افغانستان مردم عادی در مورد این تبعیض بسیار عصبانی و خشمگین شدند و امید خود را برای تغییر
در افغاسـتان از دسـت دادند در کنار این موضوعات بسیار مسائل مهم تری وجود دارد که کشور پس از سال
ها درگیری و جنگ و در حال توسـعه این تبعیض هستند شعله های این تبعیض توسط قدرت های خارجی
به منظور بی ثباتی و بهره بردای منافع خود دامن میزنند مردم افغانسـتان از درگیری ها و تبعیض خسـته شده
اند و به دنبال رهبران خود برای حل این سوءتفاهم ها هستند و در بین گروه های قومی این امید وجود دارد
که رهبران آنها می توانند به ایجاد یک افغان متحد کمک کنند .اما این رهبران هرگز به طور واقعی برای ایجاد
ثبات تالش نکردند چرا که نمایندگان این گروه های قومی هرکدام برای رس ـیدن به پســت های دولتی با هم
رقابت می کنند در واقع آنچه اهمیت دارد میزان تاثیرگذاری این اقوام در جهت دهی های س ـیاس ـی اســت و
جدا از مداخله در صـف آرایی های سیاسی در افغانستان از آشکارترین تاثیرات قوم گرایی عدم شکل گیری
فرایند ملت ســازی در کشــور اســت .در س ـیســتم های قوم گرایانه هیچ گاه به طور کامل هویت ملی شــکل
نخواهد گرفت و آنچه که در سیاست نقش دارد اهداف قوم گرایانه است و بی تردید منافع ملی سیستم تحت
الشـعاع مطالبات قوم غالب قرار می گیرد .در افغانســتان تبعیض قومی در همه جامعه پیداسـت به عنوان مثال
هر زمانی که یک نفر به یک پســت قدرتمند در دولت دســت پیدا می کند همه کارکنان خود را از میان گروه
قومی خود انتخاب می کند هر ســال از میان  05یا  65هزار نفر دانش آموز برای تحص ـیل در دانشــگاه فقط
تعداد  05یا  00هزار نفر از آنها در موســســات باال بری آموزش پذیرفته می شــوند و برای بسـیاری از دانش
آموزان با استعداد باال امکانات آموزشی وجود ندارد و با کمبود این امکانات مواجه هستند در حالی که تعداد
دیگر این دانش آموزان با پرداخت رشـوه و یا حمایت مقامات باالی دولتی امکان تحصیل و بورس شدن را
در بهترین دانشگاه ها پیدا می کنند و هیچ قانونی برای شکست این تبعیض ها وجود ندارد در واقع در کشور
افغانستان با وجود این تبعیض ها همیشه جنگ و و فاجعه وجود دارد.
-8جنگ داخلی در فغانستان
افغانسـتان از جمله کشورهای محدود جهان است که از چهار دهه بدین سو در جنگ های داخلی ،منطقه
ای و فرامنطقه ای می ســوزد این جنگ ها جان میلیون ها افغان بی گناه را گرفته و میلیون ها افغان دیگر را
معلول و مجبور به ترک دیارشـان کرده اسـت .تحلیل های متعددی در مورد دالیل جنگ و ریشه های بحران
کنونی افغانسـتان مطرح اسـت .در تاریخ معاصر افغانستان جنگ داخلی در این کشور محصول تبعیض قومی
در کشـور بوده اسـت که در آن گروه های قومی برای رسیدن به قدرت و کنترل کشور با هم رقابت می کنند
همه نابرابری ها قومی ،نژادی ،زبانی و مذهبی دارای یک منشــاء هســتند که همان منابع کمیاب مثل ثروت،
قدرت ،مقام و سرزمین است .با توجه به اندک بودن این منابع و کثرت مشتریان آن در میان جامعه ،همیشه به
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دلیل اصطحکاک منافع آنان ،تقابل و تضاد و ستیز وجود داشته است و این امر نه تنها غیرطبیعی و نا به هنجار
تلقی نمی گردد ،بلکه حرکت و تکامل را باعث می شود .اما زمانی تضاد و ستیز به اوج می رسد و بی عدالتی
شـکل می گیرد که حالت تضـاد و تقابل ،به خشم و عصیان و در نهایت جنگ تبدیل می شود .در افغانستان،
تضــادهای گوناگونی از زمان های دور وجود داشــته ،اما زمانی که با بی عدالتی و فشــار به برخی اقوام ،از
مذاهب و ساکنان برخی از مناطق هم راه شد و از سوی دیگر ،همین اقوام محروم ،و پیروان مذاهب و مناطق،
زیر فشــار به خودآگاهی رسـیدند ،به جنگ و عصـیان منتهی می شــود .جنگ داخلی طوالنی میان گروه های
قومی باعث فرسایش این گروه ها قومی و توانمندسازی دیگر قدرت ها خارجی می شود .جنگ در افغانستان
به شدت تعادل قدرت و نفوذ در میان نیروهای سنتی سیاسی و اجتماعی را تغییر داده است .نیروهای قومی و
اجتماعی افغان بیش از هر زمان دیگر به هویت مستقل خودآگاه هستند برای نمونه سازماندهی محلی و قومی
در مقابل رژیم کمونیسـتی و تهاجم شـوروی از جمله این آگاهی هاسـت و پس از سـقوط دولت کمونیستی
تحت تاثیر این رهبران قومی دولت جدیدی را تاســیس کردند که مالحظات قومی پس از آن به وجود آمد
قطب بندی های س ـیاس ـی میان گروه های مجاهدین و مبارزه برای رس ـیدن به قدرت پس از ســقوط رژیم
کمونیســتی به وجود آمد رویارویی های چند قطبی همراه با ابعاد فرقه ای و منطقه ای خطرناک به تدریج
جای خود را به یک جنگ قومی میان پشــتون ها تبدیل کرد ترس از دســت دادن قدرت و ائتالف گروه های
ازبک و تاجیک که نفوذ سـیاسی زیادی در شمال کابل که تحت نفوذ نخبگان پشتون به دست آورده بودند و
به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک ،در افغانسـتان قادر به حل وفصل اختالفات از طریق مسالمت آمیز و
یا حفظ ائتالف پایدار نبودند و وحدت ملی شکل نگرفت.
تفاوت بین گروه های اکثریت و اقلیت پشـتون از یک سـو و شـکاف سیاسی میان احزاب اسالم سنتی و
انقالبی از دیگر سـو باعث ایجاد جنگ مقاومت در افغانسـتان شد جنگ داخلی میان احزاب جهادی تقریبا از
اولین روزهای ورود نیروهای نظامی شــوروی به کابل در ســال  0850آغاز گردید برخی آمار تعداد قربانیان
این جنگ را حدود چهل هزار نفر و آواره شـدن صدها هزار نفر اعالم می کنند ،اما به احتمال قریب به یقین،
تلفات جانی این جنگ به مراتب بیش از این بوده اســت .عمق ویرانی ناشـی از این جنگ ها زمانی به خوبی
فهمیده می شـود که به این نکته توجه کنیم که بیشـتر قربانیان هیچ گاه به بیمارستان ها و مراکز درمانی انتقال
نیافتند و در اغلب موارد قربانیان به طور دسـته جمعی دفن گردیدند .جنگ داخلی در افغانستان همیشه جنگ
قومی بوده است .این جنگ ها برمال می سازند که هر قوم در افغانستان ویژگی خود را دارند که با اقوام دیگر
در افغانستان این ویژگی قابل اختالط نیست.
-3نظام فدرال راه حل بحران افغانستان
افغانسـتان جامعه چند قومی ،چند فرهنگی و چند مذهبی است که دارای تاریخ پرتنش قومی و اجتماعی
بوده اسـت .یک پارچه کردن مناطق و قومیت های متفاوت یک کشـور به صورت یک واحد سازمان یافته که
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در آن ،تمامی سـاکنان تابعیت و وفاداری خود را عرضـه دارند ،یکی از مشـکل ترین ودر عین حال ضروری
ترین تکالیف برای هر کشــوری اســت ،کشــور افغانســتان دارای اقلیت های قومی ،نژادی ،زبانی و مذهبی
فراوانی اسـت که زمینه ی گسـستگی ،شکاف ،تنش و کشمکش های فراوانی را در این کشور فراهم آورده و
یک پارچگی ملی افغانستان را با خطر جدی روبه روساخته است .فدرالیسم نوعی از حکومت دموکراتیک که
می تواند یک گزینه بهتر برای افغانســتان باشــد شــکل گیری یک ســاختارگســترده فدرال که منعکس کننده
ترکیب قومی جامعه افغانسـتان به عنوان یک کل یکی از بهترین گزینه ها برای حل بحران سـیاسـی ناشـی از
قومیت است
در افغانستان طرح فدرال به گونه ای طراحی شده است که نژاد و مذهب و یا زبان محوریت و مشروعیت
ندارند چون این امر منجر به تجزیه و از هم پاشـیدگی جامعه متحد می گردد .وقتی تاریخ کشور افغانستان و
اقوام را نگاه می کنیم طبق طرح فدرال اسالمی در افغانستان هیچ گونه مالحظه نژادی ،زبانی و فرهنگی را در
سـیستم اداری ایالت غربی و شمالی کشور نمی توان در نظر گرفت .در شهر مزار شریف از تمام اقوام(هزاره
ها،ازبک ها،پشــتون هاوتاجیک ها)...حضــور فیزیکی و فعالی دارند و یا در شــهر هرات حدود شــصــت قوم
زندگی می کنند و والیات اطراف هرات در نظام فدرالی تابع هرات خواهند بود و از اقوام مختلف ترکیب و
تشـکیل گردیده اند .در واقع در این دو شهر مزارشریف و هرات مذهب محوریت ندارد اگر چه نفس هر دو
شـهر بیشترشان را شیعیان تشکیل می دهند .جنوب و جنوب شرقی کشور که مرکز ایالت شهر قندهار به نظر
می رســد اگر چه در تمام این مناطق اقوام پشــتون اصــلی و پشــتون فرعی تشــکیل می دهند در تمام مناطق
افغانستان یک قوم که اکثریت را داشته باشند وجود ندارند بلکه اقوام مختلف زندگی می کنند و در اینجاست
که باید دولت های ایالتی چند قومی وجود داشــته باشــند نه یک قوم .در دولت های فدرال مانند دولت های
غیرفدرال یکی از نقاط اساسی تنظیم روابط اجتماعی می باشد تنظیم روابط بین افراد جامعه با مراکز خدمات
رسانی دولتی بسیار مهم است هر قدر که این روابط بر پایه حقوق و احترام باشد به همان اندازه دولت فدرال
اسالمی ،آزاد و دموکراتیک خواهد بود .مهمترین وظیفه دولت مرکزی در حکومت فدرال عبارت است از:
 -0سـیاسـت خارجی :ایجاد روابط بین المللی و دیپلماتیک با دیگر کشـورها جزء وظایف دولت مرکزی
فدرال است چون از نظر مجامع و سازمان های بین المللی دولت مرکزی رسمیت دارد؛
 -2تعیین سیاست نظامی :دفاع ازسرحدات فدرال برعهده دولت مرکزی می باشد؛
 -8سـیاست داخلی :منظور از سیاست داخلی همان سیاستی و وظایفی است که بدون این وزارت به یک
نظام تک ساخت یا دولت بسیط سپرده می شود؛
 -4سـیاسـت اقتصادی :ممکن است بخاطر تضعیف نظام فدرال چنین استدالل شود که درصورت اجرای
این سـیستم ،بعضی از مناطق کشورکه فاقد منابع مهم معدنی ،نفتی ،گازی و...هستند و یا از لحاظ در آمدهای
عمومی در مرحله بسـیار پایینی قراردارند در نتیجه متحمل ضـررهای هنگفت می شوند به عنوان مثال ایاالت
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کابل افغانسـتان که دارای امکانات اقتصادی و درآمدهای عمومی هستند اگر تمام امکانات را صرف عمران و
آبادی محیط و منطقه خود کند و یا ایاالت شمال که دارای چاه های نفت و گاز می باشد تمام اقتصاد مملکت
را در مناطق شمال در انحصار خود قرار دهد و ایاالت هزاره جات که فاقد هر نوع امکانات اقتصادی و حتی
فاقد جاده عمومی است همچنان به عنوان یک ایالت فقرزده باقی خواهد ماند در جواب به این طرز فکر باید
گفت که چنین پنداری غلط اسـت ،زیرا سـیسـتم فدرال به معنی تجزیه کشور نیست تا هر ایالتی خود داند و
اعمالش ،بلکه در نظام فدرال اقتصــاد جنبه ملی دارد و تمام درآمدهای عمومی به خزانه دولت مرکزی واریز
می شــود و تمام هزینه ها و مصــارف نیز با توجه به مقدار بودجه و اعتبارات کل کشــور پرداخت می شــود،
یعنی کانال درآمدهای عمومی دولت اعم از فروش نفت ،گاز ،ذغال ســنگ ،تجارت خارجی ،مالیات گمرکی
و....تامین اعتبارگردیده و از محل بودجه کشــور پرداخت می شــود اما ایاالت ممکن فقط در حد درآمدهای
شــهرداری از قبیل عوارض و درآمدهای محلی را در اختیار بگیرد و نمی تواند درآمدهای معادن ،نفت و گاز
و....را به خود اختصاص دهد ولو اینکه معادن مورد نظر هم در همان ایالت باشد؛
-0یگانگی و تابعیت :یعنی تمام افراد موجود در یک جمهوری فدرال دارای یک تابعیت می باشــند .مثال
اگر در افغانسـتان سـیسـتم فدرال اجرا و پیاده شـود ،همه افراد کشور اعم از شرقی ،غربی ،شمالی ،جنوبی و
مرکزی تابع کشور افغانستان هستند؛
-6یگانگی سرزمین :تمام سرزمین یک کشور فدرال به عنوان یک سرزمین محسوب می شود و هیچ گونه
مرز و محدودیتی از جهت رفت وآمد امور تجارتی و فعالیت های اقتصــادی و انتخاب مســکن و شــغل به
وجود نمی آید؛
-5یگانگی سیاسی :یگانگی سیاسی مبتی بر قانون اساسی جامعه می باشد و قانون اساسی فدرال،حاکمیت
کامل سیاسی را به دولت مرکزی یا اداره فدرال می سپارد.
شکل گیری یک ساختار فدرال یکی از بهترین گزینه ها برای حل بحران سیاست های قومی در افغانستان
است .بنابراین وضع پیچیدگی و تنوع مذهبی که در افغانستان است ،هیچ ساختارسیاسی پاسخ گویی نیازمندی
های این جغرافیا نیسـت ،به جز نظام دموکراتیک فدرال که مردم خود به میل خویش قانون حیات شان را در
مناطق ایجاد نمایند .جغرافیا قومی افغانسـتان در سـیستم فدرال بیشتر محسوس خواهد بود در سیستم فدرال
حکومت مرکزی ،جای اســت که حضــور تمام مردم فدرال میتواند در آن محســوس باشــد .ایالت ها در امور
داخلی شـان طبق سـیستم فدرال ،استقالل و ابتکار خود را دارند که حکومت های فدرال بایست از حکومت
مرکزی در سـیاسـت خودشان اطاعت داشته باشند ،در حالیکه هرجغرافیای قومی در افغانستان عالقه دارد که
والی شان را خودشان انتخاب کند و از میان خودشان باشد با تغییر سیستم دولتی ،مشکل فساد ،مشکل جنگ،
عوامل جنگ و بسا پنهان کاریهای دیگر روشن خواهد شد و هر بخش باید از قوانین عام داخل کشور پیروی
کنند اما در محالت در رابطه با مسـایل منطقوی میتواند لوایح جداگانه و مجرد وجود داشـته باشد .اختیارات
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بخشـهای فدرال باید مسـاوی باشد .بخشهای سیاسی و نظامی باید تابع مرکز باشند اما در ساحات فرهنگی و
اقتصـادی باید مسـتقل و در یک رقابت سالم قرار داشته باشند .چون در فدرالیزم ،رهبران ایالتی فدرال توسط
خود مردم همان ایالت تعین می شــود و در مقابل مردم جوابگو هســتند و هر گاه از عهده ،کار به درســتی بر
نیایند و نتواند رضــایت مردم را در خدمت رســانی به آنها حاصــل کنند ،بار دیگر انتخاب نمیگردند .بنابراین
سـیســتم فدرال ،در کشــورهای که دارای نوعی تکثر قومی ،زبانی و مذهبی اســت می تواند به عنوان بهترین
سـیسـتم حکومت دارای به کارگرفته شود .افغانستان ازجمله کشورهای است که قوم ،زبان و مذهب متکثر و
متفاوت دارد سیستم فدرال می تواند در نظام سیاسی و حکومت داری افغانستان موثر واقع شود.
در افغانسـتان به یک سـیستم فدرالی نیاز هست که همه مذاهب اسالمی را در نظر داشته باشد و به عقاید
همه احترام بگذارد در واقع نظام سـیاسـی که در سایه ی آن بحث آزاد اعتقادی ،مذهبی و مدنی وجود داشته
باشـد وآداب ،سنن ،زبان و گویش های محلی مورد توجه و تقویت قرار بگیرد و هرگونه تجاوزات فرهنگی،
زبانی ،سیاسی و نظامی برای همیشه قطع گردد و تمام اقوام و مذاهب حقوق خود را به دست آوردند.
-51نتیجه
همان طوری که در این مقاله بررســی شــد ،کشــور افغانســتان دارای گروه های قومی ،مذهبی و زبانی
متعددی اسـت و با توجه به سـاخت قبیله ای جامعه ،هنوز در میان مردم افغانستان مفهومی به نام هویت ملی
شـکل نگرفته اسـت از این را با گذشـت سـالیان متمادی از اسـتقالل این کشـور ،هنوز هویت ملی مشترک،
تعریف شــده و قابل قبولی برای همه اقوام و ملیت ها شــکل نگرفته اســت هنوز این اقوام خود را به نام
افغانسـتان به رسـمیت نمی شـناسـند بلکه بیشتر به اسم گروه قومی به رسمیت می شناسند ،بر این اساس در
افغانسـتان هویت های پراکنده ی قومی جایگزین هویت ملی شـده اند .اعمال نسـل کشی ،پاکسازی قومی و
خشونت از ویژگی های مشترک جامعه چند قومی افغانستان است ،تبعیض در میان اقوام همیشه وجود داشته
و همین تبعیض باعث جنگ های داخلی افغانسـتان شده است ،تضاد در جامعه افغانستان ،امری موقت و زود
گذر ،در زمان جنگ های داخلی نیسـت ،بلکه این تضـادها در زمان های گذشته بسیار دور نیز در میان مردم
وجود داشـته است .در پایان به این نتیجه می رسیم که ،تجربه جهانی و تجربه تلخ و آموزنده مردم افغانستان
به ما می آموزند که برای رفع این همه اســتبداد و خودکامگی حاکمان گذشــته ،عادالنه ترین و کارآمدترین
نظام سـیاسـی برای آینده افغانسـتان که می توان در نظر گرفت جز فدرالیسم راه دیگری وجود ندارد بنابراین
ایجاد یک دولت فدرال در افغانسـتان هرگزجنبه قومی نداشته بلکه با ایجاد این نوع سیستم می توان یک نوع
رقابت سـالم بین ایالت های مختلف به راه خواهد افتاد که در نهایت منجر به پیشـرفت کل کشورخواهد شد
که می تواند افغانسـتان را بر مبنای اصول اسالمی ،دموکراسی ،کثرت گرایی و عدالت اجتماعی به سوی ترقی
هدایت کند با توجه به گرایش غیر قابل انکار در نظام های تک ســاخت و مرکزگرا به ســمت فســاد و ســوء
استفاده از قدرت سیاسی ،بر این فرضیه تاکید می ورزیم که نظام سیاسی فدرال نظامی است که می تواند تمام
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مخالفان را به سـوی روند دموکراتیک سوق دهد .جز این ساختار سیاسی دیگری ،خنثی و بی اثر خواهد بود
و حتی دموکراتیک ترین ســاختار برای کنترل قدرت سـیاسـی که مبتنی بر تفکیک قوا باشــد مشــکلی را حل
نخواهد کرد.
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ژئوپلیتیک شیعه در هند :از افول تا بازسازی
علی الماسی ،5موسسه مطالعات راهبردی اسالم معاصر
محمد مسجدجامعی ،موسسه مطالعات راهبردی اسالم معاصر

چکیده
در تاریخ هند ،تشیع ،دارای سابقهای درخشان است ،بهگونهای که میتوان گفت :هند ،بخشی از میراث تمدنی خود
را مدیون شیعیان است .بالندگی فرهنگی آنها طی قرون نهم تا اوایل سیزدهم هجری در اوج بود ،اما طی قرون اخیر رو
به افول بودهاند .این مقاله ابتدا علل تاریخی مساله را ریشهیابی میکند.0 .نقش انگلیسی پس از اشغال هند علیه مسلمانان،
.2فشار اهل سنت هند به تشیع به عنوان بدعتی در دین.8 ،تجزیهی پاکستان از هند و باالخره .4نهضتهای استقالل
طلبانهی هندوها علیه انگلیسیها از مهمترین دالیل انحطاط شیعهی هند است.
در چند سال اخیر سلسلهای از عوامل در هند موجب شد تا شیعیان بتوانند با عملکردی درست ،موقعیت خود را
بازسازی کنند .فاکتورهایی همچون .0نگرانی حاکمیت هند از اهل سنت افراطی.2 ،توسعهی سریع این کشور و نیازش
به نیروی انساتی ،امنیت و ثبات.8 ،رابطهی ایران با هند و تاثیرپذیری شیعیان آنجا از ایران.4 ،فهم صحیح از خصوصیات
مردم هند و باالخره .0نگاه بلند مدت به مسالهی ارتقای شیعیان آنجا از مهمترین این عواملند .این نگارش درصدد است،
ضمن اشارهای مختصر به تاریخ افتخارآمیز شیعیان آن دیار ،با نگاه تحلیلی به عوامل افول آنان در دو قرن اخیر،
راهکارهایی برای خروج از این وضعیت ارائه کند.
این ،ضروری مینماید تا درمورد ژئوپلیتیک شیعه در هند ،و راهکارهای ارتقای آن ،پژوهشی علیحده داشته باشیم.
در واقع ،بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت و ژئوپلیتیک شیعیان هند ،فرضیهی پژوهش حاضر است که بخشی از آن
به روش کتابخانهای و بخشی به روش پیمایشی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،تشیع ،اهل سنت ،اقلیت بزرگ ،هند.

 -5مقدمه
شیعیان جمعیتی حدود سیصد میلیون نفر در جهان دارند .پراکندگی آنها در بیشتر کشورهای جهان بهگونهای
نیست که بتوان برای هر تجمعشان ،قائل به یک ژئوپلیتیک شد .اما در برخی کشورها پراکندگی شیعیان بیشتر
است .در هند شیعیان ،تأثیر بهسزایی در جامعهی بزرگ این کشور داشتهاند و موجودیت ژئوپلیتیکی شیعهی
آنجا را تشکیل دادهاند .به دیگر سخن ،پس از ورود ،طی چند قرن ،حضور شیعه سیر صعودی را پیمود؛ تا

اینکه در قرون انتهایی هزارهی اول ،به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی خودنمایی کرد ،لذا میتوان ژئوپلیتیک
1
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شیعه در هند را نامی درست دانست .اهمیت مسأله در این است که تأثیرگذاری ژئوپلیتیکی شیعیان در دوران
اخیر دچار افول شده است .این پژوهش به ریشهیابی عوامل آن خواهد پرداخت و راهکارهایی برای خروج
شیعیان از انزوا و باال بردن سطح تأثیرگذاری آنان ارائه میدهد .پژوهش مذکور ،کاربردی است و محقق ،آن را
اسنادی و کتابخانهای نگاشته است.
در مباحث ژئوپلیتیکی ،دو رویکرد به مسأله وجود دارد :رویکرد اوّل ،به ژئوپلیتیک از دید جهانی نگاه
میکند و ژئوپلیتیک را در مقیاسی جهانی مورد توجه قرار میدهد .این نگاه را بیشتر ژئوپلیتیسینهای آمریکایی
در چند دههی اخیر ارائه کردهاند .استراتژیستهایی چون هنری کسینجر این رویکرد را در دههی  0935تبدیل
به گفتمان غالب در آمریکا کردند و افرادی چون سائول کوهن ،ساموئل هانتینگتون ،0فرانسیس فوکویاما،2
زیبیگینو برژینسکی ،8و ادوارد لوتواک 4این گفتمان را ادامه دادند .رویکرد دوم ،ژئوپلیتیک را در مقیاس
کشوری یا منطقهای بررسی میکند .این رویکرد توسط فرانسویها در اواسط دههی  0955ارائه شد (میرحیدر،
 25-05 :0898و حافظنیا.)56 :0898 ،
نگارنده با رویکرد دوم ژئوپلیتیک تشیع در هند را مدنظر قرار میدهد؛ زیرا تشیع در این کشورها با نگاه
به همان کشور و یا منطقه مطمح نظر است و نه با دید جهانی .در این صورت ،فرض ژئوپلیتیک برای شیعه در
مناطق و کشورهایی که شیعیان به عنوان قدرتی با حداقل تأثیر متصوَّر ،حضور فعال دارند ،صحیح خواهد بود.
اقلیت بزرگ :اقلیت ،0جمعیت یا گروهی که دارای فرهنگ و زبان و مذهب و نژاد معینی هستند و در
کشوری زندگی میکنند که اکثریت آن کشور دارای آن فرهنگ ،زبان ،مذهب و یا نژاد نیستند .از جنبهی سیاسی،
اقلیتهای قومی ،خود را به عنوان اقلیتهای ملی مطرح میسازند و ادعا میکنند که دارای ملیتی خاصند و از
این رو درصدد کسب خود مختاری و استقالل برمیآیند(آقابخشی و افشاریراد.)865 :0859،
در صورتی که اقلیتی به حدی از بزرگی و قدرت چانه زنی برسد که بتوان برای آن شخصیتی بهخصوص
در نظر گرفت ،اقلیت بزرگ است .اهل سنت در ایران و عراق ،علویها در ترکیه ،مسلمانان در اروپا از مصادیق
اقلیت بزرگ بهشمار میروند .مسلمان هند نیز از اهم مصادیق اقلیت بزرگ هستند .شیعیان اما ،بهرغم جمعیتی
در حدود سیمیلیون نفری ،6و با توجه به اینکه در گذشته از اقتدار سیاسی و مذهبی بسیاری برخوردار بودهاند
اما اقلیت بزرگ بهشمار نمیآیند(آراسته.)0 :0895،
کشوری پهناور واقع در آسیای جنوبی حدود  2605کیلومتر وسعت دارد و پس از چین پرجمعیتترین
کشور جهان است .از زمانی که در سال  0945به استقالل از حاکمیت انگلستان دست یافت ،حکومتی به شکل
1
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 - 6البته برخی ،جمعیت شیعیان هند را تا هشتاد میلیون نفر برمیشمارند.
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پارلمانی داشته ،هر یک از بیست و پنج ایالتش مجلس قانونگذاری و حکومت منتخب خاص خود دارد.
حدود  35%تا  32%جمعیت هند را هندوها02% ،تا  06%را مسلمانان 2/0% ،مسیحی 2% ،سیک و مابقی را
بودایی و جین تشکیل می دهند(ورشنی.)0422 :0838 ،
 -4مبانی نظری
از لحاظ نظری ،این تحقیق بر اساس اصل سیاست موازنهی منفی قرار گرفته است .درواقع ،با توجه به
نقش منفیای که اهلسنت سلفی و افراطی در بسیاری از کشورها بازی میکنند ،میتوانند نقش منفیای در
هند نیز بازی کنند .ضمناً همین نگاه منفی در سیاسیون هند نسبت به قاطبهی اهل سنت وجود دارد که میتوان
بر اساس سیست موازنهی منفی جهت ارتقای حقوق شهروندی شیعیان هند بهکار برد.
در راستای این مسأله تاکنون پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است .از آن جمله پژوهشها میتوان
به مقاله «اوضاع شیعیان هند در عصر حاضر امروز شیعیان هند» ،نوشته عبدالعلی آراسته اشاره نمود که نگارنده
به صورت فشرده به بیان اوضاع فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی-عقیدتی شیعیان پرداخته است .مقاله «وضع
شیعیان هند» نوشته سید کلب صادق نقوی ،به بررسی اوضاع شیعیان این سرزمین پرداخته و عدم برخورداری
شیعیان از علوم جدید و بیرغبتی آنان به دین و عوامل متعددی چون استعمار و نظام شاهنشاهی و ...را علت
افول شیعیان در عصر حاضر میداند .همچنین نویسنده در مقاله خویش راهکارهایی را نیز برای هر چه بهتر
شدن وضعیت شیعیان ارائه مینماید .با عنایت به پژوهشهای صورت گرفته تاکنون پژوهشی که به بررسی
ژئوپلیتیک شیعه آن هم از زمان اوجگیری شیعیان تا افول آنان بپردازد کمتر انجام گرفته است .این پژوهش
تالش نمود تا اوج شکوفایی هند را در قرون  9تا  08و علت افول آنان را با اشارهای به چگونگی فراهم نمودن
زمینههای بازگشت شکوفایی شیعیان در این سرزمین مورد بررسی قرار دهد(نقشه شماره .)0
نقشه شماره  :0هند در قرن نهم تا سیزدهم

 -9چگونگی تکوّن و رشد تشیع در هند
اولین و مهمترین عامل شکلگیری شیعه در هند ،محبت اهل البیت است و تاریخ آن به زمان امیرالمومنین
(ع) میرسد .نمونه شاخص آن فردی به نام شنسب است که در زمان آنحضرت اسالم آورد و عشق او به
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حضرت ،ادامه یافت و در هند به شنسبانیه معروف شدند(جعفریان .)05 :0850،طبق برخی از نقلها ،در قیام
زید ،فردی به نام زیاد هندی در رکاب زید جنگید و در سال  020ق کشته شد .در طول قرن دوم زیدیهایی
که از حکومت جور عباسیان فراری بودند ،به سند پناه میآوردند و حاکمانی از سند مانند عمرو بن حفص و
هشام بن عمرو تغلبی ،اگر چه خود از استانداران عباسیان بودند ،به خاطر عالقه به امیرالمومنین(ع) به آنها پناه
می دادند .ماجرای پناه دادن عمرو به عبداهلل اشتر ،فرزند نفس زکیه بسیار خواندنی است(اطهر رضوی:0856 ،
 .)288-285در مجموع ،میتوان تکون و رواج تشیع در هند را در سه سطح مورد بررسی قرار داد:
 سطح عوام مردم :در سطح عوام تشیع ،بیشتر از طریق محبت مردم به اهل البیت و سادات رواج یافت.بسیاری از سادات در قرون اولیه اسالم به علت آزارهای حکومتهای اموی و عباسی به نقاطی دور ،حاشیهای
و امن مهاجرت میکردند(مدرسی .)00 :0852،شرایط فرهنگی هند به رواج تشیع کمک شایانی نمود .مردم
این کشور نسبت به دیگر کشورها آرامترند .این مردم با عقاید و مذاهب گوناگون همزیستی مسالمت آمیز
دارند.
 سطح پادشاهان ،وزرا و بزرگان حکومت هادر هند حکومتهایی شیعی یا نزدیک به تشیع طی چند سده توانستند قدرت را در دست بگیرند .البته
شیعیان در دیگر کشورها نیز توانسته بودند حاکمیت را به دست بگیرند ،اما اهمیت قدرت گرفتن در هند زمانی
بیشتر است که بدانیم در هند ،مسلمانان ،اقلیتند و شیعیان ،اقلیت مضاعف .برخی از این حکومتها مختصرا به
شرح ذیل اند:
بهمنیان طی قرون  3تا 05ه .در هند حکومت کردند .اگرچه بهمنیان شیعه نبودند ،اما گرایش زیادی به تشیع
داشتند .برخی از بزرگان شیعی نیز در دربار آنها از نزدیکان به پادشاه بودند( .نقشه شماره .)2
نقشه شماره  :2هند در دوره بهمنیان

عادلشاهیان یکی سلسلههای هند بود .موسس این سلسله ،از دست عثمانیها به ایران فرار کرد و پس از
آن به هند رفت و بهعلت شایستگی تا مقام پادشاهی رشد کرد .این سلسله ،مذهب رسمی خود را تشیع قرار
داد و طی قرون  05و 00ه .بر بخشی از هند حاکمیت داشت(نقشه شماره .)8
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نقشه شماره  :8هند در دوره عادل شاهیان

یکی دیگر از سلسلههای منطقهای شیعه در هند ،سلسلهی قطبشاهیان بودند که پس از ضعف بهمنیان در
هند تاسیس شد .در این زمان ،بزرگان شیعی در دربار ،تقرب فراوانی یافتند و برخی از آنها تا مقام صدارت
پیش رفتند.
نظامشاهیان نیز از پایان قرن نهم تا قرن یازدهم هجری در بخشی از هند ،به قدرت رسیدند .اگرچه احمد
شاه ،موسس شیعه نبود ،اما پس از او برهاناول شاه تحت تأثیر وزیر ایرانی خود ،شاه طاهر جنیدی که از
فاطمیان بود ،شیعه شد و در زمان او مذهب تشیع رسمیت یافت(نقشه شماره .)4

در قرن 00ه ،.در اوده سلسلهای به نام نواب با مذهب شیعی ،حاکمیت را بهدست داشتند و در آن زمان
شیعیان با آزادی تمام ،مذهب خود را آشکار نمودند ،علمای شیعی در دستگاهشان از مقربین بودند و اماکن
شیعی بسیاری چون شاه نجف ،امامبارهها و حسینیهها در آن منطقه از هند تاسیس شد.0

 0برای اطالعات بیشتر در مورد سلسلههای شیعی هند رجوع شود به :جعفریان ،رسول .اطلس شیعه .تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .0833 ،و نیز همو ،جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جهان
اسالم .قم :انصاریان .0850 ،و نیز اطهر رضوی ،سید عباس .شیعه در هند  .با ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی .جلد  .0قم :دفتر تبلیغات اسالمی.0856 ،
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 سطح علما :در زمانی نهچندان دور در هند علمای بزرگی زندگی میکردهاند که برخی از آنها دارایآثار مهم و ماندگاری در تاریخ شیعه هستند .رشد کیفی شیعیان در قرن  05تا 05ه .افزایش یافت .کتب کالمی
مهمی توسط علمای آن دورهی هند به نگارش در آمد که کتاب عبقات االنوار نوشتهی عالمه میرحامدحسین
(م 0856ق) و نیز کتاب احقاق الحق و الصوارم المهرقه در رد الصواعق المحرقه نوشتهی قاضی نور اهلل
شوشتری را می توان نام برد(ضابط.)04-0 :0834،
 -2دوران شکوفایی شیعه:
پیشینه تشیع در منطقه دکن را مربوط به دوره بهمنیان میدانند .اگر چه در این زمان تسنن مذهب رسمی
آنان به شمار میرفت اما به دلیل حضور ایرانیان گرایشهایی به تشیع نیز دیده میشد(خالدی .)0 :0838،کمکم
نفوذ تشیع در سایر نقاط هند در قرون  06و 05م .شکل آشکاری به خود گرفت .همزیستی مسالمتآمیز
اکبرشاه و جانشینانش(در سلسله گورکانیان) که برخی از وزیران و مجریان شیعی به تقویت امپراطوری آنها
کمک کرده بود ،شیعیان را قادر ساخت تا در تمام زمینههای سیاسی اجتماعی و فکری با معاصران خود رقابت
کنند(اطهر رضوی .)6-20 :0856،گسترهی حکومت گورکانیان را در نقشه شماره  0میتوان مشاهده کرد.

عوامل مذکور موجب شد مذهب تشیع به عنوان یکی از مذاهب ماندگار تاریخ هند باشد .البته به دالیل
مختلف که مهمترین آن پررنگ شدن فرهنگ ایرانی (توسط مهاجرت علما ،تجار و دیگر آحاد ایرانیان به هند)،
حمایت حاکمان و یا تشیع آنها و میزان ایفای نقش علمای شیعه است ،شیعیان در برهههایی از تاریخ وضع
بسیار مساعدتر و بالندهتری نسبت به اکنون داشتهاند .زمانی تاریخ هند بالندگی فرهنگی خود را مرهون این
شیعیان بوده است .متأسفانه پس از ورود انگلیس به هند نقش مسلمانان و بالتبع ،شیعیان در هند بسیار کمرنگ
شد تا به جایی که اکنون شیعیان هند در شرایط و وضع مطلوبی به سر نمیبرند.
 -2وضعیت کنونی شیعیان هند
در مورد آمار و تعداد مسلمانان و شیعیان هند ،دیدگاهها و نقلهای متفاوتی وجود دارد که گاه ،این تعداد
را به زیر ده میلیون نفر برای شیعیان و حدود یکصد و ده میلیون نفر برای کل مسلمانان میرساند و گاه تعداد
شیعیان را نزدیک به هشتاد میلیون نفر و اهل سنت را بیش از دویست میلیون نفر میداند .با دوری از افراط و
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تفریط چه بسا بتوان میانگین حدود  00%از جمعیت هند را مسلمان دانست که تعداد آنها حدود  035تا 255
میلیون نفر خواهند بود .در این میان جمعیت شیعیان که طبق اعتقاد علما و روحانیون شیعه در هند ،حدود %00
از جمعیت مسلمانان شیعه هستند ،به حدود سی میلیون نفر میرسد .با این جمعیت ،هند از کشورهایی خواهد
بود که بیشترین شیعیان را در خود جای داده است(نواب.)050 :0898،
 -6افول شیعه در هند معاصر و علل آن
عوامل گوناگونی باعث شده تا جامعهی شیعی هند رو به افول گذارد و در دو قرن اخیر وضعیت مطلوبی
نداشته باشد .شروع این پروسه از اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزدهم میالدی بود.
اکنون بسیاری از شیعیان هند مشکالت اقتصادی فراوانی دارند  .این درحالیست که تا کمتر از دو قرن
پیش ،یکی از منابع تامین مالی حوزه ی نجف اشرف ،به عنوان مهم ترین شهر شیعه از لحاظ علوم دینی
در آن زمان ،شیعیان هند بودند .همچنین اطالعات دینی آنان با وجود فعالیت برخی از مراکز ،کمتر به
آنها میرسد  .برخی از اطالعات آنها همراه با خرافات است .همچنین آنان از نظر سیاسی ،جایگاه ویژهای
در هند ندارند  .در شرایط جدید ،یعنی پس از رأی آوردن حزب بهاراتا جاناتا در سال  2504و شکست
حزب کنگره ،به دلیل تمایالت ضد اسالمی حزب جاناتا وضعیت سخت تری برای مسلمانان ایجاد شد.
حزب مذکور یکی از احزاب منطقه ای است که پس از افول حزب کنگره در دهه ی نود قرن گذشته ،با
تمایالت هندویی و ضداسالمی ،رشد زیادی نمود و خود را تبدیل به حزبی ملی کرد .شکست اخیر،
یکی از سنگین ترین شکست ها بوده ،حزب کنگره حتی صد کرسی از کرسیهای حدودا پانصد و پنجاه تایی
مجلس عوام را هم به دست نیاورد .در نتیجه حزب جاناتا با قدرت بیشتری سیاست های خود را و از
جمله سیاست مخالفت با مسلمانان در هند اعمال می کند(سرویس خبری کیهان.)0898 ،
با نگاهی به اوضاع دو قرن اخیر هند و تغییر و تحوالت اساسی ای که رخ داده است ،هندوها با
یکسری عوامل توانسته اند جایگاه از دست رفته ی خود در قرون پیشین را بازپس گیرند و به عنوان
اکثریت ،مسلمانان در اقلیت را کنار زنند .در ریشه یابی این تغییر و تحوالت ،اجماال باید عوامل اصلی
ذیل را لحاظ نمود . 0 :ورود انگلیسی ها به هند و اشغال آن؛  .2به وجود آمدن نهضت های هندو که در
نهایت به ضدیت با مسلمانان منجر شد؛ .8 0تجزیه ی هند و تشکیل دو کشور پاکستان و بنگالدش.4 ،
مخالفت اهل سنت با شیعیان(الماسی.)0894 ،
 -7نقش انگلیسی ها در کاهش قدرت مسلمانان در هند
پس از ضعف گورکانیان و افتادن اختالف میان جانشینان اورنگ زیب ،زمینه برای ورود انگلیسها به هند
و اشغال آنجا در قرون هفده و هجده میالدی مهیا شد .آنها ابتدا با نام تجارت (توسط کمپانی هند شرقی) وارد
 -0ابتدا این نهضتها به هدف مخالفت با اشغالگری و استعمار انگلستان ایجاد شد ،اما در ادامه تبدیل به نهضتهایی برای دامن زدن به اختالفات فرقهای شد .در خالل این نهضتها،
بیشترین ضرر را مسلمانان کردند و بیشترین نفع عائد انگلیسیها شد.
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هند شدند ،اما به تدریج امتیازهای زیادی از دربار گرفته ،سلطهی خود را طی حدود یک قرن بر این کشور
گستراندند(گاردنر .)65 :0838،در خالل این مدت ،دیگر کار تجاری تبدیل به امور سیاسی و نیز امنیتی شده
بود و هندوستان در اوایل قرن هجده میالدی استعمار خود بر هند را آشکارا آغاز نمود .ویل دورانت در این
زمینه چنین مینویسد« :کمپانی هند شرقی در لندن تأسیس شده بود که محصوالت هند و هند شرقی را ارزان
بخرد و بسیار گران بفروشد .در آغاز سال  ،0636کمپانی اعالم داشت که هدفش آن است که «یک قلمرو
انگلیسی مستحکم مطمئن برای ابد در هند مستقر کند(».دورانت .)465 :0853،آنها پس از سیطره ،سیاست
تعامل با مردم هند را در پیش گرفتند ،اما این ،هندوها بودند که در این زمینه گوی سبقت را ربوده ،زمینههای
انزوای مسلمانان و بالتبع ،شیعیان را مهیا کردند .انگلیسیها هم که از اختالف افکنی بهره میبردند ،ریشههای
جدایی دو دسته را فراهم کردند و کمکم مسلمانان و شیعیان در حاشیه قرار گرفتند .از لحاظ نظری نیز آموزههای
اسالم مبنی بر ستیز با کفار ،این مسأله را تشدید کرد(رجاء.)0-0835:2،
 -8نهضت های هندوها ضد مسلمانان
در آستانهی قرن نوزده میالدی ،انگلیسها پس از تصرف دهلی ،پنجاب و سند را نیز گرفتند و تا نیمهی
آن قرن تمام هند به دست آنها افتاد .این مسأله موجب شد ،نهضتهای استقاللطلبانهی هندوها و بهخصوص
سیکها علیه آنها پدید آید .اما در ادامه ،انگلیسیها با سیاست تفرقهافکنی در سال 0305م .با جذب برخی از
هندوها به خود و دادن مناصب دولتی به آنها ،نهتنها این خطر را از خود دور کردند ،بلکه آنها را به جان
مسلمانان انداختند .هندوها با این موقعیت ،توانستند انتقام خود در از دست دادن حاکمیت در قرون گذشته را
از مسلمانان بگیرند.
 -3تجزیه ی هند و تشکیل پاکستان
اختالفات میان هندوها و مسلمانان به حدی پیش رفت که بزرگان هر دو دسته (مخصوصا مسلمانان و
افرادی همچون محمدعلی جناح) رفتهرفته به نتیجهی جدایی مسلمانان و هندوها در قالب دوکشور مجزا
رسیدند .البته این مسأله ،مخالفان جدی داشت ،اما به هرحال منجر به تجزیهی هند و تشکیل پاکستان شد .اما
به نظر نگارنده ،تشکیل این کشور نهتنها به نفع مسلمانان و بهویژه شیعیان نشد ،بلکه تاریخ تاکنون نشان داده
که بزرگترین بازندگان تجزیهی هند ،خود مسلمانان و بهدنبال آن شیعیان آن دیار بودهاند 0.مسلمانان چند پاره
شدند و شیعیان مورد فشار شدید اهل سنت سلفی و افراطی قرار گرفتند.
 -51تشیع به عنوان بدعتی علیه دین
از سدههای گذشته تاکنون اغلب ،شیعیان در هند تحت فشار نگاه تنگ نظرانهی دیگر همکیشان خود
بوده اند .تشیع هندی ،یکی از مصادیقی است که از نظر عالمانِ ضدبدعت ،بدعت است .این جریان موجب

 -0شرح دالیل این دیدگاه ،به علت در مضیقه بودن حجمی ،مجال دیگری میطلبد.
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تقویت مباحث جدلی از لحاظی در نفی تشیع و نیز از دیگر لحاظ ،در اثبات تشیع میشود .جریانی کلی،
درصدد نفی و طرد شیعیان بوده است .این رقابت بیشتر مربوط به طبقهی علمای دینی و تحت تأثیر آنها بود.
البته در میان تودههای هندی با روحیهی عاطفی نیز ماجرای عاشورا و دیگر جنبههای تأثیرگذار شیعی جذابیت
بیشتری نسبت به آموزههای اهلسنت دارد .این عامل موجب شده تا در طول تاریخ و حتی در دوران معاصر،
شیعیان از جانب دیگر مذاهب اسالمی مورد حسادت و نیز به عنوان بدعتگذاران در دین مورد فشار باشند و
این فشارها آنان را بیشتر منزوی کرده است.
عوامل مذکور موجب شده بهویژه طی دو قرن اخیر شیعیان از دوران شکوفایی خود بسیار فاصله بگیرند و
نهایتا به نوعی به افول و انحطاط شیعهی هند در دوران معاصر منجر شده است .البته اکنون شرایطی بهوجود
آمده است که در صورت برنامه ریزی و سنجیده عمل کردن شیعیان ،در میان مدت (و نه در کوتاه مدت)
شیعیان هند به بخشی از حقوق از دست یافتهی خود در جامعهی هند مجددا دست یابند و در جامعهی هند
تاحدی (و نه به مانند گذشته) نقش ایفا کنند.
 -55راهکارهای تجدید حیات تشیع در هند
برای اینکه بتوان راهکاری مناسب برای برون رفت شیعیان هند از وضع موجود در عصر حاضر ارائه کرد،
الزم است به شرایط کنونی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هند توجه کرد.
احزاب سیاسی عمدهی هند  :هند دارای دو حزب عمده است :حزب کنگره ملی خلق و حزب جاناتا
( .)BJPاین حزب توانست در بحبوحهی اختالفات فرقهای هندوها با مسلمانان (بهخصوص در جریان تخریب
مسجد بابری) جایگاه خود را در میان توده ی هند تثبیت کند و طی چند سال اخیر ،حزب جاناتا قدرت را به
دست گرفته است .این حزب دارای گرایشات ملیگرایانه و هندویی است و با مسلمانان رابطهی خوبی ندارد
و به آنها به چشم رقیب مینگرد(آصفی.)0 :0854،
اهل سنت با حکومت هند :نکتهی مهم این است که دو حزب مذکور ،بهرغم رقابت درونی خود ،رقیب
اصلی و مهم خود را مسلمانان میدانند .البته از دیدگاه آنان ،اوال و بالذات اهلسنت رقیب اصلی بهشمار
میرود؛ به این دلیل در مقایسه با اهلسنت ،شیعیان نه تنها رقیب برای آنان بهحساب نمیآیند ،بلکه بالقوه( ،بر
اساس سیاست توازن منفی) میتواند قدرت سنیان هند را کنترل و محدود کنند.
نگرانی از سلفیهی جهادی افراطی :با ظهور گروههای افراطی تکفیری مسلمان طی سالهای اخیر ،برای
جوامع گوناگون بیش از پیش آشکار شده که اسالم عقالنی و قابل همکاری ،همان اسالم ارائه شده از جانب
شیعیان است و اسالم سنی در صورتی که سیاست زده شود ،قابلیت کنترل ندارد؛ بهخصوص اسالم با خوانش
وهابی و سلفی؛ لذا بیشتر ،به سوی همکاری با شیعیان روی

آوردهاند5.

 0صریحا برخی از تحلیلگران غربی معتقدند این که قبال از اسالم ترکیه به عنوان اسالم معتدل – به اصالح خودشان -تعبیر می شد ،صحیح نیست و تعامل با ایران به عنوان اسالم معتدل باید جایگزین آن شود.
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دولت هند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پتانسیل وجود دارد به واقعیت مذکور توجه داده شود و

چه بسا تاکنون به آن پی برده که سیاسی شدن – و بهخصوص جهادی شدن -اهل سنت ،نتایج بسیار خطرناک
و غیرقابل پیش بینی برای آنها خواهد داشت و باید مراقب باشد تا دچار ابتالءاتی شود که اکنون دامنگیر
بسیاری از بخش های جهان اسالم شده ،نشود .لذا این مسأله ،شرایط را برای تعامل شیعیان با حاکمیت هند
مناسبتر نموده است.
رشد و توسعه فزایندهی هند و فرصت فرارو برای شیعیان :یکی از مسائلی که الزم است به آن توجه کرد،
مسألهی توسعهی سریع جامعهی هند است .به اذعان برخی صاحب نظران ،توسعهی هند در مواردی ،حتی از
چین هم سریعتر است .اما الزمهی یک توسعهی متوازن ،پایدار بودن آن است و جامعهای میتواند توسعهی
پایدار ایجاد کند که دارای امنیت پایداری باشد .در واقع ،نبود امنیت ،تمام ابعاد توسعه را هدف قرار میدهد و
آن را نابود میکند .در این راستا ،حکومت هند تمام تالش خود را میکند تا امنیت کامل را حکمفرما کند .یکی
از ارکان حفظ امنیت در دست جامعهی مسلمان و همچنین شیعهی هند است و لذا تالش میشود تا از تنشهای
تولید شده از جانب مسلمانان بکاهد .چه این تنش ،میان شیعه و سنی باشد و چه میان مسلمانان و دیگر
گروههای هند(مسجدجامعی.)0894،
 -54جمع بندی و نتیجه گیری
در صورتیکه شیعیان هند از فرصت موجود استفاده نمایند ،میتوانند مجدداً مورد اعتماد حکومت قرار
داشته باشند .این عدم اعتماد موجب افول و انزو ای شدید شیعیان در جامعه و کشوری که به آن تعلق دارند،
شده است .در واقع ،شیعیان باید بدانند که حاکمیت هند ،از سویی با اهل سنت رقابت دارد و از آنها نگران
است و این نگرانی در چند سال اخیر ،با ظهور گروه های تکفیری بسیار بیشتر شده است .از دیگر سوی،

جامعهی رو به رشد هند ،به همکاری با مسلمانان – و یا حداقل بخشی از آنان -نیازمند است و اینها همه،

موجب شده دولت هند تمایل به همکاری با جامعهی چند ده میلیونی شیعیانش داشته باشد .لذا آنها با آگاهی
از این فرصت ،میتوانند خود از شهروندی درجه دوم به یک شهروند هندی فعال و تاثیرگذار در هند با قدرت
چانهزنی باالتر مبدل کنند .به هر حال ،در صورت آغاز این روند ،ظاهرا چند دهه بهطول خواهد انجامید.
منابع و ماخذ
 .0اطهر رضوی ،س .)0856( .شیعه در هند (جلد ( .)0مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ،مترجم) قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .2الماسی ،ع .www.dinonline.com .)22 05 ،0894( .بازیابی در  ،0890 ،0 2از
/http://www.dinonline.com/doc/report/fa/5975
 .8آراسته ،ع .)0895( .اوضاع شیعیان هند در عصر حاضر امروز هندیان شیعه .زمانه.0 ،
 .4آصفی ،ح .)0854( .نهادهای سیاسی در هند .علوم سیاسی.

 .0آقابخشی ،ع & ،.افشاری راد ،م .)0859( .فرهنگ علوم سیاسی .تهران :چاپار.

55

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 .6جعفری ،س .)0858( .دایره المعارف تشیع (جلد  .)4تهران :نسر سعید محبی.
 .5جعفریان ،ر .)0850( .جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسالم .قم :انصاریان.
 .3جوهری ،ا 0405( .ق) .الصحاح  -تاج اللغه و صحاح العربیه (جلد  .)8بیروت :دار العلم المالیین.
 .9حافظنیا ،م .)0898( .تعریفی نو از ژئوپلیتیک .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.06 ،
 .05خالدی ،ع .)0838( .نگاهی به فرهنگ شیعیان دکن( .م .توسلی ،تدوین) گزارش گفتگو.

 .00دورانت ،و .)0853( .تاریخ تمدن( .م .مصاحب ،تدوین & ،مجموعه مت رجمان ،مترجم) تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .02راغب اصفهانی ،ح .)0402( .مفردات الفاظ القرآن .بیروت ،دمشق :دار العلم ،دار الشامیه.
 .08رجاء ،ع .)0835( .تجزیه شبه قاره هند و پی آمدهای آن .سخن تاریخ.
 .04سرویس خبری کیهان .www.kayhan.ir .)26 2 ،0898( .بازیابی در  ،0890 ،0 2از http://kayhan.ir/fa/news/13000

 .00ضابط ،ح .)0834( .نقش علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکهنوی هند .مشکوه.04-0 ،
 .06گاردنر ،ب .)0838( .کمپانی هند شرقی .تهران :پژوهه.
 .05مدرسی ،م .)0852( .امامان شیعه (ع) و جنبش های مکتبی .مشهد :آستان قدس رضوی.
 .03مرعشی نجفی ،س 0459( .ق) .مقدمه ی کتاب احقاق الحق (جلد  .)0قم :مکتبه آیت اهلل مرعشی.
 .09مسجدجامعی ،م ،0894( .مهرماه / http://maraminstitute.com .)20درسگفتارها/هند .بازیابی در  ،0890 ،0 2از
www.maraminstitute.com: www.maraminstitute.com
 .25یرحیدر ،د .) 0898( .نسبت بین جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک .م .نقیب زاده (تدوین) ،انجمن جغرافیای سیاسی ایران در
(ص .)28 .تهران :انجمن جغرافیای سیاسی ایران.
 .20نواب ،ا .)0898( .درسنامه جغرافیای تشیع؛ تشیع در جهان معاصر (جلد  .)0قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.

 .22ورشنی ،ا .)0838( .دایره المعارف دموکراسی (جلد ( .)8س .م .لیپست ،تدوین & ،ن .پاشایی ،مترجم) تهران :کتابخانه
تخصصی وزارت امور خارجه.
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تأثیر جریانات تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
علی امیری ،5استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه لرستان

چکیده
یکی از جریانهایی که در سالهای اخیر نقش بسزایی در سیاستهای منطقهای ایفا کرده است و هر روز بر دامنه
گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده میشود جریانهای تکفیری است .جریانهای تکفیری و ظهور گروههای تروریستی
در چند سال گذشته بخصوص بعد از بیداری اسالمی در منطقه به معضلی برای کشورهای خاورمیانه و جهان تبدیل شده
است .جریانهای تکفیری در کشورهای سوریه ،عراق با کشتار وحشتناک مردم و رعب و وحشت در کشورهای مختلف
باعث برهم زدن نظم و آسایش سایر کشورهای منطقه و تاثیر بر معادالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن
کشورها و حتی کشور ایران شده است.
لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ظهور جریانات تکفیری در خاورمیانه چه تاثیری بر امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران دارند؟ با گردآوری اطالعات از طریق کتابخانهای به جریانشناسی گروههای تکفیری در
خاورمیانه پرداخته خواهد .بنابراین ،اطالعات از طریق کتب مرتبط ،مجالت ،فصلنامهها و نیز بهرهگیری از منابع
الکترونیکی و برخی سایتهای اینترنتی جمعآوری شده است.
نتیجه نشان می دهد که تفسیرهای نادرست در حوزه فکر و اندیشه است که در نهایت منجر شکل گیری القاعده،
داعش ،جبهه النصره و بوکوحرام میشود .در اطراف ایران با توجه به وضعیت ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی تعدادی از این
گروه ها از جمله داعش ،جبهه النصره در غرب ایران و القاعده و طالبان در شرق ایران در کشورهای مجاور در حال
جوالن میباشند و به همین انگیزه امنیت ملی را هم در کشورهای همسایه و هم در داخل ایران تحت الشعاع قرار داده
اند.
واژگان کلیدی :جریانات تکفیری ،امنیت ملی ،ج.ا.ایران ،ایدئولوژی ،ژئوپلیتیک ،خاورمیانه

 -5مقدمه
پیشینۀ تکفیر در جهان اسالم ،به صدر اسالم باز میگردد .برخی حوادث مهم تاریخ اسالم به سبب تکفیر
روی داده ،همچنان که برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمینۀ تکفیر را فراهم آورده است .از جمله
رویدادهای مهم دوران پس از رحلت پیامبر اکرم ،جنگهای «رِدّه» در زمان ابوبکر بود که در این جنگها دستگاه
خالفت معارضانِ خود را کافر و خارج از دین خواند .دربارة اینکه واقعاً تمامی یا بعضی از کسانی که در آن
1

. Email: amiri.ali@lu.ac.ir , aliamiri5620@yahoo.com
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دوره تکفیر شدهاند ،از دیدگاه فقه اسالمی کافرند یا خیر ،تردید جدّی وجود دارد و برخی گزارشهای تاریخی
تردیدهای بسیار در این باره را نشان میدهد .بنابر برخی منابع تاریخی ،عواملی مانند ندادن زکات و نپذیرفتن
اصل خالفت یا در نظر گرفتن کسانی دیگر برای این مقام ،در انتساب کفر به «اهل رِدّه» یا دست کم دستههایی
از آنان نقش مهمی داشته است(زیودار .)6 :0894 ،اما آنچه که امروزه تحت عنوان جریانات تکفیری شکل
گرفته ریشه در نوعی تفکر در نزد برخی مذاهب اسالمی دارد که تحت عنوان سلفیه شناخته می شود.
سلفیه که پدیدهای سخت و خشونتگرا است ،مدعی انحصارطلبانه مسلمانی بوده و همه را جز خود
مشرک میخواند .امروزه مهم ترین و موثرترین مبنای کالمی سلفیان جدید ،الهام گرفتن از سلفیان گذشته و
توسعه معنایی و مصداقی کفر است .آنها ،به قدری دایره کفر را گستردهاند که هر کسی غیر از خودشان را در
بر میگیرد .علت و منشأ این اختالف نظر میتواند بعنوان مرحله نخستین در سیر تحول تاریخی بحث توحید
و شرک و بدعت مطرح شود (پیشین) .تکفیریها یا سلفیان از گروههایی هستند که امروزه وارد فعالیتهای
سیاسی شدهاند و به عنوان یک بازیگر سیاسی سعی در ایفای نقش دارند .فعالیت این گروهها به طور اعم در
کل جهان و به طور اخص در دنیای اسالمی میتواند تبعات و پیامدهای خاصی را به دنبال داشته باشد .این
پیامدها و تبعات برای ایران به عنوان یک کشور شیعی که در درون جهان اسالم بیشترین تفاوت و اختالف را
با این گروهها دارد میتواند خطرناک باشد که در این مجال سعی بر آنست تا به آن پرداخته شود.
در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ظهور جریانات تکفیری در خاورمیانه چه تاثیری بر
بعد سیاسی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارند؟
فرضیه این سوال اینست که ظهور جریانات تکفیری از دو بعد ملی و فراملی امنیت ملی ج .ا ایران را تحت
تاثیر قرار میدهد .از بعد ملی باعث افزایش ناامنی عمومی و کاهش مشروعیت سیاسی در بعضی استان می
گردد و از بعد فراملی باعث شکلگیری چالشهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی برای جمهوری اسالمی ایران می
گردد.
 -4روش تحقیق
اطالعات این تحقیق از طریق کتابخانهای انجام شده است .بنابراین ،اطالعات از طریق مطالعه کتب مرتبط،
مجالت ،فصلنامهها و نیز بهرهگیری از منابع الکترونیکی و برخی سایتهای اینترنتی جمعآوری شده است.
اطالعات گردآوری شده به روش توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 -9مبانی نظری
سلفیه :از آنجا که تمام جریانهای تکفیری از دل سلفیه بیرون آمدهاند ،بنابراین شناخت جریانهای تکفیری
بدون شناخت سلفیه امکانپذیر نیست (فرمانیان ،بی تا .)6 :سلف در لغت به معنی «پیشین» است؛ و «سَلَفَ،
یَسلِفُ ،سَلفاً و سلوفاً» نیز صیغههای صرفی و مصدر «پیشی گرفتن» است .به گفته «ابن فارس» ،سلف اصلی
است که بر تقدم و سبقت داللت دارد .پس سلف کسانی هستند که در گذشته بودهاند .با توجه به این تعریف،
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سلف معنایی نسبی دارد؛ به این صورت که هر زمانی ،سلف زمان آینده خود است و در مقابل آن« ،خَلَف»
قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،ما نسبت به آیندگان« ،سلف» هستیم و نسبت به گذشتگان «خلف» شمرده میشویم
(خبرگزاری فارس.)0892 ،
هر چند در میان مذاهب اسالمی تکفیر به چشم میخورد ،اما تکفیری که به اباحه خون ،مال و نوامیس
مسلمانان بینجامد ،تنها در سه گروه خوارج ،بر بهاریان و وهابیان وجود دارد .دو گروه خوارج و بربهاریان ،به
تاریخ پیوستند و از دیدگاههای افراطی آنان ،جز در منابع تاریخی چیزی باقی نماند و امروز تنها سلفیان
نمایندگی این دو گروه را بر عهده دارند .در میان گونههای سلفیگری ،سلفیگری تکفیری ،رسماً به تکفیر
مسلمانان میپردازد ،بی آن که به متعلقات ایمان و کفر توجهی کند(علیزاده موسوی.)0 :0892 ،
در حوزه نظری ،اندیشه تکفیری در چند قرن گذشته ،ریشه در دیدگاههای ابن تیمیه دارد و وهابیت و دیگر
گروههای تکفیری ،دیدگاه تکفیری خود را از ابن تیمیه گرفتهاند .از اینرو ،برای فهم دیدگاه تکفیری وهابیان،
باید ابن تیمیه را نقطه عزیمت قرارداد .حافظ وَهبْۀ ( 0853ه.ق) از نویسندگان وهابى ،آراء و پندارهاى ابن
تیمیه را در چهار مسئله خالصه نموده است0« :ـ بازگشت به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و پیروى سَلَف
صالح (صح ابه و تابعین) در فهمیدن آیات و روایات مربوط به توحید و صفات خدا و دورى کردن از راه و
روش فالسفه ،متکلمان و صوفیان2.ـ مبارزه و جنگ با بدعتها و منکرات ،به ویژه با چیزهایى که موجب
شرک مىباشد مانند :دست گذاشتن بر قبر و اقامه نماز در نزد قبور و حاجت خواستن از مردگان در گور و...
8.ـ مبالغه نکردن و غلّو نکردن درباره مقام پیامبر(ص)4.ـ اعتقاد به اینکه بابِ اجتهاد باز است ...که ابن تیمیه
در طول زندگانى خودش در راه آن ها تالش و فعالیت نمود و بعدها محمدبن عبدالوهاب (مؤسس فرقه
وهابىها) دعوتش را در نجد ،بر اساس آن شروع نمود(زیودار .)23 :0894 ،در سدههای گذشته و بخصوص
در سی سال اخیر گروههای متعدد و متنوعی از جریانهای تکفیری بوجود آمدهاند .از  2505تا  2508تعداد
گروههای سلفی -جهادی شاهد افزایش  03درصدی بوده است) .(Jones, 2016: 26این گروهها به طور
خالصه در نمودار زیر نشان داده شدهاند.
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شکل  :0نمودار سلفیه
منبع( :پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه خراسان.)0890 ،
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 -2یافته های تحقیق
هر چند در همتنیدگی تاثیرات جریانات پدیدههای سیاسی بر امنیت ملی یک کشور در سطح ملی و فراملی
چنان پیچیده است که تفکیک نمودن آنها امکان پذیر نیست؛ اما در اینجا برای سهولت در مطالعه تاثیرات
جریانات تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران از در دو بعد داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار
میگیرد.
ملی :از مهمترین تاثیرات جریانات تکفیری در داخل ایران شکلگیری گروههای اقلیتگرای مذهبی و در
خیلی موارد قومی میباشد که با فعالیت برای رسیدن به اهداف خود امنیت ملی و عمومی کشور را تحت تاثیر
قرار دادهاند و به شکل یک مساله امنیتی در بعضی نواحی کشور ظاهر شدهاند.
بررسی عملکرد جریانهای قومی و مذهبی در بحرانهای مناطق حاشیهای کشور ،حکایت از افزایش
تدریجی توان آنها دارد .طی سالهای اخیر ،فعالیت گروههای اقلیتگرا و افراطگرای مذهبی به ویژه گروههای
افراط گرای سنی در داخل ایران و کشورهای همسایه تشدید شده است .به یقین چنین فرایندی آثار زیادی بر
امنیت ملی ایران خواهد داشت .از مهمترین نشانههای ظهور این افراطگرایی جدید در چند سال گذشته ظهور
تروریسم فرقهای در نواحی شرقی و رشد جریانهای سلفی با ایدئولوژی معارض تشیع در برخی از استانهای
مرزی بوده است (جهانی .)0 :0892 ،ظهور افراطگرایی خشن با انگیزههای مذهبی تحول مهمی در قلمرو
چالشها و مسائل قومی و مذهبی در ایران به شمار میرود .حمله به نیروهای انتظامی -امنیتی ،گروگانگیری
مردم و نیروهای نظامی ،حمالت انتحاری به مساجد و مراسم مذهبی شیعیان و حمالت انتحاری به مراکز
انتظامی و مسئوالن نظامی ،نمودهای افراطگرایی و خشونت گرایی قومی -مذهبی است که نتیجه آن کشته و
مجروح شدن دهها نفر در سالهای گذشته بوده است .بدون تردید دیدگاه و مواضع تند برخی بزرگان افراطی
و متعصب منتسب به [مکاتب افراطگرا] نسبت به شیعه و انقالب در خارج از کشور موجب مخالفت و مبارزه
با انقالب و شیعه میان برخی وابستگان به این جریان در داخل کشور و به تبع آن افزایش میزان رفتارهای
خشونتآمیز شده است .نمود بارز آن شکل گیری جریانها و اپوزیسیونهای مختلف مخالف انقالب در داخل
و خارج از کشور است .برخی از این گروهها عبارتاند از :انجمن طالب اهل سنت ایران ،سازمان اهل سنت
ایران ،الفرقان ،جند شیطان ،و جیش العدل که عمدتاً در جنوب شرق کشور فعال هستند (جهانی.)85 :0892 ،
امروزه وهابیت تکفیری عمالً به عنوان حامی اصلی و پشتیبان بسیاری از گروههای تکفیری در جهان اسالم
محسوب میشود .در داخل ایران از گروههایی مانند انصارالسنه ،انصاراالسالم ،توحید و جهاد کردستان و ...
میتوان به عنوان گروههای وهابی تکفیری ارهابی نام برد .ترور ماموستا «محمد شیخاالسالم» ،نماینده مردم
کردستان در مجلس خبرگان رهبری ،ماموستا «برهان الدین عالی» ،امام جمعه موقت سنندج ،و همچنین قضات
دادگستری در شهرستان سنندج در سال  0833ناشی از آثار افکار انحرافی این گروههاست(جهانی.)28 :0892 ،
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همچنین ،حساسیت روی هویت و ترمینولوژی شیعی از جمله بارزترین نقاط اشتراک طیفها و گرایشهای
مختلف سلفیگری است .با این تفاوت که طیف معتدل آن ،شیعیان را «مسلمانان منحرف و بدعت گذار»
مینامند که احیاناً جوامع سنی در معرض تهدید و هجمه آنها قرار میگیرند ،اما طیف افراطی سلفیون ،بیواهمه
تشیع را «دین خود ساخته» میخوانند (ستوده و خزائی.)05 :0898 ،
جریان وهابیت حکومتی در حال حاضر به دنبال جذب و آموزش اعتقادات وهابیت به جامعه نخبگانی
اهل سنت ایران به ویژه از طریق دانشگاه مدینه و اعزام مجدد آنان به داخل کشور برای تزریق اعتقادات وهابیت
به بدنه اهل سنت است (جهانی .)22 :0892 ،در اعالمیهها و بیانیههایی که در چند سال اخیر توسط گروههای
تروریستی مذهبی و تکفیری همچون جیشالعدل و داعش علیه جمهوری اسالمی ایران و شیعیان صادر شده،
همواره از واژگان اشغال ،تجاوز و مانند آنها برای توجیه کنش تروریستی و دعوت جوانان اهل سنت به گرایش
و پیوستن به این گروهها استفاده شده است .جیشالعدل در بیانیه توجیه عملیات تروریستی خود و ایجاد
گرایش و حمایت در میان جوانان اهل سنت کشورمان ،در روز جمعه ششم دی ماه  0892آورده است« :از
همه عزیزان و جوانان اهل سنت میخواهیم برای جهاد و رباط در راه اهلل آمادهگیری کنند و بیش از این
فرصتها را از دست ندهند و به یاری دین اهلل و ملت مظلوم اهل سنت بپاخیزند  ...دلیلی باالتر از این وجود
ندارد که هویت و سرزمین و عقیده ما مورد اشغال ،تمسخر و اهانت قرار دارد».
صالحالدین فاروقی (اسم مستعار) ،رهبر جیش العدل در اعالمیه تاسیس جیش العدل مینویسد« :جیش
العدل سازمانی سیاسی و نظامی است که جهت دفاع از حقوق مردم سنی مذهب ایران تشکیل شده و هدف
بنیادین و اساسی آن ،دفاع در برابر تجاوز اشغالگران و متجاوزان به دین و ناموس و مذهب و دنیای مردم
میباشد .اهل سنت ایران چنان مورد ستم قرار گرفتهاند که حتی در سرزمین مادری خود مانند بلوچستان و
کردستان و احواز تبدیل به بیگانگانی بیاختیار شدهاند که مانند مهاجران خارجی با آنها رفتار شده است»
(پورسعید 0898 ،ب .)0 :یکی از فعالترین این گروها که در داخل کشور ایران عملیاتهای تروریستی فراوانی
را انجام داده است؛ گروه جنداهلل می باشد که نمونهای از فعالیتهای تروریستی آن در گذشته در استان سیستان
و بلوچستان در جدول آمده است.
به طور کلی ،جریانات اقلیتگرای مذهبی میتوانند تهدیدات بالقوه و بالفعل زیر را برای جمهوری اسالمی
ایران به دنبال داشته باشد :تضعیف مشروعیت سیاسی حاکمیت از طریق زیر سوال بردن ایده حاکمیت ،ساختار
قانونی و کارآمدی حاکمیت ،تضعیف اتحاد وانسجام ملی از طریق تشدید هویت مذهبی معارض با هویت
ملی ،کاهش سطح سرمایه اجتما عی در جامعه و کاهش پایبندی به قانون ،تالش برای تغییر ترکیب جمعیت،
سیاسی کردن مطالبات و بروز نارضایتی سیاسی شده فراگیر ،کاهش نفوذ حاکمیت ،مخدوش کردن تصویر و
وجهه بینالمللی کشور ،افزایش نفوذ و دخالت بیگانگان ،همکاری با سرویسهای اطالعاتی بیگانه و افزایش
حضور و تردد اتباع غیرمجاز بیگانه که باعث مخدوش شدن بعد نرمافزاری امنیت ملی میشوند و همچنین
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افزایش رفتارهای خشونتآمیز (اقدامات تروریستی) ،افزایش گرایش به خودمختاری و استقالل طلبی ،افزایش
هزینههای نظامی ،اطالعاتی -امنیتی و پلیسی و افزایش گروهها و احزاب افراطگرای غیرقانونی که بعد سخت
افزاری امنیت ملی را مخدوش میسازند (جهانی .)89-23 :0892 ،به عنوان نمونه تعدادی از فعالیتهای
تروریستی و چالشهای امنیتی تعدادی از فعالیتهای گروه تروریستی جند اللله در استان سیستان و بلوچستان
در طی سال های گذشته فراهم آورده شده است .به نفل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان آقای سید
محمود علوی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا سیما و در حاشیه مراسم شام غریبان سید الشهدا(ع) در
تهران بیان داشته است که به برکت توسالت و دعاهای مردم محب اهل بیت (علیهم السالم) ،رحمته واسعه
خداوندی مشمول این سرزمین گردید و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطالعات با همکاری سایر
دستگاههای امنیتی و مردم شریف استان فارس توانستند یکی از توطئههای ضد امنیتی گروههای تروریستی
تکفیری را خنثی نموده و از ارتکاب یک جنایات غیر انسانی در مراسمات تجدید بیعت با الگوی آزادگان
جهان ممانعت به عمل آوردند (باشگاه خبرنگاران جوان.)0890 ،
جدول  :0فعالیتهای تروریستی گروه جنداهلل در طی سالهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان
ردیف
0

عملیات
حمله به کاروان

تاریخ

محل

عملیات

عملیات

 0834/9/28مناطق

انتقال رئیس جمهور

کویری

پیامدهای عملیات

نتایج عملیات
کشته شدن محافظ و راننده
خودرو احمدی نژاد

سیستان
2

حمله به پاسگاه

 0834/05/02منطقه
سراوان

مرزی گدار

گروگان گرفتن  3سرباز
مرزبان و رئیس پاسگاه

آزادسازی  3تن از سربازان در تاریخ  05بهمن همان سال با
میانجیگری بزرگان طوایف منطقه و اعالم خبر اعدام رئیس
پاسگاه

ناهوک
8

حادثه تاسوکی

4

حمله به مأموران

 0834/02/20منطقه
تاسوکی
 0830/00/02تقاطع بلوارهای

بزرگمهر و معلم

نیروی انتظامی
0

حمله به اتوبوس حامل
نیروهای سپاه پاسداران با

شهر زاهدان

 0830/00/20بلوار ثاراهلل
شهر زاهدان

خودروی حامل مواد منفجره

6

حمله به پاسگاه

 0830/02/3منطقه نگور

مرزی نگور
5

شبیخون اعضای
جنبش به جمعی از

0836/4/23

قتل  22تن از مسافران عبوری از محور زابل به زاهدان.
آتش زدن  6خودروی متعلق به مسافران .اسارت عده ای
نامعلوم از مسافران عبوری .زخمی شدن فرماندار زاهدان
در این حمله

شهادت  4مأمور پلیس و یک اعدام دو تن از اعضای جنبش جنداهلل در
شهروند

این حمله

کشته شدن  08نفر و زخمی شدن محکومیت این حمله از جانب سازمانملل متحد.
 85تن دیگر از اعضای سپاه و مردم جنبش مقاومت مردمی ایران این حمله را عملی تالفی
جویانه در قبال اعدام اعضایش نامید... .

عادی
شهادت  2مآمور مرزبانی و اسارت
 4نفر دیگر و انتقال آنها به پاکستان

روستای دومک 00 -مأمور سپاه پاسداران شهید و 9
منطقه کورین تن زخمی شدند

پاسداران
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 0836/0/23جاده چابهار گروگانگیری  20غیرنظامی و
به ایرانشهر انتقال آنها به پاکستان

خودروهای
عبوری
9

حمله به پاسگاه

05

صوتی
00

حمله به ستاد
انتخاباتی محمود
احمدی نژاد

با به هالکت رساندن سرکرده و جمعی از اعضای جنبش در آن
حمله گروگانها آزاد شدند.

35/8/28

مرزی
انفجار بمب

در پی همکاری دیپلماتیک ایران و پاکستان ظرف  02ساعت
نیروهای نظامی پاکستان به محل انتقال گروگانها یورش برده و

منطقه
سراوان

 0835/00/85مسجد علی ابن
ابیطالب شهر
زاهدان

0833/8/3

زاهدان

گروگانگیری  06مأمور مرزبانی و اعدام  00نفر و آزادی یک تن از آنها

انتقال آنها به پاکستان

کشته شدن  20نمازگزار و
زخمی شدن  025تن دیگر

آیت اهلل خامنه ای [مد ظل] آمریکا را در این بمب گذاری دخیل دانست .علی الریجانی
در  00خرداد همان سال مسئولیت انفجار را از اهل سنت دور دانسته و به آمریکا نسبت
داد .سه نفر در ارتباط با بمب گذاری پیش از خاک سپاری قربانیان به اتهام افساد فی
االرض در تاریخ  0833/8/9اعدام شدند 2 .تن از اعضای دستگیر شده در این رابطه در
 06خرداد همان سال اعدام شدند.

مجروحیت  8نفر از اعضای
ستاد

02

حمله انتحاری به
نمایشگاه صنایع دستی

08

بمب گذاری در مراسم  0839/9/24چابهار

 0833/5/26شهر سرباز کشته شدن  40نفر و زخمی
شدن  005نفر دیگر

محمود احمدی نژاد پاکستان را به کوتاهی در دستگیری اعضای جنبش جنداهلل بعد از
این عملیات متهم کرد .سپاه پاسداران از کشور پاکستان درخواست مجوزی مبنی بر
انجام عملیات نظامی داخل خاک پاکستان را علیه جنبش مقاومت مردمی ایران خواستار
شد .مصطفی محمد نجار ،وزیر کشور ،برای انجام مذاکراتی در جهت دستگیری اعضای
جنبش جنداهلل توسط نیروهای پاکستانی به این کشور سفر کرد.

تاسوعا در چابهار

کشته شدن  89نفر

در تاریخ  29آذر  00 ،0839هوادار گروه جنداهلل در
زندان زاهدان دستگیر شدند.

منبع( :با تلخیص از سایت ویکیپدیا)
فراملی:مهمترین تاثیرات فراملی جریانات سلفی-تکفیری برای جمهوری اسالمی ایران در سطح فراملی از
دو جهت مورد توجه قرار گرفته است .هر چند همانگونه که گفته شد تاثیرات داخلی و فراملی در هم تنیده
میباشند و در راستای تقویت همدیگر عمل مینمایند.
ژئوپلیتیک :یکی از تاثیرات فراملی جریانات تکفیری برای جمهوری اسالمی ایران پیامدهای ژئوپلیتیکی
میباشد .از جمله پیامدهای ژئوپلیتیکی جریانات تکفیری برای ایران به چالش کشیدن قدرت منطقهای این
کشور توسط رقبای منطقهای از طریق این گروهها و خود این گروهها میباشد .رشد جریانهای سلفی -تکفیری
با حمایت دولتهایی مانند عربستان سعودی و قطر در راستای اهداف استراتژیک خویش در منطقه منجر به
یک منازعه مذهبی در قالب تقابل شیعه -سنی شده است که در بحرانهای کنونی و کشتارهای خونین شیعیان
به دست گروههای تکفیری در سوریه و عراق عینیت یافته است (ستوده و خزائی .)05 :0898 ،در واقع رهبران
عربستان سعودی و قطر باور دارند که روی کار آمدن یک رژیم سنی در سوریه و عراق میتواند ،قدرت شیعیان
منطقه را که به ایران نزدیک هستند محدود و در نتیجه وزن استراتژیک منطقهای آنها را در مقابل ایران که در
دهه گذشته از افزایش قابل توجهی در منطقه برخوردار شده است ،افزایش دهد .در واقع برای دولتهای
عربستان و قطر شورشهای اخیر فرصتی در راستای خارج نمودن سوریه و عراق از صف متحدین ایران و در
نقطه مقابل افزایش نقش منطقهای آنها در شرق مدیترانه در راستای تغییر موازنه به نفع خود و به ضرر ایران
است .در همین راستا عربستان سعودی سعی در تقویت و حمایتهای مادی از جریانهای سلفی -تکفیری از
جمله داعش ،النصره ،و  ...نموده که همین امر میتواند یک جنگ مذهبی در منطقه به وجود آورد (ستوده و
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خزائی .)03 :0898 ،نسل سوم القاعده که گروههایی همچون جبهه النصره ،احرار الشام و گروه توحید و جهاد
سابق و داعش فعلی از نمایندگان آن هستند ،به جای منافع غربیها و شهروندان اروپایی -آمریکایی ،در پی
شکست دادن و کشتار دشمنان نزدیک یعنی شیعیان هستند و به جای تکفیر و کافر و مشرک خواندن یهودیان
و مسیحیان ،از اولویت کشتار رافضیها یعنی منحرفین از دین اسالم سخن میگویند .به باور اینان ،ایرانیان طی
پانصد سال اخیر به همت سلسله صفویه شیعه شده و تشیع را در کشورهای عراق ،لبنان و سوریه گسترش
دادهاند .از این رو الزم است بازوهای متحرک ایران در منطقه قطع شود و سپس «ام المعارک» یا «نبرد کبیر»
علیه مملکت صفویان آغاز گردد (نصری 0898 ،ب .)04 :داعش میخواهد مناطق نفوذ ایران در سه کشور
سوریه ،عراق و لبنان را تار و مار کند تا توان تحرک تهران در منطقه محدود و محدودتر شود و زمینه برای
امالمعارک یا به اصطالح رسانه داعش ،مادر جنگها علیه ایرانیان شیعه (صفویان رافضی) مهیا گردد (نصری،
 0898ب.)20 :
از طرف دیگر ترکیه دیگر رقیب منطقهای ایران ،برای دست یافتن به جایگاه محوری در منطقه خاورمیانه
ناگزیر باید به تضعیف رقبای منطقهای قدرتمندی چون ایران و عربستان بپردازد .ترکیه به این نتیجه رسیده
است برای اینکه بتواند اهداف خود را در سطح منطقهای دنبال کند ،چارهای جز داشتن یک بازوی نظامی-
سیاسی در سطح فراملی ندارد .در واقع ،ارتباط ترکیه با داعش را میتوان در این راستا تحلیل نمود .در بین
گروههای معارض حکومت سوریه که مورد حمایت ترکیه هستند ،داعش و گروه النصره نقش برتر را دارند.
اگرچه ارتش آزاد و دولت موقت سوریه با توجه به ماهیت اخوانی و برداشت نزدیکی که نسبت به اسالم مورد
نظر ترکیه دارند قرابت بیشتری نسبت به گروه داعش با این کشور دارند ،اما با توجه به تاثیرگذاری ناچیز آنها
در تحوالت سوریه ،نمیتوانند اهداف آنکارا را محقق کنند .در مقابل ،داعش با توجه به برخورداری از
ایدئولوژی سلفی -تکفیری اسالم سنی و قدرت نظامی قابل مالحظهای که دارد ،میتواند اهداف ترکیه را
برآورده سازد .به عبارت دیگر دولتمردان ترکیه با حمایت از داعش ،در پی ناکارآمد سازی نظم سیاسی شیعه
محور در سوریه ،عراق و لبنان و تقسیم قدرت بین بازیگران و اقلیتهای قومی -مذهبی هستند .در واقع،
حکومت اسالمگرای ترکیه درصدد ایجاد هالل اخوانی -سنی در مقابل آنچه هالل شیعی به رهبری جمهوری
اسالمی ایران خوانده میشود ،است .در این راستا ،بایستی شرایط برای به قدرت رسیدن دوستان ترکیه در
کشورهای منطقه فراهم شود .ترکیه برای تحقق این رویای خود ،حمایت از گروههای تروریستی -تکفیری را
به منظور سرنگونی دولت شیعی عراق و دولت علوی سوریه در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده
است (موسوی .)22-20 :0898 ،شکاف در حال باز شدن بین باورهای شیعه و سنی یکی از مهمترین عوامل
در بیثباتی خاورمیانه میباشد و هیچ نشانی از پایان آن نیست ).(Abdo, 2013: 5
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عالوه به چالش کشیدن قدرت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه توسط رقبای منطقهای با حمایت از این گروههای
تکفیری ،استراتژی گسترش قلمرو خود این گروهها میتواند نه تنها برای قلمرو ژئوپلیتیکی ایران در مناطق
ژئوپلیتیکی مختلف جهان اسالم ،بلکه همچنین برای قلمرو ایران در مقیاس ملی هم چالش برانگیز باشد.
استراتژی گسترش قلمرو داعش میتواند موج گستردهای را در قالب جریان سلفی تکفیری متحد کند
(موسوی .)40 :0894 ،مهمترین هدف داعش برای نفوذ به لبنان ،ضربه زدن به حزب اهلل لبنان و تضعیف قدرت
منطقهای جمهوری اسالمی ایران است (موسوی )02 :0894 ،به طور مشخص ،کشورهای خاورمیانه ،شبهجزیره
عربستان ،شبهقاره هند ،شمال آفریقا ،آفریقای مرکزی ،آسیای میانه و قفقاز و نیز برخی کشورهای غربی از
مهمترین مناطقی هستند که در استراتژی گسترش قلمرو مورد توجه داعش قرار گرفته است.
بخش تبلیغاتی و رسانهای داعش ،نقشه اولیهای را منتشر کرده که تمامی جهان را در بر میگیرد و محور
آغازش نیز عراق و سوریه است .سپس ،همسایگان نزدیک یعنی کویت ،اردن ،و لبنان تا فلسطین را شامل
میشود .اخیراً داعش اسامی  24والیت خود در کشورهای مختلف را اعالم نموده که کشورهای عربستان ،یمن،
لیبی ،مصر و الجزایر را نیز شامل میشود 06 .والیت از والیتهای فوق در سوریه و عراق بوده و بقیه در یمن،
الجزایر ،سینا (مصر) برقه ،فزان ،طرابلس (لیبی) ،بالد الحرمین (عربستان) و خراسان است (موسوی:0894 ،
 .)40همانطور که مالحظه میگردد برخی از این ایاالت ،همچون خراسان ،در داخل ایران و برخی مثل سوریه
عراق یمن لبنان و  ...جز قلمرو نفوذ ژئوپلیتیک ایران هستند.
شکل  :2نقشه خالفت رویایی ایمن الظواهری

)(Jones, 2016: 16
چالش ژئوپلیتیکی فراروی ایران که ناشی از رشد و گسترش این جریانات تکفیری میباشد به چالش
کشیدن و مسدود نمودن ایدههای ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد اتحاد و یکپارچگی در میان
مسلمان در لوای اسالمگرایی مورد نظر این کشور میباشد .جمهوری ایران در طول حیات خود مدام تالش
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داشته است تا با شکل دادن و تقویت نمودن مسائلی از قبیل تقریب مذاهب و حتی شکل گیری امالقرای جهان
اسالم زمینه نزدیکی کشورهای جهان اسالم را تقریباً با محوریت خود فراهم آورد و بدین طریق حتی مانع
گسترش نفوذ قدرتهای فرامنطقهای و غربی در دنیای اسالم و به ویژه در منطقه خاورمیانه گردد .اما ایدئولوژی
و ایده و عملکرد گروههای تکفیری و حامیان منطقهای آنها باعث ناکارآمدی ایده اسالمگرایی مد نظر جمهوری
اسالمی ایران میگردد.
کشورهای خاورمیانه و به ویژه جهان عرب در آستانه تحول اساسی هستند که در این تحول نیروهای
دموکراسی خواه در یک سو و نیروهای افراطی نظیر داعش که میکوشند از اسالم به عنوان ایدئولوژی
سوءاستفاده کنند در سوی دیگر قرار دارند و این نیروها وضعیت موجود و نیروهای طرفدار حافظ وضع موجود
را به چالش میطلبند .در واقع عرصه سیاسی کشورهای منطقه عرصه رویارویی این نیروهاست (خلیلی:0898 ،
 .)05در همین راستا عربستان سعودی سعی در تقویت و حمایتهای مادی از جریانهای سلفی -تکفیری از
جمله داعش ،النصره ،و  ...نموده که همین امر میتواند یک جنگ مذهبی در منطقه به وجود آورد و در نتیجه
اسالم گرایی در جهان را با یک چالش اساسی مواجه نماید .به عبارتی ،درگیری میان گروههای مختلف در
جهان اسالم و منطقه که متاثر از تحریک عربستان سعودی و قطر است ،تا حدود زیادی به رشد اسالمگرایی
ضربه خواهد زد .زیرا در نهایت به جای اینکه گروههای اسالمگرا بتوانند به یک اتحاد منسجم در راستای
تاثیرگذاری بر تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان اسالم برسند ،در یک منازعه طوالنی فرو خواهند رفت و
همچنین به جای اینکه اسالم گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی مطرح شود ،به دلیل
منازعههای مذهبی خود به چالش تبدیل خواهد شد (ستوده و خزائی.)03 :0898 ،
به طور کلی مهمترین چالشهای گسترش جریانات تکفیری برای امنیت منطقهای ایران عبارتند از :تضعیف
محور مقاومت ،برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه ،تضعیف جایگاه و نفوذ ایران در منطقه،
شکلگیری منازعات گفتمانی و تشدید تنشهای فرقهای و مذهبی ،باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه
(مرادی و شهرام نیا ) :0894 ،و تضعیف و شکست ایدههای ژئوپلیتیکی از قبیل اسالمگرایی.
ایدئولوژیک :از دیگر تاثیرات جریانات تکفیری شکل دادن به ایدئولوژیهای اسالمی در مقابل ایدئولوژی
جمهوری اسالمی و شیعه میباشد.
یکی از مفاهیمی که تندروهای سلفی و وهابیان بدان اهتمام دارند ،مفهوم رافضیهاست .منظور از این
مفهوم ،شیعیانی است که به عقیده آنان از دین خارج شده و دین اسالم را منحرف کردهاند .شیعیان به پیروان
علی(ع) گفته میشوند که برسر خالفت بعد از حضرت محمد(ص) با سنیها اختالف دارند .هرچند اصل
اختالف شیعه -سنی بر سر جانشینی حضرت محمد(ص) است ،به نظر میرسد که ریشه اساسی اختالف میان
القاعده یا وهابیان با شیعیان به هویت شیعیان بر میگردد .هرچند شیعیان عراق ،عرب و شیعیان ایران ،فارس
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و ترکاند ،نسل دوم القاعده در عراق ،یعنی نسل الزرقاوی ،شیعیان را با هویتی ایرانی ،فارسی و مجوسی
خطاب میکنند.
براین اساس اختالف آنان با شیعیان به جز عنصر مذهبی به عنصر هویتی فارس و عرب بر میگردد؛ اما
باید این نکته را یادآور شد که در قرنهای نخستین هجری ،شیعیان دوازده امامی عرب و فارسها سنی بودهاند.
قدر مسلم تاریخی این است که فارسها و بیشتر آنها از اهل سنت بودهاند .ابن خلدون با ستایشی از فارسها
در مقدمه خود یادآور میشود که رهبران اهل سنت ،همگی ایرانیاند؛ البته در قرنهای متأخر ایرانیان به مذهب
دوازده امامی گرویدهاند؛ بدین ترتیب عنصر پان عربیسم ،که در نسل دوم القاعده در عراق ریشه دارد در
گفتمانی ضد ایرانی و شیعی گسترش پیداکرده است.
آنچه سبب میشود وهابیان و القاعده به خطا بروند ،این است که به عقیده آنها منابع دوازده امامی (شیعه)
به تفکر زرتشتی ،یهودیت یا مسیحیت بر میگردد ... .میان اهل سنت و شیعه اختالف اساسی و ریشهای نیست
و این تفکر اسالم سیاسی نوسلفی ،برگرفته از ریشه گفتمان وهابیت است که شیعیان را رافضی مینامند.
زیربنای این تفکر به شناخت تک بعدی و افراطگرایی آنها و عنصر عربگرایی و ناسیونالیسم عرب بر میگردد
(ابراهیمی)255-259 :0892،
با توجه به فعالیت گروههای تکفیری ،مهمترین و خطرناکترین تهدید از جانب آنها زیر سوال بردن ایده
حاکمیت مذهب رقیب خود ،یعنی تشیع ،است .گروههای مختلف تکفیری -سلفی با توجه به موضع گیریهای
خود نشان دادهاند که تعریف حاکمیت از منظر فقه تشیع مورد قبول آنها نمیباشد.
جامعه دیوبندی پاکستان در نشریه الفاوقیه ،ارگان دارالعلوم فروقیه کراچی ،بیان میدارد :اینکه امام مسلمین
رافضی باشد ،نه جایز است و نه سزاوا و نه صحیح؛ زیرا امام جماعت مسلمین نمیتواند کافر باشد .واجب
است مسلمانان اگر استطاعت جهاد و مبارزه دارند ،علیه حکومت رافضی که بر اهل سنت ایران حکم میراند،
قیام کنند (جهانی.)80 :0892 ،
خالفت»2

دابق0

را خبر
یک تیتر بر روی جلد دارد که «بازگشت
اولین شماره نشریه رسمی داعش با نام
میدهد (نصری .)48 :0898 ،در این شماره از بازگشت خلیفه و در خالل آن از تدابیر دولت اسالمی در عراق
و شام سخن رفته است (نصری .)46 :0898 ،طرح حک شده بر شماره دوم دابق تیتر بزرگ «طوفان» را بر
پیشانی خود دارد .در این تصویر ،خالفت حکم کشتی نوح را دارد که هر کس با او بیعت نکند اسیر طوفان
خواهد شد و یگانه راه نجات از طوفانی که در شرف وقوع است ،سوار شدن بر کشتی نوح است که اکنون
ابوبکر البغدادی نماد عینی آن است (نصری .)45 :0898 ،دابق میکوشد مخاطب خود را قانع کند که دولت
اسالمی مستقر در الرقه ،سازمانی نظامی -تروریستی نیست ،بلکه ظهور دوباره دستگاه خالفت است که پشتوانه
- Dabiq
- Return of Khalifah
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استوار دینی دارد (نصری .)49 :0898 ،داعش این گونه تبلیغ میکند که هدف از برپایی دولت اسالمی یا «دا»،
در سرزمینهای سوریه و عراق و تالش برای گسترش آن ،بازیابی و احیای «عزت» و «کرامت» مسلمانان است
که توسط اشغالگران صلیبی و متحدین صهیونیست و رافض (شیعی) آنها و همچنین حکومتهای کافر جامعه
جاهلی قرن بیست و یکم ،لگدکوب و مخدوش شده و جامعه اسالمی به جای تکریم ،از سوی جامعه جهانی
مورد تحقیر قرار میگیرد (پورسعید 0898 ،الف .)02 :داعش نیز در بیانیهها و اعالمیههای خود ،ارتش عراق
را ارتش صفوی مینامد .ارتش صفوی در ادبیات داعش ،اشاره به ارتش قدرتمندی دارد که با اتکا به مذهب
شیعه ،سلسله صفوی را به دست شاه اسماعیل در قرن  06م در ایران بنیاد نهاد و به مقابله با حکومت عثمانی
پرداخت و به تصمیم شاه اسماعیل ،مذهب ایران از تسنن به تشیع تغییر یافت (پورسعید ،ب .)6 :0898
 -2نتیجه گیری
فرقهگرایی و مذهبگرایی همواره از پدیدههایی بوده که با شدت و ضعف در سراسر جهان در طی تاریخ
وجود داشته است و بر فضای سیاسی تاثیرگذار بوده است .از مهمترین این فرقهگرایی ها و جنگ های مذهبی،
میتوان به جنگ های مذهبی در قاره اروپا در گذشته و جنگهای صلیبی و  ...اشاره نمود .ظهور جریانات
تکفیری از پدیده هایی می باشد که فضای سیاسی جهان و بخصوص دنیای اسالم و منطقه خاورمیانه را تحت
تاثیر قرار داده است و این منطقه را وارد یک دوره بی ثباتی سیاسی نموده است که پیامدهای آن برای کشورهای
منطقه چندان خوشایند و قابل پیش بینی نیست.
جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه میباشد که پذیرای تاثیرات فراوانی از این
جریانات تکفیری می باشد و امنیت ملی آن می تواند تحت الشعاع این گروه ها قرار گیرد .هر چند تبعات و
پیامدها به روشنی قابل ذکر نمی باشند و نمی توان به قطعیت در این زمینه صحبت نمود .به طور کلی ظهور
این جریانات می تواند امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را از ابعاد مختلف ،به خصوص از بعد سیاسی هم
در سطح داخلی و هم در سطح فراملی ،به خصوص از جنبههای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی ،تحت تاثیر قرار
دهد.
در سطح ملی ،ظهور این جریانات و رخنه آنها در داخل کشور ،زمینه ساز ظهور فعالیت گروههای وابسته
به آنها در نواحی مرزی کشور و بخصوص در نواحی سنی نشین میباشد .عالوه بر تالش برای تاثیرگذاری بر
روی اندیشهها و تفکرات مذهبی و سیاسی مردم در این نواحی ،اقدام به انجام فعالیتهای سیاسی -نظامی که
تحت عنوان فعالیتهای تروریستی شناخته میشوند و از حمله و کشتار مردم بی گناه تا هدف قرار دادن
نیروهای نظامی و انتظامی و حتی شخصیتهای سیاسی را در بر میگیرد ،از جمله فعالیتهای این گروهها
میباشند که از این طریق باعث به خطر افتادن امنیت و شیوع ناامنی در این مناطق میگردند .عمده هدف
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گروهایی از قبیل جنداهلل از طریق این فعالیتها ،تالش برای کاهش مشروعیت سیاسی ج.ا ایران و به چالش
کشیدن ایدههای آن میباشند.
همانطور که گفته شد ،در سطح فراملی جریانات سلفی -تکفیری امنیت سیاسی ایران از جنبه ژئوپلیتیکی
و ایدئولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهند .در عرصه ژئوپلیتیک ،این گروهها به عنوان یک بازیگر سیاسی
جدید وارد بازیهای سیاسی منطقه خاورمیانه شدهاند که ابزار سیاسی دست رقبای منطقهای و فرامنطقه ای
جمهوری اسالمی ایران از قبیل عربستان سعودی و قطر ،ترکیه ،ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته و از این طریق
سعی دارند تا حوزه نفوذ ایران را کاهش داده و بازوهای نفوذ آن در منطقه را قطع نمایند .هدف مشترک این
گروهها و رقبا درهم شکستن محور مقاومت و محدود نمودن نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه میباشد.
از منظر ایدئولوژیکی ،این جریانات با مطرح نمودن و ایده خالفت ،ایدئولوژی سیاسی ایران را به چالش
فرا خوانده و از این طریق درصدد زیر سوال بردن مشروعیت آن میباشند .جریانات سلفی -تکفیری با رافضی،
مجوسی ،سپاه صفوی و متحد صهیونیست و  ...خواندن شیعیان ،سعی دارند نه تنها هویت ،بلکه نظام سیاسی
آنها را هم زیر سوال ببرند.
 -6منابع و مأخذ:
.0

ابراهیمی ،نبیاهلل ( ،)0892نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطاالت راهبردی

.2

امیری ،علی ،زهرا احمدیپور و حمید مستجابیسرهنگی ( ،)0898تحلیل فضایی -امنیتی خطوط انتقال انرژی در ایران (خطوط
لوله نفت و گاز) ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره  ،84صص .005-088

.8

آزر ،ادوارد و چونگ این مون ( ،) 0859امنیت ملی در جهان سوم ،ترجمه :پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبردی.

.4

باشگاه خبرنگاران جوان 22( ،مهر  ،)0890کشف و خنثی سازی عملیات تروریستی گروه های تکفیری در استان فارس ،قابل
دسترسی درhttp://www.yjc.ir/fa/news :

.0

بوزان ،باری ( ،) 0853مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه مرکز مطالعات راهبردی ،تهران :انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.

.6

پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه خراسان 25 ،شهریور  ،0890قابل دسترسی درhttp://www.hozehkh.com/ :

.5

پورسعید ،فرزاد (0898الف)« ،دابق»  ،ابزار استراتژی مصادره گفتمانی داعش ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت
ملی ،سال دوم ،شماره .20

.3

پورسعید ،فرزاد (0898ب)« ،دابق» ،علل گرایش به تروریسم انتحاری ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی ،سال
دوم ،شماره .03-05

.9

جمراسی فراهانی ،علیاصغر ( ،)0854بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی ،تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 .05جهانی ،محمد ( ،) 0890تاثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران (با تاکید بر نقش سلفیت) ،فصلنامه آفاق
امنیت ،سال ششم ،شماره بیستم
 .00حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)0830اصول ومفاهیم ژئوپلیتیک ،تهران :نشرآستان قدس رضوی
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 .02خبرگزاری فارس ( ،)0892/54/02مفهوم شناسی سلف ،سلفیگری ،سلفی ،قابل دسترسی در:
http://www.farsnews.com/
 .08خلیلی ،رضا ( ،)0898چشم انداز جهان در سال  2500میالدی ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی ،سال دوم،
شماره .22
 .04زیودار ،جواد ( ،) 0894تأثیر جریانات تکفیری در خاورمیانه بر امنیت ملی (بعد سیاسی) جمهوری اسالمی ایران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم آباد ،به راهنمایی علی امیری
 .00سایت ویکیپدیاhttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7% :
 .06ستوده ،علیاصغر و جعفر خزائی ( ،)0898آسیب شناسی رشد جریانهای تکفیری در خاورمیانه ،فصلنامه علمی-تخصصی حبل
المتین ،سال سوم ،شماره نهم ،صص .24-0
 .05علوی ،محمود( ،)0830تاثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر
ابوالفضل شکوری ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .03علیزاده موسوی ،سید مهدی ( ،)0892خاستگاه سلفی گری تکفیری ،پایگاه تخصصی پژوهشی وهابیت شناسی ،قابل دسترسی در:
http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/1227/%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%
 .09فرمانیان ،مهدی (بی تا) ،چیستی و چرایی شکل گیری جریان های تکفیری و دالئل قدرت یابی آنها در دهه اخیر ،ماهنامه ثاقب،
شماره  ،25صص 85-4
 .25ماندل ،رابرت ( ،)0855چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه مرکز مطالعات راهبردی ،تهران :مرکز مطالعات راهبردی.
 .20مرادی ،اسداله و امیر مسعود شهرامنیا ( ،)0894بحران سویه و امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه پژوهشهای
راهبردی سیاست ،سال چهارم ،شماره ( 00شماره پیاپی  ،40صص .002-020
 .22موسوی ،سیدمسعود ( ،)0898هزینه -فرصت های داعش برای ترکیه ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی ،سال
دوم ،شماره .22
 .28موسوی ،سیدمسعود ( ،)0894استراتژی گسترش قلمرو داعش در جهان عرب و شمال آفریقا ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی
مطالعات امنیت ملی ،سال سوم ،شماره .29
 .24نصری ،قدیر ( ب ،)0898هشت نکته مکتوم در خصوص پیچدگی های عملیات داعش ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات
امنیت ملی ،سال دوم ،شماره .03-05
 .20نصری ،قدیر ( ،)0898رهنامه استراتژیک داعش :با تکیه بر نشریه «دابق» ،ماهنامه برآورد ،ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی،
سال دوم ،شماره .20
26. Abdo, Geneive (2013), Salafists and Sectarinism: Twitter and Communal Conflict in the Middle East, Brookings,
Center for Middle East Policy

27. Cohen, Fred.(2006), "World War 3 ... Information Warfare Basics", Fred cohen & associates and ASP press
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Corporation, Available from www. Rand.org

29. Kennan, George F. (1971), The prevent a world wasteland, foreign affeirs, vol 48
30. Morz, john E. (1980). Beyond Security. Nee York: International Peace Education
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همکاریهای هستهای هند و آمریکا و تاثیر آن بر بحران کشمیر
نیلوفر باقرنیا ،5دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه گیالن

چکیده
بعد از جنگ سرد ،هند سیاست خارجی خود را در راستای اهداف تجدیدنظرطلبانه تعریف کرد .ایاالت متحده این
کشور را به عنوان شریک خود پذیرفته و برای جلوگیری از گسترش چین و ممانعت از پیوستن هند به رقبای خود و
مبارزه از تروریسم از تمایل هند استقبال کرده است .بعد از آغاز آزمایشهای هستهای هند ،آمریکا به آن واکنش نشان
داد اما بعدها و بهخصوص با آمدن جرج بوش پسر و تحوالت 00سپتامبر و حمالت تروریستی ،همکاریهای دو کشور
شدت گرفت و در تاریخ  03ژوئیه  2550موافقتنامه همکاری در زمینه انرژی هستهای میان دو کشور امضا شد .با توجه
به اختالفات هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر ،همکاری هستهای هند و آمریکا ،تاثیر گستردهای در افزایش قدرت این
کشور در قبال پاکستان میتواند داشته باشد .براین اساس سوال اصلی مقاله این است که همکاری هستهای هند و آمریکا
چه تاثیری بر بحران کشمیر میتواند داشته باشد؟ باتوجه به وضعیت کنونی بحران کشمیر ،هند تالش میکند قدرت
خود را با رابطه با آمریکا افزایش دهد و این افزایش قدرت ،توان مشروعیتبخشی بیشتری نسبت به اقدام هند درقبال
الحاق کشمیر که توسط این کشور صورت گرفته است ،خواهد داد .از نظر نویسنده با توجه به افزایش قدرت هند ،تئوری
واقعگرایی تهاجمی میتواند نظریه مناسبی برای بررسی پژوهش مورد نظر باشد .نگارنده برای تایید و اثبات فرضیه از
روش کتابخانهای و اینترنتی استفاده کرده و شیوه انجام آن توصیفی تحلیلی میباشد.
واژگان کلیدی :هند ،آمریکا ،واقعگرایی تهاجمی ،همکاری هستهای ،بحران کشمیر

-5مقدمه
هنگامیکه امپراتوری بریتانیا از منطقه شبهقاره هند خارج شد و کشور هند و پاکستان به استقالل رسیدند،
وضعیت اداره چندین منطقه در این سرزمین نامشخص باقی ماند که یکی از آنها کشمیر است و همین امر
باعث شد که این منطقه دستخوش بحران شدیدی شود که تا به امروز همچنان ادامه دارد .پاکستان کشمیر را
بدان علت که بخش اعظم آن مسلمان هستند متعلق به خود میداند و هند نیز بدان دلیل که مهاراجه وقت
کشمیر الحاق قلمرو خود را به خاک هند اعالم کرد مدعی جداییناپذیر بودن این سرزمین از خاک هند است.
هند در این راستا در تالش است که با اقدامات مختلف مشروعیت خود را نسبت به الحاق کشمیر افزایش
1

. Email: Baghernian@yahoo.com
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دهد .یکی از این موارد دستیابی به انرژی هستهای و دیگری برقراری رابطه با آمریکا است .از دهه  0995این
جهتگیری در سیاست بیرونی هند ظاهر شده و در دهه گذشته تقویت شده است .پس از پایان جنگ سرد
هند نه تنها علیه ایاالت متحده به دیگر دولتها نپیوسته است بلکه به ایاالت متحده پیوسته و دنبالهروی از
آمریکا را در پیش گرفته است .ایاالت متحده نیز از ابتدای دهه گذشته سعی نموده است که هند را وارد شراکت
با خویش کند و به عنوان یک شریک به هند نگریسته و استراتژی مشارکت را نسبت به هند در پیش گرفته
است .در ابتدا آمریکا با آزمایشهای هستهای هند مخالفت کرد اما بعدها دو کشور موافقتنامه همکاری در
زمینه انرژی هستهای را امضا کردند که امضای این قرارداد از نظر بسیاری مهمترین گام در گسترش و تعمیق
روابط دو کشور شناخته شده است .با توجه به مطالب مطرح شده این سوال پیش میآید که همکاریهای
هستهای هند و آمریکا چه تاثیری در بحران کشمیر میتواند داشته باشد؟ باتوجه به وضعیت کنونی بحران
کشمیر ،هند تالش میکند قدرت خود را با رابطه با آمریکا افزایش دهد و این افزایش قدرت ،توان
مشروعیتبخشی بیشتری نسبت به اقدام هند درقبال الحاق کشمیر که توسط این کشور صورت گرفته است،
خواهد داد .پرداختن به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بحران کشمیر یکی از طوالنیترین بحرانهایی
است که هنوز هم ادامه دارد و هر لحظه امکان وقوع جنگی بین هند و پاکستان وجود دارد .از نظر نویسنده با
توجه به افزایش قدرت هند ،تئوری واقعگرایی تهاجمی میتواند نظریه مناسبی برای بررسی پژوهش مورد نظر
باشد .نگارنده برای تایید و اثبات فرضیه از روش کتابخانهای و اینترنتی استفاده کرده و شیوه انجام آن توصیفی
تحلیلی میباشد.
-4چهارچوب نظری
چهارچوب این نوشتار ،نظریه رئالیسم تهاجمی در میان نظریههای رئالیسم براساس تحلیل جان میرشایمر
مهمترین نظریهپرداز این رویکرد میباشدکه مهمترین اصول رئالیستهای تهاجمی عبارت است از :واقعگرایان
تهاجمی چنین استدالل میکنند که آنارشی دولتها را وادار میکند قدرت یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر
برسانند .امنیت و بقا در درون نظام بینالملل هرگز قطعی نیست و دولتها میکوشند با به حداکثر رساندن
قدرت و نفوذ خود امنیت خویش را به حداکثر برسانند .البته اکثر دولتها همواره درگیر توسعهگرایی نامحدود
نیستند و در مواردی که منافع این امر بیش از هزینههای آن باشد ،به آن مبادرت مینمایند .از دید واقعگرایی
تهاجمی ،آنارشی بینالمللی حائز اهمیت زیادی است .این آنارشی عموما وضعیتی هابزی است که در آن امنیت
امری کمیاب است و دولتها میکوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نائل شوند .در این
جهان دولتهای خردورزی که به دنبال امینتاند به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با
دیگران منجر شود و میشود .از این منظر تفاوتهای داخلی میان کشورها نسبتا بیاهمیت است زیرا فرض بر
این است که فشارهای نظام بینالملل آنقدر قوی است که باعث میشود که دولتهایی که در وضعیت
مشابهی اند رفتار مشابهی داشته باشند .بنابراین با بررسی توانمندیها و محیط بیرونی دولتها میتوان رفتار
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آنها را فهمید(مشیرزاده .)084 :0898،دست یافتن به همکاری و شروع آن گاهی دشوار و تداوم آن همواره
سخت و دشوار است .دو عامل مانع همکاری میشود :مالحظات مربوط به منافع و دستاوردهای نسبی آن و
نگرانی از تقلب و فریبکاری .میرشایمر بر این باور است که هنگامی که قدرتهای بزرگ به همکاری با
یکدیگر میاندیشند بیشتر بر منافع نسبی تاکید میکنند .احتمال فریب خوردن نیز همواره از سوی قدرتهای
بزرگ درموافقتنامهها خصوصا در حوزه نظامی به علت خطر ویژه نقض پیمان وجود دارد .بهگونهای که
می تواند باعث تغییراتی در موازنه قوا شود و وضعیت همکاری را با دشواری مواجه سازد .از نظر میرشایمر
سه عامل باعث میشود که دولتها نسبت به هم هراس داشته باشند:
فقدان اقتدار مرکزی که باالسر دولتها قرار گیرد و آنها را در برابر یکدیگر حمایت کند،
این واقعیت که دولت ها اغلب دارای توانایی و ظرفیت نظامی و تهاجمی هستند،
این واقعیت که دولتها هرگز نمیتوانند از نیات هم آگاه شوند.
سخن گفتن از مباحثی چون صلح دموکراتیک و همکاریهای امنیتساز تنها پوشش رفتارهای تهاجمی
قدرتهای بزرگ است .همکاری در این وضعیت اگر غیرممکن نباشد در سطح آنارشی مشکل است .متحدین
وقتی با دشمن مشترکی روبرو شوند که بقایشان را تهدید کند ،همکاری براساس تهدید مشترک در شرایط
خاص شکل خواهد گرفت(طباطبایی و حضرتی.)063 :0898،
رئالیسم تهاجمی بر این باور است که قدرتهای طرفدار حفظ وضع موجود به ندرت در سیاست جهانی
یافت میشوند ،زیرا نظام بینالملل انگیزه قدرتمندی برای دولتها ایجاد میکند تا به دنبال فرصتهایی برای
حصول به قدرت بینالملل به ضرر رقبای خود باشند و از موقعیتهایی که سود بر هزینه غالب است استفاده
کنند .آنها بیش از هرچیز به دنبال امنیت و حتیالمقدور امنیت مطلق هستند و بدین منظور نخست در پی
دستیافتن به هژمونی منطقهای و سپس در صورت امکان هژمونی جهانی هستند(طباطبایی و حضرتی:0898،
 .)063-055با توجه به مفروضات واقعگرایی تهاجمی میتوان شکلگیری روابط هند و آمریکا را اینگونه تبیین
کرد که افزایش قدرت چین ،تروریسم و بحران کشمیر این دو کشور مجموعهای از تهدیدات مشترک پیشروی
خود میبینند و این عوامل باعث نزدیکی دو کشور شده است(ابوالفتحینژاد .)2 :0890،بنابراین طبق این رویکرد
هند به دلیل احساس تهدید از طرف پاکستان ،روابط خود را با آمریکا گسترش میدهد تا از این طریق قدرت
و مشروعیت خود را در کشمیر افزایش داده و هر لحظه امکان بروز جنگی تازه وجود داشته و این امر باعث
دامن زدن به بحران کشمیر و تداوم بیثباتی در این منطقه میشود.
-9پیشینه بحران کشمیر:
سرزمین کشمیر به وسعت  222286کیلومتر مربع در قسمتهای جنوبی آسیا و در شمال شبه قاره هند
قرار دارد که از شمال و شرق با چین ،از شمال غربی با افغانستان ،از غرب با پاکستان و از جنوب با هند هممرز
است .سرزمینی که کشمیر نامیده میشود شامل سه قسمت است :یکی ایاالت جامو و کشمیر که در قلمرو هند
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قرار دارد و مرکز آن شهر سرینگر است دیگری کشمیر آزاد که در قلمرو پاکستان قرار داشته و مرکز آن مظفرآباد
است( حدفاصل بین کشمیر هند و پاکستان خط آتشبس یا کنترل به طول  0830کیلومتر قرار دارد که پس از
سومین جنگ هند و پاکستان در سال  0950میالدی توسط سازمان ملل تعیین شد) و منطقه شمالی که در اختیار
چین است(شفیعی و اسکندری.)253 :0895،
بازیگران دخیل در بحران کشمیر در سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی قابل تقسیم هستند .در سطح
داخلی جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر قرار دارد که خواهان بهوجودآمدن کشور جدیدی به نام کشمیر است.
در سطح منطقه دو بازیگر اصلی یعنی هندوستان و پاکستان قرار دارند که هردو خواهان الحاق کشمیر و پیوستن
آن به کشور خودشان هستند .در سطح بینالملل نیز بازیگران مختلفی وجود دارد :
الف) جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر :این جبهه خواهان استقالل این سرزمین است .این جبهه برای
ادعای خود استداللهای زیر را مطرح میکند:
از دید این جبهه کشمیر از ابتدا سرزمین مستقلی بوده و با آنکه در گذشته بخشی از سرزمین شبه قاره هند

بوده ،اما تحت حاکمیت جداگانهای قرار داشته است .
مردم کشمیر با آنکه مسلمان هستند اما دارای هویت فرهنگی و تاریخی جداگانهای هستند که با ساکنان

پاکستان متفاوتاند(شفیعی ،اسکندری .)205 :0895،

باتوجه به اختالفات دیرینه ای که بین دولت هند و مردم کشمیر وجود دارد تداوم سلطه هند بر کشمیر
تقریبا غیرممکن است .از سوی دیگر الحاق کشمیر به پاکستان نیز حساسیتهای ویژهای برای هندوستان به
دنبال خواهد داشت که مانع از انعطاف و رضایت دهلینو نسبت به این موضوع خواهد شد .بنابراین به سود
هردوکشور است که به استقالل کشمیر رای دهند .
-4جامعه بینالملل بهویژه قدرتهای بزرگ نیز به کشمیر مستقل راغبتر هستند( .شفیعی ،اسکندری،
 .)205 :0895طبق آمار سال  2500تقریبا  60/2درصد خواهان کشمیر مستقل بودهاند(.)Sehgal, 2011:191
ب) هندوستان :از همان اوان استقالل هندوستان در سال 0945م ،لرد مونت باتن نائبالسلطنه وقت
هندوستان کشمیر منطقهای بااهمیت تلقی کرد و همه تالشها براین استوار بود که کشمیر در چهارچوب هند
باقی بماند ( .شفیعی ،اسکندری.)205 :0895 ،
ج) پاکستان :به همان میزانی که کشمیر برای هندوستان حائز اهمیت است برای پاکستان نیز بسیار مهم
شمرده میشود( شفیعی ،اسکندری .)205 :0895 ،پاکستان در این مسیر هزینه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
بسیاری را متحمل شده است( .)Burki, 2007: 25
تا پیش از سال  0945م .یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره ،هند و پاکستان یک کشور را تشکیل
میدادند اما از ان سال به بعد هند و پاکستان از هم جدا شدند و تاکنون این دو کشور همچنان به عنوان دشمنان
اصلی یکدیگر باقی ماندهاند .بیشک هند وپاکستان واقعیتهای ژئوپلیتیک مسلط در جنوب آسیا هستند .الگوی
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روا بط ژئوپلیتیک در این منطقه به بخش سیاسی و نظامی ناشی از کشمکش هند و پاکستان است که حاصل
این رویارویی جنگهای متعددی بین دو کشور بوده و همچنان نگرانیهای امنیتی فراوانی را برای جنوب آسیا
به بار آورده است .بحران کشمیر تاریخیترین و اصلیترین مسئله مورد اختالف بین هند و پاکستان است .این
بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی -قومی ،تفاوتهای مذهبی ،تروریسم ،خشونت سازمانیافته ،فساد و
ترس فراگیری است که از بدو استقالل پاکستان از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر شده است .کشمیر
از دیرباز صحنه درگیری ،مخاصمه و جنگ بین دو کشور بوده و گاهوبیگاه به بهانهای تنش میان دو کشور در
این منطقه افزایش یافته است .وقوع سه رویارویی نظامی در اکتبر  ،0945آوریل  0960و دسامبر  0950م .بر

سر کشمیر نشاندهنده اهمیت منازعه کشمیر نزد دو کشور است(اطاعت و احمدی .)0-6 :0894،
خط مرزی دو کشور هند و پاکستان ،اولین بار در سال  0949و پس از جنگ اول ،با عنوان "خط آتش

بس" مشخص شد .در سال  ،0952بعد از درگیری دوم ،خط مرزی جدید با عنوان «خط کنترل» ،با تغییرات
اندکی نسبت به مرزبندی اولیه و طی «توافقنامه سیمال» بین دو کشور شکل گرفت .خط کنترل از منطقهای

کوهستانی با ارتفاع  0555متر میگذرد و شرایط به شکلی است که ادعاهای مکرر و جدالهای مقطعی فراوانی
میان دو کشور در پی داشته است( توحیدی.)5-9 :0895 ،
هماکنون اختالف عمده بین مسلمانان کشمیر ،بین کسانی است که خواستار نزدیک شدن به پاکستان هستند
و افرادی که خواستار یک کشور مستقل هستند .پاکستان ،کشمیر را بدان علت که بخش اعظم جمعیت آن
مسلمان است از آن خود میداند و هند نیز بدان جهت که مهاراجه وقت کشمیر ،الحاق قلمرو خود را به خاک
هند اعالم کرد ،مدعی جداییناپذیر بودن این سرزمین از خاک هند است .به هر ترتیب آرایش نظامی نیروهای
مسلح دو کشور در مرز کنترل منطقه و حمالت لفظی و جنگ سرد مقامات دو کشور به خوبی نشان میدهد
که این بحران عمیق دیرپا و چندالیه ،همچنان پویش و تاثیرگذاری خود را بر روابط هند و پاکستان حفظ کرده
است(اطاعت و احمدی.)0-6 :0894،
-2روابط هند و آمریکا:
رواب ط هند و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برقرار شد .هند مستعمره بریتانیا بود و پس از پایان جنگ
جهانی دوم چرچیل تمایلی برای ترک هند نداشت .بریتانیا در شبه قاره هند درگیر مبارزات ضداستعماری
هندیها شد .ایاالت متحده مایل بود که بریتانیا استقالل هند را شناسایی نماید و فشارهای روزولت بر چرچیل
بخشی از دالیلی بود که بریتانیا را ناگزیر از ترک هند نمود .با این وجود هند و ایاالت متحده در عصر جنگ
سرد روابط نزدیکی با هم نداشتند و به عنوان دموکراسیهای بیگانه فاقد پیوندهای دوستانه و گسترده بودند.
پس از جنگ سرد روابط هند و آمریکا رو به بهبود گذاشته و دو دولت به شرکایی استراتژیک برای یکدیگر
تبدیل شدهاند(سیمبر ،بهرامی ،زیبایی.)083 :0894 ،
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هند پس از جنگ سرد به عنوان دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود ظاهر شده است .از دهه 0995
این جهتگیری در سیاست بیرونی هند ظاهر شده و در دهه گذشته تقویت شده است .پس از پایان جنگ سرد
هند نه تنها علیه ایاالت متحده به دیگر دولتها نپیوسته است بلکه به ایاالت متحده پیوسته و دنبالهروی از
آمریکا را در پیش گرفته است .ایاالت متحده نیز از ابتدای دهه گذشته سعی نموده است که هند را وارد شراکت
با خویش کند و به عنوان یک شریک به هند نگریسته و استراتژی مشارکت را نسبت به هند در پیش گرفته
است .فروپاشی شوروی در ابتدا موجب انزوای بیشتر هند در عرصه بینالمللی شد .منطق استراتژیکی که در
اواخر دوره مائو در پی تنش چین با شوروی موجب نزدیکی آمریکا و چین شده بود در پی فروپاشی شوروی
از بین رفت و چین به عنوان یک رقیب نوظهور در آسیا -پاسیفیک مطرح شد و بر محاسبات استراتژیک ایاالت
متحده تاثیر گذاشت .ایاالت متحده برای ممانعت از پیوستن هند به رقبای منطقهای رغبت بیشتری برای شریک
نمودن هند در مزیتها و مسئولیتهای منطقهای و جهانی یافته است .از طرفی برای مهار چین اهمیت گسترش
پیوندهایش را با هند دریافته است .براساس منطق توازن قوای رئالیستی میبایست دیگر دولتها از جمله هند
و چین در مواجهه با ایاالت متحده به یکدیگر نزدیک شوند .ایاالت متحده با سهیم نمودن هند در مزیتهای
نظم بینالمللی از انگیزه دهلی نو برای پیوستن به رقبای خود کاسته است .پس از جنگ سرد فرصتها و
چالشهای جدیدی برای هند و آمریکا ایجاد شد .بیلکلینتون که در  0998به ریاست جمهوری آمریکا رسید
مایل به نزدیکی دهلینو و واشنگتن بود .از طرفی در هند ناراسیمها رائو در  0990به قدرت رسید که متمایل
به بهبوود رابطه با ایاالت متحده شده بود .ناراسیمها رائو برای خروج هند از بحران و رکود اقتصادی به
اصالحات اقتصادی مبادرت ورزید .این اصالحات موانع گسترش روابط هند با دنیای سرمایهداری را برطرف
کرد(سیمبر و بهرامی و زیبایی.)040 :0894،
در هشت سال آغاز قرن بیست و یکم شاهدآغاز فصل کامال جدیدی در روابط میان آمریکا و هند و شاهد
شراکت استراتژیک و همکاریهای هستهای دو کشور هستیم.آمریکا سرانجام پس از سالها قطع روابط و
همکاریهای هستهای با هند به انعقاد موافقتنامه هستهای با این کشور میپردازد و از این طریق عمال هند را
به عنوان یک دولت هستهای مورد شناسایی قرار میدهد و به این کشور امکان میدهد که با آمریکا و دیگر
دولتهای هستهای به همکاری هستهای غیرنظامی بپردازد .این موافقتنامه که دهها تحریم علیه هند را هم از
میان برمیدارد منتقدان فراوانی دارد .در هند احزاب مختلف نگران هستند با موافقتنامه هستهای با افزایش
نفوذ آمریکا خدشهای به استقالل کشورشان وارد کند .منتقدان بینالمللی هم منتقدند که این موافقتنامه به
تالشهای جهانی در راستای کنترل اشاعه فناوری هستهای لطمه میزند و با مستثنی کردن هند از قوانین خاص

ناظر بر معاهده  باعث گشودن باب تازهای در مسئله مشروعیت هستهای میشود .همچنین باتوجه به این

موافقتنامه دیگر هند نه مجبور خواهد بود  را امضا کند و نه نیازی به پیوستن به مجامع نظارتکننده
بینالمللی همچون گروه تامینکننده هستهای خواهد داشت .بهعالوه درحالیکه شروط موافقتنامه هستهای
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مستلزم آن است که هند نیروگاه هستهای نظامی و غیرنظامیاش را قبل از مبادرت به همکاری هستهای از هم
جدا سازد .با این وجود مقامات دولت بوش معتقد بودند که موافقتنامه هستهای با هند راه را برای تقویت
روابط استراتژیک آمریکا با هند باز خواهد کرد ،فرصتهای مهمی را برای شرکتهای آمریکایی به وجود
خواهد آورد ،به برآوردن نیازهای سیریناپذیر هند به انرژی کمک خواهد کرد و باالخره هند را به سوی جریان
جهانی منع گسترش سالحهای هستهای سوق خواهد داد .دولت هند این بحث را هم تکرار کرده است و شاید
مهمتر از آن این استدالل دولت هند باشد که موافقتنامه هستهای همچنین به نفوذ هند در جامعه جهانی
مشروعیت میبخشد(ماندنی.)8 :0839 ،
پس از وقوع حمالت  00سپتامبر 2550هند بیدرنگ به ائتالف مبارزه با تروریسم بوش پیوست و همکاری
بالشرط خود با وی در زمینه مبارزه با تروریسم را رسما اعالم کرد .در نوامبر  2552دو کشور برای انتقال
فناوریهای پیچیده نظامی و غیرنظامی ،همکاریهای هستهای و فضایی و خارج شدن برخی از نهادهای هندی
مثل سازمان تحقیقات فضایی هند و نهادهای وابسته به آن از فهرست نهادهای مورد تحریم آمریکا توافق
کردند .عالوه براین دو کشور در در آوریل  2552اولین قرارداد تسلیحاتی خود که به موجب آن آمریکا متعهد
به مدرنیزه کردن سیستمهای نظامی هند میشد امضا کردند .همچنین حجم مبادالت تجاری دو کشور از سال
 2550به بعد دو برابر شد و هند در سال به مقام شانزدهمین شریک تجاری این کشور ارتقا یافت(واعظی،
مشیرزاده.)045-040 :0894 ،
در دوره اخیر هم باراک اوباما با وجود احتیاط و محافظهکاری در توافق هستهای غیرنظامی که توسط دولت
بوش در سال  2550بنا شد ،منطق این توافق را با حمایت عضویت هند در گروهبندیهای کنترل صادراتی
بین المللی مختلف حمایت کرده است .او همچنین با عضویت دائم دهلی نو در شورای امنیت سازمان ملل
حمایت کرد(.)Sunjoy, C.Raja, 2013: 2
-2فرصتهای روابط هند و آمریکا:
الف) فرصتهای استراتژیک:
دو کشور هند و آمریکا روابط گسترده مثبتی را در پیش گرفتهاند .این روابط بهطور موثری از روابط
دیرینهاشان متفاوت است .این تغییر بعد از جنگ سرد بهوجود آمد که فرصتهای مختلفی را برای دوو کشور
فراهم آورده است(  (kapur, ganguly, 2007: 642برنامه هستهای هند در مرکز تحقیقات اتمی بابا در
ترومبای آغاز شد .این مرکز براساس طرح آمریکایی اتم برای صلح شکل گرفت(سجادپور ،کریمی:0895،
 .)229روبرت جوزف معاون وزیرامورخارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بینالملل طی سخنانی
در کمیته روابط خارجی سنا اظهار داشت " :همکاریهای هستهای غیرنظامی از قرار معلوم بردی برای روابط
خارجی ما ،بردی برای امنیت انرژی و بردی برای منع گسترش سالحهای هستهای خواهد بود" .از نظر تاریخی
نبود همکاریهای هستهای غیرنظامی و وجود تنش در این مسئله مانعی بر سر راه بسط و توسعه اعتماد الزم
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برای روابط نزدیک استراتژیک است .این موضوع بخصوص درمورد آمریکا و هند مصداق داشته است .البته
این دو کشور از طریق معامله هستهای در حال پشت سر نهادن این مسئله و حذف آخرین نشانههای تیرگی
در روابط متقابلشان هستند(شفیعی و ماندنی .)023 :0839،اما با این وجود آمریکا از روابط هند و روسیه و
تناقضات احتمالی تجارت دفاعی آن به طور کامل آگاه است .دهلینو همچنان به سیستم تسلیحاتی مسکو
اعتماد دارد که در دوره شوروی گمارده شده بود( .)Raj sedhain, 2014: 5به همین دلیل ایاالت متحده
در روابط خود با هند با احتیاط عمل میکند.
ب) همکاریهای امنیتی:
پس از  00سپتامبر ،آمریکا تروریسم را به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت ملی خود قلمداد کرده و آن را
از سه زاویه سالحهای کشتارجمعی ،تروریسم بینالمللی و بنیادگرایی دینی مینگرد .همگی این تهدیدات در
همسایگی هند قابل رویت هستند .این عوامل باعث شد تا اولویتهای امنیت ملی دو کشور به شدت به
یکدیگر نزدیک گردند .به عالوه این حادثه باعث شد تا " دموکراتیکسازی" به عنوان بخشی از راهبرد امنیت
ملی آمریکا در منطقه تلقی شده و در این مسیر هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان در دنیای در حال
توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در این فضا هند با داشتن قریب به دویست میلیون مسلمان،
افراطگرایی دینی و شیوع تروریسم در میان جمعیت مسلمان خود را به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی
خود بزرگنمایی میکرد .از سوی دیگر هند با متهم کردن شورشیان کشمیری به تروریسم و مرتبط ساختن آن
با پاکستان و تروریسم القاعده موضع راهبردی خود را در قبال آنان تقویت نموده و زمینههای نزدیکی بیشتر
به ایاالت متحده را فراهم آورده است .بر این اساس یکی از عواملی که موجب نزدیکی هند و آمریکا شده
است تهدید ناشی از افراطگرایی اسالمی است .هند همواره درمورد مخاطرات شبه نظامیان اسالمگرا هشدار
داده است .در  0998در یک بمبگذاری در بمبئی هند  205نفر کشته شدند .اسالمگرایان افراطی مسئول این
بمبگذاری شناخته شدند .این مسئله موردی از مخاطرات اسالمگرایان افراطی برای هند فراتر از مسئله کشمیر
است(سیمبر ،بهرامی ،زیبایی .)040 :0894،این تهدیدات یک نوع همگرایی منافع را بین دو کشور در آسیا به
ویژه در منطقه جنوب آسیا رقم زده است .منافع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم زمینه همکاریهای
نویدبخشی را به طور تاکتیکی بین دو کشور به وجود آورده است که دربرگیرنده تبادل اطالعاتی ،تقویت و
توسعه برنامه های آموزشی ضدتروریستی ،تبادل اطالعات پیرامون سایر همکاریهای امنیتی با تمرکز بر سایبر
تروریسم و امنیت اطالعات ،بهبود نظاممند مراقبت مرزی شامل فروش تجهیزات و فناوریهای پیشرفته ،اقدام
علیه قاچاق مواد مخدر و داراییهای مالی تروریستها و تصویب و اجرای معاهده کمکهای دوجانبه است.
باراک اوباما در سفر اخیر خود به افغانستان تاکید کرد که ارتش آمریکا حمالت به مناطقی از پاکستان را تا
شکست القاعده ادامه خواهد داد .روابط اسالمآباد و واشنگتن پس از عملیات نظامی نیروهای ویژه آمریکا در
خاک پاکستان و کشتن بنالدن هرروز به تیرگی میگذارد .در کمتر از یک ماه بارها مقامات کاخسفید و
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سناتورهای کنگره آمریکا دولتمردان پاکستان را تحت فشار قراردادند و از آنان خواستار پاسخ شفاف و قانعکننده
در رابطه با حضور اسامه بنالدن سرکرده گروه تروریستی القاعده در نزدیکی اسالمآباد شدند .مقامات پاکستان
همواره از حضور بنالدن در خاک خود اظهار بیاطالعی کرده و حتی پس از مرگ وی نیز بر این موضع خود
پافشاری داشتند .همین امر بر تردید آمریکا به صحت اظهارات دولتمردان پاکستان افزود(سازمند ،حقشناس،
قنبری.)06-65 :0898 ،
امروزه از دید دولت آمریکا ،پاکستان مرکز آموزش و سرچشمه تروریسم جهانی به شمار میرود و آمریکا
پاکستان را مانعی بر سر ایجاد راه دموکراسی در افغانستان میبیند .با تبدیل شدن پاکستان به خط مقدم در
جنگ با تروریسم ،آمریکا و هند به سوی همکاریهای بیشتری برای مبارزه با تروریسم کشانده
میشوند(سازمند ،حقشناس ،قنبری .)03 :0898 ،اما آمریکا از این هراس دارد که که در سالهای آینده پاکستان
بخواهد سلطه بر افغانستان به باالترین حد ممکن برساند تا بتواند نفوذ هندیها را از بین برده و خود را به
عنوان ارباب بالقوه کشور همسایه تثبیت کند .این نگرانی وجود دارد که این سیاست پاکستان موجب جنگ
داخلی در افغانستان شده و یا مناقشات هند و پاکستان را دوباره احیا کند .منشا این نگرانی به نقشهای متفاوتی
برمیگردد که هندیها به نسبت سال  0939که در افغانستان فعال بود در حال ایفای آن هستند .تسلط پاکستان
در افغانستان سد نیرومندی در برابر هند است که با ساخت بندر گوادار در ساحل بلوچستان توسط چینیها
این خطر بیشتر هم شده است .این بندر این قابلیت را دارد که آبراههای مهم هند را تهدید کند .در مقابل هند
نیز به نوبه خود میتواند با فشار آوردن بر پاکستان از طریق کشمیر و کار با ایاالت متحده مانع نفوذ بیش از
حد پاکستان در افغانستان شود(سازمند ،حقشناس ،قنبری.)65 :0898 ،
ج) فرصتهای اقتصادی:
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی را شاید بتوان پایان یک تفکر اقتصادی نیز دانست .در دوران پس از
جنگ سرد ،اقتصاد لیبرالی و مبتنی بر بازار آزاد ،آشکارا بیرقیب بود .در این راستا اغلب کشورها در یک دهه
اخیر سعی کرده اند با یک سیاست خارجی اقتصادمحور به تطبیق اقتصادهای خود با اصول بازار آزاد و در
جهت بالندگی و اشغال سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازند .هند از زمره این کشورهاست که در این راه با تکیه
بر نظام سیاسی نسبتا باز خود و نیروی انسانی کارآمد توانسته است از رشد جهشی برخوردار گردد به گونهای
که پس از یک دهه یه یکی از اقتصادهای بزرگ و دارای رشد سریع در سطح جهان تبدیل شده است .سطح
مناسبات دو کشور از یک مناسبات ساده به سمت همکاری استراتژیک تغییر یافته است .هند و آمریکا در
مذاکرات راهبردی که برای قرن بیستویکم دارند تقریبا در همه ابعاد زمینههای مشترک همکاری برای خود
تعریف کردهاند .در این رابطه باراک اوباما در سال  2505در جریان سفر خود به هند اعالم کرد که روابط
دهلینو و واشنگتن یکی از مشارکتهای در حال تعریف قرن بیستویکم است .موانع تجاری مربوط به
محصوالت کشاورزی ،خدمات و کاالهای صنعتی و چگونگی تشویق جریان سرمایهگذاری دوجانبه و حمایت
052

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

بیشتر از حقوق مالکیت فکری از موارد مورد عالقه طرفین جهت بحث و گفتگو است .همچنین موضوعات
مربوط به توسعه ،محیطزیست و کاربرد انرژیهای پاک از دیگر موارد محسوب میشود .صادرات ایاالت
متحده به هند طی سالهای اخیر به سرعت رشد کرده است بهطوریکه حتی طی بحران سال گذشته نیز این
روند نسبتا ادامه داشته و در سال  2559به  0630میلیارد دالر رسیده است .واردات ایاالت متحده از هند سال
گذشته با  0305درصد کاهش به  20میلیارد دالر رسید که میزان این کاهش از میانگین  28درصدی کاهش
واردات جهانی طی سال  2505کمتر بود(سیمبر ،بهرامی ،زیبایی .)043 :0894،با این وجود اگرچه روابط
تجاری دو طرف در  0سال اخیر گسترش یافته است هرکدام معتقدند که بعضی سیاستهای تجاری و اقتصادی
یکدیگر مانع رشد تجاری و سرمایهگذاریهای عظیم میشود .درحالیکه هر دو دولت معتقدند که
سیاستهایشان مطابق تعهدات بینالمللی بوده و در جهت نیازهای داخلی بوده است .هند و ایاالت متحده
همچنین در مورد مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی تفاوتهایی دارند .در  80جوالی  2504هند حمایت
خود از پروتکلی را که توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی را بر طبق آرای اعضای آن تصویب
میکرد خودداری کرد ( .)Martin, Akhtar, Kronstadt, kumar, Siskin, 2014: 1اما با تمام این اوصاف
روندهای تجاری نشاندهنده آن است که روابط تجاری و سرمایهگذاری بین دو کشور به دلیل ویژگی بارز
مکمل بودن منافع تجاری دو کشور میتواند افزایش یابد .برای گسترش این روابط دو کشور میتوانند با تمرکز
بر سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط این روابط را عمیقتر کنند(.(kumar, 2010, 9

-6تاثیر همکاریهای هستهای دو کشور بر بحران کشمیر
بهطورکلی سیاست های آمریکا نسبت به مسئله کشمیر بسیار متغیر و ناپایدار بوده است .در ادامه مواضع
آمریکا نسبت به بحران کشمیر در دوره قبل و بعد از جنگ سرد را بررسی میکنیم:
مواضع آمریکا نسبت به منازعه کشمیر در دوره جنگ سرد :تاریخ جنگ سرد شاهد چهار بحران مهم(جنگ اول و دوم هند و پاکستان ،جنگ بنگالدش و بحران  )0995در روابط هند و پاکستان بود که بهجز یک
بحران (جنگ بنگالدش  )0950همه بهطور مستقیم به مسئله کشمیر مربوط بودند .آمریکا درخصوص هریک
از این بحرانها رویکردها و موضعگیریهای متفاوتی داشته است(واعضی ،مشیرزاده.)046 ،0894 ،
جنگ اول هند و پاکستان :این جنگ در اکتبر  0945و بهدنبال حمله تصرفآمیز پاکستان به کشمیر پس از
الحاق آن به هند از سوی مهاراجه حاکم بر هند صورت گرفت .این جنگ تا ژانویه  0949ادامه داشت و با
مداخله سازمان ملل به آتشبس منجر شد .در اوایل وقوع این جنگ آمریکا به دلیل نداشتن منافع خاص در
منطقه تمایلی به درگیر شدن در منازعه نداشت و مسئله کشمیر را یک مسئله حقوقی میدانست که باید از
طریق سازمانملل حل میشد اما وقتی احساس کرد که وجود یک کشمیر مستقل زمینه را برای نفوذ شوروی
در این منطقه تجزیه شده فراهم خواهد کرد همکاریهای دوجانبه مشترکی را با انگلیس برای حل منازعه آغاز
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کرد و دو کشور برگزاری همهپرسی آزادانه برای الحاق به یکی از دو کشور بهترین راه برای حل بحران اعالم
کردند (واعضی ،مشیرزاده.)045 :0894،
جنگ دوم پاکستان و هند :این جنگ که در سال  0960با حمله پاکستان به مواضع هند در کشمیر آغاز شد
و با مداخله سازمان ملل و میانجیگری شوروی در ژانویه  0966به پایان رسید .آمریکا بهدلیل درگیری در
جنگ ویتنام آمریکا در این مقطع ترجیح داد بیطرفی اختیار کند .این سیاست کمتوجهی نسبت به کشمیر تا
 00سال بعد یعنی جنگ هند و پاکستان بر سر بنگالدش در  0950ادامه یافت(واعضی و مشیرزاده.)045 :0894،
جنگ بنگالدش :سومین جنگ هند و پاکستان در سال  0950و بر سر جدایی پاکستان شرقی از پاکستان
اتفاق افتاد .در این مقطع برنامهریزی نیکسون برای نزدیکی به چین با کمک پاکستان باعث شد تا وی جنگ
خونین  0950پاکستان شرقی را مسئله داخلی پاکستان بنامد و با جلب کمکهای کشورهای مسلمان به نفع
پاکستان حمایت خود را اعالم کرد و هند را به عقبنشینی واداشت .این جنگ درنهایت با انعقاد موافقتنامه
سیمال و تعهد دو کشور به حل مسالمتآمیز اختالف به پایان رسید(واعضی ،مشیرزاده.)045 :0894 ،
بحران  :0939-0995در این بحران حمایت گسترده مقامات پاکستان از شورشهای جداییطلبان کشمیری
باعث شد که هند در اوایل  0995با بهکارگیری خشونت در مقیاسی گسترده در امتداد مرز بینالمللی به این
مسئله واکنش نشان دهد .پاکستان نیز درمقابل ،نیروهای زیادی را به منطقه گسیل داشت و درنتیجه رودررویی
مهمی بین دو کشور اتفاق افتاد .در این میان جورج بوش پدر که نگران وقوع جنگ در شبه قاره بود رابرت
گیتس -مشاور امنیت ملی -را به عنوان نماینده به منطقه فرستاد تا با هر دو حکومت مذاکره کند .درنتیجه این
مذاکرات اوضاع منطقه آرام شد و بحران فروکاست(واعضی ،مشیرزاده.)045 :0894 ،
 مواضع آمریکا نسبت به منازعه کشمیر در دوره بعد از جنگ سرد :پس از جنگ سرد کشمیر شاهدموضعگیریهای روشن تری از سوی آمریکا بود .کلینتون از همان آغاز با تاکید بر نقض حقوقبشر در کشمیر
توسط هند این کشور را تحت فشار قرار داد .اما با تغییر ماهیت شورشیان کشمیر از گروههای بومی و ملیگرا
به گروههای حامی اسالم افراطی و مورد حمایت سرویس داخلی پاکستان سیاست کلینتون نسبت به کشمیر
تغییر کرد (واعضی ،مشیرزاده.)045 :0894 ،
از این دوره به بعد سیاست آمریکا حمایت از مواضع هند بوده و این امر مورد استقبال هندیها قرار گرفته
است و با توجه به این موارد میتوان گفت که این امر میتواند تاثیر بهسزایی در اقدامات هندیها داشته باشد
که یکی از آن بحران کشمیر است که باعث میشود هند مشروعیت الحاق کشمیر به خود را افزایش دهد .با
توجه به این موارد روند حل بحران کشمیر باید براساس مذاکرات دو طرف صورت گیرد و آرای مردم نیز
درنظر گرفته شود(.)Garta, 2002: 4
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 -7نتیجهگیری
تا پیش از سال  0945م .یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره ،هند و پاکستان یک کشور را تشکیل
میدادند اما از ان سال به بعد هند و پاکستان از هم جدا شدند و تاکنون این دو کشور همچنان به عنوان دشمنان
اصلی یکدیگر باقی ماندهاند .بیشک هند وپاکستان واقعیتهای ژئوپلیتیک مسلط در جنوب آسیا هستند .الگوی
روابط ژئوپلیتیک در این منطقه به بخش سیاسی و نظامی ناشی از کشمکش هند و پاکستان است که حاصل
این رویارویی جنگهای متعددی بین دو کشور بوده و همچنان نگرانیهای امنیتی فراوانی را برای جنوب آسیا
به بار آورده است .بحران کشمیر تاریخیترین و اصلیترین مسئله مورد اختالف بین هند و پاکستان است .این
بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی -قومی ،تفاوتهای مذهبی ،تروریسم ،خشونت سازمانیافته ،فساد و
ترس فراگیری است که از بدو استقالل پاکستان از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر شده است .کشمیر
از دیرباز صحنه درگیری ،مخاصمه و جنگ بین دو کشور بوده و گاهوبیگاه به بهانهای تنش میان دو کشور در
این منطقه افزایش یافته است .در این راستا هند در تالش است تا مشروعیت خود بر الحاق کشمیر به خود را
افزایش دهد .که یکی از این موارد همکاریهای هستهای با آمریکا است .موافقتنامه همکاری بین هند و
آمریکا یکی از این موارد محسوب میشود که باعث گسترش روابط این دو کشور شد .از آن تاریخ به بعد
همکاریهای دو کشور در زمینه های استراتژیکی ،اقتصادی و امنیتی که یکی از آن مقابله با تروریسم است
گسترش یافته است که این همکاریها میتواند اهرمی برای هند در جهت افزایش مشروعیت و قدرت خود
برای الحاق کشمیر به خود باشد .در این پژوهش ابتدا پیشینه بحران توضیح داده شد و بعد از آن فرصتهای
همکاری هند و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت که از جمله شامل همکاریهای استراتژیک ،امنیتی و اقتصادی
میباشد .در ادامه تاثیر این همکاریها بر هدایت بحران کشمیر تجزیه و تحلیل شد که این روند باعث افزایش
نارضایتیها و شورشها و درنتیجه افزایش بیثباتی میشود ،بهگونهای که با توجه به نظریه واقعگرایی تهاجمی
هر لحظه امکان زد و خورد و جنگی تازه وجود دارد و تا زمانی که راهحل سیاسی و دیپلماتیک اندیشیده نشود
این بحران همچنان ادامهدار خواهد بود.
منابع و ماخذ
 .0ابوالفتحی نژاد ،حمید .)0890( .عوامل موثر بر شکل گیری روابط استراتژیک ایاالت متحده آمریکا و هند (  .)2553-2550پایان
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نقض حقوق بشر در عربستان
و تاثیر آن بر بسترسازی بحران در جهان اسالم
علی باقری دولت آبادی ،5دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
فوزیه پیشرو ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده
یکی از موضوعات مهم دنیای امروزکه مایه نگرانی جامعه بشری در دهه اول قرن بیست یکم است نقض فراگیر
حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولتهای مختلف،نسبت به اتباع خود یا دیگر ملتها و اقلیتهاست .هدف از این مقاله
بررسی موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی است .بنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که
موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی کدامند؟ و این مساله چه تاثیری بر بحران سازی در جهان اسالم خواهد
داشت؟ نتایج این بررسی که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تخلفات عربستان و
محدودیتهای اعمال شده توسط این کشور در زمینه حقوق بشر باعث نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی ،آزادی بیان
و مطبوعات ،حقوق زنان ،انجمن ها و تشکل ها و ...شده و زمینه های تخریب وجهه اسالم در جهان و اعمال فشار بر
آن را فراهم کرده است.
واژگان کلیدی :عربستان سعودی ،حقوق بشر ،شیعیان ،حقوق زنان ،اقلیت ها

.5مقدمه
عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه و جهان اسالم است که شناخت نظام سیاسی،
ساختار قدرت و چالشهای درونی آن بسیار حائز اهمیت است .این کشور دارای نظام سیاسی مبتنی بر قبایل و
عشیره هاست و دارای ساختار طبقاتی محدود و بسته می باشد که گردش نخبگان در ساختار قدرت این کشور
به سختی صورت می گیرد .اگر تغییری هم در ساختار سیاسی به وقوع می پیوندد بر اساس شایسته ساالری
صورت نگرفته بلکه تنها در سطح جابه جایی شاهزادگان در مسؤلیتهای مختلف است .نظام سیاسی این کشور
در مقابل تحول و اصالح به شدت حساس است لذا ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان نتوانسته خود را
متناسب با تحوالت تطبیق دهد و در این کشور بسیاری از نهادها به معنای حقیقی وجود ندارد و بیشتر شکل
صوری و نمادین دارند .موارد فوق باعث گردیده تا همواره موضوع حقوق بشر و رعایت آن یکی از دغدغه
1
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های جامعه جهانی نسبت به این کشور باشد .مقاله پیش رو براساس نظریه دولت مطلقه تالش می کند ضمن
توضیح وضعیت حقوق بشر در عربستان به پیامدهای این رفتار برای جهان اسالم بپردازد .برای این منظور از
روش توصیفی -تحلیلی استفاده می شود.
.4چارچوب نظری
نظریه دولت مطلقه در آثار نویسندگانی همچون اندرووینست ،جان فرانکو پوجی ،ویلیام تی بلوم ،ای.لوس،
برتران بدیع و پری آندرسون مورد بررسی قرار گرفته است .نظریه دولت مطلقه مبانی مورد نظر خود را از
تئوری حاکمیت و به ویژه از بحث ژان بدن درباره قدرت مطلقه گرفت و تنظیم آگاهانه نظری مفهوم دولت
در نظریه دولت مطلقه پدیدار شد زیرا دولت نیازمند وجود شخصی است که حاکمیت به طور کامل در وجود
او تجلی یابد .بنابراین در این دیدگاه دولت ملک شخص پادشاه به شمار می رود که اعمال انحصاری قدرت
را دارد .دولت مطلقه را باید از برخی مفاهیم مانند دولت استبدادی ،دیکتاتوری ،حکومت فردی ،جباریت یا
دولت توتالیتر تمیز داد .دولت مطلقه صرفا حکومت بی قید و بند و جبارانه یا ضرورتا سرکوبگر و ناقض
اصول و حقوقی که مبنای اقتدار آنها به شمار می رفت ،نبوده است ،چرا که پادشاهان مطلقه خود را حافظ
نظم ،قانون و عدالت می دانستند و بیشتر اتباع آنها چنین می پنداشتند ،بنابراین مفاهیمی مانند استبداد و جباریت
اساسا با آن هم معنا نیست( .میر احمدی ،جباری )056-055:0839،نظریه دولت مطلقه در عصری تنظیم شد
که در آن نظم و سلسله مراتب اجتماعی جلوه ای از نظم عمومی و جهانی تلقی می شد .هستی ،مجموعه و
سلسله مراتبی منظم به شمار می رفت که در آن همه چیز از ماده بی جان گرفته تا انواع گوناگون حیات نشانی
از وجود طراحی بزرگ در خود داشتند .نظم و انتظام در همه چیز و همه جا جاری بود .سیاست هم جزئی از
این نظم جهانی تلقی می شد .همچنانکه خداوند واحد و یگانه بر جهان حاکم بود ،دولتهای این جهان نیز ملک
حکام واحدی به شمار می رفتند که همچون پدر بر خانواده حکومت می کردند.
هر گاه به مبانی نظری دولت مطلقه و مطلقه گرایی پرداخته می شود همزمان باید تاکید کرد در عمل هیچ
دولت یا شهریاری دارای قدرت مطلق نبوده است .مطلق بودن قدرت پادشاه یا دولت اگرچه به لحاظ نظری
قابل توجیه است(سینایی .)23:0834،درخصوص دولت عربستان تصور بر این است که نوعی دولت مطلقه
وجود دارد که با وجود اینکه تالش دارد خود را مجری نظم و عدالت و قانون معرفی نماید اما این عدالت و
قانون به شکل سلیقه ای و ناقص اجرا می گردد به همین خاطر شاهد نقض حقوق بشر در این کشور می
باشیم .برای فهم اینکه چگونه این دولت مطلقه شکل گرفته است نیازمند آن هستیم تا ساختار سیاسی این
کشور را بررسی نماییم.
.9ساختار سیاسی عربستان
عربستان که در سال 0982به استقالل دست یافت ،دارای رژیم سلطنتی است که قدرت کامل را در اختیار
شاه قرار می دهد .حکومت عربستان در واقع یک حکومت پادشاهی و قبیله ای است و اولین دولتی است که
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در قرن بیستم بر اساس علقه ها و انگیزه ها ،محرکه ها و داعیه های مذهبی پس از فروپاشی عثمانی هویت
یافته است.این دولت حاصل ائتالف دو خانواده آل شیخ (محمد بن عبد الوهاب)و آل سعود است(.کنگاوری،
کریمی پور )064:0890،در این کشور همه چیز در خاندان سعودی خالصه می شود اکثر کارهای مهم و بنیادی
در دست اعضای این خاندان است .این کشور تا سال 0998میالدی دارای قانون اساسی نبود و احکام در آن
بر پایه دستورات قران و سنت صادر می شد .در این سال بود که ملک فهد قانون اساسی و قوانین مجلس شورا
و مناطق ایالتی را به تصویب رساند .طبق قانون اساسی که به اداره ملک فهد تدوین شد ،پادشاه مرجع قوه
قضائیه ،اجرایی و قانونگذاری است .مجلس شورا از یک رئیس و  65عضو به وسیله پادشاه انتخاب می شوند
که عزل آنها نیز به دست پادشاه صورت می گیرد .ریاست قوه مجریه و تصدی پست نخست وزیری با شاه
عربستان است .قوه قضائیه وابسته به خانواده سلطنتی آل سعود است و چهار مرجع قضایی دارند که عبارتند
از :دیوان عالی ،دادگاه عالی ،دادگاه محلی و دادگاه ویژه(.شیرازی و همکاران)60:0890،
ارکان قدرت در عربستان به صورت زیر است:
-0در صدر مجلس ،شیوخ قرار دارند-2.پس از مجلس شیوخ ،نظام حکومتی متعلق به پادشاه است-8.
هیئت وزیران در مرتبه سوم حکومت و بعد از پادشاه قرار دارد-4.مجلس شورای مشورتی(.همان)62:
در هیچ کجای ساختار سیاسی فوق سهمی برای شهروندان برای نظارت بر حاکمان و یا سهیم شدن در
قدرت در نظر گرفته نشده است .نتیجه طبیعی چنین وضعیتی این خواهد بود که حاکمان خود را مالک
شهروندان دانسته و بر اساس سلیقه و خواست خویش امور کشور را پیش خواهند برد .برای توضیح بیشتر
این مساله به بررسی مصداق هایی از نقض حقوق بشر در عربستان که خود را در نبود مشارکت سیاسی ،نبود
آزادی بیان ،نقض حقوق اقلیت ها و زنان و ...متجلی ساخته است می پردازیم.
.2بررسی وضعیت حقوق بشر در عربستان
الف:احزاب و گروههای سیاسی(مشارکت سیاسی)
نظام سیاسی عربستان یک نظام بسته ،از نوع دیکتاتوری مطلق و مبتنی برنظام قبیله ای است .این نظام نه
دارای مجلس واقعی است که احزاب مخالف در یک نظام پارلمانی بتوانند رأی خودشان را اظهار کنند و نه
دارای قانون مدون صحیح است که از پایمال کردن حق و حقوق احزاب جلوگیری می کند.
بدین دلیل است که احزاب سیاسی به طور مخفی مشغول فعالیتند که بعضی از آنها عبارتند از-0 :اخوان
المسلمین -2حزب دموکراتیک عربستان -8حزب دموکراتیک خلق -4گروه متحد جزیرة العرب -0جبهه
اصالح ملی و(...شیرازی و همکاران .)68:0890،به همین ترتیب هیچ انتخابات دموکراتیکی در عربستان در
سطح ملی برگزار نمی شود (میرزایی،داوند .)54:0894،قدرت سیاسی در این کشور در دست یک گروه کوچک
از نخبگان سیاسی قرار دارد و انتقال قدرت به شیوه ای کامال غیر دموکراتیک صورت می گیرد .در این کشور،
شهروندان از تمامی حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی محرومند و قدرت سیاسی و منابع حاصل از آن به
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گونه ای به شدت نابرابرتقسیم گشته است .در عین حال هر نوع مخالفت با نظام سیاسی حاکم ممنوع بوده و
به شدت از سوی رژیم سرکوب می گردد(حسینی،برزگر .)056:0892،هیچ انتخابات دموکراتیکی در عربستان
در سطح ملی برگزار نمی شود .انتخابات شهرداری ها برای اولین بار در بهار سال  2550در مقیاس سراسر
کشور برگزار شد ،با این حال زنان از این انتخابات محروم شدند و تنها نیمی از اعضای شوراهای شهری به
وسیله رأی مردم انتخاب شدند ،همانطور که هیچ مقام انتخابی رسمی در سطح ملی وجود ندارد .به همان
ترتیب نظارت و تأثیر بر مقامات رسمی عربستان از هیچ کانال مشخص و قانونی به صورت دموکراتیک امکان
پذیر نیست .به همین منوال فعالیت احزاب و اتحادیه ها ممکن نیست و انجمن های رسمی نیاز به دستور
سلطنتی برای به دست آوردن مجوز دارند(میرزایی ،داوند .)54:0894،با توجه به ماده  25اعالمیه جهانی حقوق
بشر ،هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد .هیچ کس را نمی توان مجبور به
شرکت در اجتماعی کرد .ولی کشور عربستان بی توجه به این ماده حقوق بشر از فعالیت احزاب ،انجمن ها و
تشکل ها ممانعت به عمل می آورد و در صورتی که مخالف آنها باشند به سرکوب آنها می پردازد و هیچ
حقوقی برای این انجمن ها و تشکل ها قائل نیست و در این کشورایجاد تشکل سیاسی ممنوع است و هر
گونه اجتماعی که در آن مسؤلیت اجتماعی و سیاسی و اسالمی در رابطه با موضوع جدید حاکم بر جهان تبیین
شود ،خالف قانون شمرده می شود(خواجه سروی ،یعقوب نیا)026:0892،
ب.وضعیت اقلیتها
با قدرت گرفتن وهابیت در عربستان ،تبعیض علیه اقلیتها به ویژه شیعیان که  20درصد جمعیت کشور را
تشکیل می دهند رسمیت یافت .شیعیان در استان شرقی ،حیاتی ترین منطقه استراتژیک این پادشاهی سکونت
دارند منطقه ای که بزرگترین میدانهای نفتی جهان را در خود جا داده است .از دیدگاه امنیت بین الملل و
تجارت جهانی ،شیعیان استان شرقی نقش مؤثری را در ثبات اقتصادی و سیاسی کشور ،چه به لحاظ منطقه ای
و چه بین الملل ایفا می کنند(ابراهیم )28:0836،و همیشه حاکمان سعی می کردند این منطقه حساس را زیر
نفوذ خود در آورند و خلیفه اموی از جمله کسانی بود که می خواست شیعیان منطقه شرقی را به تابعیت خود
در آورد و آنها را تحت فشار قرار داد رفتار حکومتهای مختلف عربستان با آنها متفاوت بود تا پیش از اکتشاف
نفت در عربستان فشار بر شیعیان بیشتر در جنبه های ایدئولوژیکی خود را نشان می داد با استخراج نفت و
افزایش قیمت آن فشارهای سعودی ها بر شیعیان سیر صعودی یافت(جمالی فر .)64:0839 ،این گروه از
شهروندان سعودی در طول دهه های گذشته به صورت رسمی مورد تبعیض واقع شده و از مناسک مذهبی
خود در منظر عموم به طور کامل محروم بوده اند .میزان نفی و سرکوب هویت شیعی در عربستان به حدی
باالست که گراهام فولر در کتاب خود باعنوان "شیعیان عرب "مسلمانان فراموش شده می گوید.در بین تمام
شیعیان جهان عرب ،شیعیان سعودی به درستی مسلمانان فراموش شده هستند ،تبعیض مذهبی ،فرهنگی ،قانونی
و اقتصادی و نیز عدم مشارکت در حکومت از ابعاد و ویژگی های حیات سیاسی-اجتماعی شیعیان عربستان
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است .همچنین بخشی از علمای مذهبی سعودی آنها را کافر قلمداد می کنند .تبعیض علیه شیعیان به طرد
مذهبی آنها محدود نمی شود .شیعیان با وجود برخورداری از انرژی و استعداد فراوان ،محروم ترین گروه در
عربستان هستند .به گفته رابرت السی،اگر استان شرقی تحت حاکمیت سعودی ها نبود ،این استان غنی ترین
کشور حوزه خلیج فارس می شد و از همه کشورهای منطقه ثروتمندتر می شد(.عباسی اشلقی)434:0895،
افزون بر این شهروندان شیعی در حوزه آموزش و پرورش از سوی آل سعود تحت تبعیض هستند و با
محدودیت آموزشی و توسعه امکانات دولتی روبرو شده اند ضعف نهادهای آموزشی برای شیعیان سبب شده
تا حضور این گروه مذهبی در سطوح عالی آموزشی بسیار کم رنگ شود .وجود مواد مغایر با عقاید مذهب
شیعه در کتب درسی نظام آموزش عربستان موجب بروز تنش در مدارس و تقویت رفتارهای افراطی علیه
دانش آموزان شیعه می شود(میرزایی ،داوند .)50:0894،برای مشخص شدن تناقض رفتارهای عربستان با اصول
اعالمیه حقوق بشر به چند ماده از اعالمیه حقوق بشر در این مورد می پردازیم:
ماده 03اعالمیه حقوق بشر اذعان می دارد «هر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذهب بهره مند
شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد
و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به
طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار شود» .ولی کشور عربستان این ماده را نادیده می گیرد و به شیعیان
ساکن این کشور فشار زیادی وارد می کند و از اقامه مجالس دینی و مذهبی شیعیان نیز جلوگیری به عمل می
آید(خواجه سروی ،یعقوب نیا.)026:0892،
ماده  26و 25اعالمیه در ارتباط با آموزش و پرورش بیان می کند«:هر کس حق دارد که از آموزش و
پرورش بهره مند شود»« .هر کس حق دارد آزادانه ،در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ،از فنون و هنرها
متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد».این در حالی است که دولت سعودی این دو ماده را
هم نسبت به شیعیان نادیده می گیرد .دولت عربستان سعودی نسبت به شیعیان جامعه خود تبعیض روا می
دارد و آنان را از تحصیل در مراکز آموزشی و استخدام در ارتش و مشاغل حرفه ای منع می کند و حتی در
پاسخ به اعتراضات آنها از اهرم سرکوب استفاده می کند(منصوری مقدم .)92:0890،طبق گزارشات منتشر شده
توسط نهادهای حقوق بشری در سال  2500و  2506تعصب قابل توجهی علیه اقلیتهای قومی ،مذهبی و ملی
در این کشور حاکم است .شیعیان کمتر در موقعیتهای اصلی دولت هستند و همچنین با حمالت فیزیکی مواجه
شده اند .از سال  2500تظاهرات در استان شرقی شیعه زیاد شده است .نیروهای امنیتی فعالیت شیعیان را در
سال  2504سرکوب کردند و روحانی برجسته شیعه و مخالف سیاسی ،شیخ باقر النمر را که در سال 2502
برای رهبری تظاهرات منتقد حکومت و پایان دادن به تبعیض فرقه ای دستگیر شده بود به اعدام محکوم و در
سال  2500اعدام شد .در اکتبر 2504برادرزاده 03ساله او علی النمر به مرگ برای شرکت در تظاهرات علیه
دولت محکوم شده بو( .)International amnesty, 2015,2016
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ج:آزادی بیان ومطبوعات
دو ماده  02و 09اعالمیه حقوق بشر برخورداری از این دو حق را برای بشر مورد تأکید قرار داده اند.
ماده  :02احدی در زندگی خصوصی ،امورخانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرارگیرد(.ذاکریان)058:0830 ،و هرکس حق
دارد که در مقابل این گونه مداخالت و حمالت ،مورد حمایت قانون قرار گیرد (.همان)054:
ماده  :09هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و
اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آنها به تمام وسایل ممکن و بدون
مالحظات مرزی ،آزاد باشد(.همان )050:ولی با این وجود نظام سعودی محدودیتها و موانع بسیار زیادی را
برای آزادی بیان و مطبوعات وضع می کند.دولت مالکیت پخش و نشر محصوالت رسانه ای را در اختیار دارد
که به سانسور شدید منجر می شود در این شرایط نیاز به آشکار کردن اقدامات دولت برای مانع تراشی برای
آزادی بیان به حداقل ممکن می رسد(.میرزایی ،داوند )50:0894،لذا در این دولت فضا برای انتقاد وجود ندارد
و وزارت فرهنگ و اطالعات به شدت رسانه ها را سانسور می کند .در اکتبر  2505دادگاه عمومی عربستان
یک روزنامه نگار را محکوم به شالق کرد و در ماه ژوئیه روحانی برجسته دکتر یوسف االحمد را برای مدت
طوالنی بدون اتهام دستگیر کردند .طبق این گزارش ملک عبداهلل در ماه آوریل  2500اصالح قانون مطبوعات
را منتشر کردند که سخنرانی هایی که مخالف احکام شریعت اسالمی و امنیت کشور باشد را ممنوع کرد.
وزارت ارتباطات عربستان سعودی وظیفه اجرا ،هماهنگی و پیگیری سیاست رسانه ای در این کشور را به
عهده دارد .این وزارتخانه عالوه بر صدور مجوز برای راه اندازی مطبوعات و انتشارات در زمینه های مواد
دیداری و شنیداری ،وظیفه نظارت بر چگونگی مطرح شدن پادشاهی عربستان سعودی در مطبوعات داخلی و
خارجی را نیز بر عهده دارد .در عربستان سعودی رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی که به واسطه
استقالل از دولت بتوانند منتقد دولت باشند وجود ندارد .لذا روزنامه ها به عنوان مطبوعات نزدیک به دولت و
حامی آن به حساب می آیند .وضعیت آزادی مطبوعات در عربستان سعودی بسیار نامطلوب است و کنترل و
سانسور شدیدی بر مطبوعات این کشور اعمال می شود ،موقعیت عربستان در رتبه بندی جهانی آزادی
مطبوعات از 020در سال  2552به  003در سال  2502تنزل یافته است .به دالیل مذکور ،در تحوالت مارس
 2500تقریباً هیچ یک از مطبوعات داخلی،تجمع معترضان مقابل وزارت کشورو اعتراضات و آشوبهای
استانهای شرقی را تحت پوشش خبری قرار ندادند(.سمیعی اصفهانی،رجایی)062:0894،
دولت سعودی بعد از تحوالت مارس  2500به طور منظم وب سایتها ،وبالگها ،اتاقهای چت ،شبکه های
اجتماعی ومحتوای ایمیل و متن پیامهای تلفن همراه را کنترل می کرد.عالوه بر این ،مقامات سعودی می توانند
بدون حکم دادگاه ویا روند قانونی به تمامی اطالعات کاربران دسترسی داشته باشند (همان .)068:و دولت
صاحب بیشتر رسانه های خبری و امکانات مربوط به چاپ کتاب در سراسر کشور است و اعضای خانواده
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سلطنتی بیشتر رسانه های تأثیر گذار را که اسما مستقل هستند مانند روزنامه های پان عرب از قبیل الشرق
االوسط و الحیاه را در اختیار دارند .به همین منوال حکومت بیشتر برنامه های داخلی وخارجی رادیو و
تلویزیون را تولید ،اجرا و سانسور می کند(میرزایی،داوند .)50:0894همچنین در راستای کنترل سخت گیرانه
دولت در ژوئن 2508توییتر را که نزدیک به  3میلیون کاربر عربستانی داشت مسدود نمود و احتمال اینکه
واتس آپ و اسکایپ نیز در آینده مسدود شوند ،دور از انتظار نیست(سمیعی اصفهانی،رجایی.)068:0894،
طبق گزارشات  2500و  2506دولت شدیدا محتوای رسانه های داخلی و غالب منطقه وپوشش های ماهواره
ای تلویزیون را کنترل می کند و خانواده سلطنتی سهم عمده ای در رسانه های خبری کشور های متعدد دارند.
مقامات دولتی ،روزنامه نگاران و سردبیران که مقاالت توهین آمیز به نظام مذهبی یا مقامات حاکم منتشر کنند
ممنوع کرده اند .در سال 2500حکم سلطنتی اصالح قانون مطبوعات هر گونه انتقاد از مفتی اعظم این کشور،
شورای علمای ارشد و یا مقامات دولتی را با بسته شدن رسانه ها جریمه می کند .بسیاری از نویسندگان و
فعاالنی که از اینترنت برای بیان دیدگاههای خود استفاده می کردند زندانی شده اند در فوریه 2504یک دادگاه
مجری تلویزیون آنالین وجوی غزاوی را به خاطر انتقاد از دولت به 02سال زندان محکوم کرد .در ماه سپتامبر
سه وکیل به دلیل انتقاد از وزارت دادگستری در توییتر به حبس ازپنج تا هشت سال محکوم
شدند(.)international Amnesty,2015,2016

د :زنان
برابری حقوق برای زنان اصل بنیادین ملل متحد است .مقدمه منشور ملل متحد به عنوان هدفی اساسی
موجبات «اعالم مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر وحیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن
ومرد» را فراهم می آورد .افزون بر این ،ماده یک منشور اعالم می دارد که یکی از هدفهای ملل متحد دست
یافتن به همکاری بین المللی به لحاظ ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه
مردم "بدون تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد .اعالمیه بین المللی حقوق بشر تأکید بر حقوق

برابر زنان را تقویت کرده و گسترش می دهد(اسدپور تهرانی .)200:0834،عربستان در سال 0859تصمیم خود
را برای الحاق به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان با شرط تحفظ و عدم پذیرش بخش  2ماده
 9و بند یک ماده  29و هر بند متضاد با شریعت اسالم اعالم کرد و پس از مدتی به آن ملحق
شد(رضایی .)258:0830،زنان به شدت از لحاظ قانونی در نظام پادشاهی عربستان با تبعیض دست و پنجه نرم
می کنند .پیامد این تبعیضات قانونی در سراسر مراحل زندگی آنها مانند آموزش وضعیت شغلی و خانواده
محسوس است .زنان ده درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند(پایین ترین میزان در جهان ) بسیاری
از آنان در شرایط شغلی با محدودیتهای عدیده ای،روبرو هستند تمامی نهادهای دولتی و خصوصی از لحاظ
جنسیتی تفکیک شده اند (مدارس ،بیمارستانها و رستورانها) همچنین زنان نمی توانند در هیچ شرایطی به وسیله
پزشکان مرد معاینه شوند،به خارج از کشور مسافرت کنند یا بدون اجازه شوهر از خانه خارج شوند و حتی
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اجازه رانندگی نیز ندارند.رهبران سعودی هر گونه فعالیت مدنی را ممنوع کرده اند و فعاالنی را که می کوشند
با به چالش کشیدن مصادیق تبعیض جنسیتی ،حقوق زنان را مطالبه و احیا کنند ،تحت بازجویی های شدید
قرارمی دهند و حتی آنها را بازداشت می کنند .به عنوان مثال خانم منال شریف که کمپینی را برای برداشتن
تحریمها سازمان داده بود ،در ژانویه سال  2505به 9روز زندانی محکوم شد ،یا شیما جاستینه که در حال
رانندگی در شهر جده دستگیر شد به مجازات  05ضربه شالق محکوم شد(میرزایی،داوند .)56:08946،عربستان
همچنین در عرصه های اشتغال،سیاست،اقتصاد و...نیز به نقض حقوق زنان پرداخته است.
در زمینه اشتغال پیش شرط جدیدی را اعالم کرده و گفته است ،آموزگاران زن که خارج از خانه از زادگاه
خود به کار مشغولند باید با یکی از بستگان مردبه سر کار بروند و بازگردند این امر برخی از زنان را مجبور
کرد تا استعفا بدهند چون هیچ یک از بستگان آنان نمی توانست روزی دوسه ساعت از وقت خود را به بردن
یا آوردن آنان اختصاص دهد .در سپتامبر 0993فرمان رسمی دیگری صادر شد که زنان تنها و بدون همراهی
یکی از بستگان مرد را از سوار شدن به تاکسی منع کرد ،چنین امری از قدرت جابه جایی زنان که به حمل
ونقل همگانی وابسته اند می کاهد(دوماتو.)0835:232،
در زمینه اقتصاد وزارت بازرگانی عربستان در سال 0990اعالم کرد که دیگر برای داد و ستد ،برای زنان
مجوز بازرگانی صادر نخواهد شد ،زیرا نظارت آنان بر کارگران خارجی و سر و کار داشتن با مشتریان مرد یا
مالقات با مسؤالن دولتی را ایجاب می کند(همان .)250:زنان عربستان حق اطالع از اخبار سیاسی و روزنامه
نگاری و امتیاز نشریات دوره ای ،تألیف مقاالت در نشریات و رسانه های گروهی را دارند ولی باید حدود
شرعی جدایی از مردان نامحرم را رعایت کنند(رضایی.)252:0830،
در زمینه سیستم قضایی ،سیستم قضایی آل سعود در جریان تحوالت بهار عربی در 20مارس 2500حکم
بازداشت 056نفر از جمله  00زن که در مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند را صادر کرد .معترضین به 4
سال زندان محکوم شدند و زن و فرزندان آنان بازداشت شدند .مفتی های عربستان در مقابل درخواست زنان
برای حق رانندگی،این حرکت زنان را سقوط بی وقفه آنان در ورطه شر دانستند.سیستم قضایی این زنان را
دستگیر وزندانی کرد.فیلمهایی که توسط تعدادی از فعاالن حقوق بشراز بدرفتاری وضرب وشتم زنان توسط
پلیس مذهبی گرفته شده به خوبی خشم سیستم سنتی و محافظه کار قضایی آل سعود را نسبت به زنان نشان
می دهد(سمیعی اصفهانی،رجایی .)060:0894،طبق گزارش  2502زنان و دختران در وضعیت نا به سامانی به
سر می برند مبارزه برای احقاق حقوق زنان منجر به دستگیری برخی از افراد و همچنین پیشرفتهای بعضا اندک
شد( .)international amnesty,2012محمدی و جوانمرد در مطالعه موردی جنبشهای اجتماعی زنان در
کشورهای ترکیه ،مصر و عربستان و مالزی به این نتیجه رسیدند که زنان در کشور عربستان سعودی هنوز به
عنوان یک خود به رسمیت شناخته نشده اند و حقوق اولیه آنها نظیر برخورداری از یک کارت شناسایی مستقل
نقض می شود(محمدی،جوانمرد .)066:0898،در سال  2508برای اولین بار در تاریخ پادشاهی ،اجازه ورود
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زنان به مجالس مشاوره ای داده شد که گام بزرگی در جهت تقدیر از حقوق زنان بود و در این سال 25درصد
از زنان عضو مجالس مشاوره ای بودند در حالی که در سال  2559یک زن عضو مجلس بود ولی به هر حال
ابهاماتی وجود داشت که آنها بتوانند در اعمال و درگیریهای اجتماعی نفوذ و تاثیرگذاریشان را تغییر دهند(
.)dana and rajkhan, 2014:16در سال 2508جمعیت فعال در عربستان 05/6میلیون نفر بودند که کمتر از
نیمی از آنها ملیت سعودی داشتند و  /30از کسانی که مشغول به کار اجباری بودند مرد بودند و زنان با میزان
بیکاری /8832در شرایط کار اجباری نگه داشته می شدند یعنی تقریبا  0برابر مردان .بر اساس گزارشات
سال 2508استخدام زنان  ،/0034استخدام مردان ،/3436بیکاری مردان ،/630بیکاری زنان /8832است .اگر چه
مشارکت کاری زنان در عربستان محدود است اما زنان سعودی همانند مردانشان در همه سطوح آموزشی
تحصیل می کنند .بیش از  /98زنان استخدام شده معلومات ثانویه یا مدرک دانشگاهی را کسب می کنند بر
عکس مردان مستخدم که حدود  /65آنها این کار را انجام می دهند /5338.زنان بیکار فارغ التحصیل دانشگاه
هستند در حالی که  /56از مردان بیکار آموزش ثانویه یا پایین تر دارند .فشارهای اجتماعی و کمبود حمایت
خانوادگی مانع ورود زنان به بازار کار می شود .در سال  ،2508زنان /4338از فارغ التحصیالن دانشگاه در
عربستان سعودی بودند و این باال بردن سطح آموزش عامل مهم و اصلی در افزایش مشارکت زنان در نیروی
کار است ولی این نمی گوید که مدرک گرفتن زنان را از ملحق شدن به کار اجباری وامی دارد .سیستم آموزش
ملی زنان سعودی را برای کارهای رقابتی در نیروی کار آماده نمی کند (همان.)09:
ر :حقوق کارگران مهاجر(خارجی)
ماده  28اعالمیه حقوق بشر اعالم می کند هر کس حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب کند.
شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد ،و هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و
رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند(قربانی.)84:0840،
در عربستان سعودی بیش از 05درصد نیروی کار این کشور از کارگران خارجی تشکیل می شود ،برای این
کارگران ،کار کردن در عربستان ،یک فرصت مناسب برای گریز از فقر و تصور یک آینده بهتر برای خود و
بستگانشان است .در عربستان سعودی کارگران خارجی همچون دیگر کشورهای خلیج فارس تحت نظام
کفالت به کار گرفته می شوند .کارگران از طریق دعوتنامه کارفرمایان به عربستان می آیند و اقامت آنها مشروط
به عقد قرارداد با کارفرما می شود.در نظام کفالت کارگر به طور کامل در اختیار کارفرماست و شرایطی فراهم
می شود که در آن کارفرما می تواند برای فشار بر کارگر مطالبات به حق آنها را مانند حقوق ماهیانه نادیده
بگیرد یا شرایط کار را برخالف موارد مشخص شده در قرارداد به صورت یکطرفه به کارگر تحمیل کند.
همچنین کارگران ممکن است به انجام کارهایی غیر از آنچه به خاطرش استخدام شده اند یا به پذیرفتن پول
کمتر از آنچه در قرارداد ثبت شده وادار شوند .در بسیاری از اوقات کارفرمایان از پرداخت حقوق چند ماه
یاحتی سالهای مدید آنها امتناع می ورزند(میرزایی،داوند .)55-53 :0894،به گزارش سازمان غیردولتی دیده
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بان حقوق بشر ،بیش از  3میلیون کارگر خارجی در عربستان در بسیاری از مواقع از سوءاستفاده ها و بهره
کشی های مختلف رنج می برند ،که گاهی شرایط آنها به شرایط بردگی می ماند .همچنین حدود یک ونیم
میلیون کارگر مهاجر از قانون کار سال  2550محروم شده باقی مانده اند .در ضمن به روال سالهای گذشته،
سفارتخانه های آسیایی هزاران شکایت از کارگران خانگی که مجبور به کار تا  00الی  25ساعت در روز و
سراسر هفته هستند ،دریافت می کنند .کارگران خانگی که اکثر آنها زن هستند ،اغلب اوقات به تحمل حبس و
محرومیت از غذا مجبور می شوند و مورد سوءاستفاده شدید جسمی ،جنسی و روانی قرار می گیرند .به عنوان
نمونه در نوامبر سال  2505مقامات سعودی در آبهای جنوب عربستان،حکم  8زندانی برای یک کارفرمای
سعودی که کارگر 86ساله اندونزیایی خود را به نام کی کیم لوماالساری مورد ضرب و شتم شدید قرار داده
بود و آثارش بر روی بدن او ثبت شده ،لغو کردند(.)Human rights watch,2012
.2تاثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای نقض حقوق بشر در عربستان
نقض حقوق بشر در عربستان در سطح منطقه ای موجب می گردد تا دیگر حاکمان عرب منطقه که عربستان
را رهبر سیاسی خود در مناسبات منطقه ای می دانند راه این نظام را در پیش گرفته و از تن دادن به قواعد
حقوق بشر دوری کنند .همچنین محکومین و مجرمین سیاسی ،عقیدتی و...این کشورها فرصتی برای ترک
خاک کشور خود و عزیمت به دولت عرب دیگری را نداشته باشند .اما صرف نظر از این پیامدهای منطقه ای
باید اشاره کرد نقض حقوق بشر در عربستان پیامدهای بین المللی جدی تری برای جهان اسالم به همراه
خواهد داشت .نخست اینکه اقدامات عربستان و رفتار این دولت با شهروندانش به پای اسالم و قواعد ان
نوشته خواهد شد و اینگونه وانمود خواهد شد که اسالم مخالف حقوق بشر است .حال آنکه تمامی احکام
بیان شده در قرآن از حق حیات گرفته تا حق قصاص دقیقا در راستای حقوق بشر است .دوم اینکه شهروندان
مسلمان در سایر بخش های جهان بواسطه انچه اقدامات دولت های مسلمان ازجمله عربستان خوانده می شود
تحت فشار قرار خواهند گرفت .سوم اینکه رفتار عربستان درخصوص حقوق بشر باب مداخالت خارجی و
انتقادات به جهان اسالم را باز نموده و زمینه ساز فشارهای سیاسی ،اقتصادی و حتی حمله نظامی می تواند
گردد .همانگونه که در مورد عراق آمریکایی ها برای حمله به این کشور در سال 2558به مساله نقض بشر
اشاره کردند در مورد سایر دولت های مسلمان نیز این مساله می تواند به دستاویزی محکم تبدیل گردد .چهارم
اینکه نقض حقوق بشر در عربستان می تواند زمینه های بروز انقالب مشابه آنچه در سال  2500در این کشور
به وقوع پیوست را فراهم نماید .وقوع چنین انقالب هایی آرامش را در خاورمیانه برهم زده زمینه رسمی
مداخالت قدرت های فرامنطقه ای را فراهم می سازد .حال انکه رعایت حقوق بشر عالوه بر تضمین تداوم
چنین حکومت هایی باب هرگونه انقالب و مداخله خارجی را می بندد .پنجم اینکه اقدامات عربستان چهره
اسالم را در جهان تخریب نموده و مانع اسالم آوردن شهروندان سایر دولت های غیر اسالمی به اسالم می
گردد و این امر با نشر و گسترش اسالم که جزء وظایف ذاتی این حکومت هاست در تناقض قرار دارد .ششم
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اینکه اقدامات ضد حقوق بشری عربستان گروههای افراطی همچون طالبان و داعش را در شیوه و منش در
پیش گرفته خود نسبت به سرزمین های تحت سلطه شان جری تر ساخته چهره ای خشن از اسالم در جهان
ترسیم می سازند.
 .6نتیجه گیری
بررسی دقیق موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی مستلزم درک عمیق محدودیتهای وضع شده بر
مردم ،رفتار نامناسب حکومت با اقلیتهای اجتماعی ،سرکوب انجمن های آزادی خواه و صلح مدار است .در
این نوشتار مشخص شد که عربستان در زمینه اعطای آزادی و رعایت حقوق بشر در کشور خود کوتاهی کرده
است .از جمله این موارد به بررسی فعالیت گروهها و احزاب سیاسی که دولت فعالیت آنها را ممنوع کرده؛
حقوق اقلیتها به ویژه شیعیان که با وجود اینکه در حیاتی ترین منطقه استراتژیک این پادشاهی سکونت دارند
ولی در همه زمینه ها از جمله آموزش ،شغل و...با تبعیض روبرو هستند و همینطور زنان که از بسیاری از
حقوق خود در این پادشاهی از جمله رأی دادن ،رانندگی و مسافرت بدون محرم محروم هستند و نهایتا به
حقوق کارگران خارجی در دولت سعودی پرداخته شد .اگرچه این اقدامات عربستان در کوتاه مدت می تواند
به تضمین تداوم حکومت مطلقه این کشور کمک نماید اما در بلند مدت بستر ناامنی و بروز انقالب در این
کشور را فراهم خواهد ساخت .همچنین اقدامات عربستان بهانه الزم برای فشارهای خارجی به کشورهای
مسلمان و دخالت در امور آنها را فراهم خواهد ساخت لذا می توان گفت رفتار عربستان به نوعی بحران سازی
برای جهان اسالم در بلندمدت است.
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تاثیر منافع روسیه بر تعامالت ایران و قفقاز جنوبی؛
با تاکید بر مناقشه قره باغ
امین بنائی بابازاده .5کارشناس ارشد علوم سیاسی .دبیر اتاق فکر جوانان آذربایجان غربی -رئیس انجمن گفتمان شرق.

چکیده
قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین مناطق جهان بعد از فروپاشی شوروی به شمار می رود .در این بین
روابط روسـیه در قبال جمهوری های قفقاز جنوبی دو دوره متفاوت از حضـور یلتسـین و عصر تردید و گذار تا دوره
پوتین و عصـر شـکوفایی و تثبیت را تجربه کرده اسـت .علیرغم اینکه روسـیه در اسـتقرار امنیت منطقه ای متناسب با
شــرایط قفقاز ،نفوذ قدرت های پیرامونی و فرامنطقه ای و وضــعیت داخلی خود از الگوهای مختلف هژمونیک ،موازنه
قدرت و مشــارکت بهره برده ،اما به دلیل تهدیدات و نگرانی های روس ـیه نســبت به خارج نزدیک روند شــکل گیری
الگوی امنیت در قفقاز به سـمت یک فضای خود محور سوق پیدا کرده است .در این بین ایران به عنوان کشوری فعال
در سـطح معادالت منطقه ای به منظور نفوذگذاری منطقی در قفقاز باید راهبرد مدارا با سیاست های مسکو را در پیش
بگیرید .لذا این رویکرد موجب تقویت نگاه همسـان سازی منافع تهران -مسکو در نزد دولت های منطقه می شود .که
پیامد آن واگرایی میان منافع ایران و قفقاز جنوبی است.
در پژوهش پیش رو تالش خواهد شـد؛ تا از یک سـو با تحلیل سـیسـتم های امنیت منطقه ای و از سوی دیگر با
شرحی از مواضع ،منافع و ابزار روسیه در قفقاز جنوبی ،سیر تاریخی نقش آفرینی روسیه در منطقه را مورد بررسی قرار
دهیم .لذا فرضیه پژوهش براین پایه استوار است که مجموعه اقدامات روسیه در قفقاز جنوبی اوالً موجب بی اعتمادی
کشورهای منطقه و ثانیاً عامل واگرایی ایران با جمهوری های قفقاز را پدیدآورده است.
واژگان کلیدی :روسیه ،امنیت منطقه ای ،جمهوری اسالمی ایران ،قفقازجنوبی ،مناقشه قره باغ.

 -5مقدمه
آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک جزء عرصه منافع امنیت ملی روسیه محسوب میشود.
قفقاز نقطه اتصال دریای خزر و دریای سیاه و همچنین ارتباط دهنده روسیه به خاورمیانه و اروپا است .در
کنار منافع قابل درک روسیه در قفقاز ،این کشور نگرانی های امنیتی بسیاری در این منطقه دارد که نارضایتی
روسیه از حضور ناتو و پیشروی آن به سمت شرق و آسیای مرکزی از آن جمله به شمار می رود .در این بین
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ارمنستان شریک راهبردی روسیه در قفقاز بر این اعتقاد است که نفوذ روسیه مهم ترین دلیلی بوده که ناتو
نتوانسته در مناقشه قره باغ دخالت کند و این منطقه را به جمهوری آذربایجان پس دهد.
این در حالی است که اقوام مقیم این منطقه در گذشته برای مدت طوالنی در چارچوب یک کشور زندگی
کردهاند .بنابراین روسیه نسبت به سرنوشت اقلیتهای روسی در این کشورها حساسیت خاصی دارد .لذا یک
عنصر مهم در سیاست منطقهای روسیه ،حمایت از نژاد روس است که این امر امروزه بسیار مورد توجه سیاست
مداران روسی قرار می گیرد .در اوایل دهه  95جمعیت روستبار که در جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی
میکردند حدود  25میلیون نفر بود که تا سال  2550به  6میلیون نفر کاهش یافت .در این زمینه روسیه تالش
بسیاری برای ارتباط با این کشورها برای حمایت از حقوق روستبارها به عمل آورده است.
روسهای ساکن این جمهوریها ،پستهای حساس و کلیدی در بخشهای سیاسی ،مجتمعهای صنعتی–
نظامی ،نیروهای مسلح و سرویسهای امنیتی بر عهده داشتند ،طبیعی است که ادامه این وضعیت نقش مهمی
در حفظ و نفوذ کرملین ایفا میکند .مسکو همواره از سرنوشت مبهم آنها در این جمهوریها و گسترش دامنه
مهاجرت آنان به خاک خود به ویژه از کشورهای قزاقستان ،قرقیزستان و جمهوری آذربایجان به دلیل تمایالت
قومی  -ناسیونالیستی و تالش این دولتها برای هضم جمعیت روستبار در داخل اقوام ملی نگران است .از
اینرو با شیوههای گوناگون از جمله حمایتهای گسترده دیپلماتیک ،تمهیدات غیردیپلماتیک و گاهی اوقات
ابزار تهدید سعی دارد از حقوق آنان حمایت کند.
روسها به چالش های سیاسی موجود در منطقه به ویژه آنهایی که با ایاالت متحده مرتبط است ،با نگاهی
بدبینانه می نگرند .این نگاه ضرورتاً حذفی نیست؛ یعنی روسیه در شرایط جدید نمی تواند همه رقبا را از
عرصه سیاست آسیای مرکزی و قفقاز حذف کند .رفتارهای سیاسی قدرتها و کشورهای منطقه به هر میزان
با انتظارات و اهداف روسیه مغایر باشند ،سیاستها و تأثیرگذاری روسیه به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که
راهبردهای رقیب به نتایج مورد انتظار دست نیابند.
قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحاء بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهایتاً ژئوپلیتیک منطقه
تضعیف کند ،با مقاومت و واکنش روسیه رو به رو خواهد شد(واعظی .)254-0 :0836 ،انقالب مخملی در
گرجستان ،اوکراین و قرقیزستان که با حمایت غرب صورت گرفت ،موجب شد تا روسها بیش از گذشته
نسبت به سیاستهای غرب در منطقه پیرامونی خود با دیده تردید بنگرند و از سوی دیگر حوادث ازبکستان
و دخالت آمریکا تحت عنوان رعایت حقوق بشر و تالش برای تغییر برخی از رژیمهای منطقه ،موجب نگرانی
از سیاستهای آمریکا شد.
از اینرو مالحظات روسیه در قفقاز و تأثیر آن بر روابط کشورهای منطقه با ایران امری اجتناب ناپذیر است.
لذا می توان گفت روسیه تقریباً در همه تحوالت قفقاز تأثیر جدی داشته است (پاکدامن .)004: 0858،بدنینی
دولت ها و جوامع منطقه از روسیه که در ذهن تاریخی آنها ثبت شده مانع بزرگی بر سر راه گسترش اقدامات
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این کشور به شمار می رود .در این بین حمایت های گاه به گاه روسیه از ایران نیز عاملی در مسیر واگرایی
روابط و تعامالت ایران با جمهوری های قفقاز محسوب می شود که در موضوع قره باغ به شکل مشخصی
نمایان است.
 -4مبانی ساختاری امنیت منطقه ای
امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری؛ در این رویکرد ،امنیت به طور فزاینده ای به منزله ملک مشاعی
تعریف می شود که قابل تقسیم نیست .این رویکرد کشورها را به دوست ،متحد و دشمن تقسیم نمی کند ،اما
تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند .امنیت مبتنی بر مشارکت
و همکاری عالوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغه های سنتی نظامی شامل نگرانی های اجتماعی
و اقتصادی نیز می شود ،و برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تالش می کند .این رویکرد بیش از
آن که یک مجموعه از فرمول ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام های امنیت منطقه ای مطرح کند ،یک فرآیند
تدریجی را در بر می گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش های تصمیم سازان در مورد امنیت است .رویکرد
یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره ،بیش از بازدارندگی به اطمینان ،بیش از پنهان کاری به شفافیت ،بیش از
تنبیه به ممانعت و بیش از یک جانبه گرایی بر وابستگی تأکید دارد(دویچ .)235 :0850،در این الگو امنیت
نسبی از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل و محدود کردن تواناییهای نظامی تأمین می شود .همچنین فرض بر
این است که این محدودیتهای قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت .در این الگو،
تضمینهای امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینشهایی که هدف آنها
کسب سلطه بر رقیبان است ،به وجود میآید .این رویکرد کشورها را به دوست ،متحد و دشمن تقسیم نمیکند،
اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند( Kraig,2004:
 .)92افزایش چنین اطمینانی میتواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژیهای واقعگرایان نهفته است ،کاهش
دهد .این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسایل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و
در صدد ایجاد اعتماد بین دولتهای منطقهای از طریق بحث ،مذاکره ،همکاری و توافق است .توسعه امنیت
مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمیشود بلکه از طریق ایجاد
مجموعهای از ابزارها که به گونهای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک میکنند ،به دست میآید.
امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکشهای بین دولتی ،نظیر گرایشهایی که
برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتها کار میکنند ،متمرکز است .همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری
برای حفظ امنیت افراد یا گروهها در دولتها استفاده میشود .این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی
نیز توجه دارد و عالوه بر تأکید در توسعه رسم گفتگو و همکاری میان دولتهای منطقهای ،گفتگوهای امنیتی
غیررسمی میان عناصر غیردولتی را نیز مدنظر قرار میدهد .از اینرو ،رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت

020

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

مبتنی بر همکاری و مشارکت عالوه بر بازیگران ملی ،بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایینتر
و مکمل مورد توجه قرار میدهد (اسنایدر.)295 :0835،
 -9گذری بر تاریخ روابط روسیه ،قفقاز و ایران
روابط روسیه و ایران تحت تاثیر عواملی شکل گرفته که بسیاری از آنها از اوایل قرن هجدهم تا به امروز
پایدار مانده است .به فاصله ی سیزده سال پس از انعقاد قرار داد گلستان آتش جنگ میان دو کشور شعله ور
شد .هر چند در مراحل نخستین جنگ سپاه ایران با کسب پیروزی های پیاپی ،تالش ،مغان و بندر لنکران را
تسخیر کرد و در نتیجه ایاالت باکو ،شکی و شروان به دست ایرانیان افتاد .اما مرحله ی دوم جنگ به عقب
نشینی و شکست سپاهیان ایران انجامید ،با پایان جنگ روسیه و عثمانی ،ارتش روسیه با قدرت بیشتری به
جنگ با ایران پرداخته و سپاه روسیه نه تنها ایروان و عباس آباد را از تصرف ایران خارج کرد ،بلکه با عبور از
رود ارس شهرهای خوی ،اردبیل و دهخوارقان را نیز تصرف کرد .در ادامه ی جنگ تبریز نیز به دست روس
ها افتاد .ژنرال پاسکویچ فرمانده قشون روسیه در حالی که به سمت تهران در حرکت بود ،در محلی به نام
ترکمن چای به دستور نیکالی اول ،امپراتور روسیه ،متوقف شده و عهدنامه ی ترکمن چای را با دولت ایران
منعقد ساخت .بر مبنای این توافق تالش و مغان باید از نیروهای ایرانی تخلیه و ایروان و نخجوان نیز به روس
ها واگذار می شد .در پی الحاق قفقاز به روسیه تزاری جنبش های ضد روسی نیز در مناطق مختلف مانند
گرجستان ،داغستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت (شیخ عطار.)02 :0850،
به هر حال از آغاز جنگ های اول و دوم ایران و روسیه در سال های  0308و  0323که در نبرد دوم با
شکست عباس میرزا ولیعهد همراه بوده روابط دو کشور با فقدان اعتماد رو به رو است ،این امر از یک سو
وضعیت منطقه را به طور کلی دگرگون و از سوی دیگر کار نفوذ و حضور ایران در قفقاز جنوبی را نیز به کلی
یکسره کرد .به عبارت دیگر در نتیجه ی این دو جنگ حضور و نفوذ سنتی ایران ،که به عنوان یکی از مؤلفه
ها و عوامل ثبات و آرامش در این منطقه تعریف می شد ،در قفقاز رنگ باخت .اما نباید نادیده گرفت که با

وجود پایان حاکمیت سیاسی و نظامی ایران بر قفقاز ،علقه ها و روابط فرهنگی– قومی که به طور معمول
محصول سال های متمادی حاکمیت و اقتدار ایران در قفقاز بود ،پا بر جا مانده و ادامه یافت .ایران در این سال
ها ضمن حفظ روابط بسیار حسنه با مسلمانان قفقاز ،روابط با ارامنه و گرجی های قفقاز را نیز بر بستری از
حسن ظن متقابل و نقل و انتقاالت و رفت و آمدها و اقامت های طوالنی مدت ادامه داد .به گونه ای که ارامنه
ساکن در مناطق شمالی و جنوبی ایران همواره یکی از اقوام آرام تحت حاکمیت ایران بودند و گرجی ها نیز
با وجود تعداد اندک و اقلیت بودن ،خود به مرور زمان در جامعه ایرانی عضو شدند .در همه سال های حاکمیت
ایران بر منطقه ی قفقاز ،شاید هیچ دوره ای به اندازه ی اواخر دوران حاکمیت قاجاریه شاهد بی توجهی و بی
تفاوتی نسبت به این منطقه نباشیم .این در حالی بود که اقوام و ملل ساکن در قفقاز و از جمله مسلمانان ،ارامنه
و گرجی ها در جریان حرکت های اصالح طلبی اوایل قرن بیستم در امپراتوری روسیه تزاری ،از سردمداران
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و پیشگامان اندیشه ها و روندهای نوسازی بودند؛ به گونه ای که در بسیاری از اندیشه ها و مفاهیم جدید
اروپایی که موجب تحوالت و دگرگونی های عمده ای در نخستین سال های قرن بیستم در ایران عصر مشروطه

شد ،ریشه حوادث ،رویدادها و روندهای سیاسی– اجتماعی قفقاز بود.
در جریان جنگ جهانی دوم بریتانیا ،ایاالت متحده و شوروی ایران را اشغال کردند .نیروهای بریتانیا و
آمریکا بالفاصله پس از پایان جنگ ایران را ترک کرده ،اما اتحاد شوروی از خارج کردن نیروهای خود سربازد
(بیات .)090-000: 0858 ،این امر موجب بروز دومین تنش اساسی میان ایران و اتحاد شوروی شد .هدف
استقرار این نیروها ایجاد جمهوری های سوسیالیستی در استان های کردستان و آذربایجان بود .در این بین
اتحاد شوروی واگذاری امتیاز نفت استان های شمالی ایران را به عنوان شرط خارج کردن نیروهای خود مطرح
کرد .مجموع تصمیمات اتحاد شوروی در طول دهه های  0965و  0955محمدرضا ،شاه ایران را در اردوگاه
غرب قرار داد .در این دوران ،بدگمانی ها نسبت به حزب توده و فعالیت های مسکو در ایران ادامه داشت
(کاظمی.)200: 0834،
اما امروزه ایران و روسیه در قفقاز به جز در حوزه ی انرژی با هم رقابت ندارند .حتی در قفقاز شمالی که
روسیه درگیر جنگی طوالنی و خونین با افراطی های چچن بوده است ،جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته
آن را به عنوان موضوعی داخلی در نظر بگیرد و در نتیجه ،از هرگونه حمایت از چچنی ها خودداری کرده
است .با وجود این ،در تمام حوزه های امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی در قفقاز فعالیت ایران بیشتر به آنچه روسیه
اجازه داده ،محدود بوده است .به عبارتی ،ایران قادر نیست بدون موافقت ضمنی روسیه هیچ گونه همکاری
مهمی با همسایگان خود در قفقاز جنوبی صورت دهد .روسیه نسبت به همکاری ایران با گرجستان و ارمنستان
در زمینه انرژی حساس بوده است .به عنوان مثال ،روسیه مانع تالش های ایران برای ساخت پاالیشگاه در
ارمنستان شد و سرانجام ایروان این پروژه را به روسیه واگذار کرد.
هرچند مسکو تامین کننده اصلی تسلیحات و لوازم دفاعی مورد نیاز ایران است ،اما تهران وارد هیچ اتحاد
راهبردی یا نظامی با روسیه نشده است .میزان تجارت میان دو کشور  8/5میلیارد دالر است که با توجه به ابعاد
اقتصادهای دو کشور ،ناچیز است .اما حتی در عرصه حمل و نقل ،روسیه مایل است ایران چنین فعالیت هایی
را در دریای خزر -جایی که روسیه دارای ناوگانی با  35-95کشتی و ایران تنها  3کشتی است -انجام دهد تا
اینکه از مسیر زمینی و از راه قفقاز این کار را صورت دهد .روسیه بندر ماخاچ قلعه را در دریای خزر بسته و
انتظار دارد ایران به جای آن از بندر آستراخان استفاده کند .این اقدام در عمل مسیر حمل و نقل ایران به
داغستان را مسدود کرده است ( .)Tati kian,2006:107-112,روسیه و ایران بیش از سه قرن همسایه
یکدیگر بوده اند و روابط آنها افت و خیزهای بسیار داشته است .از زمان آغاز این روابط همسایگی ،ایران از
جنبه وسعت ،توانایی نظامی و جایگاه بین المللی ،همسایه ضعیف تر بوده است .این روابط همواره از رقابت
مسکو با دیگر قدرت های مهم تاثیر پذیرفته است .تهران همیشه با بدگمانی و نبود اطمینان به مسکو نگریسته
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است .با این حال ،از زمان وقوع انقالب اسالمی در سال  ،0959تهران برای رهایی از انزوای بین المللی که
توسط آمریکا بر این کشور تحمیل شده ،متوجه مسکو شده است .این بدان معنا است که تهران به نوعی
سیاست مماشات را نسبت به مسکو در پیش گرفته است .یک جنبه بسیار مهم این سیاست ،پذیرفتن این
موضوع بوده است که نفوذ و منافع روسیه در منطقه را نمی توان نادیده گرفت .این امر ،به صورت آشکار به
معنای دوری از حرک ها یا اظهاراتی است که ممکن است موجب نگرانی مسکو شود (یزدانی.)858 :0833 ،
مسکو در جای خود نمی خواهد تهران در سرزمین های جنوب اتحاد شوروی نفوذ سیاسی و حضور اقتصادی
پیدا کند .قفقاز نیز از این قاعده مستثنی نیست .تالش های تهران برای ورود به بخش انرژی ،حمل و نقل و
طرح های زیرساختی ارمنستان ،به دلیل مخالفت مسکو -خواه واقعی و خواه در تصور ایران -با مانع مواجه
شده است.
به طور کلی در طول تاریخ روابط ایران و روسیه دیدگاه غالبی در ایران وجود داشت مبنی بر اینکه در
بخش زیادی از این رابطه مسکو به تهران به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از رقبا نگریسته است .در دوران
قاجار ،حتی استقالل ایران بر اساس نیاز دو قدرت -روسیه و بریتانیا -تعریف می شد تا به عنوان یک دولت
حائل میان این دو عمل کند .اگرچه ممکن است این نیاز در دوره پهلوی کاهش پیدا کرده باشد ،اما به نظر می
رسد از آغاز جمهوری اسالمی در سال  ،0959دوباره این امر مصداق پیدا کرده؛ فقط این بار اردوگاه غرب به
رهبری واشنگتن رقیب مسکو است.
 -2منافع روسیه در قفقاز جنوبی
منافع اقتصادی؛ روسیه به همکاری اقتصادی با کشورهای استقالل یافته از جمله کشورهای واقع در قفقاز
جنوبی اهمیت فراوانی قائل است .از اینرو مسکو تالش کرد تا در یکی از اسناد امضا شده جامعه مشترکالمنافع
کشورهای مستقل ،ایجاد فضای اقتصادی واحد ،هماهنگی در سیستم حمل و نقل ،آزادی رفت و آمد شهروندان
و برقراری قواعد یکسان گمرکی را از جمله اهداف این جامعه معرفی کند ،هرچند که تحقق این اهداف بسیار
دور از دسترس به نظر میرسد .الزم به ذکر است که در دوران یلتسین به دلیل اولویت روابط با غرب در
سیاست خارجی روسیه ،توجه زیادی به همکاری با کشورهای منطقه نمیشد .اما از اواخر دهه 0995و بعد از
شکست تفکرات غربگرایان در سیاست خارجی روسیه ،تقویت این همکاریها به یکی از اولویتهای مهم
این کشور تبدیل شد .چرا که رهبران کرملین به تدریج به این واقعیت پی بردند که روند استقالل طلبی
جمهوریهای عضو  CISو تغییر جهت استراتژی سیاست خارجی و روابط اقتصادی ،حمل و نقل و ارتباطی
آنها به سمت غرب ،شرق و جنوب میتواند موقعیت مسکو را به طور قابل مالحظهای در سطح جهانی و
منطقهای تضعیف کند و این کشور را از دسترسی به ذخایر سرشار انرژی و فلزات رنگین و دیگر منابعی که
از اهمیت استراتژیک برخوردارند ،محروم سازد (لواش.)0990 ،
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روسیه با توجه به پیشینه زیرساختهای اقتصادی در دوران شوروی سابق و وابستگیهای موجود عالقه
مند است این وضعیت را برای خود در منطقه حفظ کند .به همین جهت ،روسیه هنوز تسهیالتی برای برخی
از کشورها از جمله در ارتباط با انرژی قائل است .همچنین همواره رایزنیهایی برای ایجاد یک فضای اقتصادی
مشترک ،یک منطقه تجاری آزاد و بازار مشترک برای روسیه ،اوکراین ،بالروس و قزاقستان در جریان است.
منفعت اصلی روسیه در منطقه در حوزه انرژی تعریف می شود .روسیه به طور توامان تضمین مشارکت
شرکتهای خود در استخراج منابع انرژی در قفقازجنوبی و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی را
دنبال می کند .شرکتهای روسی سرمایهگذاریهای گستردهای در زمینه انرژی داشتهاند که از آن جمله میتوان
به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد .روسیه تالش میکند با
افزایش تولید نفت و گاز و نیز سرمایهگذاری بر روی خطوط لوله انتقال و ترانزیت به اروپا به عنوان یک مرکز
توزیع مطرح باشد و اصوالً در شرایط جدید موضوع انرژی به عنوان یک اهرم قدرت در روابط خارجی روسیه
نقش دارد.
آسیای مرکزی و قفقاز منبع کارگر ارزان قیمت هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی در روسیه
است .با توجه به گرایشهای فعلی جمعیت در روسیه ،در ده سال گذشته مسکو درک کرده که ورود مهاجرین
خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود .از طرفی ،روسیه این نکته را نیز متوجه شده
است که برای مهاجران دریافت اجازه اقامت بسیار مهم است و به همین دلیل امکان کسب شهروندی را در
سال  2550تسهیل کرده است .به طور خالصه ،اهداف اقتصادی روسیه در منطقه پیرامونی از جمله آسیای
مرکزی و قفقازجنوبی عبارت است از:

 تداوم پیوند ساختارهای ارتباطی با جهان خارج از طریق روسیه؛

 ترانزیت منابع انرژی به بازارهای مصرف جهانی از طریق خطوط انتقال نفت و گاز روسیه؛

 تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک این کشورها
و جلوگیری از همگرایی آنها با ساختارهای غربی؛
 حفظ انحصارات باقی مانده از زمان شوروی که وابستگی آنها را به روسیه حفظ می کند؛
 استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهای منطقه؛

 ترانزیت بخشی از کاالها و تولیدات منطقه به سمت شمال اروپا مخصوصاٌ برای جمهوریهایی که به
آبهای آزاد راه ندارند؛
 استفاده از مسیرهای منطقه برای ارتباط تجاری با ایران و کشورهای جنوب آسیا؛

 حفظ بازار مصرف منطقه برای تامین بخشی از نیازمندیهای اقتصادی و تجاری این کشورها (وحیدی،
.)98-0 :0855
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منافع نظامی– امنیتی؛ بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ،روسیه تالش کرد تا نیروهای نظامی سابق مستقر در
پایگاههای مختلف در این جمهوریها را تحت عنوان نیروهای نظامی مشترک در چارچوب توافق  CISحفظ
کند .روسیه هدف از استقرار این نیروها را برقراری صلح و امنیت در منطقه و حفاظت از مرزهای مشترک
تعریف کرد .این کشور برای تأمین منافع امنیتی خود در سال  0992در تاشکند با شرکت کشورهای قزاقستان،
قرقیزستان ،روسیه سفید ،ازبکستان ،تاجیکستان و ارمنستان ”پیمان امنیت دسته جمعی“ را منعقد کرد و تالش
نمود بقیه کشورها را برای امضای موافقت نامه تشکیل نیروهای حافظ صلح متقاعد سازد و نیز مسئولیت عمده
استقرار صلح را در مناطق بحرانی بر عهده گرفت (شابورکین.)0993 ،
وجود این نیروها و حفظ پایگاههای نظامی این کشور در خاک دولتهای قفقاز جنوبی ،نقش مهمی در
تداوم نفوذ کرملین و تأمین منافع آن دارد .روسیه با استفاده از قدرت برتر نظامی و عوامل امنیتی خود ،برخی
از دولتهای منطقه را که تمایل به لحاظ کردن منافع این کشور در سیاستهای خود ندارند ،به طور مستقیم
و غیرمستقیم و با بهرهگیری از روشهای مختلف مجبور به تغییر سیاست کرده است (وحیدی.)98-0 :0835،
اساساً مسکو تالش دارد تا با ایجاد نگرانی در کشورهای منطقه در خصوص نفوذپذیری مرزهای این
جمهوریها در برابر حمالت تروریستی و قاچاق مواد مخدر و القای لزوم فراهم کردن ترتیبات امنیتی و امضای
موافقت نامه همکاری مرزی ،فعالیتهای مرزبانی خود را تا قلمرو شوروی سابق گسترش دهد و تهدیدات
نسبت به خاک خود را خنثی کند .این کشور تاکنون به طور دوجانبه با جمهوریهای ارمنستان ،گرجستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ترکمنستان موافقت نامه مرزی امضا کرده است( )Eurasia Insight,2001و تالش
دارد تا دیگر جمهوریها را نیز نسبت به انجام این امر متقاعد سازد.
به طور کلی اهداف نظامی– امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی ،شامل جلوگیری از نفوذ غرب به ویژه گسترش
ناتو به شرق و کنترل مشترک مرزها و فضای هوایی این کشورها است .همچنین روسیه نیروهای واکنش سریع
مشترک را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کرده است و پایگاههایی در قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و
ارمنستان نیز در این راستا در اختیار دارد .به گونه ای که یکی از اهداف اولیه تشکیل سازمان همکاری شانگهای،
همکاریهای امنیتی از قبیل مبارزه با تروریسم ،قاچاق و ایمنسازی مرزها عنوان شده است .از سوی دیگر،
روسیه تا به حال از نیروهای جدایی طلب از قبیل ترنس دنیستر ،آبخازیا ،اوستیای شمالی و قره باغ برای اهداف
امنیتی خود به نوعی حمایت کرده و هدف این حمایتها در خواست روسیه به منظور حضور نظامی و تسلط
در این منطقه معنا پیدا می کند.
لذا متقابالً روسیه نسبت به هرگونه تالش جهت حمایت و تقویت نظامی چچن ،دیگر گروههای قفقاز
شمالی ،تاتار ،اویغور یا ملی گرایی یاکوت در قلمرو روسیه ،حساسیت شدیدی دارد (داداندیش.)058 :0834 ،
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 -2اولویت های روسیه در قفقاز جنوبی
در منطقه قفقاز ،مسکو با مسائل بسیاری روبه رو است .بحثهای مربوط به ناامنی و وجود بحرانهای
منطقهای که میتواند مناطق جنوبی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ ورود غرب به منطقه ،تمایل دو کشور
گرجستان و جمهوری آذربایجان برای پیوستن به ناتو ،مسئله حفظ پایگاههای نظامی این کشور در گرجستان،
فشارهای غرب بر ارمنستان برای انفصال سیاسی از مسکو ،مسیرهای انتقال انرژی ،تعیین رژیم حقوقی دریای
خزر و تضعیف  CISاز جمله این موضوعات به شمار می رود .یکی دیگر از چالش هایی که مسکو در
سالهای اخیر با آن مواجه شده ،حمایت همه جانبه غرب از نیروهای طرفدار خود برای انجام تغییرات تحت
عنوان «انقالب رنگین» است(واعظی.)254-0 :0836 ،
از اینرو تاسیس سازمان های چندجانبه همسو با سیاستهای روسیه در الویت اقدامات این کشور قرار
دارد .توجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقالل این جمهوریها موجب

شد تا از یک سو تعامل این کشورها با سازمانهای منطقهای مانند "اکو" و سازمانهای خارج از منطقه مانند

"سازمان امنیت و همکاری اروپا ،ناتو و اتحادیه اروپا" افزایش یابد و از سوی دیگر نفوذ روسیه در این حوزه
سنتی و پیرامونی خود رو به کاهش رود .به همین جهت ،روسیه تالش کرد تا با ایجاد سازوکارهای چندجانبه
اهداف خود را محقق سازد و پیوندهای دیرینه خود را استمرار بخشد .میراث اتحاد جماهیر شوروی برای
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ویژه در عرصه اقتصادی و امنیتی شرایطی را به وجود آورده بود که حداقل
برای یک دهه برخی از این کشورها به مسکو وابسته شوند و این امر همکاری این کشورها را با مسکو و برخی
از کشورهای منطقه را با یکدیگر اجتناب ناپذیر میساخت .به هم پیوستگی ساختارهایی مانند انرژی اعم از
برق ،نفت و گاز ،ارتباطات (راه و راهآهن) ،تجارت ،ترانزیت و تولیدات صنعتی از یک سو و وضعیت
جغرافیایی برخی از این کشورها و عدم دسترسی مستقیم به آبهای آزاد ،از سوی دیگر بستری را فراهم کرد
تا کشورها از همکاریهای چندجانبه اقتصادی استقبال کنند .یکی از مهمترین مسائل این کشورها ،وجود
مراودات بسیار گسترده با یکدیگر تحت سیستم اقتصادی شوروی بود که در نتیجه با فروپاشی شوروی عمالً
کارآیی خود را از دست داد (یزدانی و همتی.)45 :0835 ،
تالشهای روسیه در دوران یلتسین در ارتباط با همکاریهای چندجانبه همراه با توفیق نبود و با روی کار
آمدن پوتین ،رویکرد مسکو به ائتالفها و اتحادها به ویژه در منطقه پیرامونی وارد مرحله جدیدی شد .این
رویکرد که با هدف افزایش نفوذ و موقعیت روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز دنبال میشد ،قصد داشت فضایی
بهتر برای همکاری با کشورهای منطقه ایجاد کند .بدیهی بود که گسترش این همکاریها موجب تنگ شدن
عرصه برای نفوذ سازمانها و کشورهای غربی میشد .یکی از این اقدامات تشکیل اتحادیه اقتصادی اورآسیا
بود که در  05اکتبر سال  2555در آستانه ،با شرکت روسیه ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان به
منظور تقویت روابط اقتصادی چندجانبه تشکیل شد (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران .)0859 ،هدف اصلی
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از تأسیس این اتحادیه ،ارتقای روابط اقتصادی و تجاری کشورهای عضو و پر کردن خأل سازمانهای اقتصادی
اروپا بود .عالوه بر این سازمان اقتصادی دیگری با نام سازمان همکاری اقتصادی آسیای مرکزی نیز تشکیل
شد که در سال  2550به سازمان همکاری آسیای مرکزی تغییر نام داد.
آنگونه که بیان شد مسائل امنیتی یکی دیگر از دغدغههای روسیه در مناطق پیرامونی خود پس از فروپاشی

است .آگاهی روسیه از وجود اختالفات قومی– نژادی و سرزمینی میان برخی از کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز و زمینه های بروز بحرانهای داخلی در این کشورها موجب شد تا روسیه برای حفظ و تثبیت نفوذ سنتی
خود در این منطقه ،اشراف بر تحوالت امنیتی ،ممانعت از دخالت قدرتهای خارجی برای حضور در منطقه
و نیز جلوگیری از گسترش نفوذ ناتو به شرق ،به ایجاد سازوکارهای چند جانبه امنیتی در منطقه اقدام کند .به
همین جهت ،سازمان پیمان امنیت دستهجمعی با محوریت روسیه و عضویت اکثر کشورهای مستقل مشترک
المنافع در سال  0992تأسیس شد .هر چند این پیمان ابزاری در دست روسیه بود که تحت لوای آن بتواند در
بحرانهای منطقه ایفای نقش کند ولی عمالً در دوران یلتسین به دلیل ضعف ساختاری و رویکرد غربگرای
دولت ،نتوانست اثربخش باشد .با به قدرت رسیدن پوتین تغییرات اساسی در رویکرد امنیتی مسکو به وجود
آمد که موجبات ارتقای موقعیت امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز را فراهم کرد تا گامهایی در جهت
مبارزه با عوامل ناامنی بردارد( .)Cohen,2005:1-2تشکیل مرکز ضد تروریستی با هدف همکاری علیه
نیروهای تندرو مذهبی و قاچاق مواد مخدر در هنگام برگزاری اجالس سران کشورهای  CISدر دسامبر 2555
و همچنین برگزاری مانور نظامی با کشورهای آسیای مرکزی در  00فوریه  2550به منظور آمادگی جهت مقابله
با نیروهای تندرو مذهبی و تروریسم بینالمللی از دیگر اقدامات روسیه به شمار می رود.
تجدید ساختار پیمان امنیتی تاشکند یکی دیگر از تالشهای روسیه بود .در تاریخ  24مه  2555کشورهای
عضو  CISکه در گروه روسیه قرار دارند ،در مینسک ،پایتخت روسیه سفید ،یک موافقت نامه جهت تجدید
نظر در اساسنامه "پیمان امنیت دسته جمعی" امضا کردند(  . (Oxford,2000براساس این توافق نامه ،تعهدات

اعضا در این پیمان بر تعهدات سیاسی و امنیتی آنها با کشورهای دیگر اولویت دارد .این موافقت نامه ضمن
جنبه قانونی بخشیدن به حضور نیروهای نظامی روسیه در هنگام بروز بحران در کشورهای عضو ،خواستار
هماهنگ کردن سیاست خارجی اعضا به خصوص در سازمانهای بینالمللی شده است .اعضای این پیمان
امنیتی ،به سه منطقه تقسیم میشوند .0 :گروه غربی :شامل روسیه و بالروس؛ .2گروه قفقازی شامل :روسیه و
ارمنستان .8 ،گروه آسیای مرکزی شامل :روسیه ،قرقیزستان و تاجیکستان است(وحیدی.)052: 0835،
روسیه بعد از فروپاشی شوروی با هدف ادامه نفوذ خود در این مناطق ،تأمین منافع و جلوگیری بیشتر از
فروپاشی ساختارهای پیشین در جمهوریهای استقالل یافته ،در دسامبر  0990به همراهی دو جمهوری اوکراین

و روسیه سفید اقدام به تشکیل سازمانی به نام "جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع" کرد .با فاصله زمانی
کوتاهی کشورهای جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،قزاقستان و
023

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

مولداوی به این سازمان ملحق شدند .جمهوری گرجستان نیز در اکتبر  0998تحت فشار ناشی از نیروهای
جدایی طلب آبخازیا و مشکالت اقتصادی به این جامعه پیوست(کوالیی .)024 :0856،در مقطع نخست که
مصادف با سالهای اولیه فروپاشی است ،نقش این سازمان در کنترل اوضاع بحرانی و کاهش تنشهای ناشی
از تجزیه حائز اهمیت بود .این سازمان از گسستن حلقههای ارتباطی ،اقتصادی و نظامی میان جمهوریهای
تازه استقالل یافته جلوگیری کرد و این جمهوریها توانستند در آغاز دوره استقالل خود ،به دور از هرج و
مرج ناشی از فروپاشی ،به حیات خود ادامه دهند.
در مقطع دوم ،از یک سو به تدریج با ورود برخی از پارامترهای جدید سیاسی ،اقتصادی و امنیتی که
موجب توجه بیشتر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به حوزه  CISشد ،و همچنین با افزایش سریع توسعه
مناسبات این جمهوریها با جهان خارج و سایر سازمانهای بینالمللی تحوالت جدی در نگرش برخی از
اعضا نسبت به اهداف و برنامههای این سازمان به وجود آمد و از سوی دیگر ،مناقشات داخلی ،به درازا کشیدن
رقابتها و بیاعتمادیها ،عدم اجرای توافقات و از همه مهمتر ضعف شدید داخلی و کمبود منابع روسیه باعث
شد که این سازمان به صورت چشمگیری تضعیف و به یک سازمان ناکارآمد تبدیل شود .برخی از مهمترین
عوامل تضعیف کننده  CISدر دوران یلتسین را به شرح زیر میتوان خالصه کرد:
 ترس از سلطه مجدد مسکو بر این جمهوریها از طریق این جامعه تداوم بحرانهای تجزیه طلبانه در برخی از این جمهوریها که از دیدگاه رهبران آنها در اشکال مختلفبه روسیه مرتبط میشود(وحیدی.)90-98 :0835،
 ضعف داخلی و ناکارآمدی روسیه در مقابل قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای که وارد صحنه شده بودندو برای این جمهوریها از روسیه تواناتر و جذابتر بودند(گزارش موسسه رند.)25-09 :0835،
سیاست روسیه در دوران یلتسین به دلیل نبود انسجام و ضعف شدید امکانات با فراز و نشیبهایی همراه
بود که در نتیجه آن نفوذ روسیه در این مناطق به شدت کاهش یافت .با انتخاب پوتین به ریاست جمهوری
روسیه و ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای داخلی و خارجی این کشور ،تقویت  CISبه یکی از اولویتهای
مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل شد .گرایشهای اوراسیایی و نیز تقویت روابط استراتژیک با
کشورهای ،CISپایه و اساس سیاست خارجی پوتین را در منطقه تشکیل میداد .در دکترین جدید سیاست

خارجی این کشور موسوم به "مفهوم سیاست خارجی روسیه" تقویت روند همگرایی در ، CISگسترش روابط
دوجانبه و همه جانبه با کشورهای عضو و برنامه توسعه آن تا سال  2550مورد تأکید قرار گرفت( Ministry
.)of Foreign Affairs of Russian Federation, 2000

به طور کلی ،برخالف اغلب سازمانهای منطقهای که ضرورتهای آینده مهمترین دلیل شکلگیری آنها به

شمار میآیند CIS ،براساس "ضرورتهای گذشته" بنیان گذاشته شد .تشکیل  CISدر حقیقت پاسخ به یک
ضرورت زمانی بود و از این منظر  CISرا نه یک سازمان منطقهای ،بلکه باید یک ساختار انتقالی به حساب
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آورد .تکثر دیدگاهها در میان دولتهای عضو  CISبه طور آشکاری این مجموعه را تضعیف کرده است .با
این حال این مسئله منتج به اضمحالل  CISنشده است .به رغم تنش میان نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز،
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع حداقل نیازهای برخی از دولتها را برآورده ساخته است ،در حالی
که در همین زمان ظرفیت تعقیب برخی اهداف حیاتی دیگر را نیز داشته است (شوری.)258:0838 ،
دستاوردهای  CISعلیرغم انتظارات بیشتری که وجود داشت ،اندک نبوده و به گونهای متناقض نما یکی از
نهادهای محوری برای حفظ حاکمیت و استقالل دولتهای جانشین شوروی بوده است( & Sakwa

.)Webber,1999:388
 -6ابزار روسیه در مناقشه قره باغ
روسیه در قبال مناقشه قره باغ نقش و جایگاه ویژه ای دارد .ریشه اختالفات از دید آذری ها به دوره تقسیم
بندی استالین و از نظر ارامنه به دوره سلجوقیان بر می گردد؛ که باعث شد تا ارامنه از سرزمین های خود کوچ
کنند .اما به طور کلی عمده این اختالفات از  0924همزمان با تقسیم بندی نادرست مرزها توسط استالین آغاز
شد و به صورت آتش زیر خاکستر باقی ماند تا اینکه در پی سیاست های گالسنوست در دوره گورباچف
جریان ملی گرایی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان رشد کرد و سبب شد تا مناقشه قره باغ به اوج خود
برسد و از  0990تا  0994به جنگ منتهی شد .در نهایت این رخداد با آتش بس  0994خاتمه پیدا کرد و
وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار شود (هاشمی.)04-69 :0834،
الف) ابزار دیپلماسی :تاکتیک دیپلماسی روسیه در فرایند قره باغ در چهار سطح مطرح است:
 به عنوان کنفرانس امنیت و همکاری) (CSCE؛ سازمان ملل متحد؛ به عنوان میانجی مستقل؛ در قالب مشورت های دوجانبه.روسیه به آن دسته از فعالیت های صلح جویانه در مناقشه قره باغ توجه می کند که خود در آن نقش
محوری و شاخص داشته باشد و هرگونه طرح که در برگیرنده خواسته روسیه نباشد با کارشکنی روس ها به
نتیجه نمی رسد .همانند طرح ایران و چند طرح مطرح شده توسط آمریکایی ها ،این نگرش روس ها را می
توان ناشی از همان دید واقع گرایانه در راستای برآورده کردن منافع ملی خود مورد ارزیابی قرار داد (واعظی،
.)056 :0833
نمونه اقدام روسیه ،میانجی گری مشترک این کشور و بین المجالس  CISبرای برقراری آتش بس دائم
بود که در نهایت منجر به موافقت نامه  0994شد که دو طرف درگیر این توافق نامه را امضاء کردند .روسیه
بعد از این آتش بس سعی کرد تا مذاکرات را به صورت دو جانبه ادامه دهد و از  0995 -2559به طور متوالی
مذاکراتی را بین دو طرف درگیری  -جمهوری آذربایجان و ارمنستان -ترتیب داده است .روس ها به لحاظ
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دیپلماتیک علیرغم توانایی در حل این بحران و قائل بودن نقش محوری برای خود در معادالت منطقه ای،
تاکنون به طور مستقل طرح صلح جامع و مشخصی ارائه نداده و بیشتر به ابتکارات مقطعی برای تنظیم مذاکرات
دست زده است و نقش خود را بر روی اظهار نظر در خصوص طرح های ارائه شده از سوی دیگران محدود
کرده است (واعظی.)056-053 :0834 ،
به طور عمده رویکرد روسیه در مناقشه قره باغ دو مرحله متمایز را از سر گذرانده ،ابتدا منافع ژئوپلیتیک
روسیه بر تعهدات آن کشور نسبت به حل مناقشه غلبه داشته و روسیه از میانجی گری به عنوان ابزاری برای
پیشبرد منافع خود در منطقه استفاده می کند که همین عامل سبب شکست تمامی مذاکرات و فرایندهای میانجی
گری شده است .ثانیا روسیه با توجه به ضعف قدرت در عرصه های گوناگون و تغییرات در اولویت های
سیاست خارجی خود در قبال خارج نزدیک به این نتیجه رسیده که قادر به حفظ انحصار بر روی حوزه دریای
خزر و منابع آن نیست و بنابراین تصمیم گرفته از نوعی ثبات نامطئن در منطقه حمایت کند تا هم از منافع
پروژه های بین المللی در خصوص نفت و حمل و نقل برخوردار شود و هم با استفاده از اهرم مناقشات حل
نشده ،در صورت ضرورت فضایی برای اعمال نفوذ منطقه¬ای برای خود باقی بگذارد .به طور کلی روسیه در
حال حاضر تنظیم و حل بحران را بر پایه راه حل نه امتیاز و نه شکست ادامه می دهد(کوزهگر کالجی:0833،
.)40 -48
 ابزار اقتصادی :در این چهارچوب روسیه دو اقدام عمده را انجام داده است: -0اعطای کمک مالی به ارمنستان که از  2553تا  0990بالغ بر 0/6میلیارد دالر بوده و این کمک روسیه
در برگیرنده دو هدف عمده؛ الف) ایجاد ساختارهای زیربنایی جدید در ارمنستان و قره باغ به دلیل اینکه
ارمنستان بعد از جنگ در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد .ب) ایجاد وضعیت وابستگی در روابط ارمنستان-
روسیه که باعث می شود روسیه در رسیدن به منافع خود در قفقاز جنوبی قدرت مانور بیشتری داشته باشد.
 -2اقدام دیگر روسیه در جریان جنگ و فرایند مذاکرات کمک های نظامی و تسلیحاتی به هر دو طرف
مناقشه است ،بنا به اظهارات ای .تولیف  -وزیر همکاری های کشورهای  - CISکه در یکی از گزارش های
خود اعالم کرد روسیه به طور غیر قانونی  0میلیارد دالر تجهیزات نظامی از ژانویه  0998تا دسامبر  0996به
ارمنستان تحویل داده است و این با توجه به رابطه نزدیک قره باغ و ارمنستان تاثیر مستقیمی بر مناقشه داشته
است .روسیه با این کار خود دو هدف را دنبال می کند -0 :بازاریابی برای تسلیحات و ابزار نظامی خود و
ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح  -2تحت فشار قرار دادن جمهوری آذربایجان تا از سیاست های غرب
گرایانه دست بکشد و در جریان انرژی ،روسیه را به عنوان یک عامل مهم و کلیدی به حساب آورد و روسها
به هدف خود که انعقاد قراردادی با جمهوری آذربایجان در زمینه خطوط انتقال انرژی بود ،برسد .از اینرو
جمهوری آذربایجان عالوه بر امضا قرار داد باکو -تفلیس -جیحان ،قرار داد جداگانه ای را با روسیه در مورد
انتقال انرژی منعقد کرده است .در کل روسیه از ابزار اقتصادی به ویژه در مورد ارمنستان استفاده کرده تا از
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اعطای پایگاه نظامی به ناتو و آمریکا در منطقه جلوگیری کند تا شاید راهی برای پیشگیری از گسترش حضور
ناتو باشد(مامدووا.)39 :0833 ،
 ابزار نظامی :همانگونه که ذکر شد مهم ترین ابزار روسیه از همان ابتدای مناقشات ابزار نظامی بوده واین ابزار به شیوه های گوناگون اعمال شده است .روسیه به واسطه سندهای نظامی که توسط شورای امنیت
تدوین و توسط رییس جمهور اجرا می شود به دلیل اینکه امنیت و ثبات روسیه در گرو امنیت و ثبات در
منطقه است نسبت به تجاوز به هر شکل در خارج نزدیک به شدت برخورد می کند و در برابر هر نوع تهدیدی
علیه منافع خود حق استفاده از سالح بازدارنده را برای خود محفوظ می داند .این مسئله همواره از ابتدای
تصویب آیین های نظامی به عنوان یک عنصر برجسته تاکید شده و در هر دوره بر حوزه استفاده از آن افزوده
شده است(عطایی.)60 :0895،
روسیه ابزار نظامی خود را در اشکال مختلف همانند نیروهای حافظ صلح که در منازعات سیاسی و قومی
منطقه دخالت می کنند ،نیروهای مرزبانی و ایجاد پایگاه نظامی -آذربایجان و ارمنستان -در کشورهای مورد
نظر خود اعمال کرده است ،که تمام این موارد منجر به بروز مشکل میان روسیه و کشورهای میزبان نیروها یا
پایگاه ها شده است .در رابطه با مناقشه قره باغ روسیه از نیروهای نظامی خود به هیچ وجه استفاده مستقیم
نکرده است به سبب اینکه روسیه به این مسئله آگاه است که اگر به عمل مستقیم در مناقشه دست بزند بی
ثباتی کل منطقه را فرا خواهد گرفت ،بنابراین علیرغم کمک های نظامی که به هر دو طرف مناقشه کرده است،
سعی دارد در قبال هیچ یک از دو طرف موضع خصمانه نظامی نگیرد البته حمایت روسیه از ارمنستان بسیار
بیشتر از جمهوری آذربایجان بوده و در واقع روس ها عالوه بر این اقدام علیرغم دیپلماسی فعال که یکی از
ویژگی های سیاست واقع گرایانه است هرگز نخواسته که این مناقشه به طور کامل برطرف شود به سبب اینکه
از این بحران به نفع خود بهره برداری می کند و منافع خود را در قبال انرژی برطرف و همچنین اهرمی علیه
ناتو و اتحادیه اروپا در صورت گسترش فعالیت خود سود می برد ،بنابراین یک مناقشه کنترل شده بسیار به
سود روسیه است (کوالیی.)055 :0832 ،
 -7نتیجه
آسیای مرکزی و قفقاز به دالیل استراتژیک و امنیتی همواره برای مسکو از اهمیت باالیی برخوردار بوده
است .روسیه در دوران پس از یلتسین سعی کرده تا ضمن تشدید و تسریع روند همکاریهای چندجانبه با
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ،آنها را به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطی به خود وابسته نگه دارد .در زمینه
امنیتی نیز اوالً ،روسیه میکوشد ضمن تداوم حضور مستمر خود در مناطق استراتژیک و به ویژه بحرانی ،کنترل
مرزهای شوروی سابق را حفظ کند .ثانیاً هدایت و مدیریت بحرانهایی را که ممکن است زمینه ساز نفوذ غرب
باشد ،به دست گیرد و از آنها برای کنترل رفتار خارجی کشورهای منطقه بهرهبرداری کند .ثالثاً ،زمینه تضعیف
عوامل و اتحادیههایی را که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل میکنند ،فراهم سازد.
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از سوی دیگر به لحاظ سیاسی– منطقه ای؛ به طور طبیعی برقراری روابط ،گسترش ارتباط و تالش برای
ایفای نقش مؤثر در معادالت و مسائل سیاسی منطقه علیرغم اینکه موجب توسعه نفوذ ایران در میان این
کشورها خواهد شد؛ اما به هر حال تحت تاثیر منافع روسیه این بازی منطقه ای دچار دگرگونی می شد .استقالل
سه کشور جدید قفقاز جنوبی ،با توجه به تحوالت رخ داده پس از پایان جنگ سرد اهمیت این منطقه را برای
ایران افزایش داد .تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران قفقاز را مکمل و دنباله ی ژئوپلیتیک منطقه ای ایران
تلقی کرده اند .بر این مبنا ثبات و امنیت این جمهوری ها در دوران پس از استقالل برای کشورهای منطقه از
جمله ایران واجد اهمیت فراوان بوده و در این میان ،منافع منطقه ای و ملی ایران با ثبات کشورهای قفقاز
جنوبی و قبول نقش پدرخواندگی روسیه ،ارتباط مستقیم دارد .از اینرو بررسی تحوالت سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در برابر کشورهای حوزه قفقاز جنوبی ،تعریف چگونگی ارتباط سیاست منطقه گرایی
با رویکرد واگرایی یا همگرایی ،جدای از پیوندهای تمدنی -تاریخی و منافع مشترک دو طرف ،تابعی از نقش
آفرینی و تصمیمات روسیه در قبال حیات خلوت خود بود .در این راستا سیاست متقابل روسیه در قبال
جمهوری های قفقاز روند ناهمگن را سپری کرد .روسیه در قبال جمهوری آذربایجان سیاست محافظه کارانه
را در پیش گرفت ،اما شکل تعامل روسیه با ارمنستان روند متفاوتی را طی کرده است .در این میان سیاست
روسیه در قبال گرجستان به شکل مقابله و ایجابی است.
به کوتاه سخن؛ مجموعه عوامل فوق موجب شد تا جمهوری های سه گانه قفقاز جنوبی از یک سو به دلیل
اقدامات انحصارطلبانه مسکو و از سوی دیگر به علت حافظه تاریخی موجود در روابط روسیه با این منطقه،
نسبت به این کشور موضع بدبینانه و هراسناکی داشته باشند؛ هرچند با روسیه وارد تعامالت امنیتی ،نظامی و
اقتصادی شده و با این کشور پیمان های بسیاری را منعقد کرده اند .از اینرو همگرایی ایران با روسیه ،به دلیل
نفوذ بین الملل و قابلیت تاثیرگذاری در منطقه از یک سو و فشار قدرت های فرامنطقه ای و نیز منزوی ساختن
ایران توسط روسیه موجب خودداری جمهوری های قفقاز از گسترش روابط با ایران شده است.
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تبیین موقعیت استراتژیک آسیای مرکزی
و بحران نفوذ گروه های تروریستی؛ مطالعه موردی :داعش
عارف بیژن ،5دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
تروریسم طاعون قرن  20است .تقریبا  55درصد از جنایت علیه بشریت توسط چهار سازمان اصلی افراط گرای
اسالمی :داعش ،بوکوحرام ،طالبان و القاعده انجام شده است .آسیای مرکزی ،منطقه ای استراتژیک است که از بحران
تروریسم خارجی و داخلی و همچنین حمالت افراطی تروریست ها متاثر شده است .به سمت جنوب ،این منطقه با
مرزهای افغانستان همسایه است که یک زمینه پرورشی برای شبه نظامیان رادیکال مذهبی طالبان است و اخیرا نیز شاهد
افزایش حضور گروه های تروریستی وابسته به دولت اسالمی (داعش) می باشیم .به سمت شرق ،آسیای مرکزی نیز با
استان سین کیانگ چین هم پهلو است که در آن گروه های جدایی طلب اویغور فعال هستند .در داخل منطقه ،با تشکل
های تروریستی محلی به ویژه جنبش اسالمی ازبکستان و حزب التحریر اسالمی مواجه است .اما عواقب تحوالت سوریه
در حال حاضر یک نگرانی امنیتی برتر در آسیای مرکزی است .هدف در این پژوهش ،طرح و تبیین موقعیت ژئوپلیتیک
آسیای مرکزی در برابر تهدید مشترک تروریسم و افراط گرایی(داعش) به ویژه بحران احتمال خطر جذب ائتالفی از
گروه های جهادی آسیای مرکزی و گروه دولت اسالمی و به دنبال آن پرورش یک شبکه از ارتباطات در آسیای مرکزی
و مناطقی چون قفقاز و سین کیانگ می باشد .به نظر می رسد ظهور افراط گرایی در منطقه از برآورده نشدن تمایالت
برای تغییرات سیاسی و اجتماعی نشات می گیرد .با توجه به فساد مالی و اداری ،فقر ،تبعیض طبقاتی و ناامنی اجتماعی؛
اعمال اصالحات گسترده سیاسی ،اقتصادی در این منطقه الزم به نظر می رسد.
واژگان کلیدی :آسیای مرکزی ،داعش ،دولت اسالمی ،بحران ،افراط گرایی

-5مقدمه
رقابت ایدئولوژیک همه جانبه میان دو ابرقدرت غرب و شرق ،و مطرح شدن راهبردهایی چون «کمربند
سبز اسالمی» به دور اتحاد شوروری از سوی برژینسکی موجب هراس اتحاد شوروی از محاصره شد .وقوع
انقالب اسالمی ایران و ایجاد جمهوری اسالمی پاکستان به رهبری محمد ضیاء الحق ،موجب شد که رهبران
شور وی از ترس حاکم شدن یک جریان اسالمی دیگر در افغانستان ،به حمایت از حزب دموکراتیک خلق
افغانستان ارتش سرخ را روانه کردند .مقاومت شدید مجاهدین افغان در برابر ارتش کامال مجهز شوروی ،و
1

. Email: aref.bijan@gmail.com
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شکست شوروی در تحقق اهداف خود ،با پول و حمایت همه جانبه عربستان و طراحی ایاالت متحده و

امکانات اطالعاتی و لجستیکی پاکستان میسر شد.

این جا نقطه عطفی در برنامه ایاالت متحده برای خالیکردن زیر پای رقیب بود .به این مفهوم که با چراغ
سبز آمریکا ،عربستان سعودی ،متحد منطقهای آمریکا که نتیجه تأمین مالی افغانهای عرب را در شکست ارتش
شوروی دیده بود ،بر حجم سرمایهگذاری خود در آسیای مرکزی ،با هدف گسترش ایدئولوژی وهابی و در
نتیجه تضعیف نفوذ و سلطه مسکو بر منطقه افزود .البته هم عربستان سعودی و هم ایاالت متحده ،با گستراندن
تفکر سلفی-وهابی عالوه بر مقابله با شوروی ،مهار قدرت ایدئولوژیک انقالب اسالمی ایران را هم در منطقه
دنبال می کردند (و هنوز هم دنبال میکنند) .رقابت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
در منطقه آسیای مرکزی علیالظاهر بیشتر به نفع عربستان تمام شده است.
آسیای مرکزی از زمان فروپاشی ابرقدرت شرق ،اتحاد جماهیر شوروی ،همچنان خأل قدرتی را تجربه
میکند که یکی از نتایج آن وجود بسترهای الزم برای تروریستپروری است .عدم وجود ثبات سیاسی،
دولت های بسته و فاسد و خاندان ساالری ،فقر و بیکاری گسترده ،نفوذپذیری باالی مرزهای جمهوریهای
پنجگانه (قرقیزستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،تاجیکستان و ازبکستان) ،قرار داشتن در مسیر اصلی تجارت اسلحه
و مواد مخدر ،هزینههای تبلیغاتی سرسامآور عربستان برای ترویج فرقه وهابیت در منطقه از طریق گسترش
مساجد وهابی و مراکز آموزشی مربوط با آن و چند دلیل فرعی دیگر ،مهمترین فاکتورهای تبدیل این منطقه
به بستری حاصلخیز برای رشد و نمو هستههای تروریستی است .وجود «دره فرغانه» ،دشتی وسیع با مساحت
 22555کیلومتر مربع ،با جمعیتی حدود  02میلیونی که اکنون میان سه جمهوری قرقیزستان ،تاجیکستان و
ازبکستان گسترده شده است ،یکی از برگهای برنده هر سازمان تروریستی است که قصد ایجاد پایگاه را در
منطقه آسیای مرکزی دارد.
در این میان این منطقه به داللیل گفته شده زمینه های الزم را برای حضور گروه های تروریستی نظیر داعش

به شدت در خود دارد .شان اسنو در مقاله ای تحت عنوان "داعش به دنبال ردپایی در آسیای مرکزی" که در
ژانویه  2500در مجله دیپلمات منتشر ش د اذعان داشت که دولت اسالمی در جست و جوی بهره برداری از
خالء امنیتی حاکم بر دره فرغانه در جهت مقاصد خود می باشد .خروج نیروهای ایساف از افغانستان و عدم
نظارت مستقیم از عوامل ایجاد خالء امنیتی در منطقه است که عملکرد دولت اسالمی برای بهره برداری از آن
را تسهیل می نماید ،به گونه ای که در دسامبر سال گذشته سازمان های امنیتی  055نفر از اتباع تاجیکستان که
قصد سفر به سوریه برای پیوستن به داعش در سوریه را داشتند را دستگیر کردند .همچنین در مارس 2504
جماعت اسالم گرای صبری که در مناطق فرغانه فعال می باشد بیعت خود با ابوبکر البغدادی را اعالم کردند

(صالحی.)2 :0894،
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اما از بعد دیگر نباید نقش دولت ها را در این منطقه دست کم گرفت .سیاست هایی که رهبران این کشورها
در مقابل مردم خود اعمال کردند غالبا مبارزه و مقابله با اسالم سیاسی بوده است که موجب تشدید افراطی
گرایی در این مناطق شده است .همچنین نبود توسعه سیاسی به واسطه فقدان دولت های دموکراتیک حضور
تروریسم را روز به روز در این منطقه افزایش داده است.
وجود اختالفات مختلف مرزی ،قومی ،آب و انرژی و محدودیتها برای تردد اتباع و حمل و نقل کاال
میان کشورهای آسیای مرکزی میتواند زمینه برای فعالیت گروههای افراطی و تروریستی را بیشتر فراهم کند.
روسیه و چین با توجه به تهدیدات امنیتی برای آسیای مرکزی و تاثیر آن برای کشورهای خود ،در این اواخر
اقدام به تجهیز نیروهای مسلح و امنیتی کشورهای منطقه کردهاند .جدیت موضوع همچنین به آن ارتباط پیدا
میکند که صدها نفر از اتباع کشورهای آسیای مرکزی در سوریه حضور پیدا کرده و بخش قابل توجهی از
آنها به طور مستقیم با داعش مرتبط میباشند .تعداد اتباع کشتهشده آسیای مرکزی در سوریه و عراق به دهها

نفر رسیده و تعدادی نیز در پی بازگشت به کشورهایشان بازداشت شدهاند .با توجه به اهمیت موضوع سوالی

که مطرح می شود این است که منطقه آسیای مرکزی چه موقعیتی برای حضور و نفوذ گروه های تروریستی
به خصوص داعش فراهم می کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت رشد و ظهور افراطگرایی در منطقه از
برآورده نشدن تمایالت برای تغییرات سیاسی و اجتماعی نشات می گیرد .با توجه به فساد مالی و اداری ،فقر،
تبعیض طبقاتی و ناامنی اجتماعی؛ اعمال اصالحات گسترده سیاسی ،اقتصادی در این منطقه الزم به نظر می
رسد .روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و اینترنتی است .روش تحقیق هم توصیفی-تحلیلی است.
در چارچوب تعاریف مختلف از واژه تروریسم چه در سطح بین المللی و جهانی ،به نظر می رسد مناسبترین
تعریف ،تعریفی است که در طرح یا پیش نویسی که انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال  2554در باب مفهوم
تروریسم منتشر نمود ،آمده بود .مطابق این تعریف ،تروریسم عبارت است از:
«استفاده غیرقانونی یا بهره گیری تهدیدآمیز از نیرو یا خشونت فردی و یا گروهی سازمان یافته علیه مردم
یا دارایی آنها به قصد ترساندن 0یا مجبورکردن جوامع و حکومت ها ،اغلب به دالیل ایدئولوژیک یا سیاسی.
بنابراین ،تروریسم عبارت است از تهدید یا استفاده از خشونت اغلب بر ضد شهروندان برای دستیابی به
اهداف سیاسی برای ترساندن مخالفان یا ایجاد نارضایتی عمومی»(.)Baylis and Smith,2005:481
اصطالح تروریسم می تواند به معنای اقدامات خشونت بار سیاسی از پیش برنامه ریزی شده ،علیه اهداف
غیرنظامی توسط گروه های خرده ملی یا عوامل مخفی که معموال برای اثربخشی بر مخاطبان انجام می شود،
تعریف شود ) .(Halliday,2002: 25مؤسسه ملی پیشگیری از تروریسم از این تعریف بهره می گیرد«:
خشونت عمدی و با انگیزه سیاسی بر علیه اهدافی خاص از سوی گروه های فروملی یا عوامل زیرزمینی که
معموالً با هدف تأثیر گذاری از طریق رعب و وحشت صورت می گیرد).(Katona,2006:13
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در این چارچوب ،تروریسم شامل فعالیت هایی چون آدم کشی ،0بمب گذاری ،کشتار بی هدف ،2

هواپیماربایی و آدم ربایی می شود .از این تعریف چند نکته آشکار می شود که می تواند ما را در حصول به

تعریف عملیاتی از مفهوم تروریسم یاری کند.
اول آنکه ،انگیزه یا محرک اغلب جریان ها و کنش های تروریستی ،دستیابی به اهداف سیاسی یا بعضاً

ایدئولوژیک و مذهبی است .یعنی تروریست ها خواستار تأثیرگذاری بر روند تصمیمگیریها هستند .در بسیاری
موارد ،انگیزه اصلی آنها توجه دادن قدرت های سیاسی یا دولت ها به ناعدالتی های موجود است .از این
رو ،گروههای تروریستی غالباً مسئولیت اقدامات خود را به عهده میگیرند .این ویژگی موجب تمایز تروریسم

از اقدامات نظامی و جنگ های چریکی 8و همچنین اقدامات جنایی صرف و جنایات سازمان یافته می شود.
دوم آنکه ،هدف اصلی کنش تروریستی ،ارعاب سوژه مو رد نظر است نه لزوماً حذف فیزیکی .مطابق

این ویژگی ،تروریسم به مثا به جریان از عمل ترور یا قتل غافل گیرانه تمیز داده می شود .به بیان دیگر ،در
تروریسم ،قتل یا و وحشت آفرینی لزوماً معطوف به مقتول یا جمعیت مورد تعدی نیست ،بلکه گروه
تروریستی در پی آن است تا با تعرض و تعدی به جمع یا هدفی کوچک ،جمعیت و جامعه بزرگتری را با

هراس مواجه کند تا به اهداف خود دست یابد.

در نهایت ،هدف اصلی کنش تروریستی یعنی ارعاب ،موجب می شود هر رویداد تروریستی سه طرف
یا بازیگر درگیر داشته باشد که عبارتند از گروه تروریستی ،قربانیان و طرف سوم یا اکثریت جامعه که هدف
غالباً ترساندن یا جلب حمایت آن است(پورسعید.)46 :0833 ،
 -4بررسی موقعیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و افراطی گرایی در این منطقه
در سال  0954سر هالفورد مکیندر ،یکی از بنیانگذاران دانش جغرافیای سیاسی ،نظریه «قلب

زمین»4

را

مطرح نمود .او که آسیای مرکزی را «جزیره گیتی »0می خواند ،نظریه اش را چنین بیان کرد« :فرمانروای شرق
اروپا ،فرمانروای قلب زمین است؛ فرمانروای قلب زمین ،فرمانروای جزیره گیتی است؛ و فرمانروای جزیره
گیتی ،جهان را زیر نگین دارد» .این نظریه که در جریان دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد مورد توجه بود،
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و با پیدایش دورنمای سیاسی نوینی در منطقه ،باز در خاطره ها زنده شد .ظهور
و فعالیت گروه های اسالم گرا در آسیای میانه ،غالباً واکنشی است به واقعیت ژئوپلیتیک منطقه و نتیجه عملکرد
و پویایی نیروهای فرامنطقه ای ،حقایق و سوابق تاریخی ،عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و چارچوب
فرهنگی و مذهبی کشورهای منطقه.

1

Assassination
Random killings
Guerrilla Warfare
4
Heartland
5
World Island
2
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منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی ،متشکل از کشورهای پنج گانه ازبکستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان ،قزاقستان و قرقیزستان به وجود آمد .با فروپاشی اتحاد شوروی ،گروه های اسالم گرای محلی مانند
حزب مقاومت اسالمی تاجیکستان ،جنبش اسالمی ازبکستان و اتحادیه جهاد اسالمی و نیز ،نسخه های محلی
جنبش های فراملی اسالمی مانند گروه های سلفی ،حزب التحریر ،اخوان-المسلمین ،جنبش فتح اهلل گولن،
شبکه آقاخان و جماعت تبلیغی در آسیای مرکزی پدیدار شدند.
اگر چه اسالم تندرو و تروریسم در آسیای مرکزی تحت تأثیر تحریک های خارجی است ،اما نباید نقش
علل و عوامل داخلی در پیدایش سازمان های اسالم گرا را نادیده گرفت و شاید در این میان بتوان خودکامگی
و تمامیت خواهی حکومت های منطقه را نخستین علت این پدیده دانست .پس از حوادث  00سپتامبر و آغاز
«جنگ با تروریسم» ،رژیم های آسیای میانه در پوشش مبارزه با تروریسم ،اقدام به سلب طیف وسیعی از آزادی
های مذهبی و سیاسی مردم نمودند و با این رفتار ،ناخواسته ،موجب رشد نفرت در میان مسلمانان ،ایجاد
فرصت برای عوامل تندرو و پیدایش نیروهای مستعد خشونت و ترور در بطن اجتماع شدند(شکاری.)0830،
در سراسر آسیای میانه ،واژه تروریسم با نام طیف گسترده ای از جنبش های اسالمی همراه شده که فعالیت
ها و باورهایشان خارج از چارچوب تعیین شده توسط دولت است .با وجودی که تمام این گروه ها زیر چتر
اسالم بنیادگرا و ستیزه جو قرار دارند ،دیدگاهشان درباره اسالم متناقض و تفسیرشان از جهاد و رابطه اسالم و
تجدد متفاوت است و در نتیجه ،فاقد اتحاد و یکپارچگی هستند .به عنوان مثال ،بعضی از آنان جهاد را فقط در
بعد نظامی آن می بینند و معتقدند که خشونت تنها راه مشروع تغییر سیاسی در جوامع مسلمان است ،در حالی
که برخی دیگر در اقدامات خشونت آمیز مشارکت نمی کنند .تنها چیزی که این اسالم گرایان را که به آنان
«وهابیون» و «تروریست های آسیای مرکزی» نیز می گویند  -گرد هم می آورد ،باورشان به اسالم «ناب» است
که معتقدند در زمان پیامبر (ص) جاری بوده .به باور آنان ،تنها راه برون رفت از فساد سیاسی ،فرهنگی ،اخالقی
و مذهبی موجود ،بازگشت به اسالم ناب از طریق سیطره دوباره اسالم بر جوامع و تأسیس دولت های اسالمی
در آسیای مرکزی است(.)Omelicheva,2013:45
مقابله اسالم گرایان با رژیم های سکوالر در این منطقه ،رخ داد تازه ای نیست .در اوایل سده بیستم هنگامی
که تزار

می کوشید تا مسلمانان آسیای میانه را برای جنگیدن به نفع روسیه در جنگ جهانی اول بسیج کند،

اسالم گرایان با حکومت تزاری به نبرد پرداختند .پس از انقالب بلشویکی نیز اسالم گرایان برای مقاومت در
برابر نظام شوروی ،سالح به دست گرفتند .شوروی هرگز نتوانست اسالم را به طور کامل از منطقه حذف کند.
مساجد زیرزمینی و مدارس دینی غیررسمی در برابر حمله نظام کمونیستی به اسالم ،تاب آوردند .در نتیجه،
در دوره پروسترویکا 0که در میانه دهه  35آغاز شد ،محیط فکری در مناطقی از آسیای مرکزی کامالً آماده

نوزایی اسالمی بود.

Prestroika
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دره پرجمعیت «فرغانه »0که میان کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده است ،به مرکز
نوزایی اسالمی در آسیای مرکزی تبدیل گردید .جنبش «عدالت» یکی از نخستین گروه های بنیادگرای اسالمی
در بخش ازبک دره فرغانه بود .رهبران گروه عدالت برای رفع مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،خواهان برقراری
حکومت اسالمی در ازبکستان شدند .در سال های  0990و  0992ستیزه جویان عدالت کنترل شهر نمنگان را
در ازبکستان به دست گرفتند و اقدامات خشونت باری را بر علیه مقامات سکوالر انجام دادند که واکنش شدید
دولت را برانگیخت .رهبران جنبش به تاجیکستان گریختند و در سال های  0992تا  0995در جنگ داخلی آن
کشور شرکت کردند .سرانجام ،رهبر پیشین عدالت هسته مرکزی «جنبش اسالمی ازبکستان» را ایجاد کرد؛
جنبشی که به دلیل حمالت خشونت بار در آسیای میانه بدنام شده است .این جنبش موجودیت خود را در
تابستان سال  0999با هدف سرنگون ساختن رژیم سکوالر ازبکستان اعالم کرد ولی سپس ،این هدف را به
ایجاد «خالفت اسالمی» در منطقه ارتقا داد .پس از بمب گذاری های سال  0999در تاشکند ،دولت ازبکستان
این اقدامات را به اسالم گرایان نسبت داد و آنان را تروریست نامید .از آن پس ،منطقه شاهد رشد فعالیت های
ستیزه جویانه توسط اسالم گرایان تندور است(.)Adeeb,2007:23
امروزه کشورهای آسیای میانه موطن تعدادی از گروه های اسالم گرای داخلی و خارجی هستند که برخی
از آنان دارای پیشینه عملیات خشونت بار تروریستی می باشند .عالوه بر جنبش اسالمی ازبکستان ،دو گروه
اسالم گرای ستیزه جوی دیگر توسط کشورهای منطقه و نیز روسیه ،چین و ایاالت متحده تروریست شناخته
شده اند« :جنبش اسالمی ترکستان شرقی» و «جندالخلیفه» .این گروه ها دارای ارتباط نزدیک با القاعده و شبکه
های طالبان هستند.
«جنبش اسالمی ازبکستان» در جریان جنگ افغانستان به شدت ضعیف شد و اکنون در حالی که بیش تر
از اعضای غیرازبک تشکیل شده است ،از ازبکستان فاصله گرفته و فعالیت هایش را غالباً در مناطق مرزی

افغانستان و پاکستان انجام می دهد.
«جنبش اسالمی ترکستان شرقی» در واقع سازمان جدایی طلب قومی اویغور است که با دولت چین می
جنگد .هدف این جنبش استقرار حکومت اسالمی در استان زینجیانگ چین است که اکثریت جمعیت آن را

اویغورهای مسلمان تشکیل می دهند« .جندالخلیفه» از ستیزه جویان تندرو قزاق تشکیل شده که در حال حاضر

بیش تر در پاکستان و افغانستان فعالند.

«حزب التحریر» جنبش اسالم گرای دیگری است که رشد و حضور قابل توجهی در آسیای میانه داشته
است .برخالف گروه های قبلی ،این گروه توانسته است با تطبیق ایدئولوژی خود با آداب و رسوم محلی ،برای
خود در میان مردم پایگاهی دست و پا کند .بر خالف سایر گروه های ستیزه جو ،حزب التحریر 2ادعا می کند
Fergana
Hizb ut-Tahrir
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که برای نیل به اهداف سیاسی به روش های خشونت آمیز متوسل نمی شود و از آن حمایت نیز نمی کند .با
این وجود ،تمام حکومت های آسیای مرکزی فعالیت این گروه را غیرقانونی اعالم کرده و نامش را در فهرست

گروه های تروریستی آورده اند.
ایدئولوژی و رفتار «جماعت تبلیغی» شبیه حزب التحریر است .فعالیت های این گروه در قزاقستان و
قرقیزستان متمرکز است و از طریق فعالیت های تبلیغی ،برای احیای ایمان اسالمی تالش می کند« .اکرمیه»0

نسخه ای محلی از جنبش های اسالم گرای بین المللی است که در سال  0996در شهر اندیجان ازبکستان
اعالم موجودیت کرد .آموزه ها و ساختار این گروه شبیه جنبش های میانه رو اسالمی در دیگر نقاط جهان
اسالم از قبیل «نوکرو» و «فتح اهلل گولن» در ترکیه است .حکومت ازبکستان در سال  2554به طور غیرمنتظره
 28تن از کاسبان محلی را به اتهام عضویت در اکرمیه دستگیر نمود .یک سال بعد پس از صدور احکام سنگین
توسط دادگاه برای آنان ،هزاران تن از اهالی اندیجان اقدام به تظاهرات صلح آمیز اعتراضی کردند ولی نیروهای
دولتی به روی آنان آتش گشودند و صدها تن را کشتند .خشونت دولت فعالیت اکرمیه را در اندیجان به شدت
محدود کرد(.)Naumkin,2004:12
فقدان دموکراسی ،کم بود فرصت های اجتماعی ،روند کاهشی برخورداری مردم از امکانات زندگی ،فقر،
ضعف مدیریت و تنش های قومی و مذهبی می تواند باعث نارضایتی مردم و رفتارهای خشونت بار شود و
در نتیجه ،محیط مساعدی را برای پیدایش و رشد تروریسم پدید آورد .آسیای مرکزی با وجود برخورداری از
منابع غنی طبیعی و موقعیت ژئواستراتژیک ،گرفتار این مشکالت است و این شرایط ،زمینه را برای فعالیت
اسالم گرایان تندرو ،به ویژه در دره فرغانه هموار نموده است .پیشرفت های اندک دولت های منطقه در زمینه
اقتصاد ،به دلیل فساد گسترده و دامن گیر به محاق رفته و توان آن ها را در مبارزه با تروریسم کاهش داده،
ضمن این که تجارت مواد مخدر و سالح های سبک به منبع درآمد مطمئنی برای گروه های تروریستی تبدیل

شده است.
در عین حال ،ظهور جنبش های تندرو اسالمی در جوامعی که از وضعیت سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی
بهتری برخوردارند ،نشان می دهد که این شرایط نمی تواند علت پیدایش این پدیده به حساب آید ولی آن چه
مسلم است این است که این گروه ها از شرایط مساعد پیش گفت در جهت مقاصدشان حداکثر بهره برداری

را می کنند .این گروه ها کوشیده اند تا با معرفی اسالم ناب – سلفی – به عنوان روش حکومت داری اصیل
اسالمی که می تواند جایگزین مناسب سیاست های فعلی آلوده به فساد ،رانت و تبعیض باشد ،حمایت گروه

هایی از مردم را جلب و به جذب نیرو بپردازند.

در پاسخ ،دولت های منطقه سیاست های محدودکننده شدیدی را بر امور مذهبی اعمال می کنند .این
حکومت ها از سویی خود را پایبند اسالم و حامی آن معرفی کرده و بودجه هایی را نیز به این منظور اختصاص
Akrmyh
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می دهند و از سوی دیگر می کوشند تا آن چه را که اسالم غیررسمی یا غیرقانونی می نامند ،بی اعتبار سازند.
در راستای اعمال این سیاست دوگانه ،دولت بر ثبت رسمی انجمن های مذهبی ،تأیید صالحیت روحانیان،
تنظیم اطالعات مذهبی و تعیین پارامترهای گفتمان دینی نظارت کامل دارد .هم چنین ،شوراهایی برای امور
مذهبی تشکیل شده اند تا عمل کرد مفتی ها را که به نوبه خود ،جمعیت مسلمانان را از طریق مساجد و امامان

جماعت زیر نظر دارند ،به دقت کنترل کنند.

در مقابل ،فعالیت های مذهبی غیرقانونی به شدت سرکوب می شوند .بازداشت ،محاکمه ،زندانی و اعدام
هزاران اسالم گرا به نام مبارزه با تروریسم ،به ویژه در ازبکستان ،نمونه ای از این سرکوب است .این رفتار گر
چه در کوتاه مدت به محدود شدن فعالیت گروه های تندرو انجامیده ولی در واقع ،موجب کاسته شدن از
قدرت و نفوذ روحانیان سنتی و اندیشه اسالم میانه رو شده است .هم چنین ،گروه های تندرو را وادار به
فعالیت زیرزمینی نموده که در کنار سایر عوامل ،بر شدت ستیزه جویی و خطر تروریسم افزوده است.
 -9نقش دولت های آسیای مرکزی در مقابل گروه های تروریستی

ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییده محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی – اجتماعی –
سیاسی و ایدئولوژیک می باشد .در سطح منطقه آسیای مرکزی نیز ظهور و گسترش افراط گرایی مذهبی معلول

دو دسته از عوامل داخلی و خارجی می باشد:
-0-8عوامل

داخلی0

یکی از اشتباهات مشهود رهبران شوروی سابق تقابل با عنصر دین و در راس آن اسالم و محدود کردن
فعالیت های دینی بوده است .این رفتار زمینه های گرایش به اسالم تندرو را در سال های پس از فروپاشی
شوروی ایجاد کرد .به عبارت دیگر ظهور و گستردگی اسالم افراطی در نتیجه اعمال محدودیت در امور مذهبی
مردم و ایجاد یک خالء ایدئولوژیک در سطح منطقه بوده است .با سقوط شوروی و باز شدن زنجیرهای اسارت
ایدئولوژیک ،عالیق مذهبی مردم به شدت اوج گرفت .یکی از نمودهای بارز این مساله نیز توسعه مساجد و
سایر مراکز اسالمی در سالهای پس از فروپاشی شوروی می باشد .در نتیجه فضای ایجاد شده پس از فروپاشی
شوروی در اواخر قرن بیستم در ازبکستان  0066سازمان اسالمی ایجاد شده ،شمار مساجد این کشور نیز از
 855باب مسجد در سال  0939به  6555مسجد در سال  0998رسید .در قزاقستان نیز تا پایان قرن بیستم بیش
از  0555باب مسجد احداث شد(امیدوارنیا .)0830،در این شرایط حضور و نفوذ وهابیون و گروه های اسالمی

تندرو نیز در منطقه آسیای مرکزی افزایش یافته و امنیت همسایگان این منطقه را متاثر ساخت.
عالوه بر خالء ایدئولوژیک ایجاد شده در سطح منطقه ساختار حکومت های ایجاد شده در منطقه

آسیای مرکزی در سال های پس از فروپاشی شوروی نیز تأثیر غیر قابل انکاری بر رشد افراط گرایی مذهبی
در این منطقه داشته است .مشخصه بارز دولت های حاکم بر منطقه اتخاذ رویه غیردینی توسط آنها می باشد.
Internal factors
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در این چارچوب این دولت ها با اعالم جدایی کامل از سیاست بر اساس رویه سکوالریزم اجرای حدود شرعی
در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان منطقه را نیز رد می نمایند .این رویه نیز باعث تمایل بخش قابل توجهی
از مسلمانان منطقه به افراط گرایی مذهبی شده است .بر این اساس بسیاری از تحلیل گران ساختار سیاسی
حاکم بر منطقه را مهمترین عامل رشد افراط گرایی مذهبی در منطقه قلمداد می کنند).(Gasimoglu: 1
عالوه بر دو متغیر داخلی فوق عوامل دیگری نیز مانند مشکالت و نارسایی های اقتصادی ،پیشینه تاریخی
ملت های ساکن منطقه و موقعیت مناسب جغرافیایی برخی از مناطق واقع در آسیای مرکزی جهت انجام
فعالیت های افراطی مذهبی باعث توسعه رادیکالیسم مذهبی در این منطقه شده است .با عنایت به عوامل فوق
بسیاری از تحلیل گران رشد اسالم گرایی افراطی در منطقه را بیش از آنکه نتیجه و محصول تبلیغات هیات
های خارجی بدانند ناشی از شرایط اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی قلمداد می کنند.
(موسوی  )255 :0838مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه من جمله افزایش بیکاری ،سطح پایین
تامین خدمات بهداشتی ،عدم امکان تحصیل همگانی و کاهش پیوسته بودجه خدمات اجتماعی دولت نیز به

تشدید افراط گرایی در منطقه دامن زده است.
-2-8عوامل خارجی0

عوامل خارجی موثر بر رشد رادیکالیسم 2در سطح منطقه آسیای مرکزی از یک طرف به تشدید فعالیت
گروه های فرامنطقه ای دینی در سطح منطقه مرتبط شده و از طرف دیگر نیز به سیاست ها و راهبردهای دولت
های غربی و در راس آن آمریکا در رابطه با منطقه و جهان اسالم مرتبط می باشد .در رابطه با تاثیر راهبردهای
دولت های غربی در رشد رادیکالیسم باید خاطرنشان کرد که این دولت ها از یک طرف به علت مداخله در
امور سیاسی کشورهای منطقه و از طرف دیگر ترویج فرهنگ غربی در این کشورها حساسیت مردم منطقه را

برانگیخته زمینه های ظهور رادیکالیسم را فراهم نموده اند.

گروهی از تحلیل گران اعتقاد دارند که در منطقه آسیای مرکزی به علت نا امیدی از مدل های غربی و
دنیوی زمینه اشاعه تندروی مذهبی فراهم شده است .در این زمینه فعالیت میسیونرهای مسیحی تحت لوای
سازمان های خیریه و آموزشی در سطح منطقه نیز حساسیت های ایجاد شده بین اقشار مذهبی را تشدید کرده
و مقوم افراط گرایی مذهبی 8بوده است .شرایط اقتصادی جوامع منطقه و سوء استفاده از این شرایط جهت
جذب جوانان با اعطای تسهیالت مالی و موقعیت های شغلی زمینه گرایش جوانان به سمت مسیحیت را فراهم
کرده است .در این زمینه هر چند در سال های اخیر به علت هوشیاری مردم و برخی از دولت های منطقه ،از
دامنه فعالیت این گروه ها در سطح منطقه کاسته شده است اما این تهدید از عوامل اصلی رشد رادیکالیسم
اسالمی به عنوان عکس العمل به روند فوق شده است .بسیاری از افراد نیز رشد افراط گرایی در منطقه آسیای
1
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3
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مرکزی را مانند سایر مناطق نشات گرفته از برخی از رویه های نامناسب اعمال شده توسط غرب بر علیه دنیای
اسالم در طول سال های اخیر می دانند .در این زمینه بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سطح منطقه در
حدود  45درصد مردم قرقیزستان با جنگ افغانستان مخالف بوده و  02درصد نیز آن را یک فرآیند نامطلوب
قلمداد می کنند .هفته نامه اکونومیست نیز در اوایل ماه سپتامبر  2556در ویژه نامه ای به مناسبت سالگرد
حوادث یازدهم سپتامبر خاطرنشان کرده است که به علت رویه ها و سیاست های نامناسب غرب بر علیه دنیای
اسالم پس از حوادث یازدهم سپتامبر  2550حرکت های تروریستی در سطح جهان اسالم از افزایش چشمگیری

برخوردار بوده است.
عالوه بر عوامل فوق عملیات نظامی امریکا در افغانستان پس از حوادث یازدهم سپتامبر  2550نیز به عنوان
یکی از عوامل خارجی تشدید کننده افراط گرایی دینی در سطح منطقه مطرح بوده است .یکی از پیامدهای
اولیه هجوم امریکا به افغانستان مهاجرت طیف قابل توجهی از اعضای طالبان و القاعده به کشورهای واقع در
منطقه می باشد .علت اقبال این گروه ها به سمت آسیای مرکزی نیز از یک طرف قرابت جغرافیایی منطقه با
آسیای مرکزی و از طرف دیگر زمینه های مناسب ایدئولوژیک موجود در سطح منطقه بوده
است(شکاری.)0830،
برخی از کارشناسان در تحلیل تمایل اقوام ازبک ،تاجیک و قرقیز به سمت افراط گرایی اسالمی و ضعف
این تمایل در میان اقوام ترکمن و قزاق منطقه پیشینه تمدنی این اقوام را به عنوان عامل اصلی و محوری ذکر
می کنند .بر اساس عقیده این گروه اقوامی که در طول تاریخ بصورت کوچ نشین و عشایری زندگی کرده اند
از نظر اعتقادات دینی مالیم تر از اقوامی بوده اند که در یکجا ساکن بوده اند .بر این اساس اقوام قزاق و ترکمن
به علت سابقه عشیره ای شان دارای عقاید دینی منعطف تری نسبت به ازبک ها ،تاجیک ها و قرقیزها می
باشند.
یکی از جنبه های مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف که کمتر مورد توجه قرار گرفته است استفاده ابزاری
از این مساله توسط دولت های حاکم بر کشورها جهت اعمال محدودیت های قابل توجه بر زندگی عادی
مردم می باشد .این اعمال محدودیت در کشورهایی که پرچمدار شعار مبارزه با تروریسم بوده اند شروع و به
سایر نقاط حاشیه ای نیز رسیده است .در کشورهای واقع در منطقه آسیای مرکزی نیز حوادث یازدهم سپتامبر
و موج ایجاد شده در سطح نظام بین الملل در جهت تقابل ریشه ای با پدیده تروریسم باعث اعمال محدودیت
های شدید بر زندگی دینی مردم شده است .شدت محدودیت های اعمال شده بر زندگی مذهبی مردم در
حدی بوده است که همین عامل از عوامل مهم تشدید کننده رادیکالیسم اسالمی در سطح منطقه قلمداد شده
است .محدودیت های مذکور نیز در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان بیشتر بوده و باعث اعتراض مردم به
دولت گردیده است .اینک برخی از جنبه های محدودیت های اعمال شده در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان

به عنوان مراکز اصلی فعالیت گروه های افراط گرای اسالمی ذکر می گردد:
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تاجیکستان :در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از دانش آموزان محجبه در مناطق شمالی تاجیکستان
علی الخصوص درمنطقه خجند به علت رعایت حجاب اسالمی موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلی خود
نشده اند .بر اساس قانون پوشش متحد الشکل که توسط دولت تاجیکستان به تصویب رسیده است تمام دانش
آموزان مدارس باید به شیوه مشابه لباس بپوشند .این شیوه واحد توسط بسیاری از خانواده ها به چالش گرفته

شده از قبول آن سرباز زده اند .بر اساس یک قانون دیگر تصویب شده توسط دولت تاجیکستان کلیه روحانیون
برای انجام تعلیمات مذهبی باید از اداره دولتی امور روحانیون مجوز بگیرند .در این زمینه گزارش هایی در
رابطه با تبعید برخی از امامان مساجد و روحانیون که بدون اخذ مجوز به آموزش دین مبادرت کرده اند ،منتشر
شده است .کنترل شدید مساجد نیز از دیگر اعمال انجام شده توسط دولت تاجیکستان بوده و در شرایط کنونی
تمامی مساجد این کشور تحت کنترل ماموران امنیتی قرار دارد.

قانون اساسی تاجیکستان و ماده  0قانون مترتب به امور مذهبی این کشور نیز صراحتاً تاکید دارند که دین
از مذهب جداست و نباید در امور یکدیگر دخالت کنند .دولت تاجیکستان در طول سال های اخیر در رابطه
با عدم دخالت فعاالن مذهبی در امور سیاسی با شدت عمل کرده و علی الخصوص پس از پایان جنگ های
داخلی این کشور هر گونه دخالت آنها را در امور سیاسی بایکوت نموده است .یکی از تصمیمات دیگر دولت
تاجیکستان در این رابطه ،ممنوعیت ارائه آموزش های دینی توسط علما و طالب به دانش آموزان در طول سال
تحصیلی می باشد.
ازبکستان :در این کشور که در حدود  %95از ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می دهند ،در چارچوب مبارزه
با تروریسم محدودیت های شدیدی اعمال شده است .در شرایط کنونی دولت بر آموزش های دینی در مقاطع
راهنمایی و دبیرستان کنترل شدیدی داشته و امامان مساجد نیز تحت نظارت ماموران امنیتی قرار دارند .(Rotar

) 2006:2ماده هشت قانون امور دینی ازبکستان هر گونه فعالیت دینی را منوط به اخذ مجوز از نهادهای قضایی
دولتی نموده و این مادهکی از موانع مهم فعالیت نهادهای مذهبی در ازبکستان به حساب می آید.
ماده  05قانون مذکور نیز آموزش دین توسط نهادهای خصوصی را ممنوع اعالم کرده استعالوه بر این

ورود کلیه متون مکتوب ،ویدیوها و نوارهای آموزشی مذهبی به ازبکستان حتی از طرف موسسات دینی
مجوزدار هم پس از بررسی و تایید کمیته امور دینی صورت می پذیرد.

بر اساس ماده  04قانون امور دینی ازبکستان استفاده از پوشش دینی در مجامع عمومی ممنوع است .این
ماده از پوشش دینی تعریف خاصی انجام نداده است .اما برداشت غالب کارشناسان از پوشش دینی همان
پوشش اسالمی می باشد .هر چند در شرایط کنونی این ماده قانونی به علت اعتراضات شدید ،اجرا نمی شود
اما تصویب آن از بهانه مناسبی برای اعمال محدودیت بر حجاب اسالمی ایجاد کرده است).(Rotar 2006: 5

عالوه بر دو کشور فوق در ترکمنستان و قرقیزستان نیز در شرایط کنونی محدودیت های شدیدی بر زندگی
عادی دینی مردم تحمیل شده است .به عنوان مثال وزارت کشور قرقیزستان در اوایل ماه ژوئیه  2556با صدور
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بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از تشدید فعالیت گروه های اسالم گرای افراطی در این کشور خواهان تشدید
اقدامات نیروهای امنیتی بر علیه این گروه ها شده است .دغدغه مشترک حاکمان کشورهای منطقه از این پدیده
نیز باعث تقویت همکاری کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با رادیکالیسم اسالمی شده است .(Babakanov
)2006: 1

-2شکل گیری داعش و حضور در آسیای مرکزی
با پیدایش این گروه و اعالم تشکیل دولت خالفت اسالمی ،تصوراتی دربارة دالیل ظهور این گروه شکل
گرفت .برخی از تحلیلگران پیدایش آن را امری ناگهانی دانسته که حوادث غیرقابل پیش بینی به پیدایش آن
کمک کرد .گروهی این فرضیه را مطرح می کنند که اهل سنت در دوران نوری المالکی در معرض زنجیره ای
از ظلم و به حاشیه راندن واقع شدند و ظهور این گروه نتیجه چنین اتفاقاتی است .بنابرای داعش و گسترش
آن در عراق را نمی توان جز با توجه به مسائل مناطق سنی نشین فهمید .آنها توانستند اهل سنت عراق را به
دو گروه دوستان و معارضان داعش 0تقسیم کند .دالیل گسترش نفوذ داعش در مناطق سنی نشین عراق را می
توان در دو علت جستجو کرد:
اول :اهل سنت عراق در برخی اصول اعتقادی دینی و فقهی با داعش اتفاق نظر دارند؛ هرچند که در
مسائلی چون تکفیر ،احکام جهاد و برخورد هنی و عینی با شیعیان اختالف نظر دارند.
دوم :اهل سنت عراق معتقدند در سیاست و حکومت عراق به حاشیه رانده شده اند وداعش مخلص و
حامی اهل سنت عراق است .طرفداران داعش می دانند آرزوی خالفت اسالمی تنها با گسترش و گرفت بیعت
محقق نمی شود ،بلکه باید با پذیرش و یاری ساختار اهل سنت همراه باشد .پذیرش چنین ساختاری از سوی
اهل تسن امری دشوار است؛ چراکه بسیاری از اهل سنت عراق گزینۀ زندگی در سایۀ احکام دولت اسالمی را
نمی پذیرند ،از طرف دیگر اهل سنت عراق در زمینۀ دینی ،سیاسی و عشایری مراجع متفاوتی دارند و فاقد

رهبری واحدی می باشند.

برخی دیگر تأکید می کنند که پیدایش داعش نقشه غربی برای بیان تصویری تحریفی از اسالم است و این
گروه ساختۀ اجنبی ها برای تحقق اهداف معین اند کره مصالح آن ها را برآورده می نمایند.
اگر بخواهیم ریشه داعش را به عنوان دعوت کننده به تشکیل دولت خالفت بررسی کنیم ،در می یابیم این
سازمان در امتداد دولت اسالمی در عراق است که حامد داود الزاوی معروف به « ابوعمر الهاشمی الحسینی
البغدادی» آن را در  00اکتبر  2556تأسیس کرد .ابوعمر البغدادی ،رئیس شورای مجاهدین ،در نخستین بیانیۀ
رسمی خود دلیل تشکیل دولت اسالمی عراق را چنین توصیف می کند «:با اشغال عراق به دست نیروهای
آمر یکایی ،اختالفات قومی و مذهبی در عراق زیاد شد و کردها ،در شمال عراق و شیعیان در مرکز عراق

Isis
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قدرتمند شدند .هر کدام از آنها هم ،حامیانی از کشورهای خارجی و نیز ارتشی مستقل دارند؛ اما اهل سنت

مظلوم واقع شدند .هدف از تشکیل این دولت ،احقاق حق اهل سنت است( ابراهیم نژاد.)84 :0898،

یک ماه بعد از مرگ ابوعمر البغدادی در  09یوریل  2505در یک عملیات نظامی با « ابراهیم عواد ابراهیم
السامرائی» معروف به « ابوبکر البغدادی «به عنوان امیر سازمان دولت اسالمی در عراق بیعت شد .در تبلیغات
داعش از وی به «ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی» نام برده می شود تا یادآور حدیث معروف « خلفاء امتی

اثنا عشر ،کلهم من قریش» باشد( همان.)08-02:

البغدادی ابتدا تصمیم به فرستادن گروهی از مبلغان به سوریه کرد .این گروه تاثیر بسزایی در شورآفرینی و
احیای روحیه نبرد ضد حکومت سوریه داشتند و اولین هسته های مخفی در حمایت از دولت اسالمی عراق
را تشکیل دادند .عناصر دولت اسالمی عراق نبرد در برابر ارتش سوریه را آغاز کردند و حضور نظامی این
گروه در شرق سوریه (که شبیه موصل و تکریت در غرب عراق است) ادامه یافت .با گذشت زمان ،حضور
عناصر تکفیری و عناصر دولت اسالمی عراق عاملی برای ضعف ارتش سوریه شد .در آغاز  2502زمانی که
جدایی گروه های معارض از نظام سوریه گسترش یافت ،گروه جبهه النصره با رهبری« ابومحمد جوالنی» تمرد
خود را از القاعده به رهبری « ایمن الظواهری» اعالم کرد و همین امر باعث شد تا البغدادی در  3آوریل 2508
تشکیل اتحاد دولت اسالمی عراق و شام (داعش) را اعالم کند .از آن زمان ،داعش و پیروانش بیعت با البغدادی
را بر هرکسی که بر ضد نظام سوریه اسلحه به دست گرفته ،واجب شمردند .همچنین با گسترش نفو داعش و
گسترش شاخه های آن در جهان اسالم ،البغدادی می کوشد با تقلید از اسامه بن الدن ،شاخه های داعش را
مطابق ساختار سازمانی القاعده گسترش دهد تا از داعش پدیده ای بین المللی و جنبشی دینی سیاسی بسازد.
به همین دلیل برخی از پژوهشگران غرب معتقدند البغدادی امتداد طبیعی راهبرد استراتژیک 0بن الدن
است(.نظری ،المسیری.)00 :0898،
با گسترش پهنه نفوذ داعش در سوریه و سیطره آن بر بسیاری از منابع مالی همچون چاه ها و پاالیشگاه
های نفت که از آنها برای تاسیس دولت و تأمین بودجه استفاده می کند ،داعش به سوی عراق رهسپار شد و
در جنگی تمام عیار استان نینوا (دومی استان عراق) را اشغال کرد و بر بسیاری از اموال بانک ها استیال یافت
و بر مناطق مهم شهر حاکم شد ،به عالوه با گروگان گرفتن غربی ها پولی به عنوان فدیه طلب می کند و از

تجار جزیه دریافت می کند .داعش در  29ژوئن  2504دولت خالفت را رسماً اعالم کرد.

مبانی ایدئولوژیک افراطی گروه داعش ،که مقوم مبانی هویت جمعی 2این گروه است ،جدای از شهوت
دستیابی به قدرت ،از دو منبع کامال متفاوت سرچشمه می گیرد .با وجود این ،هر دو زمینه ای مشترک دارند.
اولین منبع و وجه قالب کنونی ،احکام شرعی افراطی ای است که در اندیشه های( ابن تیمیه قرن  )04ریشه
Strategic strategy
Collective identity
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دارد که توسط (عبدالوهاب قرن  )03به ایدئولوژی سلفی مدرن تبدیل شد و داعش خشونت خود را با این
استدالل که تمام اعمالش برای احیای اسالم ،بازگشت به اسالم ناب ،اتحاد مسلمانان تحت اسالم واقعی و در

نهایت ،احیای مجد و عظمت مؤمنان با اجرای فرمان های الهی است ،توجیه می کند).(Barret, 2014:18

دومین منبع ایدئولوژیک داعش که در سازمان و اهداف سیاسی اش کامال مشخص است ،بعثی

گرایی0

و

شبکه های بعثی جدید است که به داعش پیوستند .بعثی گرایی در اساس خودش به دنبال احیای نژاد عرب و
نجات آن از فساد و استعمار است .این تفکر درجستجوی ایجاد دولت پان عرب تحت رهبری یک رهبر و
هدایت حزب بعث است .اگرچه حزب بعث یک جنبش سکوالر و به دنبال جدایی حکومت از مذهب بود و
اگرچه عراق و سوریه زمان حکومت بعث سکوالر بودند؛ ولی پیشروی اسالم توسط تئوریسی نهای بعثی به
عنوان شاهدی بر عظمت فرهنگ عربی و قدرت فکری مردم عرب درنظرگرفته می شود).(Barret, 2014:19
در واقع ،داعش به دنبال شکست های پیاپی جهان اسالم و ضعف درونی کشورهای اسالمی و سرخوردگی
مسلمانان ،هویت یابی مجدد و احیای مجد و عظمت جهان اسالم و عرب را مطرح می کند و این نقطه ای
است که سلفی های افراطی و بعثی ها هویتی مشترک می یابند؛ زیرا هر دو رویکرد سلفی/تکفیری و تئوری

بعث ،دیدگاه شروعی مجدد از طریق بازگشت به گذشته را مطرح می کنند .از نظر داعش ،،کلید رسیدن به این
هدف ،استقرار حکومت اسالمی و احیای خالفت است.
بررسی اجمالی وضعیت پنج کشور واقع در منطقه آسیای مرکزی نشان دهنده این است که در این منطقه
سه کشور ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان به نسبت دو کشور قزاقستان و ترکمنستان مشکالت بیشتری را
در رابطه با رشد رادیکالیسم دینی داشته اند .در بین سه کشور فوق نیز دره فرغانه واقع در مرز مشترک
تاجیکستان ،ازبکستان و قرقیزستان منطقه مرکزی فعالیت های گروه های اسالم گرا می باشد .علت تمرکز
گروه های افراطی اسالم گرا در این منطقه نیز شرایط مناسب جغرافیایی آن جهت اختفاء ،همجواری با سه
کشور ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان و قوت اعتقادات ساکنان این منطقه می باشد .منطقه سغدی و خجند
در شمال تاجیکستان و اوش در جنوب قرقیزستان نیز از دیگر مراکز عمده فعالیت گروه های اسالم گرا در
سطح منطقه آسیای مرکزی می باشد .داعش نیز با آگاهی از وجود بی ثباتی ،ادعای گسترش خالفت خود را
در آسیای مرکزی مطرح کرده است .با توجه به اینکه افراط گرایی و به دنبال آن تروریسم در آسیای مرکزی
ریشه دوانیده است و این منطقه سال ها است که محل عبور مواد مخدر افغانستان می باشد ،از اینرو سران
کشورهای منطقه ترس از این دارند که آسیای مرکزی این پتانسیل را دارد که به محل عبور مواد هسته ای 2و
سالح کشتار دسته جمعی 8داعش تبدیل شود( .آسیا پرس )0894،برخی از انگیزههای پیوستن به داعش میان
جهادیهای غربی و جهادیهای آسیای مرکزی مشترک هستند .از جمله این (انگیزهها) عبارتاند از قابلیتهای
1
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سازمانی و اجرایی داعش؛ کیفیت زندگی برای مبارزان داعش تضمین میکنند (که کمابیش باالتر ازآنچه طالبان
افغانستان و یا القاعده تاکنون فراهم کردهاند)؛ احتمال پیروزی بر طرف مقابل دارند؛ توانایی مستقر کردن بهجای
کار کردن پنهانی (بر خالفِ تجربه طالبان در افغانستان) .یکی دیگر از انگیزهها ،شکست نسبی القاعده نسبت
به داعش در تصاحب قلمرو است( راجیشواری کریشنامورتی.)0898،
از آن مهمتر اینکه پیشگویی در  0855سال پیش در حدیث درباره «المالحم» (روز جزا) که درباره برخورد
اسالم و «کفار» در دابق 0سوریه صحبت میکند ،در حلقه رسانههای اجتماعی جهادی نمایش داده میشود .در
واقع داعش از این حدیث برای مشروعیت بخشیدن به کارها خود در عراق و سوریه استفاده میکند و با مفهوم
تاریخی مذهبی پیشگویی (پیامبر اسالم) موفق به جذب اسالمگرایان رادیکالتر به این شورش شده است .آن
قدر نفوذ این پیشگویی در این گروه قوی است که مجله رسمیشان به نام دابق است.
داعش از زمان اعالم استان خراسان در ژانویه  2500که شامل بخش هایی از پاکستان ،افغانستان ،هند،
بنگالدش و بخشی از کشورهای آسیای مرکزی می شود ،نه تنها فرماندهان طالبان پاکستان را ترغیب کرد که
با البغدادی بیعت کنند بلکه حافظ علی خان فرمانده طالبان پاکستان را به امیری استان خراسان برگزید.
فرماندهان داعش در افغانستان نیز در استان های شرقی افغانستان شامل بدخشان ،نورستان ،ننگرهار و در استان
های جنوبی شامل قندوز ،جوزجان و پروان سربازگیری می کنند .اما خطر برای آسیای مرکزی از آنجا شروع
می شود که استان های شمالی افغانستان با تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان مرز مشترک دارند اما تنها
ازبکستان کنترل مرزی جامع و کاملی بر مرزهای خود با این کشور دارد .همین مساله تردد احتمالی تروریست
ها در این کشورها را آسان می کند .صدها قرقیز و هزاران ازبک و تاجیک تاکنون به عضویت داعش درآمده
و برای آموزش های نظامی به سوریه و عراق رفته اند و این نگرانی وجود دارد که به آسیای مرکزی برگردند
و ستون پنجم داعش را تشکیل دهند .داعش تشنه نفت و چاه های نفتی با حمله به این مناطق این امکان را
می یابد که به منابع گازی و نفتی بیشتری دست یابد( .آکیش)20 :0894،
در شرایط کنونی گروه «داعش» یکی از جنجالیترین گروههای جریان «سلفیگری »2است .این گروه در
سال  2505به رهبری ابوبکر البغدادی از سایر جریانهای سلفی اعالم استقالل کرد .وی معتقد به ضرورت
برپایی دولت اسالمی و تعیین امیر برای آن است .داعش یک جریان چندملیتی است و بالغ بر هزاران مبارز
جهادی از تمام دنیا دارد که سازمان اطالعات عربستان در انتقال این تروریستها از نقاط مختلف به مراکز
بحران نقش مهمی داشته است .بخش عظیمی از نیروهای داعش اهل چچن و آسیای میانه هستند .این بخش
از نیروهای سلفی چچنی بهعنوان شاخه قفقازی وهابیت شناخته میشود .طی سالهای اخیر در میان گروههای
تندرو و افراطی موجود در کشورهای آسیای مرکزی ایده ایجاد خالفت از راه جهاد مسلحانه گسترش پیدا
Dabiq
Salafism
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کرده است .این وجه مشترک با گروه داعش درخصوص اعالم خالفت را میتوان پیامی برای تشدید عملکرد
گروههای همسو در فضای شوروی سابق شامل آسیای مرکزی و قفقاز دانست.
در حالی که میان داده های جدید از مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی ،0نشان از افزایش جنگجویان
جهادی از آسیای مرکزی برای پیوستن به جنگ در سوریه است تا کنون حدود 4555نفراز مردم آسیای مرکزی
به خاورمیانه سفر برای مبارزه برای حمایت از داعش در سه سال گذشته رفتند ،که از انزوای سیاسی و چشم

انداز اقتصادی تلخ به طور فزاینده در منطقه آسیای مرکزی را برانگیخت .اگر چه عوامل اجتماعی و اقتصادی
نقش مهمی را ایفا کرده است .به بیان دیگر تعهد ایدئولوژیک به جهاد ،این ایده از جهاد برای پیشبرد اسالم،
به عنوان دلیل اصلی رفتن شهروندان آسیای مرکزی به سوریه است .کلید موفقیت داعش در جذب جنگجویان
خارجی خود را نماینده «خالفت جهانی برای همه مسلمانان» ،در مقابل درگیری های محلی و حتی افغانستان
می داند .افزون بر آن تلویزیون دولتی تاجیکستان اخیراً ،پس از وعده عفو دولت به شهروندان تاجیکی که در
کنار تروریستها در سوریه جنگیده بودند ،از بازگشت حدود  005تا دویست تاجیکی از سوریه به این کشور
خبر داد .موارد مشابهی از این دست در سایر کشورهای منطقه نیز قابل بیان
میباشد).)http://tonyblairfaithfoundation.org

موضوع ایفای نقش و بازیگری اتباع این کشورها در جریانات منطقهای و فرامنطقهای درپی اقدامات گروه
تروریستی داعش موجب نگرانی های بیشتر نخبگان حاکم منطقه شده است؛ زیرا بیم آن میرود که این امر به
تمهید شرایطی منجر شود که در آینده آنها را برای بازگشت و ایجاد سازمان و انجام اقدامات تروریستی با
هدف بیثبات کردن این کشورها واداشته و روند جاری را در راستای اهداف و مطامع خود تسریع نمایند.
آسیای مرکزی با توجه به ویژگیهای گفته شده بستری مناسب برای حضور گروههای تروریستی مانند
داعش و هم پیمانانش ایجاد کرده است البته همین تحلیل می تواند همزمان دستاویزی برای سرکوب گروه
های اسالمی نیز قرار بگیرد .با توجه به جایگاه افغانستان در راهبرد منطقهای داعش و تالش این گروه برای
اتحاد با طالبان ،کشور تاجیکستان بهعنوان دروازه ورود داعش به منطقه مطرح است .ورود گروههای تکفیری
به این کشور مانند آنچه در سوریه اتفاق افتاد همراه با بحران آفرینی خواهد بود .در صورت تحقق این سناریو
از یک سو روسیه برای دفاع از فضای حیاتی خود وارد عمل شده و از تمام ظرفیتهای خود برای مدیریت
بحران استفاده خواهد کرد و از سوی دیگر غرب این فرصت را برای ضربه زدن به روسها از دست نخواهد

داد و به دنبال اوکراینیزه کردن منطقه خواهد بود.
خطر داعش در آسیای مرکزی عاملی جدید است که بر مبنای تهدید گسترش افراط گرایی از افغانستان
توسعه می یابد و از طریق مرزهای افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی انتقال داده می شود .در واقع هدف
اصلی داعش انتشار و انتقال به مناطق پیرامونی افغانستان ،آسیای مرکزی و منطقه سین کیانگ چین است که
ICSR
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می توان این تاکتیک را فرصتی برای امریکا و متحدان عربی منطقه ای خود به خصوص عربستان( که اخیرا
کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری هایی را در کشورهای آسیای مرکزی صورت داده است تا ایدئولوژی
سلفی و وهابی خود را به این کشورها انتقال دهد) برای به حاشیه راندن روسیه و ایران از منطقه آسیای مرکزی،
تضعیف و منزوی ساختن روسیه و کشورهای متحد و هم سو؛ از طریق تضعیف و ناامن کردن آسیای مرکزی

با توسل به جریان افراط گرا (مذهبی و قومی) دانست.

کشورهای منطقه آسیای مرکزی به دلیل شرایط اقتصادی وابسته و تالش برای رهایی از این اوضاع آنها را
مشتاق دریافت کمک های اقتصادی از قدرت های بزرگ می کند .در این میان امریکا که در سوریه و عراق با
روسیه و ایران در تقابل است ،به دلیل کم توجهی به منطقه آسیای مرکزی راهبرد خود را از کمک های نظامی
به کمک های اقتصادی تمرکز کرده است که می تواند فرصت هایی را برای امریکا و متحدان آن فراهم کند.
در کنار این مسئله امریکا به بهانه حضور داعش در آسیای مرکزی می تواند نیروهای خود و به خصوص ناتو
را در این منطقه گسترش دهد که این امر باعث احساس خطر برای روسیه می شود .نفوذ امریکا و متحدان آن
در حیات خلوت روسیه می تواند معادالت منطقه ای را دچار تغییر کند و جنگی تمام عیار این بار در حوزه
نفوذ روسیه به وجود آورد .جدای از روسیه ،تهدید حضور دولت اسالمی داعش برای چین را هم باید مورد
مالحظه قرار داد .استان مسلمان سین کیانگ 0که چین به هیچ عنوان نفوذ گروه های افراطی و تروریستی را در
این منطقه نمی پذیرد و امنیت این منطقه را با تمام جوانب در نظر می گیرد ،تمام امکانات خود را صرف می
کند تا خطری این استان را تهدید نکند .دولت چین که نفوذ گسترده ای در کشورهای آسیای مرکزی دارد و
مراودات اقتصادی و نظامی دو جانبه با این کشورها دارد به صراحت از تهدید داعش در بی ثباتی این منطقه
و به خصوص سین کیانگ صحبت کرده و پیشنهاد داده که با هوش بیشتر و همکاری های نظامی-امنیتی با
کشورهای آسیای مرکزی به مقابله با نفوذ این گروه افراطی بپردازنند .در کنار ناآرامی در استان سین کیانگ و
احتمال قدرت گیری یک رژیم اسالمی در این استان و فروکش کردن اقتدار چین ،برای چین دسترسی به منابع
انرژی این منطقه با وجود دولت اسالمی داعش به خطر می افتد(.) http://www.iiwfs.com

با شرایط جدیدی که در سوریه و عراق برای داعش به وجود آمده و نیروهای دولتی و همپیمانان توانستند
ضربه سختی به داعش وارد کنند ،آن ها سعی می کنند به سمت مرزهای افغانستان و آسیای مرکزی که زمینه
حضور آنها را فراهم می کند روانه شوند که این امر می تواند جنگ را از سمت غرب منطقه به سمت شرق
هدایت کند که باعث هزینه های زیادی برای کشورهای منطقه به خصوص روسیه ،چین و حتی ایران داشته
باشد .امریکا و متحدان آن به خصوص عربستان از حضور دولت اسالمی در این منطقه به عنوان یک ابزار

سیاسی برای از بین بردن تهدیدات بالقوه 2و کسب حمایت ها استفاده می کنند.

Xinjiang
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 -2نتیجه گیری
در سراسر آسیای میانه ،واژه تروریسم با نام طیف گسترده ای از جنبش های اسالمی همراه شده که فعالیت
ها و باورهایشان خارج از چارچوب تعیین شده توسط دولت است .با وجودی که تمام این گروه ها زیر چتر
اسالم بنیادگرا و ستیزه جو قرار دارند ،دیدگاهشان درباره اسالم متناقض و تفسیرشان از جهاد و رابطه اسالم و
تجدد متفاوت است و در نتیجه ،فاقد اتحاد و یک پارچگی هستند .با این وجود ،شکست نهایی داعش در
سوریه حتمی و نهایی نشده است و طرفداران آنها نیز که در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ زیادی دارند،
همچنان خطر بالقوه محسوب می شوند .به هر حال با توجه به بحران اقتصادی شدیدی که در روسیه وجود
دارد ،تبلیغات گروههای تروریستی به راحتی اتباع کشورهای همسود را به استخدام این گروهها در میآورند.
در قرقیزستان ،داعش استراتژی خود در زمینه استخدام را تغییر داده است و در تبلیغات خود بر ارزشهای
خانواده متمرکز شده و در نوارهای صوتی و تصویری خود دم از شفقت و مهربانی و زندگی صلحآمیز میزنند.
این تبلیغات در حالی است که رفتار خشونتآمیز آنها در رابطه با به اصطالح کفار هرگز از ذهن جهانیان پاک

نمیشود.
در مورد تواناییهای کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با تهدیدهای داعش بایستی گفت آنها قادر به
جلوگیری از این خطرها و تهدیدها نیستند .در روسیه همه تقریباً به این باور اند که دولت ازبکستان دارای یک
ارتش قدرتمند است؛ اما هیچ یک از تواناییهایی که به این ارتش نسبت میدهند ،واقعیت ندارند .درست
است ،ارتش ازبکستان در سالهای  2555-0999با دهها تن از شبهنظامیان جنگید؛ اما جنگیدن با داعش ،میدان
آزمون قدرت نیست .همین دیدگاه را میتوان روی نیروهای نظامی تاجکستان نیز تعمیم داد ،حتی اگر تجربهی
آنها را در طول جنگهای داخلی این کشور نیز مدنظر بگیریم .این کشورها منابع کافی برای مقابله با چنین
تهدیدی (داعش) در دست ندارند .آنها تحمل چالشهای کوچک را دارند؛ اما حمالت سیستماتیک
تروریستیای را که امروز ما در خاورمیانه مشاهده میکنیم ،هرنوع توان مقابلهی کشورهای مذکور را زیر سوال

میبرد.
به هر حال نباید فراموش کرد که تبلیغات گروههای تروریستی از هر نوعی که باشد ،افرادی را که توسط
آنان در سوریه و عراق تربیت میشوند آموزهای جز خشونت و خونریزی فرا نمیگیرند و حاال با بازگشت به

وطن قرار است تمامی این اهداف را با خشونت هر چه تمامتر در سرزمین مادری خود پیاده نمایند.

وجود «حرکت اسالمی ازبکستان» و قرار گرفتن اتباع کشورهای منطقه در ترکیب آن خطر اقدامات
تروریستی برای منطقه را افزایش داده است .از این نظر ،کشورهای منطقه با کمک روسیه ،چین ،ایران و برخی
دیگر از کشورهای دارای اراده مبارزه با تروریسم باید به فکر تامین امنیت خود باشند و نگذارند تا اختالفات

موجود میان آنها بهانه برای حضور و نفوذ جریانهای افراطی و انحرافی را بیشتر فراهم کند.
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به باور تحلیلگران منطقهای ،جدا از بحث ائتالف غربی جهت مبارزه علیه تکفیریها ،روسیه ،چین،
قفقاز و آسیای مرکزی نیز باید اقدامات هماهنگی را در این زمینه پیگیری کنند ،همکاری با جمهوری اسالمی

در این عرصه نیز بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود.
در آخر اینکه حضور داعش در آسیای مرکزی یک کارت بازی در دست امریکا و متحدان اوست که هم
بتوانند ایدئولوژی خود را در این کشورها تحمیل کنند ،هم از طریق نفوذ و وابسته کردن دولت های این
کشورها حضور خود را مشروعیت بخشند .این امر باعث می شود تمرکز نیروهای روسیه از درگیری در سوریه
با نیروهای داعش کمتر و روی منطقه آسیای مرکزی متمرکز شود و این اتفاق برای امریکا فرصتی است تا با
خیال آسوده تر و تمرکز بیشتر به اهداف خود در خاورمیانه دست یابد .در این راستا برای مقابله با حضور
داعش در حیات خلوت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بایستی:
-0جدای از مذهب و قومیت بین کشورهای هم مرز و درگیر یک پیمان منطقه ای تشکیل شود تا بتوانند

از نفوذ داعش پیشگیری و از دخالت آمریکا و هم پیمانان عربی خود به خصوص عربستان جلوگیری کنند.
-2روسیه و ایران به مانند آمریکا از کارت بازی داعش در منطقه آسیای مرکزی به بهترین نحو استفاده کنند

و نفوذ و حضور خود در این کشورها را بیشتر کنند.

-8تا جایی که امکان دارد باید از زمینه های پذیرش این گروه تروریستی در این کشورها جلوگیری کنند.
 -4وجود مشکالت مختلف مرزی ،آب ،قومی ،انرژی و محدودیت برای تردد اتباع و حمل ونقل کاال میان
کشورهای آسیای مرکزی زمینه تنش و فعالیت گروه های افراطی و تروریستی را بیشتر می کند .روسیه ،چین
و ایران با توجه به تهدیدات امنیتی برای آسیای مرکزی و تاثیر مستقیم آن برای کشورها ،بایستی اقدام به تجهیز
نیروهای مسلح و امنیتی خود و کشورهای منطقه کنند (.پیدایش داعش در کشورهای آسیای مرکزی میتواند
به عامل بسیج نه فقط برای سازمانهای افراطگرای اسالمی بلکه برای بخشی از اهالی منطقه بویژه جوانانی که
سواد مذهبی کافی نداشته و به دلیل فقر نسبت به دولت نگاه منفی دارند ،تبدیل شود).
 -0جدای از بحث ائتالف غربی مبارزه علیه تکفیری ها ،روسیه و چین ،کشورهای آسیای مرکزی و ایران
با اقداماتی هماهنگ سعی در پیشگیری از نفوذ این گروه در منطقه کنند -6.با توجه به حادثه تروریستی فرانسه،
ترکیه وکشورهای اروپایی ،جنگ با داعش دیگر بحث منطقه ای و شیعه و سنی نیست و بعد جهانی پیدا کرده
است که این امر همسویی تمامی کشورها را می طلبد .جنگیدن در یک جبهه بسیار آسانتر از چند جبهه است.
با پراکندگی نیروهای داعش از سمت غرب به سمت شرق جنگیدن با آنان سخت می شود و این امر برای
روسیه و چین خطرات بالقوه ای را به وجود می آورد که بایستی قبل از هر اقدامی موثر جلوی آنها را در جبهه
غرب بگیرند .در این بین نقش جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی در این زمینه با ایران به عنوان کشوری مهم
و تاثیر گذار بی شک مثمر ثمر خواهد بود.
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آینده گروههای سلفی و سناریوهای محتمل با تأکید بر داعش
هادی ترکی ،5کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانش آموخته دانشگاه باقرالعلوم(ع)
فاطمه امانی توانی ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانش آموخته باقرالعلوم(ع)

چکیده
سلفیهای منطقه خاورمیانه در نزد عامه ،عموماً تروریست بهحساب میآیند ،حال آنکه تنها در یک فرقه از آنها،
اعتقاد کامل به ترور وجود دارد .سلفیگری در واقع ،بازگشت به قبل است و ویژگی بارز آنها بازگشت به سلف صالح،
جهاد و تکفیر است .رشد سلفیگری در طول تاریخ به عامل داخلی و خارجی بستگی داشته است .سئوال اصلی مقاله
این است که آینده سلفیها بهخصوص داعش چگونه رقم میخورد و چه سناریویی برای آنها میتوان دنبال کرد؟ در
پاسخ به این سوال باید گفت :سه نوع سلفیگری "سیاسی"" ،تکفیری" و "اصالحی" وجود دارد که هر یک رویههای
خاص خود را برای حضور در جامعه دارند .سلفیهای سیاسی صلحطلب ،اصالحیها آموزش محور و دارای روشی
میانه و سلفیهای تکفیری به نوعی ستیزهجو هستند و با توجه به بحرانهای خاص حضور فعال پیدا کرده و به صورت
انقالبی رشد مییابند .آینده سه نوع جریان سلفی به صورت خاص خود نمود پیدا خواهند کرد" ،تکفیریها" به مانند

آتش زیر خاکستر(سناریوی فروکشی) هستند" ،سلفیهای اصالحی" حضوری به صورت نیمه فعال دارند و "سیاسیها"
به نسبت دو گروه اول ،بیشتر در عرصه سیاسی فعالاند .در میان این سه جریان ،جریان سلفیتکفیری که نماینده فعلی
آن "داعش" بوده ،نباید انتظار داشت با سرکوب از بین خواهند رفت ،و همچنین شاید شاهد حضور فعال آنها در جامعه
نباشیم ،لذا وجود دارند ،فراز و فرود دارند اما نابود نخواهد شد و با توجه به بحرانهای داخلی و حمایت دیگران(عامل
خارجی) در برهههایی از تاریخ عرضاندام میکنند.
واژگان کلیدی :سلفیگری تکفیری ،وهابیت ،دیوبندیه ،اخوان المسلمین ،داعش

.5مقدمه
سلفیه میکوشد که همه امور قرآن را با علوم جدید ،منطبق جلوه دهند ،همه جا نیز مسلمین را به رجوع
به توحید محض قرآنی و اجتناب از بدعتهایی که بهمرور و در واقع پس از عهد سَلَف صالح در میان عوام
مسلمین پدید آمدهاست ،دعوت میکنند .سلفیههای امروزی به اقوال ابنتیمیه و ابنقیمالجوزیه و شاهولیاهلل-
دهلوی اعتماد فروان دارند .افکار سلفیه جدید در قبل توسط مجله "المنار" در میان متجددان مسلمان در

سرزمینهای اسالمی منتشر میشد که از مراکش تا جاوه طرفدارانی یافت .بدون شک؛ مصلحان دینی قصدشان
1

. Email: haditorki1366@yahoo.com
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از دعوت در آغاز اصالح دینی بوده ،ولی بررسی ریشههای این نهضت نشان میدهد که دالیلی که از سوی
پیشگامان آن ارائه می شود بیشتر اجتماعی و فرهنگی و به ویژه سیاسی است تا اخالقی و روحانی .این کار
باید با بازگشت به «اصول نخستین» جامه عمل بپوشاند تا بدین وسیله تعالیم اسالمی و ارزشهای آن در میان
مسلمین اعتبار و غنای سابق خود را باز یابند .اشاره مداوم به اوایل اسالم یکی از خصوصیات عمده نهضت
سلفیه است .استدالل نخستین درباره سلفگرایی بیشتر از کلیت اسالم(مائده،8/انعام،83/انعام ) 09/و تعلیم
رسول اکرم(ص) (نساء،09/حشر )5/استنباط شده است(حلبی.)260-203 :0895،
سلفیه؛ برخی آن را بهمعنی پدران گذشته دانسته و برخی دیگر بر همه پدران و اقربای یک فرد که از نظر
زمانی یا فضیلت بر او مقدم هستند ،اطالق کردهاند .معنی متداول سلف نزد عامه مسلمانان همان معنایی است
که از ظاهر این لفظ استفاده میشود و هنگامی که صالح به آن اضافه گردد به معنی گذشتگانی است که برای
آیندهگان مایه افتخار و سربلندی بودهاند .معنی اصطالحی سلف ،در بدعتی ریشه دارد که ابن تیمیه در قرن
هفتم ایجاد کرد و تکفیریها امروزی بر «ابن تیمیه» تاکید دارند .ابنتیمیه می گوید :سلف کسانی هستند که در

"سه قرن اول اسالم" بهتر زندگی می کردند و دارای تمامی فضایل بودند و آنان برای حل هر مشکلی ،شایستهتر
از سایرین هستند(.موسوی علیزاده85 :0898،و )80پارهای از آرا و افکار ابنتیمیه چنین است :ظاهر گرایی،
تمسک فراوان به احادیث ،قول به جسمانی و مرئی بودن خداوند و بی ثباتی نظر در رد یا پذیرش شفاعت .او
با علوم عقلی و عرفانی و تصوف و به دنبال آن با تشیع و معتزله مخالفت ورزیده و اموری چون زیارت اهل
قبور و صحت تاویل آیات متشابه را انکار نموده است(.تابان )39 :0838،البته بهگونهای ،میتوان سلفیگری
تکفیری را به خوارج در صدر اسالم نسبت داد و آن زمانی بود که خوارج تاکید به اصلی که «هیچ کسی بجز
خدا نمیتواند ،حکم دهد».
در گونهشناسی سلفیگری باید به عواملی مانند؛ عقاید ،سیاست و روش توجه کرد (موسوی علیزاده،قبلی:

92و« )98عقاید» بهریشه فکری آنها باز میگردد" ،سیاست" به نوعی نحوه ورود به عرصه سیاسی و چگونگی

تعامل با جامعه و نظام و "روش" به معنای شیوههایی است که سعی دارد ،نفوذ خود را گسترش دهد که از
جمله روشهای آنها میتوان به جهاد ،سازش و روش دیپلماتیکی اشاره کرد.
سوال ما در این مقاله این است که چه سناریوهایی را میتوان برای سلفیهای سه گانه "تکفیری"،

"اصالحی" و "سیاسی" بهخصوص داعش(که از آن میتوان آتش زیر خاکستر نام برد) بر شمرد؟ باید گفت؛
با توجه به حضور پررنگ و تاثیر فروانی که داعش در منطقه و حتی فرامنطقه داشته ،ما را بر آن داشت که
سناریویی برای سلفیها ترسیم و به آن بپردازیم .در این سناریوها که بیشتر بر بعُد "اندیشهای" و "تاریخی"
تاکید شده؛ به این نتیجه رسیدهایم که "سلفیهای اصالحی" در طول تاریخ اسالم حضور داشته و البته ،خیلی
نقش و جایگاه موثری در جامعه اسالمی نداشتهاند" .سلفیهای سیاسی" که در تحوالت سیاسی مسلمین

حضور تقریبا دائمی داشتهاند ،خواستار روشی مسالمت آمیز هستند" .سلفیهای تکفیری" که میتوان از آنها
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آتش زیر خاکستر یاد کرد؛ بیشتر در بحرانها ظهور کرده و تاثیر خود را برجایی داشتهاند ،الزم به توضیح است؛
در گسترش سلفیگری تکفیری که بیشتر بر آن تمرکز داریم ،هم عامل داخلی و هم عامل خارجی بر رشد آنها
موثر بوده است که اگر خوارج را نیز در این دسته قرار دهیم نقش عامل داخلی بیشتر بر افکار آنها تاثیر داشته
است ،اما اگر به دیوبندیه ،وهابیت و داعش امروز نگاه تاریخی داشته باشیم ،متوجه این امر خواهیم شد که
نقش عامل خارجی(استعمار و غرب) در رشد آن تاثیر بسزایی داشته است.
.4سلفیت نوین
در اینجا به سه جنبش مهم بنیادگرا که تاثیر فراوانی در سلفیگرینوین در حوزه عملی و نظری داشته،
میپردازیم .منظور ما از سلفیگری نوین در واقع سلفیگری است که با توجه به نفوذ استعمار در سرزمینهای
اسالمی به نوعی سعی کردهاند قدرت را در دست گیرند .یعنی؛ بهگونهای که با داشتن دانش ،سعی در کسب
قدرت دارند .وهابیت را "محمدبنعبدالوهاب" که در قرن دوازدهم هجری میزیسته بنیانگذاری کردهاست.
افکار وی ،ریشه در آراء ابن تیمیه داشته و سرزمین نجد مهد آن بوده است(سبحانی .)65 :0865،وهابیت را در

شمار سلفیتکفیری می شناسند" .سلفی" معتقد است؛ فهم سلَف از فهم خلَف برتر است و "تکفیری" کسی
است که همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی و خصوصا صوفیها را "مشرک" و "کافر جلی" میداند که یا باید
دوباره اسالم بیاورند یا کشته شوند .وهابیت از نظر فکری متعصب و خشکاند و از علوم جدید فهمشان دور
بوده و فتاوای عجیبی سر میدهند به عنوان مثال میگویند :توپ فوتبال نباید گرد باشد ،چون تشبه به کفار
است .یا زمین فوتبال مستطیلی نباشد چون تشبه به کفار است .ریشه وهابیت در عبستان است و عامل خارجی
در توسعه آن نقش بهسزایی دارد .وهابیت بیشترین تاثیر را از ابن تیمیه گرفته و بیشترین ضدیت را در عقاید،
سیاست و روش با شیعیان به خصوص شیعیان دوازده امامی دارند .وهابیت در ظاهر دعوتی اعتقادی است اما
بررسی آن بدون پرداختن به پیوند آن با قدرتسیاسی ،امری ناتمام است(.موسوی علی زاده)808 :0898 ،
طیف دوم سلفی ،دیوبندیها هستند .دیوبند روستایی در کنار دهلینو که از شاه ولی اهلل دهلوی که معاصر
عبدالوهاب بوده در هند رشد یافته است .این نوع سلفی در مخالفت با استعمار(انگلیس) به وجود آمد و دور
شدن خود را از سلف ،راه انحطاط مسلمانان می دانند(.ترکی )36 :0892،در واقع این نوع از سلفیت نسبت به
ترد استعمار در نفوذ و گسترش پیدا کرده است و حال آنکه در سلفیت وهابیت نقش استعمار به عنوای بازو
و اهرمی برای گسترش بوده است.
شاهولیاهللدهلوی در واقع روش حدیثگرایی را برگزید ،وی علل انحطاط دین و پیدایش خرافات را
دوری از منابع حدیثی میدانست ،البته حدیثگرایی وی در مباحث شرک و توحید به معنی عقل ستیزی مطلق
او نبود ،اصل اجتهاد را میپذیرفت و معتقد بود عالمان اسالمی میتوانند راه حل پیش پای مسلمین قرار
دهند.البته شاهولی اهلل اجتهاد در امور فرعی را محدود و در مسائل اعتقادی ،برای عقل ارزشی قائل نبود .آنچه
برای وی اهمیت داشت ،تالش برای نزدیکی مذاهب اسالمی به یکدیگر بوده است .از نظر وی اختالف
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مکتب های چهارگانه بسیار سطحی و ظاهری است که با رجوع به کتاب و سنت رفع شدنی است به همین
دلیل تقلید از مذاهب چهارگانه( حنفی ،حنبلی ،مالکی و شافعی) را جایز میدانست .نکتهای که شاه ولی را از
دیگر سلفی ها جدا می کند توجه به تصوف است ،وی پیرو «طریقه نقشبندیه» بوده و این مساله ،وی را از
سلفی وهابی جدا میساخت( .موسوی علی زاده005 :0898،و)000
مکاتب دیوبندیه را می توان به سه دسته تقسیم کرد :گروه معتدل ،گروه تندرو و گروههای تروریستی.
الف).گروه معتدل؛ وابسته به حزب «جمعیت العلمای اسالم» شاخه فضلالرحمن است که هدف خود را
در قالب مبارزات انتخاباتی پیش می برد.
ب).گروه تندرو؛ حزب«جمعیت علمای اسالم» شاخه «سیمع الحق» در پیشاور پاکستان میباشد که
دیدگاهی به نسبت افراطی دارند که طالبان محصول عملکرد این گروه است که همانطور که گفته شد در طیف
افراطی عامل خارجی نقش موثری در گسترش آن دارد و باید در نظر داشت که طالبان از تبلیغات "عربستان"

و کمک تسحلیاتی "آمریکا" که عامل خارجی محسوب می شود ،رشد داشت.

ج).گروه های تروریستی؛ این گروه ،دیگر مسلمانان را کافر می دانند و شامل گروههایی مانند "سپاه
صحابه"" ،لشکرجهنگوی" و "لشکر طیبه" که رویکردی خشونت آمیز دارند را در بر می گیرد( .قبلی)006 :
سرعت رشد مکتب و افزایش دیوبندیها به دلیل پشتیبانی عالمان دین و همچنین عامل نفوذ خارجی(که
این عامل باعث شده است مردم در صحنه بیایند) منطقههای مختلف هند گسترش یافتهاست .هر چند در مبانی
دیوبندی نیز مخالفت با شیعه وجود دارد ،اما وجود دشمن مشترک(هندوها و انگلیس ها) موجب بروز نیافتن
اختالفها می شد(.قبلی92 :و)98
دیوبندیها عموما تکفیری نیستند ،اما افراطیاند ،بهخصوص نسبت به شیعه ،چرا که از شاهولیاهلل تا امروز،
همه علمای دیوبندیه علیه شیعه کتاب نوشتهاند .پسر شاهولیاهلل کتابی(با نام تحفه اثنی عشریه) علیه شیعه به
فارسی نوشت .دیوبندی علیه شیعهها به پاکستان ،افغانستان ،اروپا و آسیای میانه میرفتند و تفکر دیوبندی را
تبلیغ میکردند .اشترکات دیوبندیه با شیعه نسبت به وهابی در مباحث "اعتقادی" بیشتر است .مثال در باب
تنزیه خدا ،تنزیهی هستند در صورتی که وهابیون تشبیهیاند .در نبوت ،جبر و اختیار مثل شیعه هستند .در

کتابهایشان به این حدیث امام صادق(ع) اشاره داشتهاند که "الجبر و التفویض بل امر بیناالمرین" .همچنین
اصل توسل را قبول دارند .در صورتی که وهابیون این موضوع را شرک میدانند .دیوبندیها عزاداری را بدعت

میدانند ،وهابیها آن را شرک میشمرند .البته در پارهای موارد مثل" نذر" دیوبندیها و وهابیها هر دو آن را
شرک میدانند .در واقع در دیوبندیه دو طیف افراطی به وجود آمد؛ اول سپاه صحابه(گروهی شبه نظامی از
علمای اهل سنت هستند که مستقیما شیعه میکشند و با شیعه در تضادند) و طیف دوم که اقلیت دیوبندیها
می باشند ،طالبان است(.ترکی)35 :0892 ،
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تفاوتهای سلفیگری دیوبندی و سلفیگری وهابی را میتوان این چنین برشمرد؛
الف).توجه به عقل؛ وهابیون جایگاهی را برای عقل نمیشمارند ،درحالی که شاهولیاهللدهلوی برای عقل
و اجتهاد اهمیت نسبی قائل است و عنصر اجتهاد را ضروری میدانست.
ب).تقریب مذاهب؛ دیوبندیه به ضرورت تقریب مذاهب معتقد است ،درحالی که عبدالوهاب دیگر مسلمین
را کافر میدانست و خون آنها را مباح میشمارد.
ج).طریقت؛ شاهولیاهلل طریقت را مکمل شریعت میداند.
د).تصوف؛ دیوبندیه اهل صوفی به شمار میآیند ولی وهابیت به شدت با تصوف سر جنگ دارد.
ه).مذهب؛ وهابیها خود را پیرو احمد بن حنبل میدانند در حالی که دیوبندیها پیرو ابوحنیفه هستند.
ز).کالم؛ شاهولیاهللدهلوی «ماتریدی» بود اما وهابیها پیرو هیچ مکتب کالمی نیستند(.موسوی علی
زاده،قبلی005 :و)003
ذکر این نکته شاید خالی از فایده نباشد که دیوبندها و وهابیون علیه هم کتاب نوشتهاند(.ترکی:0898،
36و )35بنابراین میتوان گفت که دیوبندیها و وهابیها از هم دور هستند ،اما گروهی از دیوبندیها که به
انجام عملیات تروریستی روی آورده ،باعث نزدیکی برخی از دیوبندیها به وهابیت شده و این امر بیشتر در
ارتباط علیه شیعه شکل گرفته است.
 .9-4اخوان المسلمین
گروه سلفی دیگری که نقش بسیار مهمی را در حدود یک قرن اخیر داشته ،اخوانالمسلمین است .از برخی
دیدگاهها ،اخوان المسلمین اولین جنبش سیاسی مسلمانان جهان است که با هدف دستیابی به حکومت
اسالمی در قرن بیستم ابراز وجود نمود(.معدل)035 :0892،این جنبش از مهمترین جنبش های سیاسی-دینی
مسلمانان است که با استفاده و الهام از قرآن و سنت(عمدتا با تفسیر اهلسنت) برای دستیابی به یک حکومت
اسالمی در مصر تالش نموده است.اخوان المسلمین برای دستیابی به هدفش در کشورهای دیگر از جمله
سوریه ،یمن،عراق،عربستان شعبه دارد.
جنبش اخوانالمسلمین در سال  0923میالدی در شهر اسماعیلیه مصر توسط حسنالبناء و شش تن از
یارانش پایهگذاری شد و به سرعت در اقصی نقاط مصر نفوذ نمود(.گلیزواره849 :0835 ،و )805رشیدرضا
از افراد مهم اخوانی است .وی موضوع حکومتاسالمی را پس از پرداختن به مسائل خالفت به پیش میکشد
و معتقد است در سه مرحله حکومت شکل میگیرد؛ اول؛ مبانی خالفت را در نظریه و نگرشی سیاسی پی
جویی میکند ،دوم؛ شکاف بین آن نظر و عملکرد سیاسی را در میان مسلمانان سنی نشان میدهد و سوم؛
اندیشه خود را راجع به اینکه حکومت اسالمی چگونه باشد مطرح میسازد.
رشیدرضا مخالف به خالفت نشستن "شریفحسین مکی" بود و فقط "امامیحیی یمنی" را قبول داشت و
این به خاطر مهارتش در فقه ،صالحیت اخالقی ،کفایت ،استقالل سیاسی و نسب قریشی اوست و بیعت مردم
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حجاز ،تهامه و نجد برای او را شرط می داند این موارد نشان از روحیه علمی اخوانیها دارد ،هر چند همه
طیفهای آن اینگونه نیستند .رشیدرضا از مساله خالفت به مساله حکومتاسالمی روی میآورد و از «الدوله
االسالمیه یا حکومهاالسالمیه» یاد میکند .وی در پایان برای بازسازی خالفت دو پیشنهاد میدهد ،اول؛ حاکمیت
مردم و دوم امکان وضع قوانین از جانب بشر که آن را اشتراع یعنی وضع قوانین مینامد(موسوی:0895،
208و )204رشیدرضا ،صاحب تفسیرالمنار شاگرد عبده بوده که اولش تحت تاثیر عبده و سیدجمال بود ،اما با
خواندن کتب ابن تیمیه ،سلفی شد و صراحتا گفته است؛ من سلفیام ،اما سلفی غیر تکفیریام .یعنی معتقدم
توسل و  ...شرک است ،اما مسلمانانی که این کارها را انجام می دهند ،مسلمان مشرکند .آبرویشان محترم است،
اما مشرکند .یوسف قرضاوی هم تابع رشیدرضا است .او میگوید مسلمانان مشرک ،مشرک به شرک جلی
اخفی هستند .جلی است اما چون برای علما روشن نیست ،اخفی است .رشید رضا در مجله المنار ،تفکرات

سلفی را به مدت  20سال نشر داد .وی تکفیر را نمیپذیرد و نگاهی تقریبی دارد که البته به "عجم" و "ایرانیها"
دید خوبی ندارد و می گوید« :مسلمانان باید وحدت داشته باشند».
حسن البناء(موسس اخوان المسلمین) شاگرد رشید رضا بوده و از تفکرات سلفی او تاثیر پذیرفته ،اما
بهخاطر این که داییاش صوفی بوده و خودش درجوانی در حلقههای صوفیه شرکت میکرده یک صوفی به
تمام معنا است .حسنالبنا تا آخر عمرش ذکر صوفیانه میگفته .به نوعی میتوان گفت؛ اخوان المسلمین را در
شمار سلفی معتدل تقریبی آورد که با رویکردی سیاسی به دنبال حکومتاسالمی است .حسن البنا عضو
دارالتقریب مصر بود" .التلمسانی" میگوید هرگاه به البنا میگفتم دعوای شیعه سنی ،میگفت این حرفها را

ول کن .شیعه هم یک مذهب اسالمی است و این رویکرد در میان اصول اساسی اخوان المسلمین مانده
است(.فرمانیان26،تیر ،0892در گفتگو با خبرگزاری تسنیم)
نکته مهم درباره اخوان المسلمین؛ حضور این تشکل در محافل علمی،سیاسی و اجتماعی است که ریشه
به علمی بودن آنان بر میگردد و این امر نسبت به وهابیت و دیوبندیه جای تامل دارد .در کل اخوانالمسلمین
نسبت به وهابیت و دیوبندیها بسیار منسجمتر هم عمل کرده و هم میتواند عمل نماید و این بیشتر به دلیل
صبغه علمی ،روش دیپلماتیک و حضور آنها در صحنههای مختلف رقابتی است.
 .9عوامل رشد سلفیگری
عوامل رشد سلفی گری را باید مرتبط با دو عاملِ خارجی و داخلی دانست که به هریک آنها میپردازیم.
 .5-9عوامل داخلی
شرایط اجتماعی ،اعتقادی ،اقتصادی و سیاسی هر منطقه در شکل گیری و رشد سلفیگری موثر بوده است.
بهطورکلی عوامل داخلی در رشد سلفیگری را می توان ،انحطاط حکومتها ،سستی مسلمین در امور خود،
ظلم به مسلمین ،ضعف نظام سیاسی برشمرد.
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رشید رضا به عنوان شخصیتی سلفی؛ معتقد است؛ چون حکومت در اسالم ،الهی است ،بنابراین؛ درستتر
از آن چیزی است که اندیشه انسانی می تواند دریافت کند و با توجه به اینکه این اصول به درستی اجرا نشده
تقصیر خود مسلمین است که از اصول حقوق عام تدوین شده در زمان خلفای راشدین منحرف شدند و
چنانچه این اصول به دستی اجرا شده بود از تمامی مصائب وارد شده بر امت اسالمی جلوگیری می-
شد(حلبی )265 :0895:همچنین رشیدرضا سراشیبی سقوط را در زمان معاویه میداند و حکومت خلفای
راشدین را حکومت اسالمی و درست میداند(قبلی265:و.)263

به طور کلی میتوان عامل داخلی در رشد سلفیگری در سه جنبش فوق را "دوری از کلیت اسالم" و

"دوری از تعالیم رسول اکرم(ص)" به شمار آورد.
 .4-9عوامل خارجی

عامل خارجی نیز در رشد سلفیگری و بازگشت به آیین اولیه اسالم نیز بیتاثیر نبوده است .این عوامل
ممکن است دو جنبه داشته باشند ،عامل خارجی در فرقهای مانند وهابیت؛ بیشتر برای تضعیف اسالم و اهداف
استعماری خودشان بوده و جنبه دیگر عامل خارجی در گسترش سلفیگری ،طرد و مبارزه با استعمار است که
نمونه آن در هند(دیوبندیه) است .در واقع دیوبندیه و وهابیت شعار "بازگشت به اسالم" را سر دادهاند اما
روش برخورد و نقش عامل خارجی در آنها متفاوت است که در ذیل به دو مورد آنها اشاره میکنیم.
در اویل قرن هفدهم میالدی کمپانی هندشرقی از امپراتوری گورکانی اجازه تاسیس کارخانه را در سورات
گرفت و سپس با خرید قطعه زمینی در جنوب هند ،شهر مدرس را بنیان نهاد .پس از نبرد پالسی در سال
0505م .نواحی پهناوری از بنگال به چنگ آنان افتاد .در همین سال سراجالدوله و در سال  0564شجاع الدوله
شکست خوردند و به این ترتیب مسلمانان به شدت تحقیر شدند و حکومت «شاهعالم» محدود به «اهللآباد»
گردید .حکومت بریتانیا در سال  0560چند منطقه را تصرف کرد و با سرکوب مقاومتهای محلی و شکست

"تیپوسلطان" به دروازههای دهلی رسید .انگلیسیها بسیاری از رسوم هند را سرکوب کردند که از جمله
اقدامات آنان ترویج زبان انگلیسی در هند بود ،همچنین استفاده از زبان فارسی در ادارات دولتی و دادگاهها
ممنوع شد .مسلمانان این اقدام را توطئهای هدفمند برای از بین بردن فرهنگ ملی و دین شان تلقی نمودند.

پس از سرکوب قیام مردم هند و قتل تعدادی از مسلمانان ،روحانیون پراکنده شدند و این امر باعث شدکه
مدرسه دیوبندیه سرانجام در مسجد «چته» گشایش یابد که هزینه اداره مدرسه توسط عموم صورت
گرفت(.پیریودورانی)25-3 :0890،
نمونه دیگر در عربستان که عامل خارجی ،در رشد سلفیگری تاثیر داشته وهابیت است .نقش مستر
همفرانگلیسی در تشویق محمدبنعبدالوهاب برای تشکیل حکومت بسیار برجسته است .وی میگوید :به
او(عبدالوهاب) میگفتم :من امید بسیاری دارم که روزی اسالم به دست تو تجدید شود ،زیرا تو تنها نجات
دهندهای هستی که امید است به وسیله تو اسالم از این سقوط نجات یابد .با محمد قرار گذاشتم که در تفسیر
060

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

قرآن طبق افکار خودمان بحث کنیم ،و کاری به افکار مذاهب و بزرگان اسالم نداشته باشیم و بدین منوال با
همدیگر قرآن را میخواندیم و در قسمتهائی از آن بحث میکردیم ـ و منظور من از این سبک بحث این بود
که محمد را به دام اندازم ـ و محمد هم مرتب برای آنکه روشنفکری و آزاد فکری خودش را ثابت کند بیشتر
نظریاتی که من میدادم میپذیرفت(همفر)89 :0835،پس از رشد نسبی آئین وهابیت ،محمدبنعبدالوهاب به
محمدبن سعود میگوید :من با تو بیعت میکنم بر این اساس که ریاست و امامت دنیا در دستان تو و فرزندان
تو باشد و ریاست و خالفت دینی مردم در دست من و بعد از من در دست فرزندانم باشد تا
ابدالدهر(الفتح )090 :0833،و همچنین قضیه عبدالعزیز بنسعود است که؛ عبدالعزیز بنسعود رئیس حکومت

عربستان ،به پای "سرپرسیکوکس" افتاد .او اعالم کرد که آقای پرسی کوکس هم پدرم بود و هم مادرم ،او مرا
ساخت و من را از هیچ به این مقام رساند (که رئیس منطقه حجاز هستم) ،برای من مشکلی نیست ،اگر دستور
دهد که نصف عربستان را به او بدهم ،بلکه تمام عربستان را به او تقدیم کنم(.دیکسون)230 : 0995،
با توجه به وهابیت و دیوبندیه به این نتیجه میرسیم که عامل خارجی نیز در رشد سلفیت تاثیر مستقیم
داشته هر چند نباید تاثیر عمده که داخلی است در نظر نداشت ،اما به هر حال نباید از عامل خارجی در رشد
سلفیگری به سادگی عبور کرد .در هر حال داعش در ادبیاتش از «خصمِ نزدیک» نام میبرد(فیرحی
داود )www.iran-newspaper.com،0890،و در عین حال «خصمِ دور» را نیز در نظر دارد.
.2گونهشناسی سلفیگری
با توجه به اینکه رشد سلفیها با بحران خالفت عثمانی تشدید شد ،در مصر ،اندیشمدان مصری بازگشت
به آموزههای اسالمی را پیشنهاد کردند که اساس این نوع سلفیگری با سلفی گریوهابی و حتی سلفیگری
شبه قاره متفاوت بود و هرگز به مواضع و رفتار موردی صحابه و تابعین استناد نمیکردند و بیشتر بر روح دین
و مبانی اسالمی تاکید میکردند .دغدغه اصلی سلفیهای مصری تشکیل حکومت اسالمی است(موسوی علی
زاده)085 :0898
برخی مانند آقای موسوی از پنج گونه سلفی ،شامل؛ تکفیری ،سیاسی ،اصالحی ،جهادی و تبلیغی نام
میبرد .اما به نظر می رسد که این سه گونه سلفی؛ یعنی تکفیری ،سیاسی و اصالحی هم روش تبلیغی خاص
خود را دارند و هم کار خود را به نوعی جهاد در راه خدا میدانند و میتوان سه نوع سلفی را بازشناخت .به
هر حال ما در اینجا از سهگونه سلفیگری نام میبریم که در ذیل به آنها میپردازیم.
 .5-2سلفیگری تکفیری

سلفیگری تکفیری همانطور که از نامش پیداست ،دیگر فرق مسلم را تکفیر میکند و آنها را کافر می-
شمارد .برخی از رهبران این گروه از اصطالح دشمن دور و دشمن نزدیک سخن به میان میآورند و به آیه
 028سوره توبه اشاره میکنند که؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَۀً
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ؛ای کسانی که ایمان آوردهاید! با کافرانی که به شما نزدیکترند ،پیکار کنید! (و دشمن
062

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

دورتر ،شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند! آنها باید در شما شدّت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند
با پرهیزگاران است» .در واقع آنها اصطالح خصمِ نزدیک به کار میبرند و میتوان داعش امروزی را نمونه
اعلی سلفیگری تکفیری دانست.
همچنین دیوبندهایی مانند سپاهصحابه ،لشکر جهنگوی،لشکر طیبه که شیعیان را تکفیر می کنند(موسوی
علی زاده،همان )96 :نیز در شمار سلفیهای تکفیری محسوب میشوند.

برخی مانند آقای فیرحی معتقدند؛ اگر داعش را امتداد "جریان سلفی" محسوب کنیم ،میتوانیم آن را نسل

چهارم سلفیه به حساب آوریم ،که نسل اول آن ،خودش را درادبیات نظایر ابن تیمیه نشان میدهد ،نسل دوم
وهابیها هستند ،نسل سوم را درچارچوب جریاناتی نظیر القاعده و نسل چهارم آن جریانهای تکفیری نظیر
داعش هستند .جریانهای تکفیری یک ویژگی مشترک با بقیهی سلفیها دارند و آن این است که برای تاسیس
زندگی روزمرهشان به سلف و به نص ،یعنی به سنت و قرآن برمیگردند(داعشی شدن دشوار نیست،
 .(www.feirahi.irالبته باید در نظر داشت که همه فرقههای مسلمان حتی خود شیعه نیز رجوع به نص
پیامبر(ص) ،سنت(پیامبر) و قرآن دارند .لذا در جریان سلفی همانطور که ذکرش رفت باید به عامل خارجی
و شرایط زمان نیز توجه نمود .دلیل این مدعا با توجه به آیه شریفه قرآن کریم است که میفرماید« :وَاعتَصِموا
بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقوا وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا
وَکُنتُم عَلى شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَکُم مِنها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُم آیاتِهِ لَعَلَّکُم تَهتَدونَ ؛ و همگى به ریسمان خدا
(به دین و کتاب و آورندگان وحى) چنگ زنید و پراکنده نشوید ،و نعمت خدا را درباره خود به یاد آرید آن
گاه که با هم دشمن بودید پس میان دلهاى شما الفت افکند ،پس به نعمت او برادر یکدیگر شدید .و شما بر
لب گودالى از آتش بودید پس شما را از آن برهانید .خداوند این چنین نشانههایی(توحید و قدرت و
حکمت)خود را براى شما روشن مىکند شاید هدایت یابید» (آلعمران،آیه )058که داعش از این امر غافل
مانده و لذا در اینجا عامل خارجی نقش فعالی را ایجاد میکند.

بنابراین؛ سلفیگری تکفیری چند ویژگی مهم ازجمله؛ "تمرکز و توجه بیشازحد به سلف و نص"" ،عمل
گرایی از هر طریق حتی ترور"" ،برترانگاری افراطی خود به مثابه یا پارادایم"" ،توجه به مرز کشورهای اسالمی
و حمله به دشمن نزدیک(خصمِ نزدیک) با توجه به دسترس نبودن دشمن دور(خصمِ دور) یعنی صلیبیون"

میتوان اشاره داشت.
 .4-2سلفی گری سیاسی
سلفیگری سیاسی سعی دارد از راههای سیاسی و مبارزاتی وارد شود .این نوع سلفیگری بیشتر در شکل
احزاب و بعضاً به صورت مسالمتآمیز سعی دارند قدرت را قبضه نمایند و بهنسبت معتدلتر میتوانند در
جامعه عرض اندام نمایند ،هرچند احزاب تندی نیز در میان آنها پیدا میشود.
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در واقع سلفیگری سیاسی با وجود داشتن هدفهای اعتقادی ،بیشتر در پی هدفهای سیاسی از راه
سیاسی برای کسب قدرت سیاسی در تالش هستند .هرچند حتی در این گروه که اخوانالمسلین نماینده تمام
عیار آن است ،اعتقاد به سازمان نظامی نیز بعضاً در بین برخی از افراد آنها دیده میشود .از نمونههای سلفیگری
سیاسی میتوان به حزب جمعیت دارالعلمای پاکستان اشاره کرد(موسوی علی زاده،همان050 :و )052از
ویژگیهای بارز این نوع سلفیها میتوان به «روش مبارزاتی قانونی آنها»« ،توجه به مسائل بین المللی»،
«همگرایی و تاکید بر افزایش اتحاد بین کشورهای اسالمی» و «قانونمداری» اشاره کرد.
 .9-2سلفی گری اصالحی
این نوع سلفیگری در واقع به دنبال اصالح امور جامعه اسالمی هستند ،یعنی اوال حکومت حاضر را
میپذیرد و دوم اگر کاستی در نظام و حکومت باشد سعی دارد آن را اصالح کند و در واقع آن را مورد نقد و
بررسی قرار دهد که در برخی موارد هم در عقاید و هم در مسائل سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی وارد
میشوند .در واقع سلفیگری اصالحی در پی یافتن و همچنین رفع این سوال است که علت عقب ماندگی
مسلمین چه مواردی است؟ و چگونه می توان آن را اصالح کرد؟ اندیشه های اقبال ،عبده ،سید جمال ،شیخ
شلتوت را در زمره اندیشههای اصالحی جای میگیرد.
با توجه به گونهشناسی سلفیها باید در نظر داشت که هر سه گونه سلفی ،یعنی؛ تکفیری ،اصالحی وسیاسی
بهگونهای میتوان نماینده سه جنبش وهابیت ،دیوبندی و اخوانی دانست ،هرچند نمیتوان مرزبندی دقیقی را
برای آنها ارائه داد اما تا حدودی در عمل اینگونه نشان دادهاند .البته در مورد دیوبندیه این دقت کمتر میتوان
مورد تدقیق قرار داد.
 .2سناریوهای محتمل سلفیها
اینکه چهچیزی تصمیمی خوب را میسازد ،امری کماهمیت نیست .پس از اتخاذ یک تصمیم ،شرایط تغییر
میکند و هرگز نمیتوان پی برد اگر تصمیم اتخاذ شده متفاوت بود چه اتفاقی میافتاد .در تحلیل نهایی سناریو،
سازمان(گروه) خواهان رسیدن به اهداف خود است و نیاز به انطباق منحصر به فرد با محیط تغییر دارد .هدف
راهبردسازی توسعه سیاستها ،راهنمای رفتار فردی در افراد سازمان است به نحوی که کل نظام به انطباق
خوب و منحصر به فرد برسد و آن را حفظ کند(.وندر هیدن80 :0890 ،و)89در سناریوسازی توجه به آینده-
پژوهی هست.
در اینجا با توجه به اهمیت سلفیهای تکفیری که داعش نماینده امروزی آنها میباشد و چالشهایی را در
سطح جهان به وجود آورده ،بیشتر آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .5-2سودای تشکیل حکومتاسالمی
بیشک ،غرب و بهخصوص آمریکا(عامل خارجی) از عوامل رشد سلفیگری تکفیری در خاورمیانهاند که
از سالهای قبل با برنامهریزیهای در پیاهدافشان هستند .عامل خارجی از طریق فتنه مذهبی به عنوان کم
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هزینهترین و بهترین نفوذ در جریان اسالم است که فتنه ترکیبی از از سه ضلع "ارهاب"" ،انغالق" و "تکفیر"
است که دو ضلع تکفیر و انغالق از نظر تئوریک بوده و ارهاب جنبه عملیاتی آن است(.نباتیان ،شیخ
حسینی22 :0898،و )28ادعای این استدالل روی کارآمدن دولت شیعی در عراق بود که عربستان و آمریکا از
این امر احساس خطر کرده بودند .این امر در واقع عامل خارجی در رشد تکفیریها است.
با سقوط صدام در سال  ،2558عراق و منطقه وارد مرحله جدیدی شد .با منحل شدن ارتش و نهادهای
سیاسی زمان صدام ،آمریکا با تشکیل شورای حکومت انتقالی فعالیتهایی را برای تاسیس دولت و ساختارهای
جدید عراق انجام داد .با تصویب قانون اساسی جدید در سال  2550هر چند دولت مردمی عراق شکل گرفت
اما شکافهای قومی ،مذهبی زمینه های اجتماعی و تاریخی ،شرایطی را به وجود آورد که حاکمیت این کشور
تحت تاثیر قرار گرفت(شیخحسینی28 :0898،و )24و شاهد حضور جدی "الزرقاوی" در سال  2554و بیعت
با اسامه بن الدن در عراق بودیم(رنجبرشیرازی و دیگران )05 :0898،در اینجا باید به عامل داخلی در گسترش
و نفوذ سلفیهای تکفیری توجه کرد که در واقع شکافهای قومی ،بحرانهای داخلی از مهترین عوامل داخلی
در رشد سلفیگری تکفیری در عراق و منطقه هستند .باید درنظر داشت که ساختار فکری و عملی داعش،
مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسالم است که ریشه آن را باید در مسائل عقیدتی ،منابع مادی و
انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی که به دنبال دولتسازی بوده یافت(نظری و السمیری.)56 :0894،
توجه به عامل خارجی وقتی پررنگتر میشود که عربستان با حمله به یمن ،درواقع بیانگر این امر بود که
حمایت جدی از شرایط هرجومرج گونه منطقه دارد و سعی دارد از آن استفاده کند .حمایت عامل خارجی در
رشد سلفیگری تکفیری در یمن از طریق حمایت معنوی و مادی و همچنین جلوگیری از روری کارآمدن
نیروهای مقاومت و انقالبی الحوثیها در یمن باید مدنظر قرار داد .شاید به نظر آید که حمله غربیها و روسیه
به مواضع داعش نابودکننده باشد اما این امر نامحتمل به نظر می آید چرا که اتفاقات اخیر ،یعنی حمله عربستان
به یمن معادالت را به گونه دیگر رقم زده و این جریان امروزه با رشد سلفیها در یمن رو به افزایش است.
ریاض با تأسیس و حمایت از مدارس وهابی در کشورهایی مانند سوریه ،عراق،پاکستان ،بحرین ،یمن به
نوعی زمینههای فکری آنها را تأمین و با حمایتهای مالی سعی در سدشدن از محور مقاومت و شیعه
است.گسترش شیعههراسی ،ایرانیهراسی در واقع در راستای حمایت از سلفیها در منطقه می باشد(.ترکی،
 )69 :0892برهم زدن نظم منطقه با تأمین ابزارهای جنگی برای تکفیریها و رشد این گروهها در سوریه ،عراق
و یمن و همچنین همراهی عربستان و قطر اقداماتی است برای تضعیف محور اتحاد ایران -سوریه(راهبرد
عربستان )www.eshraf.ir،0898،به منظور تقویت حکومت داعش است .عربستان حتی با طراحی توطئه نفتی
علیه ایران و همچنین حمایت این کشور در دفاع از سهمیه اوپک در بازار جهانی به قیمت کاهش بهای نفت
برای همسو شدن با رژیم صهیونیسی(نجاتی ،بازتاب انقالب اسالمی (www.ensani.ir،و حمایت از بیثبات
کردن منطقه است .عربستان(عامل خارجی) با توجه به انقالبهای چندسال اخیر در مصر ،تونس و لیبی،
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سیاست خصمانهای نسبت به ایران اتخاذ کرده و ایران برای همسایگان بالفصل خود در شبه جزیره عربستان
و خلیج فارس ،چارچوب داوری کامالً جدیدی آفریده است(.اسپوزیتو )008 :0833،بنابراین،وجود داعش هر
چند ممکن است در کوتاه مدت برای عربستان زیان آور باشد اما عقاید تکفیری برای آنها ارزشمند است ،لذا
تا زمانی که بحران سوریه برای ایران صدمه زننده باشد غرب و عربستان از حمایتهای خود دست بر نمیدارند
و جریان تکفیری در سوریه و عراق خواهند ماند(سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف آبادی )205 :0894،البته در
این رابطه باید به نقش روسیه نیز توجه کرد که در سیاست خارجی روسیه چرخش صورت گرفته و ماندن
داعش و تشکیالتی شدن قوی داعش برای روسیه زیانبار است.
جریان به نسبت خفیفتر از شکلگیری دولت داعش ،تقسیم سوریه بین گروههای معارض و ملی است،
تقسیمی که اوال متناسب با جمعیت هر گروه و ثانیا بر اساس مکانیسمی دموکراتیک و ثالثا رهبری تشریفاتی
بشار اسد باشد(که همگی به دولت سازی داعش کمک مینماید) .شکی نیست که استواری و تثبیت ارزشها
و نهادهای دموکراتیک در عراق و سوریه به سهولت صورت نخواهد گرفت و زمانبر و هزینهافزا است ،بنابراین
برای تشکیل حکومت داعش جنبه دموکراتیک محتملتر به نظر میرسد(ساسانیان )00 : 0898 ،و آنهم با نفوذ
در آینده پارلمان و پستهای مدیریتی و آنهم نه توسط این مهرههای فعلی بلکه افرادی مایل به این نوع طرز
فکر.
 .4-2فروکش کردن جریان سلفیتکفیری

این سناریو با نگاهی تاریخی باید به آن پرداخت .یعنی اگر به خوارج ،ابنتیمیه ،عبدالوهاب ،شاه ولیاهلل-

دهلوی نگاهی تاریخی داشته باشیم ،میبینیم در برههای از زمان قدرت گرفته و بعد از مدتی فروکش کردند.
هر چند هرگز به طور کامل از بین نرفتهاند و موجودیت خود را تا به امروز حفظ کردهاند؛ اما به مانند "آتش

زیر خاکستر" هستند ،یعنی به طور کامل از بین نرفته و نمیرود و با توجه به افراط نمیتوانند قدرت را در
روندی آرام بهدست گیرند ،به گونهای که در عربستان ،شاهد رویکردهای چندگانه در تصمیم گیریها هستیم
و به نوعی می توان از آن به عنوان سردرگمی و فروکشی جریان سلفی یاد کرد .عربستانی ها دو برخورد
متفاوت در منطقه دارند .در سوریه از اقدام امریکا جانب داری میکنند ،ولی در عراق ،فعال تحت فشاری که
وجود دارد و جوی که علیه داعش اوج گرفته است ،سکوت کردهاند و ریاض هماهنگی چندانی با واشنگتن
در مسئله عراق ندارد(اختالف در رویکردهای عربی02،مهر  )peace-ipsc.org،0892از آنجایی که رشد
سلفی گری دو جنبه داخلی و خارجی دارد ،هر گاه کشورهای حامی سلفیگری دست از حمایت خود از آنها
بردارد ،سلفیگری فروکش کرده و هرگاه از آنها حمایت نمایند با توجه به زمینههای داخلی در عراق و سوریه
رشد آنها میسر میشود .بنابراین سناریوی فروکشی سلفیگری به عامل خارجی نیز وابسته است و هرگاه
کشوری مانند عربستان با توجه به حفظ موازنه قوا و رهیافتهای مشارکت(کوشکی و محمدی)0894 ،شرایطی
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ایجاد کند ،رشد تکفیریهای منطقه مانند داعش و النصره شیوع پیدا میکند و هر موقع الزم ببیند دست از
حمایت خود از آنها بر میدارد که در واقع نوعی فروکش شدن قدرت سلفیهای تکفیری محسوب میشود.
 .9-2نابودی سلفی تکفیری
نابودی کامل سلفی تکفیری امری شاید غیرممکن باشد .اگر تکفیر و ترور را در یک راستا ببینم ،شاهد این
امر هستیم که در طول تاریخ بشریت هم ترور وجود داشته هم تکفیر .نابودی گروههای تکفیری مانند داعش
شاید ممکن باشد اما بی شک طرز فکر این طیفها از بین نخواهد رفت چرا که دو عامل عقیدتی(عامل داخلی)
و حمایت دیگران(عامل خارجی) با توجه روند تاریخی و عقیدنی این طرز فکرها از بین نخواهد رفت.
سلفیتکفیری تا جایی که توانسته سعی کرده در امور سیاسی و اعتقادی نفوذ خود را به هر طریق ممکن
سازد؛ از خوارج و تا به امروز وهابیت و داعش .شیوههای آنها ترور ،تعصب زیاد ،نزدیک شدن به کفار(دشمن
مسلمین) و کمک خواستن از آنها ،هر چند در ارتباط با خوارج و ابن تیمیه شاید نتوان شواهد تایخی یافت،
اما باید این انتظار را داشت که تکفیریها به مانند گذشته در برهههایی از زمان توانستهاند حکومت خود را
تثیبت نمایند و بعضاً به دلیل خشونت و تعصب بیش از حد نتوانستهاند ثابت پیدا کنند و همیشه گروه های
متعدل تر از درون آنها برای مبارزات سیاسی وارد عرصه شدهاند .بنابراین سلفیتکفیری هیچگاه از بین رفتنی
نیست .استدالل مورد ادعا در مورد حکومت مرسی است که با یکجانبهگرایی و نادیده گرفتن رقبا و همچنین
تحوالت منطقه(باشگاه خبرنگاران جوان08،فرورین  )0898نتوانست دوام بیاورد ،اما همچنان طرفداران آن به
طور کامل از بین نرفتند.
 .6نتیجه گیری
این مقاله با توجه به دید تاریخی که به سه جنبش وهابیت ،دیوبندی و اخوانی داشته ،جریانهای سلفی را
مورد مداقه قرار داد .در بررسی هر سه جنبش شاهد حضور سه تیپ سیاسی ،اصالحی و تکفیری هستیم که
البته به طور دقیق نمیتوان مرزبندی دقیقی برای آنها قائل شد .هرکدام از سه جریان ،گفتمانهای را برگزیده
و تمرکز خود را بیشتر بر آن نهادهاند و در روند تاریخی خودشان با توجه به عامل داخلی و خارجی تیپهای
مختلفی را در خود جای میدهند .به فرض مثال دیوبندیها عالوه بر بازگشت به اسالم ،عامل خارجی(استعمار)
در تشدید نقش آن جلوه مهمی دارد و یا در جریان اخوان که به نظر علمیتر و از راههای سیاسی و دیپلماتیک
وارد می شود و یا جریان سلفیتکفیری نقش ترور ،رعب و وحشت همیشه در آن به چشم میرسد.
بنابراین در سناریوسازی برای سلفیها باید به نقش عامل داخلی و خارجی توجه ویژه داشت و این امر
زمانی چشمگیرتر میشود که حمایتهای نظامی و سیاسی غرب را در نشستهای ژنو برای ماندن داعش در
منطقه و رفتن بشار اسد از سوریه یادآور شد.
در اینجا سه سناریو برای سلفیها (به خصوص تکفیریها) که شامل "نابودی کامل"" ،فروکش کردن

سلفیها" و "دولت سازی" به منظور قدرتیابی آنها مورد بررسی قرار گرفت .برای دولت سازی ،باید این
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نکته را مدنظر قرار داد که در تعریف دولت عناصر حقوقی از جمله؛ حاکمیت،مردم ،سرزمین و دولت مهم
است .همچنین دولت سازی روندی تاریخی دارد نه اجباری و مقطعی که در رابطه با سلفیتکفیری به خصوص
داعش و دولتسازی و دستیابی آنها به قدرت ،این سناریو محتمل به نظر نمیرسد و این به معنای این است
که داعش به عنوان یک پارادایم نمیتواند دولت تشکیل دهد و اگر به مرحله دولتسازی برسد تاب و تحمل
رابطه برقرار کردن با نظام جهانی را نخواهد داشت و آن به دلیل امنیتزدایی آنهاست .اگر سلفیگری تکفیری،
(نمونه :داعش) رشد داشته به دو دلیل داخلی و خارجی بوده است .لذا سناریوی دولت سازی برای داعش
منتفی است.
سناریوی دوم سرکوب کامل سلفیتکفیری است که به نظر میرسد امری ناممکن است .شاید بتوان تضعیف
آنها را دید ،اما انهدام آنها کاری ناشدنی به نظر میرسد .اگر ترور و رعب را یکی از ابزارهای جریان تکفیری
بدانیم در تاریخ اسالم شاهد ترور و رعب از سوی فرقهها بودهایم ،هیچگاه سرکوب کامل آنها وجود نداشته
است .امروزه این مفروض وقتی کاملتر می شود که در عرصه جهانی شدن،گروههای تروریستی از جمله
داعش را در شمار گروههای ذینفوذ در نظام جهانی به شمار میآوردند و با وجود قوانین سفت و سخت از
سوی برخی کشورهای غربی مانند آمریکا ،شاهد حمایت خود این کشورها از این گروهها هستیم که در این
رابطه ارتباط مستقیم با منافع ملی(عامل خارجی) مد نظر است .بنابراین این گروهها با حفظ هویت خود سعی
در معتدل سازی خود خواهند داشت و هرگاه عرصه را برای رقابت نابرابر بدانند ،ممکن است به کارهای
تروریستی روی آورند.
بنابراین در دل جریان سرکوب و فروپاشی سناریوی سوم یعنی فروکشی روی میدهد و آن در سه زمان
رخ میدهد؛ اول عرصه رقابت مهیا شود و تا حدودی بتوانند به اهداف خود در جامعه برسند که در این صورت
به ایجاد رعب کمتر میپردازند و بیشتر سرگرم امورات جامعه هستند ،دوم؛ هرگاه احساس کنند که روند جاری
در جامعه خالف عقاید ،نص و سنت نیست .و سوم آنکه هرگاه با توجه به شرایط جامعه نتوانند به اهداف

خود در جامعه دست یابند یعنی حتی با "ارهاب"" ،انغالق" و "تکفیر" نتوانند کاری را از پیش ببرند که می
توان از آن سرکوب موقت یاد کرد .لذا محتملترین سناریو برای جریان سلفیتکفیری بهخصوص داعش به
عنوان نماینده فعلی این گروه ،فروکشی است که به نوعی حضور همیشگی خواهند داشت و به دنبال فرصت
برای ورود هستند و این فرصت وقتی ایجاد میشود که با توجه به بحرانهای داخلی و کمک خارجی مسیر
هموار شود.
منابع و ماخذ
 .0قرآن کریم.
 .2گفتگو با قاسم محبعلی02(.مهر«.)0892،اختالف در رویکردهای عربی در نگاه به ائتالف ضد داعش» ،سایتpeace-
ipsc.org

063

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

.8
.4
.0
.6
.5
.3
.9
.05
.00
.02
.08
.04
.00
.06
.05
.03
.09
.25
.20
.22
.28
.24
.20
.26
.25
.23
.29
.85
.80

 42و  42آبان 5932

اسپوزیتو ،جان ال« .)0833( .بازتاب انقالب اسالمی» .تهران :انتشارات باز ،چاپ سوم.
بررسی نفش اخوان المسلمین در مصر ،سایت www.khosroshahi.org
پیری محمد و دورانی عبدالفغور« .)0890( .پیدایش تفکر دیوبندی در هندوستان و تأثیر آن بر بلوچستان ایران» .فصلنامه
مطالعات شبه قاره .سال چهارم .شماره سیزدهم.
تابان ،جعفر« .)0838( .اجمالی از افکار ابن تیمیه و نقدآن» .فصلنامه انسانپژوهی ،پاییز  - 0838شماره ( 0از  39تا .)054
ترکی ،هادی « .)0892( .انقالبهای عربی و سیاست خارجی ایران ،فرصتها و تهدیدها» .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
باقرالعلوم(ع).
حلبی ،علی اصغر« .)0895(.تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسالم» .تهران :دانشگاه پیام نور.
داعشی شدن دشوار نیست؛ سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهایتکفیری،سایتwww.feirahi.ir
دانش پژوهان« .)0838(.شکل گیری ،اهداف و استراتژی اخوان المسلمین» بهار و تابستان  ،0838شماره .0
دیکسون( ،)0995الکویت و جاراتها،ج.0
راهبرد عربستان در قبال هژمونی منطقهای ایران و جنگ نیابتی در سوریه چیست؟ ( ،)0898سایت www.eshraf.ir
ربیعی فر ،احمد( .بی تا)« .سلفیه و امواج بیداری اسالمی» ،سراج منیر.
رنجبرشیرازی ،امیر و همکاران« .)0898( .جریان شناسی داعش» .مرکز مطالعات فرهنگی بینالمللی ،مطالعات منطقهای،05چاپ
اول ،ناشر سخنوارن.
ساسانیان سعید .)0898(.ایران و مقابله با داعش ،مانور نظامی یا زمینهسازی دیپلماتیک؟ .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
سبحانی،جعفر « .)0865( .آیین وهابیت چیست؟و پایه گذاران آن کسیت؟» رشد آموزش معارف اسالمی ،شماره .0
سمیعی اصفهانی ،علیرضا و محسن شفیعی سیف آباد « .)0894( .آینده گروهکهای تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت
سوریه و عراق» .فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست خارجی ،سال چهارم ،شماره چهارده.
شیخ حسینی ،مختار« .)0898( .زمینههای رشد تروریسم در عراق» .بی جا ،مجمع جهانی اهل بیت(ع).
الفتح ،عارف مرتضی .)0833(.إلیجاز فی تاریخ البصره و اإلحساء و نجد و الحجاز ،جامعه المصطفی العالمیه ،جلد.0
فیرحی داود« ،رمزگشایی از مفهوم «خصم نزدیک» در ادبیات داعش» .تاریخ دسترسیwww.iran-،0890/6/08
.newspaper.com
کوشکی محمدصادق و جواد محمدی« .)0894( .سیاست خارجی در غرب آسیا :بررسی روابط معاصر عراق و عربستان».
انتشارات خرسندی.
وندر هیدن کیس« .)0890(.سناریوها هنرگفتگوی راهبردی» .ترجمه مسعود منزوی ،تهران:موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع
دفاعی.
گفتگو با حجتاالسالم مهدی فرمانیان «جریانشناسی سلفیگری؛ از وهابیت تکفیری تا اخوان المسلمین».
www.tasnimnews.com.
مروری بر دالیل سقوط حکومت اخوانی مرسی08( .فروردین  .)0898سایت :باشگاه خبرنگاران جوان
معدل ،منصور« .)0832(.طبقه سیاست و ایدئولوژی در انقالب» .ترجمه دکتر محمد ساالر کسرایی مرکز(باز(.
موسوی علی زاده ،مهدی« .)0895( .تبارشناسی سلفی گری و وهابیت» .چاپ ششم ،جلد یک ،آوای منجی قم.
موسوی،محمد« .)0895(.اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران».تهران :دانشگاه پیام نور.
نباتیان ،محمد اسماعیل و مختار شیخ حسینی« .)0898( .زمینههای فکری سیاسی بعثی تکفیری داعش» قم :مجمع جهانی اهل
بیت.
نجاتی « .بازتاب انقالب اسالمی بر عربستان» ،سایتwww.ensani.ir
نظری علی اشرف و عبدالعظیم السمیری«)0894(.بازخوانی هویت دولت اسالمی در عراق و شام(داعش) :فهم زمینههای فکری
و سیاسی-اجتماعی»،فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،سال هفدهم ،شماره .63
همفر« .)0835( .مزدوران انگلیس :خاطرات جاسوس انگلیسی در کشورهای اسالمی» .ترجمه ،قم :الماس.

069

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسالم؛
مورد :آموزشهای مذهبی در پاکستان
فرزانه تومانی ،5دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن جانپرور ،استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
مذهب با توجه به اینکه نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا میکند و به صورتهای مختلف بر هویت آنها تأثیرگذار
است و از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .فراگیری و انتقال آن از طرق مختلف از سوی خانوادهها ،گروهها و حتی
حکومتها صورت میگیرد .با توجه به اینکه آموزش سبب شکلدهی به هویت مذهبی افراد شده است بررسی آموزش-
های مذهبی یک ضرورت میباشد .در این میان ،آموزشهای مذهبی در بین مردم کشور پاکستان از اهمیت بسزایی
برخوردار است ،به گونهای که در دوران حکومت ضیاءالحق برای اولین بار در تاریخ پاکستان ،حکومت به حمایت مالی
از توسعه آموزش های مذهبی دست زد .هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش بر بحران مذهبی در فضای
کشور پاکستان میباشد .مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزشهای مذهبی غیررسمی در فضای کشور پاکستان
میباشد .بر این مبنا ،مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای انجامشده است.
در این پژوهش نتیجهگیری شده است که آموزشهای مذهبی که توسط خانواده که به عنوان واحد بنیادین جامعه و
کانون اصلی رشد و تعالی انسان ،و رسانه که بخش جدایی ناپذیر از زندگی مخاطبان است ،موجب شکلگیری بحران
مذهبی در کشور پاکستان شده است و عواملی مانند افراطگرایی فرقهای و گروه طالبان هم در شکلگیری بحران مذهبی
تاثیرگذار بودهاند.
واژگان کلیدی :آموزش ،بحران ،مذهب ،جهان اسالم ،پاکستان

 -5مقدمه
جهان اسالم سرزمینی با ترکیبی متنوع از نظر انسانی و طبیعی را شامل میشود و با توجه به توانمندیهای
مهم ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی آن ،دارای قابلیتهای فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت
در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است .جهان اسالم در بر دارنده مذاهب و فرقههای مختلف است که به لحاظ
هم مرز بودن با تمدنهای دیگر در طول تاریخ شاهد منازعات و کشمشهای مختلف مذهبی و یا درونی بوده
1
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است .امروزه نیز توجه به برخی آرا و افکار به خصوص نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون که برخی از
مرزها جهان اسالم را خونین میپندارد ،تحوالت جاری جهان را تا حدودی مبین این نظریه میتوان دانست.
جنگ مذهبی در پاکستان -درگیری دولت در ایالت مسلماننشین سینک کیانگ چین ،ادامه برخوردها در
سرزمینهای اشغالی و احتمال از سر گیری تشنجات و درگیریها در مرزهای جنوبی لبنان -آشفتگی افغانستان
و عراق -جنگ دولت عربستان در صعده یمن -درگیریهای سودان -سومالی -تشنج دوباره آذربایجان و
ارمنستان بر سر منطقه قره باغ و  ...از جمله بحرانهایی است که جهان اسالم با آن مواجه است .اگر چه اغلب
مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان هستند اما در واقع
چنین امری با چالشهای متفاوتی روبرو است .از دیر باز ،دین و مذهب از عوامل مهم چالش در شبهقاره هند
و مورد توجه قدرتهای سلطهطلب بوده است .تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید خودساخته و ترویج آن در بین
مسلمانان سیاستی بود که میتوانست از شکلگیری اتحاد در بین مسلمانان جلوگیری نماید ،به گونهای که هر
فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و دیگران را مرتد ،کافر و واجب القتل پندارد .جمهوری اسالمی پاکستان ،از
لحاظ نقش سیاسی و استراتژیک و موقعیت مذهبی و فرهنگی خود در جهان کنونی ،یکی از مهمترین کشورهای
اسالمی به شمار میرود .افراطگرایی فرقهای در پاکستان به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی این کشور تبدیل
شده است .پاکستانیها سالها بر خشونتهای فرقهای چشم بستند ،چرا که قربانیان آن عمدتاً از اقلیتهای
مذهبی (شیعیان ،احمدیها ،هندوها،بوداییها و سیکها) بودند .افراطگرایان فرقهای ،بی توجهی اکثریت را
حمل ب ر تائید اعمالشان تلقی و دایره اهداف خود را آنقدر گسترده کردند که حتی اکثریت سنی را هم که با
دیدگاههای مطلقگرای آنان درباره ایمان ،جامعه و دولت موافق نبودند ،هدف قرار دادند .آرمان بنیانگذاران
پاکستان ،تأسیس کشوری بود که مسلمانان و سایر اقلیتهای مذهبی شبهقاره بتوانند در آن آزادانه به دین خود
و در صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند .اما وضعیت خشونتبار روابط میان فرقهای ،پس از گذشت شش
دهه از استقالل این کشور ،حاکی از عدم تحقق کامل چنین آرمانی است .کشور پاکستان به نام دین اسالم و
کشور خاص مسلمانان شبهقاره هند اعالم استقالل نمود ،نقش بسزایی در این کشور ایفا میکند .با این حال
پاکستان از معدود کشورهایی است که جز دین مشترک آن ،هیچ یک از عناصر تشکیلدهنده"دولت -ملت" را
در محدوده سرزمینی دارا نبوده و سعی دولت پاکستان برای استفاده از عامل مذهب به منظور همگرایی گروهها
و فرقههای مختلف مذهبی بی نتیجه مانده و تاریخ این کشور با درگیریهای قومی و مذهبی پیوند خورده
است .آموزش مذهبی در پاکستان از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونهای که در دوران ضیاءالحق برای
اولین بار در تاریخ پاکستان ،حکومت به حمایت مالی از توسعه آموزشهای مذهبی دست زد و پرداخت زکات
در طول دوران حکومت ضیاءالحق برای تامین هزینه مدارس مذهبی برای شهروندان پاکستانی اجباری شد
(عطایی و شهوند .)90 :0890 ،هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزشهای غیررسمی بر شکلگیری
بحران مذهبی در کشور پاکستان است و در این راستا به بررسی تأثیر اهمیت آموزش مذهبی در خانواده،
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اهمیت آموزش با استفاده از رسانه و به بررسی شکلگیری گروه طالبان و افراطگرایی فرقهای در پاکستان
پرداخته شده است.
 -4روش تحقیق
مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای انجام شده است .مقاله حاضر
به بررسی تاثیر آموزش غیررسمی بر شکلگیری بحران مذهبی در کشور پاکستان میپردازد.
 -9مباحث نظری
آموزش کلیهی مساعی و کوششهایی است که جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی و
حرفهای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام
وظایف و مسئولیتهای شغلی صورت میگیرد .بی تردید ،آموزش در زندگی بشر از اهمیت ویژه برخوردار
است چرا که آموزش ،سازندگی ،بهبود و تعالی انسان را به همراه دارد .مقام شامخ انسان در پرتو آموزش
صحیح ،متجلی میشود و در مقاب له با آفات عظیم اجتماعی از قبیل خرافات و نیز وابستگی در ابعاد مختلف
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی مصونیت مییابد و استعدادهای او از این طریق شکوفا میگردد .با وجود این،
آموزش یکی از پیچیدهترین وظایف در ادارهی امور هر سازمان است (بهروزی.)0 :0834 ،
«آموزشهای رسمی» ،با اهداف و محتوای مشخص از قبل تدوین شده ،آموزش کودکان ،نوجوانان و
جوانان را به عهده دارند .این آموزشها در قالب فعالیت نهادها و سازمانهای رسمی آموزشی همچون مدرسه
و دانشگاه قابل شناسایی است .در این راستا ،وجود کتابهای درسی مصوب و برنامههای درسی مشخص و
از قبل تدوین شده ،و نیز وجود معلم و متعلم در فضاهای آموزشی ،از جمله مهمترین شاخصها و مالکهای
شناسایی آموزش رسمی تلقی میشود.
«آموزشهای غیررسمی» بر خالف آموزشهای رسمی ،الزاماً با کتابهای درسی مصوب و سرفصلها و
برنامههای درسی مشخص و معین همراه نیستند و در این آموزشها ،کار انتقال پیامهای آموزشی و تربیتی ،از
طریق رسانههای ارتباطی و مراکز غیررسمی در امر آموزش به انجام میرسد .آموزش غیررسمی در سطح بسیار
وسیعی در ایران ارائه میشود و از عمدهترین آنها میتوان به برنامهها و فعالیتهای هنری صداوسیما جمهوری
اسالمی ،مساجد کشور ،شهرداریها ،نهضت سوادآموزی و ...اشاره کرد (باقری.)8 :0835 ،
جهان اسالم سرزمینی با ترکیبی متنوع از نظر ویژگیهای انسانی و بسترها و شرایط طبیعی را شامل
میشود .اگر چه به لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی ،جهان اسالم دارای قابلیتهای فراوانی برای
تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و
زمینههای بروز اختالف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی ،تفاوتهای مذهبی ،قومی ،اندیشه و
نظام سیاسی ،عدم استقالل و وابستگیهای سیاسی و اقتصادی ،تعارضات سرزمینی ،رقابت داخلی قدرتهای
برتر جهان اسالم ،وجود پیمانهای سیاسی -امنیتی با قدرتهای بزرگ و بازیگران فرا منطقهای و  ...متأسفانه
052

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایستهای نشده است .در کنار عوامل واگرایی ،عوامل و زمینههایی چون
اشتراکات دینی و تمدنی ،تجانس و همگونی ساختاری و کارکردی ،منافع و نیازهای مشترک ،احساس تهدید
مشترک و  ...وجود دارند که میتواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسالم نقش مؤثری ایفا کند (حافظنیا
و زرقانی.)0 :0895 ،
کشور پاکستان قدمتی چند هزار ساله دارد و تاریخ آن عمدهی تاریخ هند و ایران است .این کشور دارای
فرهنگی غنی و آداب و رسوم فراوانی است که سابقهای بیشتر از یونان دارد .پاکستان با پستی بلندیهای وسیع،
سرزمین های حاصلخیز و سیراب شده از رودخانه سند ،مرکز اجتماع سه سلسله جبال بزرگ هیماالیا ،قراقرم
و هندوکش است (صافی .) 60 : 0855 ،جمهوری اسالمی پاکستان از شمال با افغانستان و چین ،از شمال
غربی با افغانستان ،از شمال شرقی و مشرق با هند و از مغرب با ایران همسایه است و از جنوب و جنوب
غربی نیز به دریای عمان محدود میشود .پاکستان از سرزمینهایی تشکیل یافته که پارهای بودند از آنچه که
آن را هند میخواندند و اکنون به نام شبهقاره هند-پاکستان مشهور است (صارمی نایینی و همکاران:0839 ،
 .)05پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده جمعیت مسلمان است .طبق آمار تخمینی
سال  )2553( 0835پاکستان با جمعیتی حدود  052میلیون تن ،ششمین کشور پرجمعیت از نظر نرخ رشد
جمعیت است .نزدیک به  45درصد از جمعیت  052میلیونی پاکستان زیرخط فقر زندگی میکنند که این آمار
مربوط به قبل از سیل پاکستان است و فجایعی که سیل پاکستان به بار آورد خود گویای رشد این آمار خواهد
بود .نرخ بیسوادی در این کشور حدود  63درصد است و تنها  85درصد از بچهها به مدرسه راهنمایی وارد
میشوند (احمدی و بیداهلل خانی .)0 :0895 ،علیرغم تالشهای گسترده برای مبارزه با بیسوادی ،به علت
افزایش جمعیت ،عدم تعمیم آموزش همگانی ،عدم استقبال الزم از کالسهای سوادآموزی به ویژه دختران و
زنان ،به خصوص در ایالت بلوچستان پاکستان ،درصد بیسوادی زیاد است .در پاکستان چهار قوم بزرگ و
مهم به نامهای پنجابی ،بلوچ ،سندی و پاتان (پشتون) وجود دارد و زبان اردو ،زبان ملی و تکلم است که بیش
از  05درصد لغات آن را ،لغات فارسی تشکیل میدهد .زبان انگلیسی ،زبان رسمی و دیوانی کشور و زبان
آموزشی دانشگاهها ،کالجها و بعضی از مدارس است و آموزش زبان انگلیسی در اکثر مدارس خصوصی ،حتی
در کودکستانها مورد توجه است .پایتخت کنونی پاکستان ،اسالم آباد است (صافی.)60-50 : 0855 ،
 -2یافتههای تحقیق
 -5-2آموزشهای مذهبی در پاکستان
الف) آموزش مذهبی در خانواده

توجه به خانواده در نظام کنونی جهان جایگاه ویژه و برجستهای یافته است ،دلیل این امر به شرایطی
برمیگردد که این نهاد به لحاظ تربیتی بر اعضاء و افراد خانواده اثر میگذارد و فقدان اصالت و استحکام و
خطر از هم پاشیدگی آن ،جامعه جهانی را تهدید میکند .واقعیت آن است که هیچ نهادی همچون خانواده در
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تأمین نیازهای روانی فرد به ویژه نیازهای عاطفی مؤثر نیست ،جو عاطفی در اشکال مختلف در روابط اعضای
خانواده با یکدیگر تجلی مییابد (بهروزی.)0 :0834 ،
جامعه شناسان و مردم شناسان پس از مدتها مطالعه و تحقیق و تتبع «خانواده» را در جوامع مختلف جهان
به سه گروه کلی تقسیم کرده اند که عبارتنداز :الف  :خانواده مشترک و هم آهنگ :در این نوع خانواده پدر و
مادر و فرزندان به دلیل کار مشترک(که کار در مزارع ،نمونه روشن آن است) «زندگی گروهی» نیز دارند .ب:
خانواده گسترده :در این گروه احتمال دارد ،فرزندان از پدران و مادران جدا و حتی دور باشند ،ولی وسیلهی
پیوستگی و دلبستگی بین اعضای خانواده از طریق مکاتبه و کمکهای نقدی و جنسی وجود دارد و گاهی نیز
با یکدیگر دیدار میکنند و در عزا و شادی هم شریکاند .ج :نظام خانواده هستهای :در خانوادههای این دسته،
معموالً تا زمانی که بچه کوچک است با پدر و مادر زندگی میکند و وقتی بزرگ شد به معنی واقعی از اولیای
خود جدا می شود و تنها از طریق مکاتبه یا مکالمات از اتفاقات و نوسانات زندگی افراد خانواده خود با خبر
میشود .و اما کشور پاکستان نیز از چنین گروهبندی خانوادهها جدا نیست با این «تفاوت» که از نظر تقسیم
بندی ،خانواده های نوع اول و دوم در پاکستان بیشتر است زیرا علت اصلی این است که حدود هشتاد و پنج
درصد از اهالی پاکستان در روستاها زندگی میکنند و طبیعی است پیرو زندگی مشترک خانواده هستند ،شاید
تذکر این مهم ضروری باشد که استحکام خانواده در پاکستان به لحاظ نفوذ دین اسالم است و خانوادههای
پاکستانی عموماً دستورات قرآن کریم و پیغمبر اسالم را در مورد خانواده احترام به بزرگتر و محبت اولیا به
فرزندان الزم االجرا میدانند .خانوادههای پاکستانی در حال حاضر با توجه به امکانات «فرزند یا فرزندان»
خودشان را تربیت میکنند و البته در شهرهایی نظیر اسالم آباد ،الهور و کراچی که فرستنده تلویزیونی هم تا
شعاع حدود صد میل قابل رؤیت است ،بسیاری برنامههای مفید در این زمینه مادران و پدران را ارشاد و هدایت
میکند و باید اشاره کرد که رادیو هم برنامههای مفید برای راهنمایی خانوادهها دارد و ضمناً نشریات مختلف
بخصوص انتشارات رادیویی پاکستان برای مدارس ،دانشگاهها و خانواده بسیار مفید است و روزنامهها نیز
حداقل هفتهای یک صفحه بزرگ را برای طرح مسائل خانوادهها اختصاص میدهند ،البته خانوادهها نیز به این
برنامهها کمک میکند .البته سنن و آداب و رسوم قدیمی را باید حفظ کرد و خانوادهها باید «قدرت تربیتی
قوی» داشته باشند و وجود این قدرت به پدران و مادران امکان خواهد داد تا جوانی بسازند آشنا به حقایق،
مطلع از انحرافات و در عین حال «دور از کجرویها» بنابراین پدر و مادری موفق است که فرزندی با چنین
خصایص بسازد و تحویل جامعه دهد (قریشی.)29-88 :0800 ،
یکی از کارکردهای مهم خانواده ،کارکرد مذهبی است که تعلیم و تحکیم پیوندهای معنوی و آموزش
مناسک و آداب مذهبی را به عهده دارد .امور مذهبی و مهارتهای دینی متناسب با اقتضائات جنسیتی فرزند
خود به خود و ناخواسته و در ابتدا با تقلید و سپس با درونی شدن به تدریج در جان و دل فرزند ریشه میدواند
و به آن متادب میشود (نجفی و احمدی.)03 :0890 ،
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ب) آموزش مذهبی در مدارس

فکر تأسیس پاکستان نتیجه طبیعی شرایط تاریخی اواخر قرن نوزدهم به بعد و نیز عدم حضور فعال و مؤثر
مسلمانان در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شبهقاره بود .این فکر بر این اساس شکل و قوام گرفت که
با توجه به خصوصیات بنیادین اسالم و هندوئیسم و نیز پیشینه اسالم و تمدن اسالمی در سرزمین هند و
واقعیتهای ملموس آن روزگار امکان زندگی مشترک و با هندوان و در عین حال تضمین حقوق حقه و ثابت
مسلمانان ناممکن است .خصوصاً که در آن ایام سقوط خالفت عثمانی به عنوان آخرین پایگاه اسالمی در آن
قرن ،علما و تحصیلکردههای مسلمان هندی را برای ایجاد حکومتی بر اساس تعالیم و اصول اسالمی تهییج
کرده بود .مرحوم اقبال الهوری در طی سخنرانیها و نامههای فراوانش به محمدعلی جناح پیوسته از فکر
تقسیم شبهقاره دفاع میکرد .او در این مورد دالیل متعدد فراوانی ذکر مینمود که مهمترینش تفاوت بنیادین و
اصولی اسالم و هندوئیسم و تفاوت هندوئیسم با سایر ادیان آسمانی (اهل کتاب) بود .در نهایت این افکار
پایهای برای جدایی پاکستان از شبهقاره هند گردید .پس از تأسیس پاکستان نیز نقش اسالم به عنوان بنیاد
فرهنگ این کشور در همه تحوالت اجتماعی مشاهده میشود (فرزین نیا .)88: 0856 ،منازعات شیعه و سنی
قبل از تاسیس کشور پاکستان ،تقریبا امری ناشناخته بود .همچنین حکمرانی راجها در فاصله سالهای 0305
تا 0945م بر شبه قاره ،مانع مواجهه شیعه و سنی شده بود .اما واکنش فرقههای سنی و دولت پاکستان به تاثیرات
حاصل آم ده از پیروزی انقالب اسالمی در پاکستان ،از یک طرف و با عکس العمل شدید عربستان سعودی،
عراق و کویت از طرف دیگر ،فضای حاکم بر جامعه را به شدت ملتهب نمود .در مجموع میتوان چنین اظهار
داشت که احیاء گرایشهای سیاسی نزد شیعیان پاکستان ،با واکنش افراطی رقبا و مخالفان روبرو شد که زمینه
را برای ظهور و توسعه افراطگرایی هموار میساخت .از سوی دیگر عربستان سعودی ،عراق و کویت برای
مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران دست به حمایت از وهابیها و دیگر گروههای افراطی پاکستان زدند.
آنها به تامین مالی مدارس دینی و سازمانهای ستیزهگر سنی پرداختند .نصر معتقد است که دخالت عربستان
و عراق باعث کشیده شدن جنگ ایران -عراق به پاکستان شد ،چرا که هر یک از گروههای درگیر ،تحت نفوذ
حامیان خارجی خود بودند (عطایی و شهوند.)92-98 :0890 ،
ج) آموزش مذهبی از طریق رسانه

رسانههای جمعی جایگاه و نقشی اثرگذار در انتقال ،پرداخت و ساخت مفاهیم دینی و فرهنگی در جامعه
دارند .رادیو در جایگاه رسانهای جمعی که دارای توانمندیها و قابلیتهای خاص خود در فرایند پیامسازی و
پیامرسانی است ،میتواند در حفظ و تحکیم این حقوق ،گامهایی متناسب و مناسب بردارد .جایگاه و نقش
رسانه در انتقال مفاهیم دینی و تحوالت آن ،تعیینکننده و عمیق است .دستکم دو نظریه مهم در این باره
وجود دارد :از دیدگاه نخست ،رسانه میتواند ابزار انتقال دهنده مفاهیم دینی باشد و از دیدگاه دوم ،رسانه
عاملی فرهنگی است که عالوه بر انتقال میتواند روی مقولههای دینی و فرهنگی نیز اثرگذار باشد .رسانه به
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عنوان عاملی وحدتبخش میتواند راهکارهایی را برای جلب مشارکت ،همکاری و همدلی اقلیتهای دینی
و مذهبی به کار گیرد و از شیوههای گوناگونی برای عملی ساختن این هدف بهره ببرد .رادیو به شکلی خاص
قابلیت آن را دارد که در عرصه مباحث دینی مورد توجه قرار گیرد .رادیو قرآن در بیشتر کشورهای عربی و
اسالمی ،رسانهای شناخته شده است .اما از قابلیتهای رادیو در زمینه آموزش مذهبی ،هنوز هم استفاده کامل
نشده است .برای نمونه ،ارتباط عامه مردم با مراجع تقلید و طرح سواالت دینی و شنیدن پاسخ از زبان آنها
پیشنهادی مناسب در این زمینه است .این ارتباط ،رابطه مردم را با مراجع دینی نزدیکتر میسازد .رادیو میتواند
در زمینه تولید نمایشهایی با موضوع بزرگان دینی و پیامبران الهی ،گامی مهم در تحکیم وحدت دینی درون
کشور بردارد (لبیبی.)60-64: 0833،
 -4-2آموزشهای مذهبی و تأثیرات فضایی
الف) افراطگرایی فرقهای در پاکستان

سیاست داخلی و رویدادهای منطقهای در اواخر دهه  0955و  0935م روند تحوالت داخلی پاکستان و
اوضاع منطقهای آن را تغییر داد .سقوط ذوالفقار علی بوتو و روی کار آمدن ژنرال محمد ضیاءالحق در اثر
کودتای نظامی( 0955م) زمینه اصلی در داخل پاکستان را برای طراحی و اجرای «برنامه اسالمی سازی» فراهم
ساخت .در اوایل سال  0955ذوالفقار علی بوتو ( 0959-0923م) پیروز انتخاباتی شد که نتایج آن مورد اعتراض
گروهی فراگیر از  9حزب سیاسی -مذهبی سنی قرار گرفت که خود را اتحاد ملی پاکستان نامیده و خیابانها
را به اشغال خویش درآورده بودند .ماهها شورش بر ضد حکومت بوتو اقتدار مرکز قدرت پاکستان را دچار
فرسایش کرده و نیروهای ضد رژیم ،بهویژه اسالمگراها ،را تا حدی بیسابقه بسیج کرده بود .این اعتراضات
در شهرهای بزرگ منجر به آشوب ،خشونت و هرج و مرج شد .ژنرال ضیاء ،فرمانده ارتش پاکستان در آن
زمان ،از این موقعیت استفاده کرد و با کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت .ضیاء بر خالف
اسالف حاکم نظامی خود ،که سیاستهای سکوالر در پیشگرفته و به نیروهای مذهبی چندان اجازه فعالیت
در سیاست پاکستان را نداده بودند ،تصمیم گرفت تا راه را برای ورود این نیروها به صحنههای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی باز کند .این سیاست ضیاء «اسالمی سازی» نامیده شد .برنامه اسالمی سازی،
مطابق نظر ضیاءالحق ،در دو سطح اتفاق افتاد -0 :تغییراتی در نظام حقوقی نهادینه شد -2 .برنامه اسالمی
سازی ضیاءالحق از طریق رسانههای چاپی ،رادیو ،تلویزیون و مساجد پیش برده شد .حکومت با استفاده از
یک رشته احکام مذهبی در جهت اسالمی کردن کارمندان کشوری ،نیروهای مسلح و نظام آموزشی حرکت
کرد .برنامه اسالمی سازی ضیاء سرآغاز افراطگرایی فرقهای در پاکستان بود .به اعتقاد زاهد حسین ،منازعه
فرقهای در دهه  0935شکل نظامی سازمانیافتهای به خود گرفت که ریشه در برنامه موسوم به اسالمی سازی
رژیم نظامی ژنرال ضیاءالحق دارد .در نتیجه امر ،تالش برای بسیج افکار شیعه چندی پس از برنامه اسالمی
سازی حکومت آغاز شد .حرکت به سوی تأسیس دولت سنی حنفی ،که منعکس کنند هماوردهای فرقه مسلط
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بود ،باعث ایجاد احساس ناامنی در میان جامعه اقلیت شیعه شد و آنها را با دولت بیگانه ساخت .ترویج مکتب
دیوبندی باعث تشدید منازعه فرقهای شد .رژیم ضیاء به منظور مهار تهدید سیاسی اسالمگرایی شیعی به ایجاد
اسالمگرایی سنی کمک کرد .عالوه بر این ،یکی از وجوه برنامه اسالمی سازی ضیاءالحق که اهمیت بسیاری
در رشد افراطگرایی فرقهای در پاکستان داشت تأثیر آن در مدارس دینی این کشور بود .مدارسی که بخش
اعظم آنها مروج تعارض و ستیز فرقهای بودند ،به محلی برای آموزش نیروهای ستیزهگر تبدیل شدند .در
حکومت ضیاء و در برنامه اسالمی سازی وی «برای نخستین بار در کشور بود که دولت ،از محل وجوه زکات
و عشر ،برای گسترش آموزش دینی از مدارس حمایت مالی میکرد» .مجموع نهادهای مذهبی پاکستان در
فاصله سالهای0933-0935م از  2398به  05853رسید(عطایی و شهوند.)33-90 :0890 ،
ب -شکلگیری و توسعه گروه هایی نظیر طالبان در پاکستان

در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقهگرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمگیر
برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطیگری در آسیا شهره است.
یکی از جلوههای افراطیگری در پاکستان ،شکلگیری گروهی است که به اصطالح طالبان پاکستان یا تحریک
طالبان پاکستان نامیده میشود (احمدی و بیداهلل خانی .)0 :0895 ،طالبان پاکستانی اصطالحی نسبتاً جدید است.
پیش از این اغلب از نیروهای رادیکال یا مذهبیون در توصیف طالبان پاکستانی استفاده میشد .طالبان پاکستان
از پیچیدهترین نیروهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی این کشور و حتی جنوب آسیا به شمار میروند
که به عنوان پدیدهای نسبتاً نوین درباره آنها کمتر گفته و شنیدهاند .هماکنون امنیت داخلی پاکستان ،امنیت
منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند .ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله شوروی به
افغانستان به همراه حمایتهای مالی عربستان سعودی از گروههای افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در
ذهن جوانان سنی افغان و پاکستان تأثیری تعیینکننده در رشد و گسترش روزافزون افراطگرایی داشته است
(شفیعی و همکاران .)030 :0839 ،آرمان نهایی طالبان پاکستان ایجاد یک دولت اسالمی مبتنی بر برداشتها و
تفاسیر غیر منعطف از اسالم بود .با توجه به این آرمان میتوان فهمید که اکثر اعضای تشکیلدهنده طالبان از
محیط فکری پاکستان تأثیر پذیرفتهاند .آرمان ایجاد نظام اسالمی هدف اکثر گروههای اسالمی در درون پاکستان
بعد از استقالل این کشور بوده است .ناکامی ایجاد نظام اسالمی در پاکستان و سرخوردگی گروههای اسالمی
باعث شد که آنها از محیط داخلی پاکستان ناامید شوند و آرمان خود را در کشور همسایه (افغانستان) جستجو
و عملی کنند .بستر شکلگیری طالبان پاکستان ،از نظر جغرافیایی و اجتماعی ،مناطق قبایل پشتوننشین پاکستان
و افغانستان است .غالب آنها پشتونهایی هستند که در مناطق شمال غربی پاکستان در مرز با افغانستان زندگی
میکنند .طوایف پشتون جامعهای را تشکیل میدهند که حتی در عصر حاضر بافت سنتی و بدوی خود را حفظ
کرده است .سنن ،آداب و رسوم در واقع ،قوانینی نانوشته هستند که به شدت در این مناطق و بین این قبایل
اعمال میشود .آن بخشی از آیین اسالم که تقویتکنندهی رسوم و آداب قومی باشد به شدت مورد توجه و
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استفاده قرار میگیرد؛ اما عکس آن نیز صادق است ،یعنی چهبسا احکام و قوانین دینی مغایر با آداب و رسوم
که مطرود شدهاند .شرایط جامعه پاکستان ،خود مهیاکننده ظهور و رشد طالبان بوده است .در واقع ،ساختارهای
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و  ...در کنار عوامل بیرونی بهمثابه شرایط تسهیلکننده ظهور
این پدیده بودهاند .شرایط موجود در جامعهی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسالمی ،شرایط
اسفبار اجتماعی و اقتصادی ،متغیرهای ژئوپلیتیک ،نقش اختالفات قومی و فرقهای و نسلی از مردان جوان
ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیر منعطف درسخوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکلگیری
این گروه شدند .با توجه به شرایط محیطی ،ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل
ظهور گروه طالبان پاکستان است (شمال و شمال غربی پاکستان) ،افزایش سطح توقعات اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی مردم در این منطقه و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد
جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل میکردند .این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان
جرقهای بود که آتش خشم آنها را روشن کند ،این جرقه باعث شد تا با استفاده از شرایط بد اجتماعی و
اقتصادی ،ایدئولوژی منحصر به فرد مذهبی مدارس دینی اهرمی خوب برای بسیج مردان ناراضی بشود .این
بسیج ناراضیان از طریق ایدئولوژی دینی باعث شد تا جنبش طالبان در افغانستان و سپس در پاکستان ظهور
یابد .ط البان با ترویج اسالم رادیکال و جذب افراد مختلف از کشورهای آسیای میانه ،مانند تاجیکستان،
ازبکستان ،قرقیزستان و  ...از طریق مدارس دینی ،به تقویت حرکات رادیکالی و بنیادگرایانه در منطقه آسیای
مرکزی مبادرت میورزند و بدین طریق امنیت این منطقه را با تهدیدات جدی روبهرو خواهند کرد .آنها
همچنین با جذب و آموزش تندرویان چچنی واویغور با همکاری القاعده میتوانند تهدیدی علیه امنیت روسیه
و منطقه قفقاز محسوب شوند (احمدی و بیداهلل خانی .)28-88 :0895 ،در پاکستان آموزههای رادیکالیسم در
بسترهای ایدئولوژیک اندیشه دینی اهل سنت شکلگرفته است و هماهنگی کاملی میان آنها وجود دارد ،به
گونهای که ایدئولوژیهای وهابیت و دیوبندی با ترویج دیدگاه افراطی از طریق مدارس مذهبی و رویکرد
خشونتآمیز در قبال سایر مذاهب ،نقشی شاخص در ایجاد طالبان ایفا کردهاند .فرقههای اهل تسنن در راستای
گسترش اندیشههای خود میان مردم ،به ویژه جوانان پاکستانی ،اقدام به ایجاد مدارس مذهبی و توسعه هر چه
بیشتر این مراکز پرورش فکری کردند .جنگ افغانستان مؤثرترین عامل در شکلگیری طالبان پاکستانی بود .در
دوران اشغال افغانستان با تأسی از مکتب دیوبندی و پیوند آن با وهابیسم ،مدارس آموزشی متعددی برای
مجاهدین در پاکستان تأسیس شد .پیدایش مدارس مذهبی و آموزش مباحث اعتقادی و افراطی از قبیل جهاد
و شهادت سبب شکلگیری خشنترین رفتار در این افراد شد .این امر تأثیری عمیق بر محیط داخلی پاکستان
گذاشت ،زیرا جامعه پاکستان به طور اعم و منطق قبایلی و پشتوننشین که محل استقرار نیروهای جهادی بودند
به طور اخص متأثر از آموزههای مدارس مذهبی شدند .همین مسئله زمینه شکلگیری طالبان پاکستانی را فراهم
آورد ،به طوری که تمام رهبران این جریان رادیکال در پاکستان فارغالتحصیل مدارس مذکور هستند .در همین
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راستا با تزریق ثروت نفتی عربستان و امارات ،هزاران مدرسه و محافل مذهبی برای تربیت جهادگران اهل
سنت در پاکستان تاسیس شد و اولین آموزههای فکری طلبان در این مدارس شکل گرفت (شفیعی و همکاران،
.)098-258 :0839
 -2تجزیه تحلیل و نتیجهگیری
آموزش در میان انسانها جهت انتقال آموزه ها از اهمیت و جایگاه برجسته ای در میان جوامع انسانی
مختلف برخوردار می باشد .این مهم به ویژه در زمینه آموزههای مذهبی از اهمیت و جایگاه برجسته ای به
ویژه در فضاهایی با جوامع سنتی برخودار می باشد .در این میان کشورهایی نظیر پاکستان که علت وجودی
خود را از این آموزه های دینی -مذهبی کسب کرده اند اهمیت و جایگاه این آموزش از اهمیت و جایگاه
برجسته ای برخودار می باشد .در فضای کشور پاکستان انتقال این آموزه ها به حرکتی افراطی در این فضای
جغرافیایی به ویژه از طریق آموزشهای صورت گرفته در مدارس به صورت رسمی و رسانه ها به صورت
غیر رسمی تبدیل شده است .به نحوی که با بررسی آموزشهای رسمی و غیر رسمی در در ایجاد بحران
مذهبی به این نتیجه می توان رسید که خانوادهها ،مدارس و رسانهها تأثیر زیادی در آموزشهای مذهبی دارند.
آموزش و انتقال مذهب از طریق خانوادهها ،واحد بنیادین جامعه ،کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین
عامل در انتقال فرهنگ اسالمی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی
است .انسان در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست مییابد و در خانوادههای سالم و رشید به تکامل
معنوی و اخالقی نائل میشوند  .از این رو ،خانواده نه تنها عامل کمال یابی و سکونت و آرامش و بالندگی
اعضای خویش است ،بلکه در تحوالت اساسی جوامع نقش عمدهای ایفا میکند و مذهب و آموزش و حکومت
نیز از عملکرد خانواده متأثر می شود و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی میگردد .نوع
انتقال آموزه های مذهبی از طریق خانواده ها به جز موارد محدود به دور از افراط گرایی است و بیشتر روند
جریان ورود افراد را جهت آشنایی به مذهب فراهم می کند .در سطح بعد یعنی انتقال آموزه ها از طریق مدارس
مذهبی به عنوان یک نهاد آموزشی غیر رسمی با توجه به شکل دهی هویتها مبتنی بر خواستههای سیاستمداران
و به ویژه حمایت های گسترده کشورهایی نظیر عربستان ،کویت ،عراق ،قطر و غیره از انتقال آموزه های مذهبی

مبتنی بر خواستهها و رویکردهای سیاسی و افراط گرایانه خود زمینه برای تربیت انسانهایی با ماهیت و هویت-
های مذهبی افراطی فراهم می آورد .در بخش دیگر رسانه ها به عنوان نهادهایی غیر رسمی انتقال آموزه های
مذهبی در دوران کنونی بخشی جداییناپذیر از زندگی مخاطبان شدهاند .این مخاطبان در دنیای اطالعاتی و
ارتباطی امروز ،بخش عظیم فرهنگ ،ارزشها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانهها دریافت
میکنن د .به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است ،بخش
عظیمی از جامعهپذیری مخاطبان از طریق رسانهها انجام میشود و نفوذ و تأثیر رسانهها تا جایی است که
برخی از نظریهپردازان ارتباطی بر این باورند که رسانهها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میکنند .با
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توجه به اهمیت و جایگاه برجسته ای که رسانه ها در انتقال آموزه های مذهبی دارا می باشند و با توجه به
اینکه این رسانه ها تأمین کننده اهداف و منافع سیاستمداران و حامیان مالی در این فضای جغرافیایی و سایر
فضاها می باشند حرکت در زمینه انتقال آموزه های مذهبی مبتنی بر نگرشهای افراط گرایانه آنها جهت حفظ
علت وجودی کشور و از سوی دیگر دستیابی به برتری ها جهت رقابت با رقبای منطقه ای می باشد که به
صورت های مختلف زمینه برای تربیت انسانهای افراطی را در این فضا فراهم می آورد .در این میان به صورت
کلی می توان به خروجی این نوع تربیت را در فضای کشور پاکستان در قالب افزایش افراطگرایی اشاره کرد.
افراط گرایی فرقهای در پاکستان و گسترش پرورش نیروهای ستیزهگر سنی پاکستانی در خاک افغانستان ،تعمیق
روابط گروههای مختلف جهادی پاکستان ،مدارس دیوبندی و سازمانهای فرقهای سنی و ترویج الگوی
تندروانهای از حکومت اسالمی از جمله تأثیرات طالبان در افراطگرایی در پاکستان بود که بازتابی گسترده در
این کشور داشت . ،طالبان به خشنترین گروههای افراطگرای سنی پاکستانی در خاک افغانستان پناه داده و
آنها را مسلح کردند .آنان در سال  0996کنترل اردوگاههای آموزشی خود را در افغانستان به جمعیت علمای
اسالم سپردند و محبوبیت این جمعیت را ،در میان نسل جدید ستیزهگران پاکستانی و عرب که در آنجا درس
میخواندند ،افزایش دادند .ترویج الگوی حکومت طالبان نیز به افزایش ستیزهگری سنی در پاکستان انجامید.
نظام اسالمیای که در افغانستان تأسیس شد« ،مدلی حکومتی» برای دولتی دین ساالر ارائه کرد که شریعت در
آن در امتداد اصول متعصابه مکتب دیوبند به اجرا در میآمد .دیدگاه افراطی طالبان درباره اجرای شریعت
اسالمی ،علمای پاکستانی را تشویق کرد تا افکار عمومی را به طرفداری از وضع قوانین سختگیرانه شرعی
تحریک کنند.
جایگاه آموزش رسمی و غیر رسمی در انتقال آموزه های مذهبی در پاکستان

آموزش غیر رسمی

خانواده

آموزش رسمی

مدارس مذهبی

رسانهها

انتقال آموزههای مذهبی

انتقال آموزههای مذهبی

غیر افراطی

افراطی
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فرصتها و چالشهای بحران آب در آسیای غربی
الهه جدیدی ،5دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده
پس از ظهور دولت مدرن و شکلگیری مرزهای سیاسی ،کارکرد منابع آبی در تعیین سیاست دولتها
اهمیت بیشتری پیدا کرد .به گونهای که در بهرهمندی از این منابع ،از سویی شاهد بروز تنشهای فزاینده به
ویژه در مناطق کمبارش و خشک هستیم و از دیگر سو کاربرد مشترک این منابع میتواند زمینهساز و بستری
برای تحقق روند همکاریها و همگراییهای منطقهای باشد .لذا در آسیای غربی به عنوان منطقهای که
چالشهای آبی ،روند فزاینده خواهند داشت ،هر کشوری که منابع آبی غنیتری در اختیار داشته باشد در
مناسبات هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک منطقهای از توان اثرگذاری عمیقتری بهره خواهد برد .به عبارتی کمبود
آب و ارزش روز افزون آن ،روز به روز به آن ابعاد سیاسی بیشتری میدهد و میتواند باعث بروز درگیریهای
منطقهای شود .پیش بینی میشود که در آیندهای نه چندان دور تنشها ،درگیریهای ملی ،منطقهای و بینالمللی
بر سر مسئله آب بیشتر خواهد شد و از آنجا که همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند ،دور از ذهن نخواهد
بود که جنگهای آینده جهان بر سر منابع آب صورت گیرد .در نیم قرن گذشته حدود چهل مورد خشونت بین
کشورها بر سر آب گزارش شده است که همه آنها به جز هفت مورد مربوط به منطقه آسیای غربی می باشد.
نظر به یافتههای مقاله آنچه ضروری مینماید ،ایجاد یک برنامه و اقدام جهانی به منظور تضمین دسترسی به
آب سالم برای همه جهانیان است.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،هیدروپلیتیک ،بحران آب ،آسیای غربی ،دولت مدرن.
 -5مقدمه
در قرن حاضر آب به سرمایه استراتژیک ارزنده و حیاتیتر از نفت تبدیل شده است .پیشبینیهای هشدار
دهنده زیادی صورت گرفته است .کمبود آب در خاورمیانه افزایش یافته و درگیری بر سر توزیع آب احتماال
به منازعه مسلحانه منجر خواهد شد .آب که تصفیه آن دشوار ،انتقال آن پرهزینه و جایگزین کردن آن ناممکن
است ،یگانه عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی ،توسعه اقتصادی و بقای حیات ضروری
Email: elahejadidi68@gmail.com
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است(صادق .)255 :0856 ،مسأله مدیریت منابع آب و تخصیص آن در طرحهای استراتژیک خاورمیانه کم کم
راه یافته است .بنابراین اطالعات مربوط به آب از لحاظ سیاسی حساس شده است .رودخانههای بینالمللی
خاورمیانه حوزههای اصلی تنش بحساب میآیند .عدم تقارن قدرت سیاسی در بین کشورهای یک حوضه
مشترک ،نقش زیادی در مناسبات بین کشورهای حوضه دارد و مارک زیتون از این پدیده تحت عنوان
هیدروهژمون یاد میکند ).(Warner and Zeitoun, 2008: 805-806

مناطق مهم حوزههای رودخانهای در خاورمیانه رود اردن (لیتانی) ،رودخانههای دجله و فرات ،رود نیل و
حوزه خلیج فارس است که نمایانگر جنبههای مختلفی از بحران آب در این منطقه هستند .مدیریت آب بخاطر
بهرهبرداری مشترک دو یا چند کشور از منابع آب سطحی و زیر زمینی منطقه جنبه سیاسی به خود گرفته است.
این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای به مطالعه وضعیت و ابعاد بحران آب در منطقه آسیای غربی و
چالشها و راهکارهای حل این مسئله میپردازد .برای فهم و تبیین فرصتها و چالشهای بحران آب در آسیای
غربی تالش داریم تا به این سوال اصلی پاسخ دهیم که در عرصه روابط بینالملل با تأکید بر ویژگیهای
ژئوپلیتیکی چگونه کاربرد مشترک این منابع در منطقه میتواند زمینهساز همگرایی منطقهای باشد؟ و دالیل
وقوع بحران آب در آسیای غربی چیست؟ و با چه چالشهایی در بحران آب مواجه هستیم؟ و نقش بحران
آب در منازعات آسیای غربی چیست؟ و در نهایت چه راهکارهایی را میتوان برای برونرفت از این بحران
ارائه نمود؟
نگارنده با استناد به گزارشهای نهادهای بینالمللی به طور خاص ریشهها و دالیل بحران آب در منطقه
آسیای غربی را مورد بررسی قرار میدهد و ضمن پاسخ به پرسشهای فوق راهکار برونرفت از این بحران را
نیز مدنظر دارد.
 -4روش تحقیق
این مقاله به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی-تحلیلی ،مسائل بحران آب در آسیای غربی را در حوضههای
رودهای دجله و فرات ،رود اردن ،رود نیل و حوزه خلیج فارسمورد بررسی قرار داده است .در تدوین اطالعات
مربوط به یافتههای تحقیق عالوه بر منابع مکتوب از منابع معتبر و جدید اینترنتی نیز استفاده شده است.
 – 9اطالعات و دادهها

 -9-5مباحث نظری :هیدروپلیتیک
هیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیمگیریهای مربوط به استفاده از آب در شکلگیریهای سیاسی در روابط
میان کشورها با یکدیگر با روابط میان دولتها و مردم حتی در یک کشور میپردازد .کمبود آب یا اجازه عبور
آب از مرزهای بینالمللی بهگونهای روزافزون در روابط سیاسی دولتها و ملتهای خود و روابط کشورها با
یکدیگر اثر میگذارد (مجتهدزاده .)080 :0830 ،در تعریفی دیگر هیدروپلیتیک را مطالعه نقش آب در مناسبات
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و مناقشات اجتماعات انسانی و ملتها و دولتها است .اعم از آنکه در داخل کشورها و یا بین آنها و دارای
ابعاد فراکشوری ،منطقهای ،جهانی و بینالمللی باشد(حافظ نیا.)052 :0830 ،
معموال در رویکردهای مختلف درباره هیدروپلیتیک برروی عواملی مانند درگیری و همکاری ،بازیگری
دولتها و حضور در حوضههای آبریز بینالمللی تأکید میشود .اما در تعریفی دیگر هیدروپلیتیک را مطالعه
سامانمند (سیستماتیک) روابط میان دولتها ،بازیگران غیر دولتی و سایر عناصر مانند نهادهای فرادولتی درباره
استفاده انحصاری از آبهای بینالمللی دارند .این تعریف بر موارد زیر تأکید دارد:
بررسی ارتباط متقابل میان بازیگران دولتی و غیر دولتی؛  -2تأکید بر بازیگران و نهادهای درون و بیرون
کشورها؛  -8تالش در جهت استفاده انحصاری از آب؛  -4اعمال مالکیتهای گوناگون بر روی رودهایی که
جنبه ملی و بینالمللی دارند).(Turton & Herwood, 2008: 15-16
مسئله کمبود آب و تشدید تدریجی آن در اثر افزایش مصرف ،موجب شده که نقش اساسیتری در
شکلدهی به روابط سیاسی -اجتماعی ملتها و جوامع بشری بویژه در مناطق خشک جهان ایفا کند .امروزه
آب به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیکی تجلی پیدا کرده و بر روابط کشورها تأثیر میگذارد .این تأثیر هم دارای
جنبه های مثبت و همکاری بین کشورها نظیر نظام حقوقی رودخانه دانوب و نظام حقوقی دریای سیاه شده و
هم دارای جنبههای منفی و مناقشه برانگیز مثل خاورمیانه و شبه قاره هند میباشد .در مدل ارائه شده توسط
پیتر هاگت جغرافیدان انگلیسی که  02عامل جغرافیایی را موجب تنش و مشاجره بین کشورهای همسایه
میداند 6 ،عامل مربوط به تنشهایی است که بر سر منابع آب اتفاق میافتند که عبارتنداز:
 -0تمایل عبور کشور همسایه محصور در خشکی برای دسترسی به آبهای آزاد از کشور همسایه؛ -2
اختالف بر سر تغییر خط تقسیم آب؛  -8تغییر مسیر رودخانه مرزی؛  -4اختالف بر سر بهرهبرداری از منابع
دریاچه مشترک؛  -0ربودن آب در قسمت علیای رود؛  -6باروری مصنوعی ابرها(هاگت.)852 :0859 ،
 -9-4شاخصهای تعیین بحران آب
برآوردهای متنوعی برای تعیین نیازهای سرانهی آب انجام شده است ،به طوریکه این برآوردها دامنهای تا
حدود  4604را در برمیگیرد( .جدول  )0بعضی از این تخمینها را نشان میدهد ،از این رو میتوان گفت یک
معیار واحد جهانی به منظور تخمین حداقل نیازهای سرانه آبی وجود ندارد (محمودی و سرلک.)0835 ،
از میان شاخصهای تعیین بحران آب ،سه شاخص زیر از معتبرترین شاخصهایی است که همواره برای
تعیین بحران آب مورد استناد قرار میگیرد:
الف -شاخص فالکن مارک؛
ب -شاخص سازمان ملل؛
ج -شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب؛
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جدول شماره :0تخمینهایی از حداقل سرانه آبی
ارائه دهنده

پایه تخمین

سال ارائه میزان تخمین
(لیتر بر نفر)

سازمان ملل متحد

0956

99

حداقل آب مصرفی برای بهداشت و سالمت جامعه

شرو در و چوبانو گلوس

0930

620

مصارف خانگی ،صنعتی ،خدمات عمومی و تلفات نشت

محمد تقی منزوی

0936

405

حداقل نیازها برای کشورهای مرفه و صنعتی پرآب

فالکن مارک

0936

0869

حداقل نیازها به منظور اداره یک جامعه مدرن

شوال

0992

842

مصارف غیر کشاورزی ،به اضافه آب مورد نیاز برای تهیه غذا

وزارت نیروی ایران

0992

205

میزان مصرف سرانه خانگی مردم ایران

گلیک

0996

05

نیازهای اولیه خانگی ،درمانی و بهداشتی

سازمان جهانی بهداشت و یونیسف

2555

25

نیازهای اولیه خانگی ،درمانی و بهداشتی

هوارد و باترام

2558

055

تمام نیازهای اولیه خانگی ،درمانی و بهداشتی

موسسه بینالمللی مدیریت آب

2558

4604

آب آشامیدنی برای جامعه سالم و پویا

منبع( :محمودی و سرلک)0835 ،
 -9-4-5شاخص فالکن مارک
این دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالیانه هر
کشور تعریف کرده است .بر این اساس کشورهایی که دارای سرانه منابع آب ساالنه تجدیدپذیر بیش از 0555
متر مکعب هستند جزء کشورهایی با تنش آبی محسوب میگردند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر
کمتر از  0555متر مکعب در سال هستند ،جزء کشورهایی با کمبود آب میباشند .قابل ذکر است که سرانه آب
کمتر از  055متر مکعب در سال ،فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل میکند.
 -9-4-4شاخص سازمان ملل
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص
اندازهگیری بحران آب معرفی کرده است .براساس شاخص سازمان ملل ،هرگاه میزان برداشت آب یک کشور
بیشتر از  45درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد ،این کشور با بحران شدید آب مواجه بوده و اگر این
مقدار در حد فاصل  25تا  % 45باشد ،بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین  05تا  25درصد
باشد ،بحران در حد معتدل و برای مقادیر کمتر از  ،% 05این کشور بدون آب یا داری بحران کم است.
 -9-4-9شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب
موسسه بینالمللی آب برای بررسی وضعیت منابع آب ،دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع
آب ساالنه و درصد میزان برداشت آب در حال حاضر را هم زمان مورد استفاده قرار میدهد (ببران و هنربخش،
.)0836
030

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

در رابطه با نقش آب در ایجاد منازعه ،آنچه مسلم است این است که طی سالهای متمادی در دسترس
بودن آب برای مناطق خشک و صحرایی یک معضل بوده است و در مواردی به واسطه تقسیم مستبدانه برخی
از کشورهای مجاور ،رودخانههای بزرگ به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
در منطقه خاورمیانه که یکی از مناطق کم آب جهان به شمار میرود ،شمار مواردی که آب یک دلیل مهم
برای بروز اختالف یا منازعه شده ،ظاهرا در حال افزایش است ،بطوریکه در سالهای اخیر میان ترکیه ،سوریه
و عراق بر سر فرات؛ میان اردن ،اسرائیل و لبنان به دلیل سرچشمه رود اردن ،میان ایران و افغانستان بر سر رود
هیرمند و میان  9کشور ساحلی رود نیل اختالفات در حال افزایش است .براساس آمار فائو در حالی که این
منطقه  04درصد مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده تنها  2درصد از منابع را در اختیار دارد.
 -9-9تشریح وضعیت منابع آبی
منطقه خاورمیانه جزء مناطق کم آب دنیا یه شمار میآید و با توجه به اینکه باالترین میزان رشد جمعیت
جهان را دارد مصرف آب رو به گسترش است .کنترل منابع آب تنها یکی از ابزارهای متعدد معامله سیاسی
است .با عنایت به گزارش بانک جهانی ،طی سالهای  0965تا  2520سطح ذخایر آب قابل تجدید برای هر
نفر در منطقه خاورمیانه از  8485متر مکعب در سال به  665متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت که علت
آن به استفاده نادرست از منابع آب و وسعت بیابانها و افزایش جمعیت برمیگردد.
مهمترین اختالفات ناشی از منابع مرزی خاورمیانه در خصوص مدیریت حوزه رودخانه پیش آمده است.
از نظر آب شناسی در منطقه آسیای غربی چهار حوزه رودخانهای وجود دارد که کشمکش بر سر این
رودخانههای مهم مرزی ،سابقه تاریخی دارد .یکی از آنها رود نیل است به طوری که نزدیک به  02درصد از
آب خاورمیانه را حوضچههای نیل تأمین میکند و از کشورهای اتیوپی ،سودان و مصر میگذرد .دیگری
رودخانه دجله و فرات میباشد که کشورهای ترکیه ،سوریه و عراق را در مینوردد .همچنین رودخانه اردن و
لیتانی است که کشورهای لبنان ،اردن ،اسرائیل و سرزمینهای اشغالی (کرانه باختری ،نوار غزه و بلندیهای
جوالن) و جنوب غربی سوریه را در برمیگیرد که این حوزه با کمبود شدید آب در خاورمیانه روبرو است .در
نهایت حوزه خلیج فارس و دریای عمان است که کشورهای حاشیه آن در ناحیه خشک و صحرایی واقع شده
و منابع آبهای سطحی و زیر زمینی آنها کم است .عالوه بر آن درجه حرارت در این کشورها نیز باالست.
اگرچه کشور ایران در چهارچوب حوزه هیچ یک از رودها قرار نمیگیرد اما دارای رودهای مشترک مرزی
با همسایگان خود میباشد .ایران با کشور آذربایجان در آبگیری از رودهای ارس ،با سهارود و آستاراچای
مشترک است .عالوه بر آن ایران با جمهوری ترکمنستان در مورد رودهای اترک و سمبار -هریرود شریک
است .همچنین  95کیلومتر از رودخانه بحن -هریرود ،مرز ایران و افغانستان را تشکیل میدهد و ایران با
پاکستان در رودخانه تلخاب مشترک است و رود مشترک با ترکیه رود قره سو میباشد .در نهایت  6رود
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مرزهای ایران و عراق را تشکیل میدهند .ایران به لحاظ جغرافیایی خویش در مسأله آب از برتریهای
استراتژیکی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است.
 -9-9-5حوضه رود نیل
حوضه رودخانه نیل بین  00کشور مصر ،سودان ،اتیوپی ،تانزانیا ،جمهوری آفریقای مرکزی ،جمهوری
دموکراتیک کنگو ،رواندا ،بروندی و اریتره مشترک است .رود نیل با  6650کیلومتر طول ،طوالنیترین رودخانه
جهان است و مساحت آن  2/9میلیون کیلومتر مربع و یک دهم قاره آفریقاست .مساحت حوزههای آب ریز
این رودخانه به  5میلیون کیلومتر مربع میرسد .در بین کشورهای حاشیه نیل ،مصر و سودان استفاده کنندگان
عمده منبع عظیم نیل هستند 90 .درصد جمعیت مصر در امتداد این رودخانه زندگی میکنند و  95درصد آب
آشامیدنی و مصارف کشاورزی آنها از نیل تأمین میشود.
شکل :0حوضه رود نیل

www.Transboundarywaters.Orst.Edu/publications/register/tables/IRB_Africa.htm1

اگرچه  30درصد سرچشمههای رود نیل در کشور اتیوپی قرار دارد و کشورهای سودان ،مصر سهم
جغرافیایی کمتری را دارا هستند ولی کشور مصر که از اوضاع سیاسی و اقتصادی بهتری برخوردار است ،با
تسلط بر وضعیت جغرافیایی در حکم فرمانروای منطقه محسوب میگردد .کل بارانی که ساالنه در مصر میبارد
به  0سانتیمتر بالغ میشود .سهمیه ساالنه این کشور از نیل  00/0میلیارد متر مکعب است و حدود  6میلیارد
متر مکعب نیز از سهمیه سودان استفاده میکند ،زیرا سودان هنوز در وضعیتی نیست که بتواند از تمامی
سهمیهاش بهره برداری نماید ،مصر وابستگی حیاتی به رود نیل دارد ،زیرا  95درصد منابع آبی مصر از نیل
تأمین میشود که  %53از این میزان آب نیز در بخش کشاورزی مصرف میشود .حجم آبهای وارده به مصر
به حدود  90/0میلیارد متر مکعب میرسد .مصر با احداث سد العالی در اسوان مساحت زمینهای زیر کشت
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خود را از یک میلیون هکتار به حدود  5میلیون هکتار در سال  2555افزایش داد و لذا حجم بهرهبرداری از
آب نیل به ضرر سایر کشورها افزایش یافت.
تاریخ نشان داده است که کشورهای ذینفع از حوزه آب ریز نیل نمیتوانند برای توسعه و مدیریت منابع
مشترک با هم به نحو ملموسی همکاری کنند .حوزه رود نیل نه یک موجودیت ژئوپلیتیکی منسجم است و نه
جامعهای از منافع اقتصادی .در ورای سیستم رودخانهای ،عامل موثری وجود ندارد که بتواند کشورهای مجاور
رودخانه را به یکدیگر نزدیک کند و همکاری متقابل بین آنها برقرار نماید .این واقعیت ،همراه با برداشتهای
امنیتی مصر ،به یک مانع صعبالعبور در راه توسعه منابع آب ،برای همکاری متقابل کشورها و مذاکرات چند
جانبه تبدیل شده است.
همکاری بین کشورهای مجاور رودخانه نیل تاکنون به مصر و سودان محدود بوده است و در تمام
قراردادهای بینالمللی مربوط به رود نیل ،اولویت به «حقوق تاریخی» مصر داده شده است .سد عظیم آسوان
در درجه اول ،تضمینی برای امنیت هیدرولوژیکی مصر محسوب میشود و این مالحظه تاکنون از هرگونه
انتقادی در مورد کارآیی آن به عنوان یک مکانیسم تنظیم آب جلوگیری کرده است .با وجود این ،هرگونه راه
حل سیاسی یا فنی دراز مدتی برای تأمین نیازهای آبی مصر ،و نیز هرگونه طرح فراگیر مدیریت آب در حوزه
رودخانه ،بدون دخالت اتیوپی عملی نیست.
از آنجا که مصر کشور پایین دست نیل است نسبت به سودان و اتیوپی بیم آن دارد که توافق نامههای
مشترک این دو کشور و خصوصا همکاری آنها با اسراییل جهت انتقال آب نیل به ضرر مصر تمام شود.
شیمون پرز ،بارها با تأکید بر ضرورت اجرای روشهای پیشرفته تأمین و حفاظت از منابع آبی ،سه کشور مصر،
سودان ،اتیوبی و تکمیل پروژههای بینالمللی برای توسعه آب نیل ،تلویحا از طرحهای آبی گذشته و حال
اسرائیل در اتیوپی با عنوان روشهای پیشرفته نگهداری آب دفاع کرده است.
تأمین بودجهی هرگونه پروژهی هیدروپلیکی بدون سرمایهگذاری خارجی که پیامدهایی را برای همکاری
کشورهای مجاور رودخانه به ارمغان میآورد ،امکانپذیر نیست .با وجود این ،پارهای از مسائل تا حل نهایی
فاصلهی زیادی دارند و باالگرفتن مسائل مربوط به آب بستگی به سایر عوامل سیاسی دارد .در نهایت بزرگترین
تهدید علیه ثبات منطقهای اینست که مصر ،سودان و اتیوپی با چشمانداز خشکسالیهای مکرر و احتماال
شدیدتر روبرو هستند ،و این امری است که تنها میتوان با تالشهای بیشتر در صرفهجویی و حفظ منابع آب و
تغییر و اصالح برنامهریزی بر آن چیره شد.
 -9-9-4حوضه رودخانههای دجله و فرات
حوزه رودخانههای دجله و فرات ترکیه ،سوریه ،عراق و ایران را در برمیگیرد .سرچشمههای رودخانههای
دجله و فرات و انشعابهای عمده فرات در ترکیه قرار دارند .جریانهای طبیعی این دو رودخانه بسیار متغیر
است .دجله پس از طی مسافتی زیاد در سوریه به عراق میریزد .ترکیه در  40درصد جریان این رودخانه سهیم
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است و بیش از  93درصد جریان فرات از ترکیه سرچشمه میگیرد 05 .درصد از حوزه آب ریز این رودخانه
در سوریه 45 ،درصد در عراق و  00درصد در عربستان سعودی قرار دارد .فرات با  2805کیلومتر طول بعد از
نیل ،طوالنیترین رود در خاورمیانه است .بعد از آن رودخانه دجله با طول  0503کیلومتر 450656 ،کیلومتر
مربع حوزه آبریز دارد که  02درصد در ترکیه 2 ،درصد در سوریه و حدود  04درصد در عراق و  84درصد
در ایران قرار دارد.
شکل :2حوضه رودخانههای دجله و فرات

www.transboundarywaters.orst.Edu/publications/register/tables/IRB_Asia.htm

ترکیه از مهمترین کشورها در حوزه دجله و فرات است .پروژههای آبی ترکیه ،عمدتا جهت تأمین انرژی
ارزانتر طراحی شدهاند .با این وجود این کشور  05درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند .دجله و فرات
 45درصد از ظرفیت بالقوه برق – آبی ترکیه را میتوانند تأمین کنند .ترکیه برای رفع مشکل کم آبی و تولید
انرژی برق – آبی لیشتر و ارزانتر ،در مناطق جنوب شرقی طرحی را با نام "آناتولی جنوب شرقی" تهیه و
اجرای آن را آغاز کرده است.
این طرح به نام پروژه  GAPمعروف است که شامل  20سد و  05نیروگاه آبی بر روی دجله و فرات و
سرشاخههای آن است .اسراییل در اجرای این طرح با ترکیه همکاری میکند .اجرای این طرح نگرانیهای
عمیقی را در سوریه و عراق پدید آورده است .زیرا آبگیری این سدهای عظیم جریان آب را در پایین دست
رودخانه به شدت کاهش میدهد .اگر چه بعضی معتقدند طبق آمار میزان دریافت دو کشور سوریه و عراق
طی سالهای  0939تا  0990نگرانیهای این دو کشور بیاساس است و وجود این سدها موجب شده است،
سوریه و عراق به طور منظم آب دریافت کنند و خطر سیل و خشکسالی از آنها برطرف شده است.
از سوی دیگر طرح پروژه خط لوله صلح نیز موضوع پرتنشی بین کشورهای این حوزه است .براساس این
پروژه ،آب رودخانههای سیحان و جیحان که به مدیترانه میریزند از طریق سوریه ،اردن ،عربستان سعودی به
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خلیج فارس منتقل خواهد شد .سوریه در برابر پروژه  GAPترکیه واکنش منفی نشان داده است .اگرچه ترکیه
مدعی است سهم سوریه از آب فرات تغییری نیافته است .اما همچنان این مسأله که آب میتوان ابزاری در
دست ترکیه علیه سوریه باشد ،پابرجاست .از آنجا که عراق کشور پایین دستی در حوزه دجله و فرات است،
آب جاری در این کشور در اثر تماس با امالح ،ضایعات کشاورزی و آلودگیهای شیمیایی استفاده کنندگان
باال دست ،تقریبا به پایینترین حد کیفی تنزل یافته است.
در مثلث کشورهای حوزه دجله و فرات ،عراق از دو جهت تحت فشار قرار دارد .زیرا از یک طرف نگران
سدسازی سوریه و از سوی دیگر نگران پروژه  GAPترکیه و سد عظیم آتاتورک است .هماکنون نیز به دلیل
اشغال عراق و نبود یک دولت مستقل وضعیت آبی عراق پیچیده شده است و عراق به خاطر مسائل و مشکالت
سیاسی بیشمار از آب و دریافت سهم خود بازمانده است.
 -9-9-9حوضه رودخانه اردن
این حوزه کشورهای اردن ،اسراییل ،جنوب غربی سوریه و لبنان را در میگیرد .رود اردن از ارتفاعات
جنوب شرقی لبنان ،جنوب غربی سوریه و شمال سرچشمه میگیرد .رود اردن به طول حدود  865کیلومتر و
از کوه های جبل الشرقی واقع در جنوب غربی سوریه و شرق لبنان سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جریان
پیدا کرده و به دریاچه جلیله در شمال شرقی اسرائیل میریزد .این رود قبل از وارد شدن به بحر المیت ،مرز
بین اسرائیل و کرانه باختری با اردن را تشکیل میدهد .رود اردن تنها منبع تغذیه دریاچه جلیله که به عنوان
تنها منبع آب سطحی ،تأمین کننده  05درصد نیازهای آب شیرین اسرائیل است ،میباشد و اسرائیل ساالنه 555
میلیون متر مکعب آب شیرین را از این دریاچه به خطوط لوله و کانالهای طرح آبرسانی ملی که همه شهرهای
عمده اسرائیل از جمله تل آویو را در بر میگیرد ،پمپاژ میکند .همچنین بخش زیادی از این آب برای امور
کشاورزی به صحرای نقب منتقل میشود ).(Seligm an, 2008: 30

شکل :8حوضه رودخانه اردن

www.Transboundarywaters.Orst.Edu/publications/register/tables/IRB_Africa.htm1
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ساکنان سراسر این حوزه آبی از کمبود آب شیرین ،عدممدیریت صحیح در حفظ و بهرهبرداری از منابع
آب و بدتر از همه از جنگهای بیپایان قومیو منطقهای رنج میبرند .اسرائیل که مناطق وسیعی از این
سرزمینها را تحت تصرف خود دارد با دقت و وسواس از منابع آب شیرینی که پس از جنگها و درگیریهای
بیشمار از کشورهای سوریه ،اردن و لبنان به غنیمت گرفته است ،محافظت میکند و تاکنون از احداث سدی
که قرار بود به عنوان یک پروژه مشترک به وسیله اردن و سوریه برای استفاده از آب رودخانه یرموک ساخته
شود ،جلوگیری کرده و اعالم داشته است که هرگز نخواهد گذاشت این سد به مرحله بهرهبرداری برسد و آن
را بمباران خواهد کرد ،به گونهای که در جنگ 88روزه با لبنان تمام تاسیسات و زیرساختهای همجوار این
رودخانه را مورد هدف قرار داد .کمااینکه عملیات لیطانی در سال  0953در جنوب لبنان باعث شد که دولت
یهود بر منابع آبی معروف به «وازانی» مسلط شود که هر سال حدود  055میلیون مترمکعب آب را از طریق
رودخانه حاسبانی به دریاچه تیبریاد سرازیر میکند .از این سطور برداشت میشود که یکی از اهداف جنگها
از سال  0943به بعد در این منطقه ،تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب بوده است.
 -9-9-2حوزه خلیج فارس و دریای عمان
این کشورها در ناحیه خشک و صحرایی واقع شده و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی آنها کم است.
عالوه بر آن درجه حرارت در این کشورها نیز باالست .منابع آب زیرزمینی معموال مورد اختالف بین
کشورهاست ،که مهمترین آن منابع  ،Disi Aquiferدر مرز مشترک بین عربستان و اردن است .اکثر کشورهای
این حوزه ،قسمتی از آب مصرفی خود را از شیرینسازی آب دریا تأمین میکنند که هزینه باالیی دارد ،تقریبا
 05برابر هزینه استفاده از منابع آبی زیرزمینی است .عربستان سعودی بزرگترین تأسیسات شیرینسازی منابع
آب را در بین کشورهای این حوزه دارد و به تنهایی  85درصد از ظرفیت جهانی از این نوع آب را

داراست0.

بعد از عربستان امارات متحده عربی صاحب بزرگترین این تأسیسات است .عربستان سعودی بزرگترین کشور
این حوزه میباشد.
 -9-2راهکارها و چالشهای بحران آب
بهره برداری مشترک از آب رودخانههایی که در منطقهی آسیای غربی از کشوری به کشور دیگر جاری
است میتواند هم بعنوان عنصری برای ایجاد دشمنی و هم بعنوان ابزاری در جهت گسترش روابط میان کشورها
مورد بهرهبرداری قرار گیرد و در صورت نرسیدن این کشورها به تفاهم بر سر چگونگی بهرهبرداری مشترک
از این آبها در آینده مشکالتی در روابط میان آنها پدید خواهد آمد.
شمار کشورهایی که در خاورمیانه با کمیابی آب مواجهاند از  8کشور بحرین ،اردن و کویت در سال 0900
با افزوده شدن الجزایر ،قطر ،عربستان سعودی ،سومالی ،تونس ،امارات ،یمن و فلسطین اشغالی به  00کشور
 -1نهازی ،غالمحسین ،بحران آب در خاورمیانه ،مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.0853 ،
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در سال  0995رسیده است و انتظار میرود  5کشور دیگر شامل ایران ،مصر ،لیبی ،مراکش ،عمان ،سوریه و
اتیوپی در سال  2520به این فهرست اضافه شوند( .چیت ساز.)0863 ،
 -9-2-5چالشهای بحران آب در منطقه
آب در روابط سیاسی و بینالمللی نقش مهمی و حیاتی پیدا کرده است عدهای از محققان و کارشناسان
معتقدند در سالهای آتی ،آب از نظر سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی همان نقش نفت در سالهای اول 0955
را خواهد داشت و به یکی از عوامل ایجاد تنش یا آرامش در جهان و در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مبدل
خواهد شد .آب هم اکنون منشاء بروز اختالفات مرزی و اساسی موضعگیریهای خصمانه یا دوستانه برخی
کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس شده است .در برخی دیگر از کشورها آب به ابزار و حربهای سیاسی جهت
اعمال مقاصد و اجرای منافع خود شده است ،از این فراتر به اعتقاد برخی از سیاستمداران منطقه خاورمیانه در
سالهای آتی مشاهده بروز در گیریهای مسلحانه بر سر نحوه مدیریت و تقسیمبندی منابع آبی مشترک خواهد
بود .در ابتدای مقاله اشارهای به اصطالح هیدروهژمون شد که در واقع هیدروهژمون وضعیتی است که در آن
کشور قوی مقدار بیشتری آب نسبت به سهم خود استفاده میکند .این امر به عنوان چالشی تهدید آمیز بر
منطقه آسیای غربی حاکم است ،مثل فلسطین اشغالی در حوضه رود اردن ،مصر در حوضه رود نیل ،ترکیه
در حوضه دجله و فرات و عربستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان .به نظر میرسد وضعیت
هیدروهژمونی بیش از اینکه به موقعیت باالدستی یا پایین دستی مربوط باشد به قدرت سیاسی و اقتصادی
یک کشور ارتباط دارد .هیدروهژمونها تمایل بیشتری به حفظ سلطه و بهره برداری از آب را دارند (مختاری
و قادری.)48 :0835 ،
یکی از چالشهای مهم وجود قدرتهایی است که در منطقه آسیای غربی تقریباً هموزن هستند و باعث
شکلگیری گونهای از رقابت بین آنها میگیرد و فرایند همگرایی منطقهای را دچار اختالل میکند ،مانند
رقابت ایران ،ترکیه و پاکستان به عنوان قدرتهای تقریباً هموزن در درون سازمان اکو که منجر به رکود
فعالیتهای این سازمان شده است .در رابطه با منطقهی غرب آسیا ،آنچه مورد توجه است سطحبندی قدرت
در این منطقه جغرافیایی است که به عنوان یکی از عوامل واگرایی عمل میکند .این مسئله از یک طرف
موجب رقابت بین قدر تهای منطقهای شده و از طرف دیگر هر کدام از این قدر تها برای برهم زدن
معادله قدرت به نفع خود غالباً به قدرتهای فرامنطقهای تکیه میکند که موجب باز شدن پای قدرتهای
فرامنطقهای در منطقه میشود.
 -9-2-4ورود مالحظات سیاسی به معادالت آبی منطقه
آب را باید مقولهای کامال سیاسی در خاورمیانه به طور عام و کشورهای عربی به طور خاص معرفی نمود.
از حیث تاریخی« ،کم آبی» چنان که «تد رابرت گار» به آن اشاره داشته ،عامل مهمی در ضعف دول و روی
کار آمدن رژیمهای اقتدارگرا در این منطقه بوده است .از نظر سیاستگذاری نیز ،مالحظات سیاسی همیشه بر
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منافع آبی کشورها سایه افکنده ،به گونهای که اجرای طرح سد سازی ترکیه (طرح گاپ) چون با مخالفت
شدید اعراب روبرو میشود ،مسئوالن ترک امضای هرگونه قرارداد عادالنهای را منوط به بازنگری سوریه در
سیاست خارجیاش ،به ویژه در مورد «حزب کارگران کرد ترکیه») (PPKو لغو پناهندگی «اوجاالن»-در آن
زمان -نمودند .ورود مالحظات سیاسی به معادالت آبی منطقه ،بحران آب را بسیار پیچیده کرده ،به گونهای که
طرح بهرهبرداری براساس اصل مساوات 0که در بسیاری از منازعات آبی راه گشا میباشد در حال حاضر ،در
خاورمیانه پاسخگو نیست .عالوه بر آن ،تالش اسرائیل برای کسب مشروعیت از رهگذر نشاندن اعراب بر سر
میز مذاکره و عقد قراردادهای مربوط به آب صبغه سیاسی مقوله آب را نزد اعراب زیادتر کرده و حل نهایی
آن را با مشکل مواجه ساخته است.
 -9-2-9راهکارهایی برای مسأله بحران آب در منطقه
آنچه در این مقاله ملحوظ نظر ماست ،راهکاری است که در شرایط کنونی جهانی میتواند بسیار راهگشا
باشد .در بیانیهی «کنفرانس بینالمللی آب و توسعهی پایدار» که در سال  0993در پاریس (فرانسه) با حضور
بیش از  655تن از نمایندگان دولتها برگزار شد ،آماده است:
«به گونهی جدی در وضعی هستیم که در آن یک چهارم جمعیت جهان به آب سالم برای آشامیدن دسترسی
ندارند؛ بیش از نیمی از انسانها از آب سالم بیبهرهاند و همین امر عامل مرگ و بیماریها است و کمبود آب،
سیل و خشکسالی ،فقر ،آلودگی ،تصفیهی نامناسب فاضالب و نبود امکانات زیربنایی ،لزوم توجه جدی به
توسعهی اقتصادی ،تندرستی انسان و امنیت خوراکی و محیطی را مطرح میکند؛ چرا که آب یک منبع طبیعی
کلیدی برای نیکبختی آینده و زندگی متوازن است ،به گونهای که باید تسریعکنندهی همکاریهای منطقهای
شمرده شود و همکاریهای بینالمللی ب اید نقشی کلیدی در فراهم آوردن زندگی آمیخته با صلح و رفاه برای
جامعهی بشری در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی بازی کند (جهانی.)56 ،
در دهههای اخیر به دلیل بهبود پروسه تکنولوژی کشاورزی ،یارانه بر تولید و صادرات محصوالت

کشاورزی توسط کشورهای شمال قیمت مواد غذایی کاهش یافته است .اگر "اثرات جانبی" 2منفی کشت
غالت بر محیط زیست به خاطر ضایع کردن زمین ،نیز به مسأله اضافه شود؛ قیمت واقعی مواد غذایی کمتر از
قیمت بازار نیز خواهد بود .از سوی دیگر تعداد تولیدکنندگان مواد کشاورزی و تنوع آنها نیز افزوده شده
است .در دهههای قبل آمریکا در صادرات گندم موقعیت منحصر به فردی داشت؛ اما هماکنون رشد صادرات
گندم آن کشور کاهش یافته و سهم آن در صادرات جهانی به  25درصد رسیده

است8.

حال با در نظر گرفتن شرایط فوق اگر کشورهای منطقه به جای استفاده از منابع آبی در کشاورزی به
مصارف خانگی ،صنعتی و محیط زیست اختصاص دهند و مواد کشاورزی را وارد کنند؛ هم مسأله ناامنی آبی
1 Equitable utilization

- Externality- -4منبع ITC
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آنها حل خواهد شد و هم مسأله واردات مواد کشاورزی ،مرتفع خواهد گردید .برای درک اهمیت این مسأله
الزم به ذکر است ،که برای تولید هر متر مکعب گندم 0555 ،متر مکعب آب مورد نیاز است .وارد کردن یک

متر مکعب گندم به معنی واردات  0555متر مکعب "آب مجازی" 0است .این مسأله عالوه بر اینکه مشکل
کمبود مواد غذایی را حل میکند از فشارهای سیاسی ناشی از واردات  0555متر مکعب آب نیز میکاهد .به
نظر میرسد همزمانی کاهش قیمتهای مواد غذایی در بازارهای جهانی و مسأله آب در خاورمیانه یک
خوششانسی برای کشورهای منطقه میباشد.
یکی دیگر از راهکارها در رابطه با مدیریت تقاضای آب است که حائز اهمیت بسیار زیادی میباشد.
تخصیص آب در بیشتر کشورهای این حوزه از طریق خارج کردن آن از بخش کشاورزی و هدایت آن به
سمت مصارف خانگی و صنعتی ممکن است خالی از انتقاد نباشد ولی به حال راهی است برای مقابله با بحران
کم آبی .این سیاستها می تواند پاسخگوی نیازهای جمعیت در حال رشد مناطق شهری باشد ولی در عین
حال می تواند تهدیدی در جهت تأمین مواد غذایی و زندگی کشاورزان باشد .مخصوصا زمانیکه عشایر محلی
کنترل این منابع آبی را در اختیار داشته باشند .یک راهکار دیگر که در دراز مدت کاهش هزینهها و افزایش
بهرهوری را در پی خواهد داشت تکنولوژیهای بهتر است .به عنوان مثال بررسیها نشان میدهد که آبیاری
قطرهای هزینه آب را بین  85تا  55درصد پایین آورده است .این در حالی است که افزایش محصولی بین 25
تا  95درصد را در مقایسه با روش های سنتی در داشته است .روش دیگری که در این نوع آبیاری توام با
موفقیت بوده است ،استفاده از مواد تقویت کننده گیاه از طریق لولههای آبیاری قطرهای با سیستم کنترل
کامپیوتری میباشد .این کار هم اقتصادی است و هم بر حاصلخیزی خاک کمک میکند .در ضمن از شوری
و فرسایش خاک نیز جلوگیری مینماید .در اسرائیل که از تکنیکهای آبیاری قطرهای به صورت مناسبی استفاده
میشود ،بدون استفاده از آب بیشتر تولیدات مواد غذایی را طی بیست سال گذشته به بیش از دو برابر رسانیدهاند.
حفاظت از منابع یکی دیگر از مواردی است که دولتها راههای مختلفی را برای تشویق مردم در این زمینه
مورد استفاده قرار دادهاند .یکی از راهکارها استفاده از هشدارها و القائات مذهبی میباشد .مثال کشورهای
حوزه جنوبی خلیج فارس در سال  0993از رهبران مذهبی خواستند که به مناسبت روز جهانی آب خطبههای
نماز جمعه خود را به بحث پیرامون اسالم و آب اختصاص دهند .کمیته آب اسرائیل حکایت از آن دارد که
اعمال هشدارهای حفاظتی میتواند مصرف آب خانگی را تا  %00پایین آورد .بسیاری از این القائات و تذکرات
از طریق برنامههای درسی مدارس منطقه نیز اعمال میشود.
 -2تجزیه و تحلیل
بهره برداری مشترک از آب رودخانههایی که در منطقهی آسیای غربی از کشوری به کشور دیگر جاری
است میتواند هم بعنوان عنصری برای ایجاد دشمنی و هم بعنوان ابزاری در جهت گسترش روابط میان کشورها
- Virtual Water
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مورد بهرهبرداری قرار گیرد و در صورت نرسیدن این کشورها به تفاهم بر سر چگونگی بهرهبرداری مشترک
از این آبها ،در آینده مشکالتی در روابط میان آنها پدید خواهد آمد.
درباره بحران آب به عنوان یکی از منابع درگیری در خاورمیانه معموال روی چهار رودخانه این منطقه
(دجله و فرات ،نیل و رود اردن) متمرکز است .اما در منطقه خشک آسیای مرکزی نیز آبهای مشترک میتواند
به سرعت مجرای رویارویی کشورهای تازه استقالل یافته این منطقه باشد و ابعاد بحران را در سرزمینهای
ماوراء مناطق شمالی خلیج فارس گسترش دهد .منطقه خلیج فارس نیز که بخش عمده ذخایر نفت جهان را
در خود دارد .از این بحران مستثنی نیست .اغلب کشورهای این منطقه دارای منابع آب سطحی و زیرزمینی
مشترک بوده و بهرهبرداری از آنها همواره منازعات مختلفی را در میان آنها به وجود آورده است .کشورهای
نفت خیز عربی نظیر :کویت ،قطر ،عربستان و امارات متحده عربی جزو پنج کشور از  9کشوری هستند که در
سطح دنیا کمترین منابع آب سرانه را در اختیار دارند (علیزاده .)0858 ،در این کشورها تقریبا تمام آبخانههای
زیرزمینی مورد بهره برداری قرار گرفته است و منابع جدیدی برای رفع نیازهای آتی وجود ندارد (نیریزی،
.)0850
به طور کلی ،منابع آب زیرزمینی در آسیا ،و به ویژه در آسیای غربی در وضعیت بحرانی است دلیل این
امر برداشت بیش از اندازهی آب زیرزمینی ،بیشتر از نرخ طبیعی آن ،که باعث افت پیوستهی سطح آب زیرزمینی
میشود و همچنین تخریب کیفیت آب ناشی از ورود آب دریا به سفرههای رسوبی ساحلی ،میباشد )Water
.(Report No. 9. FAO, Italy, FAO 1997

در حال حاضر به منظور حل مشکالت ناشی از بحران آب در منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهای عربی
این منطقه ،به طور وسیع از شیرین کردن اب دریا استفاده میشود؛ بطوریکه بیش از  65درصد از ظرفیت
نمکزدایی و شیرین کردن آب دریا در منطقه خلیج فارس متمرکز است .ظرفیت شیرین کردن آب در عربستان
به تنهایی معادل  85درصد ظرفیت کل جهان است .همچنین کویت و اغلب امیرنشینهای خلیج فارس ،برای
تأمین آب اشامیدنی خود عمدتا به شیرین کردن آب دریا متکی هستند .به این ترتیب میتوان تصور کرد که
در هنگام بروز مناقشات منطقهای« ،امنیت آب» نیز همدوش «امنیت نظامی» مطرح گردد .بنابراین مشکل آب
برای کشورهای عرب منطقه همچنان به قوت خود باقی است و احتمال نزاع میان آنها دور از انتظار نیست.
در مورد عراق نیز باید گفت که حدود  35درصد از آب مصرفی آن از کشورهای همسایه وارد خاک این
کشور میشود .بیش از  95درصد از جریان آب رودخانه فرات که کشورهای سوریه و عراق را مشروب
میسازد و همچنین بخشی از سرشاخههای رودخانه دجله که منبع اصلی تأمین آب عراق است ،از کشور ترکیه
سرچشمه میگیرد .احداث «سد آتاتورک» توسط ترکیه و «سد الثوره» توسط سوریه و سایر طرحهای توسعه
منابع آب در این منطقه ،مشکالتی برای بهرهبرداران پایین دست رودخانهها فراهم آورده است و به صورت
بخشی از مسئله امنیت ملی عراق درآمده است (نیریزی .)0850 ،هر چند سوریه و عراق خواهان همکاری در
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زمینه منابع آب براساس تقسیم آنها مطابق با احتیاجاتشان میباشند ،اما تاکنون هیچ نمونهای در جهان وجود
ندارد که در آن برای همکاری در زمینه تقسیم آبی که از مرزها میگذرد ،قیودی براساس مقداری که هر یک
از کشورهای ذیربط بر سهم روزانه آن تصمیم میگیرد ،گذاشته شده باشد .از این گذشته ،براساس حقوق
بینالملل آبهایی که از مرزها میگذرد ،منابع طبیعی محسوب نمیشود و نمیتوان در آنها قائل به شراکت
شد )علیزاده.)0858 ،
در نهایت عالوه بر راهکارهای اشاره شده در فوق ،پیشنهاد میشود تا نهادهایی برای حل اختالف و
هماهنگ کردن منابع مشترک از جمله منابع آبی مشترک و سایر نگرانیهای استراتژیک تشکیل شوند.
 -2نتیجهگیری
با توجه به پژوهشهایی که در رابطه با مسائل آسیای غربی به عمل آمده ،میتوان نتیجه گرفت که در
آیندهای نه چندان دور ،آب در این منطقه به عنوان یک مادهی حیاتی  .نیز استراتژیک ،جایگاهی همانند نفت
پیدا خواهد کرد و در دهههای آغازین قرن بیست و یکم ،عامل اصلی تنش و بحران در این منطقه خواهد بود
و به تدریج همانند نفت که یکی از عوامل ژئوپلیتیک منطقه است به عنوان متغیری تأثیرگذار بر روند اختالفات
کشورهای منطقه مطرح خواهد شد .سیاستهای کشورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و روابط
آنان را شکل خواهد بخشید.
مدیریت منابع آب به طور روشن به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار میگیرد ،اما باید تاکید
کرد که کشمکشهای مربوط به آب به جای آنکه علت روابط رو به وخامت بین دولتها باشد ،نتیجهی چنین
روابطی است .هیچیک از کشورهای خاورمیانه نمیخواهند که بر سر آب وارد جنگ شوند ،اما نگرانیهای
جدی در زمینهی تقسیم عادالنه آب وجود دارد .عامل مستقیم تضاد کنونی بر سر آب ،تخصیص یکجانبه یا
انحراف جریان آب مشترک به وسیله یک کشور مجاور روخانه که در قسمت باالی آن واقع است ،بدون انجام
مشورت با سایر کشورهای سودبر میباشد .با این حال این یک سناریوی ابتدایی است و روابط متقابل اقتصادی
و سیاسی پیچیده بین کشورهای مجاور رودخانه را در نظر نمیگیرد .در حالیکه مداخله نظامی را نمیتوان به
طور کامل منتفی دانست ،هزینه ،یک عامل بازدارنده است و هیچ تضمینی برای دستیابی به اهدافی مانند نابود
کردن تأسیسات هیدرولیکی و تأسیسات زیربنایی مربوط ،بدون در برداشتن پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی
وجود ندارد.
از کنترل منابع آب مشترک همچنان برای اعمال فشار سیاسی استفاده خواهد شد ،و عامل آب یادآور مفید
وابستگی است .اسرائیل ،ترکیه و مصر هرچند سیاست آب ملی خود را به گونهی موثر اجراء نمایند ،همچنان
به دیکته کردن دستور کار منطقهای آب به دالیل فوق ادامه خواهند داد .آنها برای از دست دادن چیزی که آن
را یک سرمایهی استراتژیک تلقی میکنند؛ یعنی استفاده با اولویت ،انگیزهی چندانی ندارند .هر گونه مذاکراتی
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که صورت گیرد ،امکان ندارد که این امتیاز استراتژیکی را به طور قابل توجهی تغییر دهد .با این حال ،گرایش
به شرکت در مذاکره بر تصمیمهای مربوط به پشتیبانی بینالمللی از پروژههای خاص تأثیر میگذارد.
بنابراین ،گسترش همکاری دراز مدت در زمینهی منابع آب بینالمللی در خاورمیانه ،چالش بزرگی را در
برابر سیاست گذاران در داخل و خارج از منطقه ایجاد خواهد کرد .روند قابل توجهی برای همکاری وجود
داشته است ،هرچند این امر عمدتا به امور فنی منحصر میباشد :برای مثال ،همکاری در زمینه مبادلهی
هیدرولیکی ،پیشبینی وقوع سیل ،اقدامهای مشترک تولید نیروی هیدروالکتریک و بازیابی آب .این اقدامهای
محدود ،که اطمینان ایجاد میکند ،همراه با ارزیابی دوباره تخصیص آب ملی است که مورد عالقه سازمانهای
مالی و توسعه بینالمللی ،سرمایهگذاران و وامدهندگان احتمالی میباشد .این سیاستها میتوانند تنش منطقهای
را کاهش دهند ،و در ایجاد ثبات موثر باشند .در دراز مدت ،میتوان آنها را به کمیسیونهای رودخانهای
وسیعتر یا کنوانسیونهای بینالمللی گسترش داد ،مذاکرات درباره مسائل تا زمانی قابل اجراء هستند که مسأله
آب از ترکیب سیاسی وسیعتر خود جدا نشود .پیشنهاد میشود تا نهادهایی برای حل اختالف و هماهنگ کردن
منابع مشترک از جمله منابع آبی مشترک و سایر نگرانیهای استراتژیک تشکیل شوند .در نهایت ایجاد یک
برنامه و اقدام جهانی به منظور تضمین دسترسی به آب سالم برای همه جهانیان در سطح کالن ضروری میباشد.
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مناسبات ترکیه-اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ژئوپلیتیکی منطقه
سید محمد جعفری نژاد ،5دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی کنترل تسلیحات

چکیده
در اندیشه رئالیسم تهاجمی ،دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل پس از آنکه به شکلی فزاینده
ثروتمند می شوند ،انباشت سرمایه اقتصادی ،ایشان را به سمت و سوی توسعه طلبی سوق می دهد ،از این رو
دولت های ثروتمند ضمن ایجاد ارتشی قوی سعی دارند با اقدامات مداخله جویانه ،ژئوپلیتیک منطقه را به
سود خود تغییر دهند.
به همین دلیل امروزه در ادبیات سیاسی ترکیه صحبت از نوعثمانی گرایی و بازگشت به دوران امپراطوری
قدرتمند عثمانی است .نکته اینکه دولت عدالت و توسعه ترکیه در جهت تحقق این آرمان با رویکردی سود
محور از هرگونه ابزاری استفاده نموده و علی رغم گرفتن پرستیژ اسالم گرایی هنوز ادامه ی سیاست های بین
المللی گذشته را با بازتعریفی جدید در دست اقدام دارد که از آن جمله می توان به حفظ مناسبات آنکارا-تل
آویو در تمامی حوزه های اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و امنیتی اشاره نمود؛ لذا این مسأله می تواند به عنوان
چالشی امنیتی نسبت به ژئوپلیتیک منطقه مورد رصد قرار گیرد.
واژگان کلیدی :نظام بین الملل ،امنیت بین الملل ،ژئوپلیتیک ،ژئواستراتژیک
-0مقدمه
تهاجمی8

در مکتب واقع گرایی 2به باور فرید زکریا که یکی از مهمترین نظریه پردازان نحله ی واقع گرایی
است؛ تاریخ نشان می دهد دولت ها در شرایطی که به شکلی فزاینده ثروتمند می شوند ،ضمن ایجاد ارتش
های بزرگ ،خود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می کنند و به دنبال افزایش نفوذ بین المللی می روند.
به عبارت دیگر ،توانمندی های نسبی تا حدّ زیادی می توانند به نیات دولت ها اشکال متفاوتی دهند .هنگامی

که دولتی قدرتمندتر می شود ،می کوشد نفوذ خود را افزایش دهد و به حد اکثر برساند و محیط بین المللی
خود را کنترل نماید .بنابراین دولت ها در مواردی که تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندی نسبی
1

. Email: mo7amad_j@yahoo.com
Realism
Offensive realism

2
3
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کشور بیشتر شده است ،راهبرد های تهاجمی و با هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال خواهند
کرد(مشیرزاده .)54-95:0836،نظریه پردازان رئالیسم تهاجمی بر این باوراند؛ رهبران کشورها باید آن دسته از
سیاستهای امنیتی را دنبال کنند ،که دشمنان بالقوهی آنان را تضعیف میکند و قدرت آنها را نسبت به بقیه ی
کشورها افزایش میدهد(.بیلیس و استیو )422-420 :0838،در نگاه ایشان اگر کشوری خواستار بقاست باید
رئالیستِ تهاجمیِ خوبی باشد( .)Mearshaimer,2011:11-12رئالیست های تهاجمی نیز همانند دیگر نحله
های رئالیستی و به خصوص رئالیسم کالسیک ،بر مفروضه هایی چون قدرت ،امنیت ،دولت ،آنارشی وقدرت
های بزرگ تأکید دارند .آنان چنین استدالل می کنند که آنارشی بین المللی ،دولت ها را وادار می سازد قدرت
یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر برسانند .امنیت و بقاء در درون نظام بین الملل هرگز قطعی نیست و دولت ها
می کوشند با افزایش قدرت و نفوذ خود ،امنیت را برای خود بیشینه سازند .البته اکثر دولت ها همواره درگیر
توسعه گرایی نامحدود نیستند و در مواردی که منافع این امر کمتر از هزینه های آن باشد ،به آن مبادرت نمی
نمایند .از منظر رئالیستهای تهاجمی ،ماهیت رقابتآمیز روابط بینالملل دائماً در حال تشدید شدن است،
بنابراین الزم است که کشورها همواره در حال افزایش قدرت خود باشند تا به حدی از قدرت برسند که هیچ
کشوری نتواند طمع حمله به آنها داشته باشد .آنها بر این باورند که چون مقاصد دولت ها مشخص نیست لذا
خروج از وضعیت تهاجمی باعث به مخاطره افتادن بقای دولت میگردد( .)Kirshner,2010:4بازیگران اصلی
نظام بین الملل در جهانی زندگی میکنند که سرشار از تهدیدات است و دولت ها واحدهایی هستند که تمایل
دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند .این افزایش قدرت نسبی به معنای
کسب قدرت به زیان دیگران است .به عبارت دیگر دولت ها در حالت ناامنی دائمی به سر میبرند و همواره
در وضعیت عدم قطعیت و بیاعتمادی نسبت به تمامی کشورها و قدرتهای دیگر قرار دارند ،زیرا در هر
موقعیتی ممکن است یکی از آنان به اقدامی علیه امنیت آن ها دست بزند(سلیمی.)0834،
دولت ها توجه خاصی به نحوه ی توزیع قدرت در میان خود دارند و کوشش بسیاری به عمل می آورند
تا سهم خود را از قدرت به حداکثر برسانند؛ آنها در پی یافتن فرصت هایی برای تغییر موازنه قوا هستند و در
این راستا سعی می کنند معیارها و عوامل جنبی قدرت خود را نسبت به رقیبان افزایش دهند .بدین منظور برای
تغییر موازنه قوا به نفع خود به ابزارهای متفاوت اقتصادی ،سیاسی و نظامی متوسل می شوند(میرشایمر:0833 ،
 ) 85-3همه دولت ها تحت تأثیر این منطق هستند؛ هر دولتی نه تنها در پی کسب فرصت هایی برای مزیت
بر دیگر دولت ها است ،بلکه تالش می کند تا به دیگر دولت ها اجازه ندهد مزیتی بر او پیدا کنند .به عالوه،
دولت های رقیب نیز از همین منطق پیروی می کنند.
بنابر آنچه که آمد میرشایمر سه نوع الگوی رفتاری را در بین تمام قدرتها یا دیگر دولتها تبیین می کند:
الف) الگوی رفتاری مبتنی بر ترس:

255

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

قدرتهای بزرگ از یکدیگر می ترسند و نگران وقوع جنگ بین یکدیگرند؛ زیرا ،آنها اعتماد اندکی نسبت
به هم دارند در نتیجه ،به پیشگیری از خطرها اقدام می کنند .مطمئناً ،سطح ترس از یکدیگر در زمانها و مکانهای
مختلف ،متفاوت است ،اما نمی توان آن را تا سطح معمولی تنزل داد .از این دیدگاه ،هر یک از قدرتهای بزرگ
دشمنان بالقوه یکدیگرند .از نظر رئالیستهای تهاجمی ،اساس این ترس آن است که در جهانی که قدرتهای
بزرگ توانایی حمله به یکدیگر را دارند یا ممکن است چنین انگیزه ای را داشته باشند ،هر دولت خواهان بقا،
باید از یک سو ،کمترین بدگمانی و شک را نسبت به دیگر دولت ها داشته و از سوی دیگر ،از اعتماد به آنها
اکراه داشته باشد .رقابت قدرت های بزرگ در عرصه ی سیاست بین الملل ،مانند رقابت اقتصادی نیست ،بلکه
رقابت سیاسی از رقابت های اقتصادی بسیار خطرناک تر است؛ چرا که رقابت های سیاسی می تواند به جنگ
ختم شود؛ پدیده ای که اغلب ،وسیله ای برای کشتار گسترده در عرصه های نبرد است و در بدترین حالت
جنگ می تواند به تخریب دولت ها بیانجامد .گاهی پیامدهای وحشتناک جنگ باعث می شوند تا دولت ها
یکدیگر را نه به منزله ی رقیب ،بلکه به عنوان دشمن بالقوه مد نظر قرار دهند و اگر سود افزایش بیابد،
تخاصمات سیاسی رو به تصاعد می گذارند.
ب) الگوی رفتاری مبتنی بر خود یاری :
تضمین بقا هدف اصلی دولت ها در سیستم بین المللی است؛ زیرا ،دولت ها تهدیدهای بالقوه ای علیه
یکدیگر محسوب می شوند ،به ویژه در شرایطی که اقتدار واالتری برای تأمین امنیت دولت ها در هنگام خطر
وجود ندارد .بدین ترتیب ،دولت ها نمی توانند برای امنیتشان به دیگران وابسته باشند و هر دولتی به تنهایی
آسیب پذیر خواهد بود؛ از این رو ،هدف آن دولت فراهم آوردن امنیت برای خود است .در سیاست های بین
المللی ،خداوند به آنانی کمک می کند که آنان نیز به خود یاری برسانند .دولت هایی که برای حمایت از خود
فعالیت می کنند ،تقریباً همیشه منطبق با منافع خود و نه در تبعیت از پیوند منافع خود به منافع دیگر دولتها یا
به اصطالح منافع جامعه ی بین الملل رفتار می کنند؛ زیرا ،خودخواه بودن ،اصلی ضروری برای خودیاری
محسوب می شود.
پ) الگوی رفتاری مبتنی بر به حد اکثر رساندن قدرت :
با فهم نیات غایی دیگر دولت ها و آگاهی از اینکه آن ها بر اساس خودیاری فعالیت می کنند ،بازیگران
اصلی به این نکته پی می برند که تبدیل شدن به قدرتمندترین دولت در سیستم ،بهترین روش تأمین بقاست.
اگر یک دولت نسبت به رقبای بالقوه اش قدرتمندتر باشد ،احتمال اینکه رقبا به او حمله و بقایش را تهدید
کنند ،بسیار کم خواهد بود .دولت های ضعیف تر به مبارزه با دولت قدرتمندتر تمایل نخواهند داشت؛ زیرا،
در این صورت ،باید هزینه های شکست نظامی را متحمل شوند؛ از این رو ،فاصله بیشتر دو دولت از نظر
قدرت ،باعث می شود که دولت ضعیف تر نیتی برای حمله به دولت قوی تر نداشته باشد ،اما بهترین شرایط
در سیستم ،زمانی است که یک دولت به قدرت هژمون تبدیل شود ،همان طور که امانوئل کانت می گوید:
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آرزوی هر دولت یا حکمران آن ،این است که به شرایطی از صلح دائمی با تسلط بر تمامی جهان نائل آید که
اگر البته ،امکان داشت ،بقا تضمین شده بود(کامل.)0838،
میرشایمر معتقد است؛ نهایت امنیت تنها زاده ی این است که قدرتمند ترین دولت نظام باشیم .اما این
یعنی« :دشواری شنا کردن بر خالف مسیر آب»( .)Mearsheimer,2001:40او معتقد است؛ اینگونه چیرگی
جهانی جز از طریق دستیابی به برتری هسته ای غیر قابل قبول ناممکن است .پس از این هدف ناممکن ،بهترین
هدف که محتمل ترین نیز هست دستیابی به چیرگی منطقه ای یا سلطه یافتن بر ناحیه ای است که دولت مورد
بحث در آن قرار دارد.
الگوی متناسب با رئالیسم تهاجمی باعث می گردد که دولت آنکار برای حفظ بقا با تأکید بر اصل خودیاری
و به منظور تغییر موازنه قدرت به سمت خویش از ابزارهای جنبی قدرت؛ چه سخت افزاری و یا نرم افزاری
نهایت بهره را ببرد .یکی از ابزارهای نرم افزاری کسب و یا افزایش قدرت می تواند روابط دیپلماتیک با دیگر
بازیگران بین الملل تا رسیدن به هدف مطلوب باشد .لذا از آنجائیکه ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان غیر
عرب می داند که در تحقق هدف نوعثمانی خود میان کشورهای مسلمان عربی با تفکرات ناسیونالیستی ،از
جایگاه مطمئنی برای پذیرشش به عنوان رهبریت جهان اسالم برخوردار نمی باشد؛ این مسئله باعث گردیده
تا برای تحقق بخشی به اهداف بلند پروازانه اش به دیگر بازیگران منطقه چشم امید ببندد .بر این اساس شاهد
هستیم ترکیه ی پسا اسالم گرایان هم که در جهت نفی اندیشه کمالیسم 0و پایان دادن به سیاست های حکومت
الئیک 2گام بر می داشت ،برای تحقق هژمون نوعثمانی ،از هرگونه وسیله ای فروگذار نمی کند؛ لذا اگرچه
اسالمگرایان بر سرکار باشند؛ ادامه ی رویه ی دولت برخواسته از اندیشه الئیک که طرفدار به رسمیت شناختن
رژیم اشغالگر قدس بود نیز در سیاستگذاری دولت اسالمگرای ترکیه جلوه می نماید.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی 8به دنبال افزایش نفوذ در منطقه بوده است نیز از داشتن تعامالت هدفمند
با کشوری مسلمان و غیر عربی چون ترکیه که اتفاقاً از موقعیت ژئواستراتژیکی نیز برخوردار است ،بی رغبت
نمی باشد ،و برای تحقق هژمون صهیونیستی و ضد اسالمی خود ،آنکارا را ابزاری مناسب در نظر دارد .در این
مقاله سعی می شود با بررسی مناسبات آنکارا-تل آویو ،چالش های متصوّر از برقراری این تعامالت نسبت به
امنیت ژئوپلیتیکی منطقه مورد رصد قرار گیرد .لذا سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :مناسبات ترکیه و
اسرائیل چه آثار چالش بر انگیزی نسبت به امنیت ژئوپلیتیک منطقه دارد؟
 -4ساماندهی پژوهش:
بخش ابتدائی این پژوهش به ارائه ی مقدمه و کلیات اختصاص دارد و در بخش دوم به بررسی تاریخچه
روابط ترکیه و اسرائیل می پردازیم ،سپس در بخش سوم اهداف دو طرف را از برقراری مناسبات فی مابین
Kamal Ataturk
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مورد واکاوی قرار می دهیم ،در بخش چهارم آثار امنیتی و نظامی ائتالف ترکیه و اسرائیل بر ایران مورد واکاوی
قرار می گیرد و نهایتاً در بخش پایانی نتیجه آثار چالش برانگیز این مناسبات را نسبت به امنیت ژئوپلیتیکی
منطقه و جهان اسالم مورد رصد قرار می دهیم.
 -9الگوی مفهومی:
با توجه به مبانی نظری و واقعیت های عینی می توان الگوی مفهومی ذیل را برای تبیین چالش های
برخواسته از مناسبات ترکیه-اسرائیل و تهدید امنیت ژئوپلیتیکی منطقه ارائه نمود؛
شماره :0الگوی مفهومی چارچوب نظری بر اساس واقع گرایی تهاجمی
مفروضه های واقع گرایی تهاجمی

نظریه جان میرشایمر

 افزایش سرمایه اقتصادی منجر به افزایشتوان نظامی می شود
 افزایش توان نظامی منجر به اتخاذ سیاستتوسعه طلبانه و نفوذ می شود

تبیین مناسبات
چالش امنیتی نسبت

-

به ژئوپلیتیک منطقه

 بدگمانی به دیگر دولت ها عدم دل بستن به یاری دیگر بازیگران -کسب قدرت (توجه به نحوه توزیع قدرت)

-

الگوی

-

نظریه فرید زکریا

ترکیه-اسرائیل و

ها

-

نظام بین الملل آنارشیک
قدرت های بزرگ ذاتاً قابلیت رفتار
تهاجمی دارند
عدم آگاهی از رفتار دیگر دولت ها
توجه به حفظ بقا
رفتار دولت

-

-

دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل
نظام بین الملل آنارشیک
توجه به مقوله قدرت
توجه به تأمین امنیت و حفظ بقا
توجه به اصل خودیاری

-

الگوی رفتاری مبتنی بر ترس
الگوی رفتاری مبتنی بر خود یاری
الگوی مبتنی بر حداکثر رساندن قدرت
( اقتصادی ،نظامی ،دیپلماسی)

-

258

رونق اقتصادی ترکیه بین سالهای  2552تا 2506
منجر به انباشت سرمایه در این کشور گردیده
است.
افزایش سرمایه منجر به افزایش توان نظامی و
ارتش ترکیه گردیده است.
افزایش توان نظامی منجر به اتخاذ سیاست های
توسعه طلبانه گردیده است(.نو عثمانی گرایی)
ترکیه برای تحقق اهداف توسعه طلبانه اش اقدام
به برقراری تعامالت دیپلماتیک در تمامی زمینه
های اقتصادی-نظامی-امنیتی با رژیم صهیونیستی
می کند.
رژیم صهیونیستی با آرمان نیل تا فرات خود به
عنوان تهدید نسبت به ژئوپلیتیک منطقه و جهان
اسالم شناخته می شود.
سیاست های توسعه طلبانه ترکیه منجر به تهدید
امنیت ژئوپلیتیک منطقه و جهان اسالم می شود.
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 -2پیشینه تاریخی یهودیان در ترکیه
تاریخچه حضور و موج مهاجرت یهودیان در ترکیه به پنج قرنِ پیش باز می گردد؛ زمانی که برای اولین
بار یهودیانِ موسوم به «سفردیم ها» 0به دلیل گردن ننهادن به آئین کاتولیک در اسپانیا و پرتغال ،با کلیسا و
قدرت بالمنازع آن به مخالفت پرداختند ،و برای فرار از دادگاه تفتیش عقاید ،به پیشنهاد «سلطان بایزید دوم»،
امپراتوری عثمانی را برای مهاجرت پذیرفتند(یونسیان.)92:0836،
یهودیان مهاجر با نفوذ به حوزه و قدرت امپراتوری عثمانی ،از همان ابتدا در دو زمینه ی کاری مشغول به
فعالیت شدند .گروهی از آنان در استانبول به کار تجارت پرداختند و گروهی دیگر نیز در عرصه فعالیت های
علمی و دیپلماتیک وارد عمل شدند(یونسیان.)98:0836،
رویکرد یهودیان ترکیه در جهت تحقق اهداف صهیونیسم همسو با قدرت های بزرگ اروپایی بود و در
تقویت ناسیونالیسم ترک و فروپاشی امپراتوری عثمانی نقش مؤثری ایفا کردند ،از این رو پس از تشکیل ترکیه
ی فعلی ،یهودیان همچنان دارای نفوذ در ارکان ترکیه هستند(رسول نژاد.)03 :0835 ،
در نقشه ذیل چگونگی پراکندگی و گسترش یهودیان سفردیم از اسپانیا به سراسر نقاط و از جمله سرزمین
های تحت قدرت امپراتوری عثمانی مشاهده می شود؛
شماره :4چگونگی پراکندگی جمعیتی سفردیم ها در سرار نقاط جهان

همانگونه که مشاهده می شود عده ی عظیمی از سفردیم ها به سرزمین های امپراتوری عثمانی مهاجرت
نمودند که بخشی از آنها در ازمیر ،استانبول ،آنکارا و همچنین بخش دیگری از ایشان در سرزمین های اشغالی
و دیگر نقاط جهان مستقر گردیده اند.

Jews Sfrdym
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البته موج دیگری از مهاجرت یهودیان به ترکیه مربوط به دوران جنگ جهانی دوم می باشد؛ به دلیل آزار
و اذیتی که در کشورهای اروپایی نسبت به یهودیان روا می شد ترکیه به یکی از پناهگاه های اصلی آنها تبدیل
گردیده بود(یونسیان.)94 :0836 ،
 -5-2یهودیان ترکیه عامل مؤثر در نزدیکی ترکیه به اسرائیل:
می توان ادعا نمود که نفوذ یهودیان در ارکان مختلف اقتصادی و سیاسی ترکیه در نزدیک شدن این کشور
به اسرائیل بی تأثیر نبوده است؛ چرا که در  23مارس  0949اسرائیل از جانب ترکیه به رسمیت شناخته شد ،و
پس از شناسایی اسرائیل توسط این کشور ،روابط طرفین رو به گسترش گذاشت .انعقاد قرارداد بازرگانی()0905
و قرارداد حمل و نقل هوایی( )0900با اسرائیل اقداماتی از این قبیل بود .با عضویت ترکیه در ناتو( )0902آن
کشور سیاست خاورمیانه ای خود را با ایاالت متحده آمریکا هماهنگ تر نمود؛ زمامداران ترک نزدیکی با
اسرائیل را موجب تقویت و تحکیم امنیت ملی خویش ارزیابی نموده و معتقد بودند که اعراب هیچگاه دیدگاه
دوستانه ای در قبال ترکیه نداشته اند(رسول نژاد.)09 :0835 ،
«تانسو چیلر» نخست وزیر وقت ترکیه برای اولین بار در سال  0994به اسرائیل سفر کرد و زمینه های
انعقاد توافقنامه های نظامی -امنیتی از سوی «اسحاق رابین» در سال های  0994-90مطرح گردید .متعاقب آن،
دو موافقتنامه محرمانه در ماه های فوریه و آگوست سال  0996از سوی دو طرف امضاء شد .رابین نخست

وزیر وقت اسرائیل در باره این توافقنامه گفته بود" :مهمترین هدف از انعقاد این توافقنامه های محرمانه با ترکیه

حفظ توازن قدرت در منطقه خاورمیانه است"(رسول نژاد.)65 :0835 ،

امروزه ترکیه و اسرائیل وجوه مشترکی برای ایجاد روابط راهبردی با یکدیگر دارند .به همین خاطر هر
آنچه در روابط دو کشور از سال [0492دوره عثمانی] تا کنون شکل گرفته ،حاصل این وجوه مشترک است.
نکته قابل تأمل این است که به جز مسائل تاریخی ،در حال حاضر ترکیه و اسرائیل از نظر وضعیت نظامی نیز
شبیه هم هستند و در هر دو کشور ارتش از جایگاه باالیی در قدرت سیاسی برخوردار است(زهرالدین،)0993:
همچنین هر دو نسبت به ایران و سوریه سوءظن دارند و مهم تر از همه اینکه هر دو دارای بلند پروازی های
سیاسی -اقتصادی یکسانی هستند که دستیابی به بازار تجاری آسیای میانه و قفقاز از یک سو و منابع انرژی
خاورمیانه از سوی دیگر ،اهم آن را تشکیل می دهد(یونسیان.)055 :0836 ،
 -2بررسی عوامل و اهداف روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی:
پایان جنگ سرد ،اوضاع خاورمیانه 0را به طور کلی متحول ساخت .ترکیه در زمان جنگ سرد به عنوان
سدّی در برابر نفوذ کمونیسم 2عمل می کرد ،اما با پایان این دوره و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ترکیه
چنین نقشی را از دست داد .مقابله با تهدید کمونیسم ،انگیزه ای برای غرب و آمریکا بود تا کمک هایی را در
Middle East
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اختیار آنکارا قرار دهند .با از بین رفتن خطر کمونیسم ،نیاز به ایجاد انگیزه ها و نقش آفرینی های نوینی وجود
داشت .مقامات ترکیه یکباره خود را در برابر انبوهی از مشکالت داخلی و خارجی تنها یافتند .خطراتی که از
جانب سوریه ،عراق و ایران احساس می کردند و مشکالتی که با قبرس و یونان داشتند ،درکنار ضعف اقتصادی،
سبب شد تا ترک ها در صدد یافتن متحدان جدیدی در منطقه برآیند .خودداری اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه
در این اتحادیه ،علت مضاعفی برای گرایش به سوی اسرائیل و برخورداری از حمایت های نظامی اسرائیل
بود .تل آویو نیز با آغوشی باز از این مسئله استقبال کرد .اسرائیل به مثابه دروازه ای برای رسیدن به نقش نوینی
برای ترکیه و راهی برای رسیدن به کمک غرب ،در نگاه ترک ها تبلور یافت .برقراری روابط نظامی میان ترکیه
و اسرائیل که از دهه  95آغاز شد ،موجبات نگرانی بسیاری را برانگیخت .اگر چه ترک ها بارها اعالم کرده
بودند این ائتالف بر ضد هیچ کشوری نیست ،اما این موضع گیری ها نتوانست مانع از ایجاد نگرانی برای
کشورهای عرب منطقه ،یونان و ایران شود(حسینی گلی.)004:0836،
با روی کار آمدن دولت اسالم گرا در ترکیه ،و مواضعی که این دولت در قبال رژیم صهیونیستی گرفت؛ از
قبیل ماجرای کشتی «ماوی مارا» و یا مواضع نسبتاً تند این کشور علیه اسرائیل در مورد حمله به سرزمین غزه
و همخوانی این مواضع با ایران ،شرایط به گونه ای پیش می رفت که حکایت از هماهنگی مواضع سیاسی
آنکارا -تهران نسبت به جهان اسالم و بر ضد رژیم صهیونیستی داشت ،اما در ارزیابی های بعدی مشخص
گردید که اختالفات میان دو طرف آنکارا-تل آویو بیش از آنکه وجهه ای ایدئولوژیک داشته باشد ،رفتاری
سیاسی و به منظور کسب پرستیژ 0از سوی ترکیه در میان کشورهای اسالمی بود(جعفری نژاد-050 :0898،
 .)055در بحبوحه انتقادها« ،عبداهلل گل» ،وزیر اسبق خارجه ترکیه ،ضمن انتقاد از سیاست های «آریل شارون»
و اقدامات وی در سرزمین های اشغالی ،تصریح می کند با وجود این مسائل روابط با اسرائیل برای ترکیه
اهمیت دارد و انتقادات من هشدارهای دوستانه است .متعاقب آن «اردوغان» نخست وزیر سابق و رئیس جمهور

فعلی ترکیه ،نیز پس از بازگشت از نشست سران گروه  3در آمریکا -در فرودگاه استانبول گفت":هدف انتقادات

شدید وی از رژیم اسرائیل ،کابینه ی آریل شارون بوده است و اسرائیلی ها هدف انتقادات وی نبودند"(حسینی
گلی .)088-084:0836،اسرائیل و ترکیه بیش از  25قرارداد و توافقنامه نظامی امضاء کرده اند که تمامی آن ها
در حال اجرا است و هیچ نشانه ای از فسخ این قراردادها در دست نیست(جعفری نژاد.)080 :0898،
مناسبات اقتصادی بین ترکیه و رژیم اسرائیل در اواخر دهه  95قرن گذشته میالدی آغاز شد ،در این راستا
چندین توافق نامه دوجانبه برای رسیدن به بهترین راهکارهای تقویت تبادل تجاری به امضا رسید .به این
ترتیب تجارت بین ترکیه و اسرائیل با خیزش عمده ای مواجه گردید و از  449میلیون دالر در سال  0996به
 230میلیارد دالر در سال  2552رسید .این روند فوق العاده بین سال های  2552تا  2553با افزایش تجارت
دوجانبه در دریای مدیترانه به میزان  0436درصد در سال دنبال شد.
Political Prestige
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برخالف انتظار ،بحران دیپلماتیک ایجاد شده بین دو طرف در سال  2505به بحران اقتصادی در مناسبات
فی مابین منجر نشد ،بلکه روابط تجاری دو طرف عمیق تر نیز شد .به این ترتیب تجارت بین ترکیه و اسرائیل
از سال  2559با رشد  09درصدی مواجه شده است ،این در حالی است که شاخص رشد تجارت خارجی
ترکیه با تمامی کشورها در همین مدت حدود  %00بوده است .به این ترتیب حجم تبادل تجاری بین ترکیه و
اسرائیل در پایان سال  2504به حدود  035میلیارد دالر رسید(خبرگزاری مشرق نیوز 9،شهریور .)0894
شماره  :8جدول تبادالت اقتصادی ترکیه با اسرائیل بین سال های  2559تا نیمه ی 2500

با توجه به تبادل تجاری ترکیه و اسرائیل در سال  2504تعادل در موازنه تجاری بین دو طرف وجود داشته
است ،ارزش صادرات و واردات آنها تقریباً  230میلیارد دالر بوده است .این موضوع نشان میدهد برخالف
مناسبات ترکیه با دیگر کشورها نظیر روسیه ،دو طرف از لحاظ مالی هم سطح هستند .در همین سال قیمت
صادرات ترکیه به روسیه  6میلیارد دالر بود در حالی که واردات آن از مسکو بالغ بر  20میلیارد دالر بود .این
اوضاع به کسری گسترده موازنه تجاری بین دو طرف منجر شده است .توازن موجود بین تلآویو و آنکارا
میتواند دو طرف را به گسترش سطح همکاری ها در بخش های دولتی و خصوصی همراه با اصرار بر ادامه
مناسبات تجاری بین دو طرف تشویق کند .تولیدات شیمیایی و دارویی و مشتقات نفتی مهمترین جایگاه را در
صادرات اسرائیل به ترکیه دارد.
شماره  :4نمودار حجم صادرات و واردات ترکیه با اسرائیل بین سال های  0996تا نیمه 2500
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در زمینه اقتصاد گردشگری ،تعداد اسرائیلیهایی که به ترکیه سفر میکنند با افزایش 020درصدی مواجه
شده و از  38545نفر در سال  2502به  033653نفر در سال  2504رسیده است .با وجود اینکه شاخصها نشان
دهنده رشد موجود در این بخش است ،اما این رقم هنوز فاصله زیادی با رقم نیم میلیون گردشگر اسرائیلی
دارد که در سال  2553به ترکیه سفر کردند(خبرگزاری مشرق نیوز 9،شهریور  .)0894بازیگران بین الملل در
عرصه سیاست بین الملل تحت تأثیر مختصات ساختاری خویش و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل از
الگوهای رفتاری خاص پیروی می کنند که میان اتحاد و ائتالف ،همکاری ،رقابت و تعارض در نوسان است.
توافقات اسرائیل و ترکیه نیز بر همین اساس استوار است و هم به لحاظ نظامی و هم در ابعاد دیگر منافع
زیادی برای آنکارا و تل آویو دارد .کارگزاران سیاست خارجی ترکیه معتقدند این اتحاد یک حرکت حساب
شده ،عقالنی و پراگماتیک 0به نظر می رسد(.ارسیا )20:0833 ،لذا آنها معتقدند که با توجه به شرایط پیش
روی ترکیه و چشم اندازی که برای خود در منطقه متصور می باشند؛ برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل می
تواند در حوزه های مختلف از جمله مسائل نظامی و دفاعی نسبت به افزایش جایگاه این کشور کمک کند.
البته شرایط منطقه و رویکرد دیگر کشورهای مسلمان به غیر از جمهوری اسالمی ایران به مسأله فلسطین
و اسرائیل و از سوی دیگر رقابت نانوشته بین ایران و ترکیه به دلیل شرایط خاص ژئوپلیتیکی 2و ژئواستراتژیکی8

در منطقه ،در گرفتن سیاست نزدیک شدن این کشور به اسرائیل نیز بی تأثیر نمی باشد .فرآیند صلح خاورمیانه
غربی محیطی را بوجود آورده تا ترکیه با واکنش های خیلی تند از سوی جهان عرب در قبال همکاری های
آنکارا-تل آویو در حوزه های حساسی چون استراتژی نظامی و صنایع دفاعی روبرو نگردد( .ارسیا)20:0833 ،
موافقان برقراری ارتباط با اسرائیل در برابر مخالفان خویش ،این سؤال را مطرح می کردند که فصاحت
کشورهای منطقه به گونه ای است که تجهیزات و تسلیحات خود را علیه اسرائیل معرفی می کنند .حال اگر
این تسلیحات به جای اسرائیل علیه ترکیه به کار رود چه باید کرد؟ آنها معتقدند تاریخ منطقه نشان داده که در
جنگ های خاورمیانه به جای آن که این سالح ها علیه اسرائیل به کار رود ،علیه یکدیگر به کار گرفته شده
است .لذا استراتژیست های ترک طرفدار رابطه با اسرائیل معتقد بودند که بمب های هسته ای اسرائیل وسیله
بازدارندگی مناسبی در مقابل این تهدیدات ایجاد کرده است(ارسیا.)26:0833 ،
 -5-2عوامل و زمینه های برقراری روابط ترکیه-اسرائیل:
از بعد نظری در پیدایش این مشارکت استراتژیک می بایست به متغیرهای روابط بین الملل و شرایط زمانی
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دقت توجه کرد .از عمده ترین مسائلی که در آن زمان سبب نزدیکی
آنکارا-تل آویو شد عبارت بودند از:
 تغییر تهدید از کمونیسم به تهدیدات منطقه ای پس از پایان جنگ سردPragmatic
Geopolitical
Geostrategic
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 کاهش قدرت اعراب با توجه به کمرنگ شدن جنبه ابزار گونه گی نفت و نیز کم اهمیت شدن بازاراعراب برای ترکیه .
 ظهور دولتهای آسیای مرکزی و به ویژه مسأله آذربایجان و ارمنستان. تسخیر کویت توسط عراق و نقش ویژه ای که ترکیه در جنگ علیه عراق بر عهده گرفت. ضعف و از هم پاشیدگی جهان عرب پس از جنگ علیه عراق. قرارداد صلح اسلو و توافقات عرفات با اسرائیل. باال گرفتن فعالیت پ.ک.ک و هزینه باالیی که این مسأله برای ترکیه به همراه داشت.آنچه شایسته تذکر است؛ این نکته می باشد که ریشه های این ائتالف را بیشتر می بایست در چرخش
ترکیه جستجو نمود ،چرا که اسرائیل به طور سنتی همواره خواهان برقراری رابطه با کشورهای پیرامونی غیر
عرب خود بوده است .جدا از عوامل ساختاری و موقعیتی که به آنها اشاره گردید این ائتالف همچنین ریشه
در دیدگاهها ،ساختارها و عملکردهای بعضاً مشابه دو طرف در مقاطع مختلف دارند(ارسیا.)28:0833 ،
در سطح تحلیل ملی ،ساختار داخلی دو طرف از وضعیت مشابهی برخوردار است ،به هر حال نظامیان در
قدرت سیاسی هر دو؛ چه آنکارا و چه رژیم غاصب صهیونیستی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند.
در سطح منطقه نیز آنکارا و تل آویو با بسیاری از کشورهای منطقه دچار مشکالت جدی هستند .به طور
کلی و با تسامح می توان گفت که هر دو تقریباً با تمام همسایگان خود اختالف اساسی دارند که تا حد زیادی
آنها را در انزوای منطقه ای قرار داده است .ترکیه به طور تاریخی و به ویژه پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی
مشکالت جدی و ریشه ای را با اعراب داشته و دارد که همگرایی مقطعی هیچگاه نتوانسته است به صورتی
اساسی این شکاف را پر نماید و باالخره آن که به رغم مشکالت موجود میان اتحادیه اروپا و ترکیه و اسرائیل،
تل آویو و آنکارا به طور سنتی هم پیمان غرب و بویژه آمریکا می باشند .در خصوص روسیه نیز شایسته است
اشاره شود که ترکیه و اسرائیل در رقابت ها بعضاً مشکالتی را با این کشور در سطح منطقه دارند(.خطیب
زاده)404-06 :0830،
 -4-2اهداف ترکیه از هم پیمانی با اسرائیل:
 تالش برای راه یافتن به اتحادیه اروپا با استفاده از نفوذ اسرائیل تحصیل منافع اقتصادی تقویت توان نظامی و توسعه تکنولوژی نظامی در زمینه های آموزش و افزایش تولید جنگ افزار اعمال فشار جدی بر سوریه -0-2-8تالش برای راه یافتن به اتحادیه اروپا با استفاده از نفوذ اسرائیل:
ترکیه به خوبی می داند که اسرائیل تا چه اندازه در اروپا نفوذ دارد .اظهارات وزیر خارجه اسپانیا حاکی از
نفوذ گسترده اسرائیل در اتحادیه اروپا دارد« .میگل آنخل موراتینوس» ،وزیر سابق خارجه اسپانیا که پیش از
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این نماینده اتحادیه اروپا در خاورمیانه بود گفته است " :اتحادیه اروپا باید امتیاز ویژه ای را به اسرائیل برای
عضویت در آن پیشنهاد کند ،به گونه ای که اسرائیل بدون مشارکت در مؤسسات و نهادهای اروپایی ،از تمام
مزایای عضویت در اتحادیه اروپا بهره مند شود ".پیوستن به اتحادیه اروپا به حدی برای ترکیه اهمیت دارد که
این کشور برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد .بنابراین ترکیه نیز برای تأمین خواسته ها و شرایط
اروپا تا کنون اصالحات بسیاری را انجام داده است ،از جمله لغو حکم اعدام و  ...همچنین اصالحاتی در قانون
اساسی که می توان ،بندهای مهم آن یعنی انحالل دادگاههای امنیت ملی و دادگاههای ویژه مبارزه با تروریسم
که مورد اعتراض اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بشر در ترکیه می باشد را برشمرد(ارسیا.)88:0833،
در همین چارچوب و به دنبال لزوم درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ،مجلس ترکیه قانون
جدیدی را تصویب کرد که مسئوالن بنیادهای خیریه متعلق به اقلیت ها می توانند از دولت درخواست زمین
و ساختمان نمایند که در راستای این قانون ،یهودیان به بازسازی بیمارستان «جامعه یهود ترکیه» اقدام نمودند
و همچنین به ایجاد دو باب سرای سالمندان و یک مدرسه برای یهودیان با ظرفیت  405نفر که به دو زبان
عبری و ترکی تدریس می شود دست زدند و مدیریت آن را بر عهده «انجمن یهودیان ترک» سپردند .بنابراین
می توان گفت که یکی از انگیزه های مهم ترکیه از نزدیکی به اسرائیل ،موضوع مخالفت اروپا بر انضمام ترکیه
به اتحادیه اروپا به ویژه پس از بیانیه  4مارس  0995احزاب دموکرات مسیحی اروپاست(ارسیا.)88:0833،
 -2-2-0تحصیل منافع اقتصادی:
ترکیه از طریق همکاری با اسرائیل به منافع اقتصادی گوناگون چشم دوخته است؛ از جمله این منافع می
توان به زمینه های زیر اشاره کرد:
 تشویق سرمایه داران یهود به سرمایه گذاری در ترکیه.تقویت روابط بازرگانی با اسرائیل و صادرات فراورده های ترکیه از طریق این کشور به طرف های سومدارای موافقت نامه تجارت آزاد با اسرائیل.
در همین چارچوب اسرائیل و ترکیه موافقتنامه تجارت آزاد را در مارس  0995به امضا رساندند .به موجب
این موافقتنامه حجم مبادالت بازرگانی میان دو طرف از  055میلیون دالر به بیش از دو میلیارد دالر در سال
 2555میالدی افزایش یافت.
 ترکیه قصد دارد از تجربه اسرائیل در زمینه تکنولوژی زراعی به ویژه برای پروژه توسعه جنوب شرقیآناتولی به نام «گاپ» 0استفاده کند.
ترکیه امیدوار است از سرمایه ها و تجربه های یهودیان در اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترکاقتصادی در آسیای مرکزی استفاده کند.
 -8-2-0تقویت توان و توسعه تکنولوژی نظامی:
GAP
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یکی دیگر از اهداف ترکیه تقویت توان نظامی نیروهای این کشور است که در زمینه های آموزش و افزایش
تولید جنگ افزار و وارد کردن سالح های پیشرفته در اولویت سیاست های این کشور قرار گرفت .آنچه آنکارا
را به تکیه بیشتر روی تجربه تسلیحاتی اسرائیل سوق می دهد ،سیاستهای ایاالت متحده آمریکا یعنی یکی از
صادرکنندگان عمده سالح به ترکیه است که بعضاً و در اثر فشارهای وارده از طرف گروههای فشار ارامنه و
یونانی و همچنین عدم رعایت حقوق بشر بعد از جنگ سرد و کاهش اهمیت ترکیه ،از ارسال سالح های مورد
نیاز آنکارا خودداری کرده و یا آن را به تعویق می اندازد .همچنین اروپا معموالً به محض وقوع کوچکترین
بحران میان ترکیه و یونان اقدام به تحریم تسلیحاتی ترکیه می کند .لذا ترکیه ،اسرائیل را منبع سرشار تأمین
قطعات یدکی می بیند که واشنگتن از تأمین آنها خودداری می کند(ارسیا.)80:0833،
آنچه نباید از نظر دور بماند این است که؛ همکاری نظامی ترکیه با اسرائیل ،نیروهای مسلح و صنایع نظامی
ترکیه را تا حدودی در وابستگی به اسرائیل قرار خواهد داد .به گونه ای که نظام سیاسی ترکیه چه الئیک و چه
اسالمی قادر نخواهد بود بدون پذیرش پیامدهای منفی ،این همکاری را متوقف کند .به ویژه آن که پروژه های
همکاری و تولید مشترک جنگ افزار به صورت بلند مدت مطرح شده است(جعفری نژاد.)050 :0898،
 -4-2-0اعمال فشار جدی بر سوریه:
ترکیه به همکاری نزدیک خود با اسرائیل به مثابه ابزار فشار جدی بر سوریه می نگرد .اختالفات دمشق-
آنکارا که از گذشته ریشه در سه محور ایاالت اسکندرون ،منابع آبی و مواضع کردها داشت ،امروزه با وقوع
بحران در سوریه و نقش کلیدی دولت ترکیه در شعله ور نمودن این بحران صورتی دیگر به خود گرفته،
اسرائیل نیز که به دنبال ایجاد شکاف در محور مقاومت می باشد ،از این فرصت نهایت بهره برداری را نموده
است(جعفری نژاد.)056 :0898،
 -9-2اهداف اسرائیل از هم پیمانی با ترکیه:
استفاده از منابع آبی ترکیه؛خارج شدن از انزوای سیاسی و اقتصادی در منطقه؛دسترسی به بازار ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز؛استفاده از امکانات ناتو؛فشار بر ایران و نظارت بیشتر بر برنامه هسته ای و همچنین صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران؛ -0-8-0استفاده از منابع آبی ترکیه:
یکی از مهمترین اهداف اسرائیل در هم پیمانی با ترکیه ،استفاده از منابع آبی این کشور تا حل مشکل کنترل
آبهای دریاچه طبری با سوریه است.
اسرائیل و ترکیه در گذشته یک قرارداد تاریخی انتقال آب از ترکیه به اسرائیل را امضا کردند .این قرارداد
موجب شد تا دو کشور به عنوان شرکای استراتژیک آب در منطقه مطرح گردند .اسرائیل که چندین سال به
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دنبال تأمین آب مورد نیاز شهرک های یهودی نشین خود بود ،طبق این قرار داد به مدت  25سال هر ساله 05
میلیون متر مکعب آب از ترکیه تهیه می کند(ارسیا.)45:0833،
 -2-8-0خارج شدن از انزوای سیاسی و اقتصادی در منطقه:
در واقع روابط حسنه با ترکیه یعنی کشور مسلمان غیر عرب بیش از یک ضرورت برای اسرائیل به شمار
می رود ،به ویژه در سایه مشکالت موجود در روند صلح با اعراب.
این درست است که اسرائیل با مصر و اردن و فلسطینی ها موافقتنامه های صلح منعقد کرده و به مبادله
هیئت های دیپلماتیک با چند کشور عربی دیگر مبادرت کرده است .اما این صلح به دلیل تنش های موجود و
حمالت پی در پی اسرائیل به فلسطین و مخالفت بسیاری از کشورهای عربی با تندروهای تل آویو در حالت
سرد به ویژه در جوامع عرب باقی مانده است .در سایه ی این انزوا ،آمادگی یک کشور اسالمی نظیر ترکیه
برای ایجاد مناسبات نزدیک با تل آویو یکی از دستاوردهای مهم اسرائیل و شکستن صفوف جهان اسالم و
اثرگذاری بیشتر نسبت به ژئوپلیتیک منطقه به شمار می رود(نورالدین.)298-4:،
 -8-8-0دسترسی به بازار ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز:
ترکیه با جمعیتی بیش از  50میلیون نفر؛ بازار مصرفی بسیار مناسب برای صادرات کاالهای اسرائیلی در
بسیاری از زمینه ها می باشد.
از طرفی نفوذ به جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز ،به این دلیل که اسرائیل به یهودیان این منطقه اهتمام
می ورزد و در صدد ترویج تفکرات صهیونیستی با استفاده از اقلیت ساکن در این جمهوری هاست از طریق
ترکیه قابل دسترسی می باشد .از سوی دیگر روابط زبانی ،نژادی و فرهنگی ترکیه[البته به زعم مقامات آنکارا]
و جمهوری های ترک زبان استقالل یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی پل مهمی
برای عبور اسرائیل و دستیابی به این مناطق و سرمایه گذاری مشترک با ترکیه و ایاالت متحده آمریکا محسوب
می شود .همچنین این عامل به نوبه خود می تواند بخشی از تالش های موجود برای مهار نفوذ جمهوری
اسالمی ایران در آسیای مرکزی باشد(ارسیا.)48-44 :0833،
 -4-8-0استفاده از امکانات ناتو:
ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو می تواند به عنوان فاکتوری مهم در روابطش با اسرائیل ،عمل نماید.
اسرائیل با علم به عضویت ترکیه در ناتو ،امکان استفاده از پایگاههای مستقر در ترکیه را بدست می آورد
و در هر صورت عضو غیر رسمی ناتو فرض می شود ،عضوی که بدون پرداخت هزینه های نظامی به این
سازمان ،از امکانات آن بهره برداری می نماید(ارسیا.)44 :0833،
 -0-8-0فشار بر ایران و نظارت بیشتر بر برنامه هسته ای و همچنین صنایع دفاعی ج.ا ایران:
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رژیم صهیونیستی با ایجاد جنجال و هیاهو و همیاری برخی رسانه های ترکیه و همچنین رسانه های غربی؛
برنامه های هسته ای و همچنین صنایع دفاعی جمهوری اسالمی به خصوص صنایع موشکی ایران را خطری
برای امنیت جهانی اعالم می کند؛
با فروپاشی نظام پادشاهی ایران ،اسرائیل برای مدتی از موقعیت برتری نسبی نظامی در منطقه خاورمیانه
برخوردار گردید .ولی امروزه با وجود توسعه و پیشرفت ایران در ساخت موشک های دور برد و مسائل هسته
ای ،نگرانی های بسیاری برای اسرائیل بوجود آمده است ،به گونه ای که قدرت اسرائیل با تهدید جدی روبرو
گردیده است(ارسیا.)42 :0833،
 -2-2بررسی روند مناسبات نظامی ترکیه-اسرائیل :
با گذشت چندین سال از مناسبات ترکیه و اسرائیل و با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این پیمان
مقابله با حوزه نفوذ ایران در سطح منطقه مطرح می باشد ،این مناسبات در سه حوزه عمده گسترش و توسعه
یافته است:

 آموزش؛ همکاری های اطالعاتی و جاسوس؛ -همکاری در زمینه صنایع نظامی.

 -0-4-0آموزش:
ترکیه با قرار دادن حوزه هوایی وسیعی در اختیار اسرائیل به این کشور امکان می دهد تا بتواند تمرینات
هوایی دور برد خود را انجام داده و بر فراز سرزمین های دور دست پرواز کند .دو کشور طبق مفاد توافقنامه
اجازه دارند سالی  3بار به اجرای پروازهای آموزشی-آزمایشی مبادرت ورزند .نیروی هوایی اسرائیل ضمن
استقبال از این توافقنامه می تواند از حریم فضایی بیشتری برای اجرای عملیات پروازی استفاده کند .جنگنده
های هوایی اسرائیل می توانند تا به حمالت هوایی دوردست اقدام نمایند .چنین پروازهایی برای اسرائیل که
از عمق استراتژیک برخوردار نیست ،ضروری می باشد.
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود؛ با توجه به اینکه اسرائیل از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته
می باشد و حتی یک دهه قبل از انعقاد پیمان نظامی با ترکیه به راحتی توانسته است بدون استفاده از پایگاه
های هوایی ترکیه تأسیسات اتمی عراق را مورد حمله قرار دهد چرا به دنبال آموزش نیروی هوایی خود در
ترکیه می باشد؟
در پاسخ باید عنوان داشت؛ که در جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل با توجه به پهناور بودن ایران ،اوالً
اسرائیل باید از تمام توان نیروی هوایی خود استفاده نماید و ثانیاً خلبانان اسرائیلی باید بتوانند در فضای ایران
و در موقعیت تعقیب و گریز انعطاف پذیری مناسبی داشته باشند ،از این رو اسرائیل به دنبال استفاده از قلمرو
هوایی ترکیه جهت آموزش نیروی هوایی خود است(جعفری نژاد.)059 :0898،
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 -2-4-0همکاری های اطالعاتی و جاسوسی:
ترکیه و اسرائیل به تبادل اطالعات در پاره ای از مسائل حساس همچون ایران و سوریه می پردازند؛
ترکها و اسرائیلی ها در زمینه اطالعات مربوط به بخش های چریکی و به ویژه گروه های اسالمی به مبادله
اطالعات می پردازند .در این میان اسرائیل نزدیکی به ایران را از طریق خاک ترکیه و جمع آوری اطالعات
بیشتر مد نظر قرار داده است.
 -8-4-0همکاری در زمینه صنایع نظامی:
اسرائیل از طریق کسب اطالعات الزم از طریق خاک ترکیه و استفاده از خاک این کشور برای جمع آوری

اطالعات نظامی -سیاسی و اقتصادی از برخی کشورهای منطقه از جمله ایران – در زمینه های نصب و راه
اندازی کارخانه تولید تسلیحات کوچک و نوسازی ادوات جنگی از جمله تانک های  M-60ترکیه ،با این
کشور همکاری می کند(روشندل.)005 :0855،
 -6آثار امنیتی و نظامی ائتالف ترکیه و اسرائیل بر ایران:
برای ارزیابی تأثیر ائتالف امنیتی و نظامی آنکارا-تل آویو بر ایران ،باید نگاهی به نوع نگرش تل آویو-
تهران بیاندازیم تا تأثیر چنین مناسباتی را بر جمهوری اسالمی ایران به خوبی دریابیم .ایران همواره اسرائیل را
یک رژیم نامشروع دانسته و می داند ،به گونه ای که نوع نگرش ایران به اسرائیل نگاهی حذفی است .در مقابل،
اسرائیلی ها نیز ایران را تهدیدی بزرگ بر ضد خود می دانند ،یکی از عوامل بروز دشمنی میان دو طرف،
مخالفت ایران با مذاکرات صلح به ویژه مذاکرات میان اسرائیل و تشکیالت خودگردان فلسطین و همچنین
حمایت ایران از انتفاضه و گروه های طرفدار ادامه ی مقاومت یعنی جنبش حماس و جهاد اسالمی
است(حسینی گلی.)086 :0836،
همکاری استراتژیک ترکیه و اسرائیل ،امتیاز بزرگی برای تل آویو به حساب می آید و به واسطه همین
ائتالف است که اسرائیل نسبت به ایران از عمق استراتژیک نیز برخوردار می شود و در واقع با توجه به اینکه
بر اساس توافق ها می تواند از خاک و فضای ترکیه استفاده کند ،این مسئله به طور بالقوه امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران را تهدید می کند.
از طرف دیگر ،با توجه به حضور مستقیم آمریکا در خاورمیانه مسأله مسافت ارضی و دوری با ایران نیز
برطرف می شود و بر این اساس امتیازها و اهرم هایی برای اسرائیل و آمریکا به جهت اعمال فشار بر ایران
ایجاد می گردد(حسینی گلی .)083 :0836،این مسأله سبب بهبود بخشیدن موقعیت طرف های مقابل جمهوری
اسالمی ایران به جهت امکان داشتن موقعیت بهتر برای اعمال سیاست خاورمیانه بزرگ می باشد.
نکته اینکه مسأله اصلی اسرائیل در خاورمیانه ایران است ،زیرا ایران کشوری است پهناور و دارای امکانات
فراوان مادی ،نیروی انسانی و از همه مهمتر اعتقادی که با منافع اسرائیل تالقی ندارد .از طرف دیگر ،ایران در
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چارچوب منطقه ای تصمیم گیری نمی کند بلکه با پویایی و سیر تکاملی اندیشه های داخلی خود ،عمل می
کند .از این منظر موضوع ایران برای اسرائیل و امنیت آن بسیار جدی است(ارسیا.)06-5: 0833،
یکی از استراتژی های اسرائیل این است که به کمک ترکیه در منطقه خاورمیانه ،ایران را به عنوان مهم
ترین تهدید منطقه ای مطرح نماید(ارسیا )05: 0833،و از این حربه در جهت انعقاد توافقنامه های دفاعی-
امنیتی با همسایگان ایران گام بردارد.
از سوی دیگر اسرائیل به کمک ترکیه سعی کرده است میان ایران و دنیای عرب فاصله ایجاد کند تا زمینه
های برقراری روابط استراتژیک و پایدار به خصوص میان دو طرف خلیج فارس ایجاد نگردد .یکی از دالیل
عمده عدم بهبود روابط میان ایران و مصر را فشارهای آمریکا و اسرائیل و حتی ترکیه مطرح می کنند و معتقدند
که همکاری حتی دیپلماتیک بین ایران و مصر ،می توانست تعادل نسبی قدرت در منطقه را متحول سازد.
اگر ما به روابط ایران با دنیای عرب توجه داشته باشیم ،به جز سوریه که مورد خاص است ،ایران با هیچ
کشور عربی روابط قابل اتکایی ندارد و در دوران پس از انقالب اسالمی ،پر آشوب ترین روابط خارجی ایران
با دنیای عرب بوده است(ارسیا .)05-3: 0833،البته پس از سرنگونی رژیم بعثی «صدام» ،روابط ایران و عراق
هرچند با فراز و نشیب هایی در برخی مواقع همراه بوده است اما در کل می توان روابط دو همسایه را خوب
و قابل اتکا توصیف نمود.
به طور کلی جمهوری اسالمی ایران ،ترکیه و اسرائیل سه واحدی هستند که در منطقه خاورمیانه نقش
مهمی ایفا می کنند؛ ایران و ترکیه به دلیل شرایط خاص ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی و اسرائیل به دلیل اینکه
رژیم حامی سیاست خاورمیانه بزرگ آمریکا و اصلی ترین دشمن جهان اسالم می باشد ،از این رو سیاست
خارجی این سه بازیگر به قدری مهم است که نه تنها خودشان را تحت تأثیر قرار می دهند ،بلکه در معادالت
منطقه ای و جهانی نیز تأثیر دارند .ترکیه و اسرائیل توانمندترین و پایدارترین متحدان مورد اطمینان آمریکا در
خاورمیانه به شمار می روند و همکاری آنان منافع راهبردی واشنگتن ،چون تالش برای مهار جمهوری اسالمی
ایران را تأمین می کند(رسول نژاد.)089 :0835 ،
گفته شد که یکی از مهمترین آثاری که پیمان نامه های نظامی-امنیتی آنکارا و تل آویو بر امنیت جمهوری
اسالمی ایران دارد؛ افزایش آسیب پذیری نظامی ایران در عمق استراتژیک خود نسبت به اسرائیل می باشد.
با توجه به مرز مشترک ایران و ترکیه ،هم پیمانی آنکارا و تل آویو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
«شیمون پرز» ،نخست وزیراسبق و رئیس جمهور سابق رژیم اسرائیل با اشاره به این واقعیت ،صریحاً اعالم
کرد که امضای موافقتنامه نظامی میان آنکارا و تل آویو اقدامی امنیتی جهت مقابله با ایران است.
«مارتین کدامر» مدیر «انستیتو رایان» در این باره گفت« :قرارداد ترکیه – اسرائیل یک قرارداد تشریفاتی
نیست بلکه قراردادی استراتژیک و با ابعاد وسیع است که اگر الزم باشد بر اساس آن اسرائیل قادر خواهد بود
برای تأمین امنیت خود اهدافی را در ایران مورد حمله قرار دهد»(ارسیا .)09:0833،اهمیت این مسأله در
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خصوص تهدید امنیت ملی ما زمانی مشخص تر می شود که برخی از استراتژیست های اسرائیلی ،محدوده
دکترین پیرامونی را از شرق تا کره شمالی ،از شمال تا دریای سیاه ،از جنوب تا خلیج عدن ،از غرب تا تنگه
جبل الطارق و از شرق تا دریای خزر معرفی کرده اند(رهنورد.)030:0836،
مسأله ی اصلی این است که جمهوری اسالمی ایران در جهت تأمین امنیت ملی خود می بایست درصد
هوشیاری خود نسبت به تعامالت ترکیه و اسرائیل را باال ببرد به هر حال تجربه تاریخی نشان داده است که
دولتمردان ترکیه چه الئیک باشند و یا اسالم گرای سکوالر منافع ملی ترکیه را نسبت به دیگر مسائل منطقه
ترجیح می دهند؛ خبرگزاری انتخاب به نقل از ساندی تایمز در گزارشی پیرامون سفر«یاکو عمیدرور» رئیس
سازمان امنیت ملی اسرائیل به آنکارا (در اردیبهشت  )0892نوشت :انتظار می رود در مذاکراتی که قرار است
هفته جاری بین ترکیه و اسرائیل برگزار شود ،اسرائیل بتواند ،هواپیماهای تهاجمی خود را به منظور حمله
احتمالی به ایران در پایگاه های ترکیه مستقر کند.
به گزارش این روزنامه انگلیسی؛ پس از پروسه آشتی بین ترکیه و رژیم صهیونیستی که با میانجی گری
«باراک اوباما» شروع شد ،همکاری استراتژیک دو دولت علیه برنامه اتمی ایران امکان پذیر گردید.
همچنین این گزارش در ادامه آورده است؛ ترکیه به اندازه اسرائیل از برنامه اتمی ایران نگران است .در
مقابل اسرائیل انتظار دارد ،ترکیه اجازه دهد که اسرائیل از پایگاه هوایی «آکینچی» در شمال غرب آنکارا در
صورت درگیری با ایران استفاده کند .خبرگزاری انتخاب در ادامه آورده است؛ مأموریت دیگر عمیدرور ،مذاکره
و تعیین خون بها برای  9شهروند کشته شده ترک در حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی ماوی مارا در ماه مه
سال  2505می باشد .کشتی مذکور به منظور شکستن محاصره نوارغزه با تعداد زیادی فعال ترک و شهروندان
دیگر کشورها در دریای مدیترانه مورد حمله کماندوهای اسرائیلی قرار گرفت .در این حمله  9شهروند ترک
کشته و  25نفر دیگر زخمی شدند .به دنبال این حادثه رابطه این دو دولت دوست به شدت تیره شد که با
میانجی گری باراک اوباما رو به بهبودی گذاشت« .بنیامین نتانیاهو» ،نخست وزیر اسرائیل در حضور باراک
اوباما ،با رجب طیب اردوغان تماس تلفنی گرفت و برای آن حادثه عذرخواهی کرد .این عذرخواهی راه آشتی
دو دولت را هموار نمود(انتخاب 2:اردیبهشت .)0892
هرچند به زعم خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری «عروتص شوع» در ادامه ،ترکیه خبر هفته نامه
«ساندی تایمز» مبنی بر اینکه قرار است هیئت اسرائیلی پس از ورود به آنکارا و دیدار با طرف ترک درباره
استفاده اسرائیل از پایگاه هوایی ترکیه برای آموزش حمله احتمالی به تأسیسات هسته ای ایران مذاکره کند ،را
رد کرد(دیپلماسی ایران  4 :اردیبهشت  .)0892اما خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه فلسطینی «المنار» آورده
است؛ پیش از آغاز سفر نخست وزیر ترکیه به نوارغزه که قرار است با هماهنگی و مقدمات اسرائیلی ها صورت
گیرد ،هیئتی نظامی ،اطالعاتی و امنیتی از دولت ترکیه وارد شهرقدس اشغالی شده است.
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این روزنامه در ادامه نوشت؛ این هیئت درصدد است ،درمدت حضورش درتل آویو ،مقدمات امضای
الحاقیه توافق نامه ای را با مقامات اسرائیلی محیاء کنند ،این نشریه به نقل از منابع آگاه از این نشست افزود؛
مقامات دو طرف از چند هفته اخیر دیدارهای محرمانه ای بایکدیگر درتل آویو و آنکارا آغاز کرده اند.
المنار به نقل ازمنابع آگاه می افزاید؛ درنشست مذکور عمیدرور -رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل طی
چندین نوبت با هیئت ترکیه ای درهتل مامیالی شهرقدس اشغالی دیدار وگفتگو کرده است.
این روزنامه فلسطینی به نقل ازمنابع خود می افزاید؛ دو طرف دراین گفتگوها که درخصوص مسائل
مختلف بود ،عالوه برگفتگو در زمینه گسترش روابط امنیتی ،اطالعاتی ونظامی درباره آن چه که منابع خبری
فلسطینی آن را توافق نامه الحاقی می خوانند توافق هایی بعمل آمده است.
المنار افزود؛ براساس این توافقنامه الحاقی قراراست ،درصورت آغاز جنگ میان اسرائیل وسوریه ،ترکیه
متعهد شود یک جبهه شمالی نیز درمرزهای ترکیه وسوریه بازکند.
اما این توافق نامه الحاقی به گفته منابع آگاه فلسطینی تنها به این میزان بسنده نکرده و دربخش دیگری از
آن آمده است؛ ترکیه به اسرائیل متعهد شده درصورتی که درخصوص ایران نیز خطری اسرائیل را تهدید کند،
وارد عمل شود .درباره بخش مربوط به ایران در این توافق نامه الحاقی آمده است؛ آنکارا به تل آویو متعهد
شده درصورت آغازحمله موشکی به خاک فلسطین اشغالی ازسوی ایران ،ترکیه با این موشک های ایرانی
برخورد الزم را بعمل آورد ،همچنین آنکارا به تل آویو متعهد شده است استفاده ازخاک ترکیه برای انجام
هرگونه عملیات نظامی اسرائیلی برضد تاسیسات و مراکز هسته ای درخاک ایران را آزاد بگذارد و فرودگاه
های ترکیه در اختیار اسرائیل قرارگیرند(دیپلماسی ایرانی 25 :اردیبهشت .)0892
 -7نتیجه گیری
بر اساس مفروضات رئالیسم تهاجمی؛ انباشت سرمایه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه
باعث گردیده دولتمردان ترکیه به دنبال افزایش حوزه نفوذ خود در منطقه باشند .از این منظر ترکیه به دلیل
برخورداری از موقعیت خاص ژئواستراتژیکی و همچنین به منزله پل ارتباطی میان اروپا و آسیا ،سیاستگذارانش
را بر آن داشته تا از دو راهبرد ،یکی معطوف به اروپا و جهان غرب و دیگری منطقه خاورمیانه و جهان اسالم
در مناسبات بین المللی استفاده نمایند ،که البته این دو راهبرد در نهایت با زیرساختی برساخته از تفکرات
توسعه طلبانه در اندیشه نوعثمانی گرایی خود را متبلور نموده است .لذا دولتمردان ترکیه برای تحقق اهداف
خود برآن هستند تا علی رغم برسرکار بودن اسالم گرایان ،همچنان روابط استراتژیکی خود با رژیم اشغالگر
صهیونیستی را ادامه دهند .به هر حال ترکیه می تواند از البی صهیونیست ،به منزله عاملی برای تلطیف شدن
شرایط حضورش در اتحادیه اروپا استفاده کند .همچنین نسبت به تأمین و افزایش توان نظامی خود از اسرائیل
استفاده نماید .البته این رابطه می تواند دو سویه باشد ،چرا که ترکیه با به رسمیت شناختن اسرائیل می تواند
به عنوان یک کشور مسلمان غیر عرب ،رژیم صهیونیستی را از انزوای سیاسی در منطقه خارج نماید .البته این
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بخشی از دالیل ایجاد مناسبات آنکارا -تل آویو می باشد ،اما تعامالت دو طرف به گونه ای پیش رفته است
که دو طرف بتوانند به عنوان دو شریک استراتژیک به یکدیگر اعتماد نمایند .هرچند پس از به قدرت رسیدن
اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه ،روابط ایشان با اسرائیل در مقاطعی با فراز و نشیب مواجه بود .از این رو
می توان اذعان نمود که روابط آنکارا -تل آویو همچنان تهدیدی علیه جهان اسالم و منطقه می باشد ،چه می
خواهد حکومت الئیک با ایدئولوژی کمالیسم بر سر کار باشد و یا حکومت به ظاهر اسالم گرای عدالت و
توسعه ،و با توجه به اینکه رژیم اشغالگر قدس همواره به دنبال تضعیف جبهه ی مقاومت اسالمی و افزایش
عمق استراتژیک خود بوده است؛ فضای بازی سازی برای اسرائیل از طریق ترکیه می تواند به تغییر شرایط
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به سود صهیونیسم و به تهدید جهان اسالم منجر شود .لذا به نظر می رسد توجه
به موارد ذیل ،نتیجه مناسبات نزدیک آنکارا -تل آویو بر علیه منافع جهان اسالم باشد:
 خروج از انزوای سیاسی و منطقه ای اسرائیل.

 حفظ قرار دادها و توافقنامه های دو طرف که می تواند تأمین سود اقتصادی – سیاسی – نظامی و امنیتی
کالنی را برای رژیم صهیونیستی داشته باشد.

 نفوذ یهودیان سرمایه گذار طرفدار البی صهیونیست در ترکیه که می تواند قدرت نفوذ در تصمیم سازی
سیاستگذاران آنکارا به سود رژیم اشغالگر قدس را باال ببرد.

 وابستگی نظامی ترکیه به اسرائیل می تواند منجر به ضعف جهان اسالم و کم شدن قدرت نفوذ آنان شود.
 مناسب شدن شرایط برای ایجاد هژمون صهیونیستی-آمریکایی و بر ضد منافع جهان اسالم.

 افزایش عمق استراتژیک اسرائیل نسبت به ایران که می تواند به تهدیدی علیه امنیت ملی ایران به عنوان
پرچم دار مبارزه با رژیم اشغالگر قدس و به زیان جهان اسالم منجر شود.

 فراهم شدن موقعیت دسترسی اسرائیل به مسلمانان منطقه قفقاز از طریق ترکیه که می تواند در نهایت با
توجه به وابستگی اقتصادی آنها به اسرائیل شرایط ژئوپلیتیک منطقه قفقاز را به سود اسرائیل تغییر دهد.

 بهره برداری اسرائیل از امکانات ناتو از طریق ترکیه بدون پرداخت هزینه های حق عضویت در این سازمان.
 ایجاد شبکه ی جاسوسی بین آنکارا-تل آویو به جهت جمع آوری اخبار و اطالعات از کشورهای مسلمان
منطقه به خصوص جمهوری اسالمی ایران.
 ایجاد شکاف در میان جهان عرب مسلمان با ج.ا .ایران که در نهایت به سود اسرائیل تمام می شود.
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تعارضهای مذهبی زمینه ساز بحران در منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا؛
مطالعه موردی :پدیده بنیادگرایی اسالمی
حجت اله جهانی راد 5دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی با گرایش مطالعات جنوب غرب آسیا
مجتبی درفشان عضو هیات علمی دانشکده فارابی
علی اکبر قیاسی عضو هیات علمی دانشکده فارابی

چکیده
امروزه مذهب و تعارضهای برگرفته از مسائل دینی و مذهبی به یکی از مباحث اصلی مورد بررسی در علوم انسانی
تبدیل شده و مولفه ارزشمند دین و مذهب با گرفتن جلوه سیاسی به دستاویز حکومتها برای دستیابی به امیال و
خواستههایشان شده و در دنیای سیاست و قدرت نیز تمرکز بسیاری از دولتمردان و تصمیمگیرندگان عرصههای مختلف
قدرت را به خود جلب نموده است تا آنجا که یکی از عوامل اصلی شکلگیری بحرانهای مختلف سیاسی و بین المللی
بوده و در تحوالت حادث شده در مناطق مختلف جهان دارای نقشی کلیدی و تعیین کننده است .یکی از این مناطق
حساس که به دالیل مختلف که در ادامه پژوهش به آن پرداخته خواهد شد ،حایز اهمیت است ،منطقه ژئوپلیتیکی و
حساس غرب آسیاست که تاثیرگذاری دین به طور اعم و بنیادگرایی دینی به طور اخص در آن به صورتی کامال آشکار
نمایان شده و مصادیق بارز آن حوادث سالهای اخیر در کشورهای عراق ،سوریه ،یمن و ...است .لذا در این پژوهش
تالش گردیده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و به استناد اطالعات مبتنی بر روش کتابخانهای ضمن تبیین مفهوم
بنیادگرایی اسالمی و روند آن در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا مولفههای موثر در امنیت منطقه موصوف بررسی و با
آگاهی از ریشههای تنازع در این منطقه در نهایت پاسخی مستدل به این پرسش که تعارضهای مذهبی و در راس آنها
پدیده بنیادگرایی اسالمی ،چه تاثیری در بحرانهای حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟
ارایه گردد.
واژگان کلیدی :تعارض مذهبی ،بحران ،ژئوپلیتیک ،غرب آسیا،

 -5مقدمه
تحول در مفهوم دین ،یکی از تحوالت نوین عرصه مطالعات روابطبینالملل و حتی مطالعات امنیتی
است که به سبب ایجاد تغییر در عقاید افراد جامعه یا یک مجموعه خاص انسانی میتواند موجب انحرافهای

1 . Email: johnny.hojat@yahoo.com
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مخرب ایدئولوژیکی و به دنبال آن موجب تغییر در روند کلی تصمیمگیری و فعالیت یک مجموعه بزرگ
انسانی و یا یک پهنه گسترده جغرافیایی گردد که طبعا تبعات نامطلوبی دیگری نیز در پیخواهد داشت.
منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه که به تاسی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا مد ظلهالعالی در ادامه از
آن به منطقه غرب آسیا یاد خواهد شد ،یکی از این مراکز جغرافیایی است که میتواند مصداق عینی خوبی
برای موضوع یادشده (تحوالت نوین مخرب در دین) باشد.
در منطقه غرب آسیا به دلیل اینکه خاستگاه ادیان بزرگ الهی(اسالم مسیحیت و یهودیت) بوده همیشه
دین و مذهب عنصری موثر و تاثیرگذار در همه تصمیمهای اتخاذ شده توسط قدرتهای جهانی و حاکمان
سرزمینهای واقع در این مناطق بوده است که این مولفهدر دهههای اخیر به واسطه پدیدار شدن زیر شاخه
جدیدی تحت عنوان بنیادگرایی دینی ،نقش پررنگتری در تحوالت منطقه بازی نموده و حتی در سالهای
اخیر پدیده مذکور (بنیادگرایی دینی و مذهبی) زیرشاخههای متعددی یافته که بعضا تضادهای عمیقی نیز با
یکدیگر پیدا کرده و این تعارض گروههای بنیادگرا با دولتهای حاکم در منطقه (و حتی تضاد آنها با یکدیگر)
موجب بر هم زدن معادالت سیاسی و نظم حاکم در منطقه گردیده است.
به طور مثال ،تروریسم و گروههای بنیادگرای ضد نظم کنونی در خاورمیانه همچون داعش ،القاعده و
طالبان که خود محصول بدعتهای جدید در دین و مذهب و انباشت منازعات و بحرانها در حوزه ژئوپلیتیکی
غرب آسیا (که از گروههای قومی و مذهبی متنوعی همچون اعراب سنی ،کردها و شیعیان که به لحاظ فرهنگی،
قومی ،مذهبی و تاریخی با یکدیگر قرابت و وجوه مشترکی دیرینهای دارند ،تشکیل شده) بودهاند ،چنان تکثیر
پیدا کرده اند که اوال در جغرافیای متنوعی در حال نبرد برای ایجاد خالفت خودخوانده به اصطالح اسالمی
خود هستند به طوری که اقدام به مرز زدایی در کشورهایی چون عراق و سوریه کردهاند و دوما ،این گروهها
چنان گسترش پیدا کردهاند که در حال انتقال منازعه به خارج از مرزهای منطقه یادشده هستند .به طوری که
این گسترش فرامنطقهای منازعه را در حوادث تروریستی اخیر در فرانسه و دیگر نقاط اروپا شاهد بودهایم که
این رویدادها بیانگر نقش غیر قابل انکار مولفه دین و مذهب در شکلگیری حوادث و هدایت فعالیتهای
بعدی است و به همین علت این مقاله درصدد اثبات فرضیه موثر بودن نقش تعارضهای مذهبی و در راس
آنها پدیده بنیادگرایی اسالمی ،در ناامنی و تحوالت و بحرانهای حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و
حساس غرب آسیا است.
 -4روش تحقیق
 4-5فرضیه تحقیق :این پژوهش در راستای ارزیابی فرضیه زیر صورت میگیرد« :تعارضهای مذهبی و
در راس آنها پدیده بنیادگرایی اسالمی ،یکی از عوامل اصلی بحرانهای حادث شده و ناامنیهای اخیر در
منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا است.
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 4-4سواالت تحقیق :تعارضهای مذهبی و در راس آنها پدیده بنیادگرایی اسالمی ،چه تاثیری در
بحرانهای حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟
 4-9ضرورت انجام تحقیق :ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق منبعث از وضعیت خاص ایجاد شده
فعلی در منطقه حساس غرب آسیا و قرار داشتن ج.ا.ایران در حوزه جغرافیایی یادشده و ایفای نقش به عنوان
یکی از بازیگران اصلی منطقه ای در این تحوالت در حال گذار به منظور ارتقای دانش و آگاهی و کمک به
تصمیم سازی مطلوب و شایسته در راستای ارتقای بیش از پیش جایگاه ایران در منطقه و تامین حداکثری
منافع ملی ایران در این رویدادهاست.
 4-2روش تحقیق :در این پژوهش تالش گردیده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و به استناد
اطالعات مبتنی بر روش کتابخانهای و تا حدودی میدانی(مصاحبه با صاحب نظران و اندیشمندان عرصه بحران
های امنیتی و سیاسی) ضمن تبیین مفهوم بنیادگرایی اسالمی و روند آن در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا
مولفههای موثر در امنیت منطقه موصوف بررسی و با آگاهی از ریشههای تنازع در این منطقه احصا گردد.
 -9بیان مساله
تحوالت لبنان ،فلسطین ،افغانستان ،عراق ،سوریه ،بحرین ،ایران و تحوالت موسوم به بیداری اسالمی که
همگی در منطقه غرب آسیا حادث گردیده از رویدادهای مهم یک دهه اخیر به شمار میروند و در واقع آسیای
جنوب غربی با وجود برخورداری از شاخصهای مثبتی ،همچون منابع طبیعی و انسانی از جمله معدود نقاطی
است که ابه رغم برخورداری از این پتانسیل باال ،از تجربه توسعه مطلوب و منطقهگرایی شایسته دور مانده
است(اکبری.)0892 :
اگر چه ساختارهایی سازمانی مانند اکو در آن شکل گرفته ،اما چنین سازمانهایی نیز نتوانسته است انتظارات
طراحان را در توسعه منطقهای عملی کند و به همین علت منطقه آسیای جنوب غربی با وجود برخورداری از
منابع انرژی نفت و گاز ،معادن و بهرهمندی از منابع انرژی قابل توجه نه تنها نتوانسته است شاهد تجربیاتی
مانند نفتا در آمریکای شمالی ،مرکوسور در آمریکای جنوبی ،آسه آن در آسیای جنوب شرقی و  ...باشد ،بلکه
همواره با ناامنی و چالشهای فراوانی مواجه بوده که اوج آن را در سالهای اخیر نظارهگر بودهایم.
به نظر می رسد یکی از مهمترین متغیرها در عدم شکل گیری چنین ساختارهای نهادی به فرهنگ سیاسی
کشورهای منطقه باز میگردد .فرهنگ سیاسی مردم این منطقه ارتباط تنگاتنگی با ارزشهای مذهبی و فرقهای
دارد .مردم این منطقه دارای ارزشهای پیشینی و پسینی به طور توامان هستند.0
توجه به اوضاع داخلی کشورهای نامتجانس مذهبی در آسیای جنوب غربی نشان دهنده نقش وفاداریهای
مذهبی و فرقهای در پروسههای سیاسی و امنیتی است .عمده بحرانهای امنیتی در آسیای جنوب غربی در
 - 0منظور از ارزش های پیشینی تعهد و وفاداری به مذهب ،فرقه ،قوم و  ...می باشد و منظور از ارزش های پسینی ارزش هایی است که شامل ملت گرایی و جدایی دین از سیاست است.
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کشورهایی رخ داده است که از تنوع مذهبی بیشتری برخوردارند .جنگ جهانی دوم به مثابه یک نقطه عطف
در این زمینه مطرح است زیرا پروسه استعمار زدایی پس از آن بوجود آمد .پروسهای که در آن گرایش به
مذهب به عنوان حلقهای ارزشی که میتوان برای رهایی از یوغ استعمار به آن گروید ،در گسترهای از اندونزی
تا الجزایر و مغرب ،پس از این جنگ ظاهر شده است .نمونه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد رقابتها
در منطقه غرب آسیا تحت تأثیر مذهب قرار دارد که این روند در حال قوت گرفتن روز افزون است.
()www.farsnews.com
لذا با توجه به آنچه که مطرح شد پژوهش پیش رو به منظور پاسخگویی به این سوال که تعارضهای
مذهبی و در راس آنها پدیده بنیادگرایی اسالمی ،چه تاثیری در تحوالت و بحرانهای حادث شده اخیر در
منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟ به رشته تحریر درآمده است.
 -2تنوع دینی و ایدئولوژیکی در غرب آسیا و ویژگیهای آن
منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا به طور اعم و سواحل شرقی مدیترانه به طور اخص به صورت سنتی زادگاه
و خاستگاه ادیان الهی و خاصه ادیان ابراهیمی میباشد .نکته مهمی که در میان کلیه ادیان ابراهیمی دیده میشود
انشقاقهای موجود در م یان پیروان هر کدام از این ادیان می باشد .به گونه ای که یهودیان به دو دسته کلی
سفرادی و اشکنازی و نیز دسته سومی به نام یهودیان ارتدکس تقسیم میشوند(پایروندی.)46 :0892 ،
مسیحیان پس از تشکیل شورای اولیه عمومی کلیسا در سال  820میالدی عمالً به دو شقه ارتدکس و
کاتولیک تقسیم شدند که با شورش لوتر و کالون آیین سومی با عنوان پروتستانیزم نیز در سال 0020م به آنها
مزید گردید.
در دین اسالم نیز پس از رحلت پیغمبر (ص) در سال  28ه.ق .نخستین جرقههای انشقاق بر سر جانشینی
آن حضرت بین مهاجرین و انصار آغاز شد و در حالیکه هنوز پیامبر اسالم به خاک سپرده نشد مسلمانان به دو
دسته شیعه و سنی تقسیم شدند .اهل سنت پس از وفات پیامبر (ص) قائل به خالفت شدند و شیعیان با طرد
مفهوم خالفت ،مفهوم امامت را پی افکندند .و روند این تعارض تا به امروز همچنان ادامه داشته که به دلیل
دست برتر اهل تسنن و غلبه گفتمان سنی در جهان اسالم ،شیعیان همواره جناح تحت فشار این میدان بودهاند
(همان.)45:
موارد یاد شده سبب گردید که غرب آسیا به عنوان یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم همواره در فضای رقابت
سیاسی ،منازعات منطقهای و چالشهای پایان ناپذیر قرار گیرد که مداخله قدرتهای بزرگ در حوزه
ژئوپلیتیکی خاورمیانه یکی از اصلیترین دالیل بحران در این حوزه جغرافیایی میباشد زیرا منطقه خاورمیانه
در مرکز ثقل سیاسی و اقتصادی جهان واقع شده و محل تالقی و به هم رسیدن آسیا ،اروپا و افریقا و به عبارت
دیگر نقطه کانونی سیاسی -اقتصادی بر قدیم است(حسینی.)06 :0890 ،
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برخورداری بیش از  65درصد ذخایر تجدید ناپذیر هیدروکربور جهان ،در کنار برخورداری از بازار بزرگ
و به شدت ثروتمند و جاه طلب  855میلیون نفری ،با جمعیتی ترقی خواه و نوگرا که در عین حال با هردو
نوع قرائت شیعه و سنی به شدت مذهبی و دین گرا میباشد ،از اهم خصایص این منطقه و مردم آن
میباشد .کشورهای این منطقه به طور کلی وارثان تجزیه دو امپراتوری قدرتمند ایران و عثمانی میباشند که
نقش استعمار روس و انگلیس در خلق کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و تحمیل کشور اسرائیل در قلب
جهان عرب و اسالم انکار ناپذیر است .از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون  3رشته جنگ گسترده بین این
دولت و کشورهای عربی صورت گرفته است .از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تا سال  2504بیشترین میزان
قطعنامههای شورای امنیت این سازمان برای منطقه خاورمیانه و حوادث جاری در آن صادر گشته است که این
موضوع خود گواهی دهنده آن است که سطح تنش در این منطقه تا چه اندازه باالست(علمداری.)008 :0830 ،
 -2سیر بنیادگرایی در غرب آسیا طی نیم قرن اخیر
همانگونه که اشاره گردید ،در دهه 0935م ،اشغال نظامی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی موجب
شد تا رویدادی استثنایی در جهان اسالم رخ دهد که بعدها آن را از عوامل اصلی بنیادگرایی اسالمی جدید
برشمردند ،چرا که برای نخستین بار یک سرزمین اسالمی از سوی بزرگترین دشمن اسالم یعنی کمونیسم
جهانی ،اشغال شده بود و شکلگیری مقاومت نظامی و گروههای جهادی افغانستان از دهه  0935به بعد و
انتشار اخبار مربوط به این مقاومت ،توجه رهبران گروههای اسالم گرای رادیکال جهان عرب را به خود جذب

کرد .از جمله این افراد میتوان به "ایمن الظواهری" عضو گروه الجهاد و "عاطف صدقی" "ابوبکر و فؤاد"

"طلعت قاسم" اعضاء برجسته جامعه االسالمیه نام برد .این افراد در زمره برجستهترین اعراب افغان به شمار
میآمدند که بعدها در سازمان القاعده نقشهای مهمی را بر عهده گرفتند .آن چه باعث تقویت حضور
رادیکالهای اسالم گرا در افغانستان میشد ،حمایت مالی گسترده عربستان سعودی و سرمایه دارای این کشور
از آنها بود .در این میان نقش "اسامه بن الدن" سرمایه دار برجسته سعودی که طرفدار جریانهای اسالمی

بود ،اهمیت دارد .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اسناد به دست آمده نشان میدهد که آمریکا با استفاده
از سازمان سیا نقش عمده ای در شکل گیری سازمان القاعده داشتند .این امر از این جهت مهم می نماید که
واشنگتن برای مقابله با شوروی در زمان جنگ سرد نیاز به گروهی داشت که از لحاظ ایدئولوژیک نیز با
کمونیسم مخالفت داشته باشد(مقدم.)30 :0892 ،
افکار طالبانی و خاستگاه اجتماعی آنها از دیر باز در منطقه وجود داشته است ،اما فقط زمانی امکان تجسم
آن در قالب جریانی پرهیاهوی سیاسی و اجتماعی فراهم شد که دستان نیرومند سیاست وارد معرکه شد و با
توافقهایی که میان برخی سیاستهای منطقهای و فرامنطقهای حاصل شد ،این روند با شتابی سرسام آور به
جلو تاخت و جهان به تماشای مجموعهای نشست که متعلق به سدههای بسیار دور بود .طالبانیسم از سطح
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یک تفکر عقبمانده و سلیقهای روستایی و منشی بدوی خود را به ساختاری سیاسی و به شیوهای حکومتداری
و به الگوی تعامل با جهان معاصر تبدیل کرد(حسینی.)46 :0890 ،
 -6روند امنیتی شدن دین و مذهب در غرب آسیا
روند امنیتی شدن دین در دو دهه اخیر (به ویژه در منطقه غرب آسیا) ،اغلب اینگونه بوده است که در
کشورهای سکوالر ،تهدیدی از سوی گروههای مذهبی به نام دین علیه حاکمیت صورت میپذیرد و سپس،
حاکمیت ،آن را در گفتمان ترور معنا و نمود میدهد .این رویه ،دین و امنیت بینالمللی را به هم گره زده است.
البته ،وجود تهدیدکنندهای به نام دیندار تروریست و تهدید شوندهای به نام هتاک به جامعه دینی ،امر
امنیتی شدن دین را پررنگتر ساخته است .اینجاست که دین میتواند در سه شیوه متفاوت و اصلی در
سیاست بینالملل ،دل مشغولی ایجاد کند(ابراهیمی .)030 :0895 ،گروههای دینی و مذهبی میتوانند به
عنوان تهدیدی برای بقای دولت به حساب آیند ،به خصوص اگر کشور مزبور سکوالر باشد( .مانند ترکیه)
 به نظر میرسد اعتقاد دینی ،تهدیدی برای کنشگران غیر دینی یا روندهای مدرن (کشورها ،فنآوری،صنعتی شدن ،مدرنیسم و غیره) قلمداد میشود.
 ممکن است ایمان و اعتقاد ،تهدیدی برای گفتمان یا کنشگر هم کیش خود نیز به حساب آید .مانندبنیادگرایان مسیحی و اسالمی(.)Juergesmeyer ,1993: 353

بنابراین ،دین تا حد زیادی هویت بنیادگرایان و حتی دولتهای دینی را نمایان میسازد و کنش و
هویت کنشگران در سیاست بین الملل ،تا حد زیادی متأثر از گفتمان دینی آنهاست .در خصوص مفهوم

گفتمان نیز باید گفت هر نوع کالم ،گفتار و نوشتار ،جریانی اجتماعی محسوب میشود .به عبارت دیگر،
دارای سرشت ،ماهیت و ساختار اجتماعی است لذا گفتمان ،پدیده ،مقوله یا جریانی اجتماعی است(مک
دانل.)42 :0835 ،

اسالم سلفی ،شکلی از کنش کالمی -اجتماعی درون جوامع مسلمان است که به صورت گفتمان بروز

یافته یا این گفتمان ،بار تاریخی و تشکیل جامعه اسالمی توسط پیامبر اسالم(ص) را به تصویر میکشد.
دلیل اینکه اسالمگرایی به عنوان رقیب سکوالریسم یا آن چیزی که بابی سعید کمالیسم مینامد ،ظاهر
میشود ،این است که سامانه اجتماعی جوامع اسالمی آنقدر بی نظم میشود که مسلمین تنها نقطه ثبات را
اسالم مییابند .بنابراین ،گفتمانهایی که حول اسالم شکل گرفتهاند ،به صورت تنها گفتمانهای نظم دهند
درآمدند .این تصویر با ویژگیهایی که الکالو مطرح میکند ،دامنهای بیشتری مییابد پذیرش هر گفتمان به
قابلیتاعتبار آن بستگی دارد).(Bobby S, 1994:264-86

 -7عناصر موثر در امنیت غرب آسیا
دو عنصر تأثیرگذار در چالش قدرت در منطقه غرب آسیا درگیر شدهاند که یکی از آنها عنصر مذهب و
عنصر دیگر عنصر قومیت است .قدر مسلم آن است که این هر دو عنصر به موازات هم حرکت میکنند و
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درگیریها و حرکتها را جهت میدهند .در عینحال واقعیت مهمتر که بر ابعاد پیچیدگی مشکل منطقه
موصوف (غرب آسیا) افزوده است ،روشن نبودن مرزها بین عناصر تأثیرگذار است لذا برای درک واقعبینانهتر
این موضوع نیاز هست که چالش جاری قدرت در هر دو شکل مذهبی و قومی آن را با دقت بیشتری مورد
توجه و ارزیابی قرار داد(برنارد.)24 :0894 ،
الف) چالش مذهبی قدرت :منطقه بحران خیز غرب آسیا به لحاظ مذهبی از یکدستی الزم و ثباتدهنده
برخوردار نیست و در شرایط موجود عامل مذهب خاصیت ثباتساز خود را از دست داده است و به نحو
مؤثری در جهتدهی تحوالت متأثر از چالش قدرت دخالت کرده است .اگر این واقعیت را در قالب دو مذهب
درون اسالمی شیعه و سنی مورد توجه قرار دهیم سوریه ،عراق و یمن در محور تحوالت قرار میگیرند و
شرایط بهگونهای متحول شده است که سازماندهی مجدد حکومتهایی که فراتر از نگاه تفرقهافکنانه بتوانند
حرکت نمایند و به ساختار قدرت و بازسازی آن در شکلی اقدام نمایند که وحدت ملی و ارضی کشورهای
درگیر حفظ شود بهغایت دشوار خواهد بود .درگیریهای خشونتبار بین دولت اسالمی یا داعش و النصره
تنها بخشی از مشکل چالش قدرت ایدئولوژیک شده را به نمایش میگذارد .در کنار این واقعیت اگر عامل
دخالت خارجی را قرار دهیم ابعاد پیچیده مشکل ،روشنتر خواهد شد(همان.)46 :
ب) چالش قومی قدرت :جدا از چالش مذهبی قدرت ،نوع دومی از چالش حول محور قومیت در غرب
آسیا امروز در جریان است .دو عنصر قومی عرب و کرد در عراق و سوریه درست همانند عنصر مذهب
رویاروی هم قرار گرفتهاند لیکن واقع امر آن است که اگر راهحل و گزینه فدرالی قدرت به هر دلیلی با شکست
روبهرو شود ،تجزیه قومی و مذهبی خاورمیانه بهرغم نگرانیها از عواقب آن ،ممکن است بهصورت گزینه
قابل قبولتری مطرح شود .عراق ،سوریه و یمن در درجه اول با این واقعیت روبهرو شدهاند که بازسازی قدرت
در قالب تمرکز گذشته چه در شکل مذهبی و چه در شکل قومی آن امکانپذیر نیست(همان.)35 :
 -8ریشههای تنازع در غرب آسیا
از پایان جنگ جهانی دوم بدینسو ،منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا (خاورمیانه) از بغرنجترین ،پیچیدهترین
و بحرانیترین مناطق در جهان بوده و به همین علت دیدگاههای متفاوتی در مورد ریشهیابی جنگها ،منازعات،
بحرانها و تنشهایی که در این منطقه مهم ژئوپلیتیکی بروز کرده ،مطرح شده است(نجفی.)04 :0832 ،
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در فرمول اول وی تصریح میکند که امنیت در غرب آسیا یک معما است و در غرب آسیا ،دوستی یک
بازیگر با بازیگر دیگر ،حتماً متضمن خصومت با بازیگر دیگر است لذا در این منطقه ،هر حرکتی متضمن
بازتابی ضد امنیتی است در حالیکه در اتحادیه اروپا اینگونه نیست .در سطحی دیگر ،نزدیکی یک بازیگر
منطقهای به یک بازیگر فرامنطقهای موجب حساسیت در سایر بازیگران میشود .بنابراین ،تصمیم کشورهای
منطقه به ارتقای امنیت خود ،سبب تولید ناامنی برای کشور دیگر میشود و نتیجه این است که هر بازیگری
باید بازتابهای تصمیم و رفتار خود را محاسبه کند و بهطور اساسی انتظار همراهی بازیگران رقیب را نداشته
باشد(علمداری.)069 :0830 ،
فرمول دوم با اشاره به اینکه طی شصت سال اخیر ،خاورمیانه (غرب آسیا) شاهد هفت جنگ مهیب و
منازعات قومی -مذهبی متعددی بوده ،وقوع پیدرپی جنگها و استعداد شگرف وقوع ناامنی و منازعه در این
منطقه ،را علت ایجاد تصورات امنیتی بازیگران منطقهای نسبت به همدیگر تلقی نموده و عنوان داشته که همین
امنیتی دیدن ،مدارهای منازعه و تنش را پررنگتر ،منازعات را دامنه دارتر ،همگرایی سیاسی و اقتصادی را
غیرمحتملتر ،تبادالت فرهنگی را بی خاصیتتر و دورنمای اصالحات سیاسی -اقتصادی در جوامع خاورمیانه
را شدیدا تاریک نگه می دارد و طبعاً از اندیشیدن به افقهای آتی و سیاسی ،اجتماعی دیدن موضوع بازمیمانند.
بر طبق فرمول سوم ،بوزان ،جهان را به هفت منطقه جداگانه تقسیم کرده و تصریح مینماید که هر منطقهای
فرمول امنیتی ویژه خود را دارد و شیوه حل منازعه بین مناطق ،از یکی به دیگری قابلتعمیم نیست .ازاینرو،
خاورمیانه (غرب آسیا) مانند منطقه آمریکا ،اروپا ،آسیای شرقی ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و  ...فرمول ویژه امنیتی
دارد و مقوالتی چون تداخل جریانهای قومی ،ملی ،دینی ،مذهبی و بینالمللی ،با سرعت و به سهولت،
خاورمیانه را نظارهگر نزاعهای خونین ساخته است(همان.)054 :
عالوه بر سه فرمول مورد نظر بوزان ،سه فرمول مجزای دیگر برای درک منازعات در خاورمیانه که مرتبط با
سه فرمول بوزان نیز است (مجموعا شش فرمول) وجود دارد .به استناد فرمول چهارم ،همکاریهای چندجانبه
در خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون چیزی جز همکاری برای مقابله و مهار یک دشمن مشترک
نبوده است .همکاری ها در خارومیانه بیش از آنکه در راستای اتخاذ سازوکارهای الزم جهت همگرایی اقتصادی
و سیاسی منطقه ای باشد ،برای منازعه ،بازدارندگی ،توازن قدرت و مهار متقابل بوده است(خبرگزاری تابناک).
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گام پنجم این فرمولها با بیان اینکه خاورمیانه در گذشته و حال صحنه دائمی یک مبارزه بین قدرتهای
بینالمللی بوده ،نقشآفرینی این قدرتها را (در کنار نقش عوامل داخلی و منطقهای) با توجه به مسائلی مانند
اهمیت نفت و انرژی ،نفوذ استراتژیک و بازارهای اقتصادی خاورمیانه حایز اهمیت اساسی دانسته است و می
افزاید این قدرتها به دو صورت در منازعات و بحرانهای خاورمیانه نقشآفرینی داشتهاند :نخست ،دولت و
کشورسازی و ترسیم مرزهای سرزمینی کشورهای منطقه که به دوران استعمار برمیگردد و ریشه بسیاری از
بحرانهای خاورمیانه بوده است و دوم ،دخالت در مسائل منطقه ،رقابت با یکدیگر و حمایت از یکی از طرفین
در منازعات و بحرانها.
بحرانها و منازعات خاورمیانه بنابه دالیل مختلف داخلی ،منطقهای و بین المللی به ندرت به صورت
ریشهای حل و فصل شدهاند .بدین معنی که با وقوع یک بحران و منازعه ،بیشتر از آنکه تالشها برای حل و
فصل دائمی اختالف بوده باشد ،برای کاهش اختالفات و یا مدیریت آنها بوده است .همین مسئله باعث شده
بسیاری از بحران های خاورمیانه الینحل باقی بمانند و انباشته شوند به طوری که با یک جرقه کوچک امکان
فوران دوباره آنها به شکل مخربتری وجود دارد(خبرگزاری تابناک).
در نهایت با ید گفت این شش فرمول درک منازعه در خاورمیانه اگرچه ممکن است جامع و تبیین کننده
تمامی جوانب چرایی بحرانها و منازعات خاورمیانه نباشند اما مسلما میتوانند درک مناسبی از منازعات و
بحرانهای خاورمیانه به ویژه بحرانهای کنونی عراق و سوریه و بحران تروریسم ضد نظم داعش و القاعده
ارائه دهند.
 -3تنازعات مذهبی غرب آسیا زمینهساز سایکس پیکوی جدید غرب
گزارشهای مختلفی درباره طرح آمریکا برای تقسیم غرب آسیا به شکلی جدید منتشر شده بود اما حاال
یک مقام سابق اما کهنهکار وزارت امور خارجه این کشور در یادداشتی درباره لزوم نقشه آمریکا برای یک
توافق سایکس پیکو جدید و تقسیم منطقه جغرافیایی یادشده به شکل قومی و مذهبی حرف زده است(مقدم،
.)028 :0892
پیتر ون بورن که 24سا ل سابقه فعالیت در وزارت امور خارجه آمریکا را دارد در تحلیل خود که رویترز
آن را منتشر کرده نوشته است :زمان اکنون برای یک موافقتنامه سایکس پیکو جدید فرارسیده است .موافقتنامه
سایکس پیکو توافقی سری میان بریتانیا و فرانسه بود که در ماه می 0906در خالل جنگ جهانی اول برای
تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد و براساس آن اراضی تحتتسلط امپراتوری شکست خورده عثمانی به مرزهای

امروز تقسیمبندی شد.
این توافقنامه تقسیم سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا را بهدنبال داشت .اکنون اما این
مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشت خود اعالم کرده که آمریکا باید اراده آن را داشته باشد که
در سایکسپیکو جدید اراضی را براساس تقسیمات مذهبی و قومی میان سنیها ،شیعیان و کردها تقسیم کند.
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مسئله عجیب در این تحلیل پیشنهاد اینمقا کهنهکار وزارت امور خارجه آمریکا برای مذاکره با گروه تروریستی
داعش است (همان.)040:
او مدعی شده که تنها با وارد کردن داعش به مذاکرات است که میتوان خونریزی در منطقه را تمام کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه  4رئیسجمهور آمریکا در خاورمیانه وارد جنگهای بدون نتیجه شدهاند و اوباما
میتواند پنجمین نفر آنها باشد اعالم کرده که باید توافقی فراگیر صورت بگیرد که با استقرار نیروهای نظامی
در منطقه به عنوان صلحبان اجرایی شود .پیتر ون بورن با اشاره به تجربه انگلیس در برخورد با ارتش

جمهوریخواه ایرلند لزوم گفتوگو با دشمن را برای رسیدن به نتیجه مطرح کرده است.

پیتر ون بورن با اشاره به بحرانهای منطقه ادعا کرده که تنها راه برای پایان دادن به وضعیت فعلی که ریشه
آن در حمله سال  2558آمریکا به عراق است ،انجام مذاکره برای رسیدن به مرزبندی جدیدی است که باید با
موافقت آمریکا ،روسیه و ایران انجام شود .به ادعای او این تقسیم بندی جدید میتواند باعث رسیدن غرب

آسیا به ثبات شود و از یک جنگ گسترده در منطقه جلوگیری کند.

برای نخستین بار نیست که آمریکاییها از تقسیمبندی جدید در خاورمیانه حرف میزنند .پیش از این جو
بایدن ،معاون رئیسجمهور آمریکا هم در نیویورک تایمز درباره عراق از تقسیم این کشور میان شیعیان ،سنیها
و کردها حرف زده بود .جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا هم چندی پیش اعالم کرد که در صورت شکست
توافق آتشبس سوریه باید به طرح بهتر برای این کشور فکر کرد که شامل تجزیه آن میشود .تجزیه اما نقشهای
است که بارها بسیاری از کارشناسان درباره خطر آن هشدار دادهاند (.)www.hamshahrionline.ir

 -51تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
غرب آسیا یکی از اصلیترین مناطق ژئوپلیتیکی محسوب میشود که همواره در فضای رقابت سیاسی،
منازعات منطقهای و چالشهای پایان ناپذیر قرار داشته و اهمیت این منطقه تا آنجاست که در تقسیمبندیهای
ژئوپلیتیکی به عنوان یک منطقه مستقل تعریف و تعیین گردیده است ،لیکن مداخله قدرتهای بزرگ (در
قالبها و روشهای مختلف) در حوزه موصوف مدتهاست که زمینه ایجاد بحران و گسترش آن را در این
حوزه جغرافیایی فراهم نموده است که البته ابزارهای این مداخله تشنج آفرین متفاوت بوده و یکی از اصلیترین
این ابزارها در سالهای اخیر بهره جستن از ابزار دین و مذهب است.
در یک قرن اخیر و به طور پر رنگتر در سه دهه اخیر ،سالح آشوب و ناامنی در غرب آسیا در لوا و
پوشش انحرافات دینی و مذهبی و بنبادگرایی اسالمی پدیدار گردیده و شکلگیری سلسلهوار گروههای
بنیادگرای مذهبی (طالبان ،القاعده ،داعش و  )....به عاملی موثر در تغییر معادله قدرت در منطقه تبدیل گردیده
و بازیگران اصلی منطقه (شامال کشورهای ایران ،ترکیه و عربستان) را به نوع جدیدی از تقابل قدرت وارد
نموده است.
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شکلگیری گروههای بنیادگرای اسالمی در منطقه و قدرت یافتن آنها از طریق اشغال  95درصد کشور
افغانستان در زمان طالبان و اشغال بیش از نیمی از جغرافیای سرزمینی کشورهای عراق و سوریه توسط
بنیادگرایان داعشی و النصره (در محدودههای خاص زمانی) همزمان با تامین منافع و منتفع کردن برخی
کشورهای منطقه ،به صورت توامان منافع کشورهایی دیگر را به چالش کشاند که کشور ایران را میتوان در
راس گروه دوم از این کشورها که منافع ملی آنها به چالش کشیده شده ،تلقی نمود که با توجه به جایگاه موثر
ایران در معادالت منطقه ،این کشور نیز به تقویت منافع خود پرداخته و این وضعیت روز به روز وارد مرحله
جدیدتری میشود.
بنیادگرایی اسالمی در واقع زمینه تعارض عینی و بحران مذهبی در منطقه غرب آسیا به عنوان مهد و
خاستگاه تمدن اسالمی را فراهم آورد .دین اسالم که از زمان ظهور و نزول قرآن بر رسول مکرم اسالم تاکنون
و در طی  04دهه با یک انشقاق کلی (تشیع و تسنن) مواجه شده بود (که البته هر یک از این مذاهب نیز در
درون خود با انشعابهایی متعدد همراه بودند) ،با ظهور تفکرات بنیادگرایانه اسالمی ،با یک چالش بزرگ
مواجه گردید به طوریکه این شاخههای نوظهور ایدئولوژیک اسالمی با تفکرات افراطی که هیچ سنخیتی با
آموزههای دینی مسلمین ندارد ،در واقع به تحریف اسالم واقعی پرداخته و با ارایه نسخه ،ساختگی قصد
تخریب این دین مبین را دارد.
باورهای گروههای تکفیری که در این پژوهش از آنها با عنوان بنیادگرای اسالمی یادشده ،بر خالف شیعیان
و اهل تسنن که با تمسک به باورها و اصول اسالمی برای اعتقادات طرف مقابل احترام خاصی قائل هستند ،به
این موضوع مقید نبوده و با در پیش گرفتن شیوه های غیر انسانی و ضد بشری سعی در از میان برداشتن
تفکرات مغایر با آموزههای تکفیری داشته و همین موضوع و به تبع آن حمایت برخی کشورها از جمله عربستان
وهابی ،ترکیه سکوالر ،و قطر فتنه افروز و مخالفت گروه دیگری از کشورها همچون ایران (به عنوان ستون
اصلی محور مقاومت در منطقه) ،از این افراطیون ،موجب رو در رو شدن نیابتی قدرتهای منطقه ،باال گرفتن
تشنج و در نتیجه آن کاهش امنیت و رشد ناامنی در منطقه غرب آسیا گردیده است.
بنابراین با توجه به آنچه که عنوان گردید ،نتیجه پژوهش حاضر تایید کننده فرضیه تحقیق و تاثیر محسوس
تعارضهای مذهبی و در راس آنها پدیده بنیادگرایی اسالمی ،به عنوان یکی از عوامل اصلی ناامنی و بروز
بحرانهای ژئوپلیتیکی حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا است.
 -54پیشنهاد
لذا با توجه به نتیجهگیری حاصل شده و با بهره گرفتن از نظرات رییس مرکز بین المللی مطالعات صلح
(ادکتر سید سلمان صفوی) میتوان چنین پیشنهاد نمود که :اختالف شیعه و سنی واقعی و غیر افراطی ،هیچگاه
عمیقتر از اختالفات کاتولیک با پروتستان و ارتودکس نبوده و حب و معرفت اهل بیت میتواند محور همگرایی
مسلمانان جهان اسالمو جلوگیری از بروز بحران های ژئوپلیتیکی شود که البته در این میان ،جریان تصوف در
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جهان اسالم نیز میتواند کاتالیزور همگرایی جهان اسالم (به غیر از پیروان وهابی مسلک آل سعود) شود زیرا
همه طریقتهای تصوف در جهان اسالم در مصر ،ترکیه ،سوریه و شمال آفریقا نظیر مولویه ،شاذلیه ،قادریه
حضرت علی(ع) را رهبر خود میدانند و بسیاری از امامان مساجد مصر اهل تصوف و سلوک هستند لذا توصیه
میشود بجای گفتگو با فقهای سنی با متصوفه جهان اسالم گفتگو جهت تقریب مسلمانان شود.
یعنی تکیه به میراث معنوی و هنری جهان اسالم و دردهای مشترک جهان اسالم کارآمدتر از روشهای
خشن و یا بحثهای خشک کالمی و فقهی است .چرا که واقعیت این است که مذاهب اسالمی هیچ کدام از
دیدگاههای خود دست برنمیدارند ما باید از روش کارکرد گرایی و پراگماتیستی برای همگرایی مسلمانان
بجای تقریب مذاهب اسالمی استفاده کنیم .به هر حال روشهای گذشته شکست خورده است و باید نوآوری،
ابتکار و خالقیت برای یافتن راهکارهای جدید همگرایی بین مسلمانان جهان بروز نمایند .تغییر بینش از
دعواهای تاریخی به منافع مشترک بر اساس معیارهای ملموس علمی هنری و اقتصادی یکی از روشهای سازنده
و اجتهادی عملگرایانه است.
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معماری جدید امنیتی ایاالت متحده آمریکا در غرب آسیا
محمدجعفر جوادی ارجمند ،دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مصدق گنج خانلو ،5دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران
جالل ثناقربانی ،دانشجوی دکتری مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

چکیده
از جمله اهداف اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا ،تداوم و امنیت جریان انتقال انرژی و حفظ ثبات
هژمونیک در برابر رقبا بوده است که طرحهایی همچون «خاورمیانه بزرگ» و «خاورمیانه جدید» در جهت
دستیابی به همین اهداف مطرح شد .به دنبال عدم موفقیت این طرحها و شروع انقالبهای مردمی در برخی
کشورهای عربی ،منازعات فرقهای ،خیزشهای مردمی را درکام خود فرو برد .پس از شکلگیری پدیده
تروریستی داعش ،آمریکا ائتالف جهانی ضدداعش را ایجاد و به معماری جدید امنیتی در منطقه تصریح نمود.
پژوهش حاضر در پاسخ به سوال در رابطه با چیستی نقشه معماری جدید امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا،
فرضیه ایجاد «رژیم امنیتی بینالمللی» حول مبارزه با تروریسم و قرار دادن محور مقاومت در جایگاه تروریسم
را مطرح ساخته است .این رژیم منطقهای ضمن کاستن از هزینههای مقابله مستقیم با محور مقاومت ،اهداف
طرحهای ناتمام هژمونیک را در منطقه دنبال خواهد نمود.
واژگان کلیدی :غرب آسیا ،خاورمیانه بزرگ ،خاورمیانه جدید ،ائتالف ضدداعش ،رژیمهای بینالمللی
.5مقدمه
ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در منزلت قطب سرمایهداری در مقابل قطب کمونیستی
شوروی قرار گرفت و پس از فروپاشی شوروی سابق ،به عنوان هژمون سعی در پیادهسازی طرحهای گوناگون
در جهت تثبیت هژمونی خود در جهان نمود .در این میان ،کشورهای صادرکننده نفت در منطقه غرب آسیا ،به
مثابه نبض انرژی جهان ،بهترین موقعیت و ابزار برای تثبیت این هژمونی بودهاند .تسلط بر شریانهای انرژی
جهان ابزاری کارآمد برای کنترل اقتصاد جهانی و رقبای احتمالی آمریکا است.
دو نوع تهدید دائمی درونی و بیرونی برای منافع آمریکا در غرب آسیا وجود داشته است .حضور اقتصادی
و مداخله نظامی سایر کشورها برای تغییر ساختار سیاسی کشورهای منطقه از بیرون و احتمال وقوع ناآرامیها
1

. Email: ganjkhanlou.m@ut.ac.ir
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و انقالبهای مردمی برای ایجاد دولتهای مستقل از درون ،همواره از دغدغههای اصلی آمریکا در منطقه
غرب آسیا به شمار میآمده است.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،ضربهای بزرگ بر منافع حیاتی آمریکا در منطقه وارد آمد و بزرگترین
متحد این کشور در قامت نیرویی مستقل در مقابل آمریکا ایستاد .تبدیل این نمونه به الگوی ملتهای منطقه و
نیز روندهای فزاینده آموزشی و ارتباطات در کشورهای اسالمی موجب تقویت تدریجی این جوامع گردید تا
جایی که بیم تغییر رژیمهای خودکامه و شکلگیری بلوکی مستقل از کشورهای تولید کننده نفت قوت گرفت.
آمریکا برای مقابله با تهدیدات علیه منافع خود در غرب آسیا پس از دهه  2555طرحهای گوناگونی را به
آزمون گذاشت و در آخرین تالش به دنبال معماری جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا است .در پی تصریح
مقامات آمریکایی بر چنین معماری جدیدی در منطقه ،تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است
که نقشه معماری جدید امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا چیست .پاسخ این سوال را باید در ایجاد رژیم
امنیتی بینالمللی توسط آمریکا حول محور مقابله با تروریسم و قرار دادن ایران و جبهه مقاومت در جایگاه
تروریسم دانست.
.4رژیمهای بینالمللی به مثابه چارچوبی برای معماری امنیتی
 .4/5پردازش و تعریف رژیمهای بینالمللی :رژیمهای بینالمللی به عنوان جزئی از نظم و نظام بینالملل
که بازیگران بینالمللی در چارچوب آن به تعامل میپردازند ،واقعیت انکارناپذیر روابط بینالملل است .امروزه
رژیمهای بینالمللی در حوزههای موضوعی مختلفی چون محیط زیست ،تجارت ،خلع سالح و ...روابط
بینالملل را بسیار بیشتر از گذشته قاعدهمند و نهادمند کرده است ،به گونهای که در نظام بینالملل معاصر گریز
و گزیری از این رژیمها نیست .کشورها و دولتها خواسته و ناخواسته با رژیمهای بینالمللی مواجه هستند،
چرا که چه به آنها بپیوندند و چه به عضویت آنها در نیایند بر محیط عمل و رفتارشان به طور مستقیم و
غیرمستقیم تأثیر میگذارند .پس روابط بینالملل بدون رژیمهای بینالمللی قابل تصور نیست و فهم روابط
بینالملل نیز بدون شناخت آنها ناکافی و البته ناممکن است(دهقانیفیروزآبادی.)008: 0898 ،
در جریان کنفرانسی با موضوع «رژیمهای بینالمللی» در سال  0938تعریفی جمعی از رژیمهای بینالمللی
به دست آمد و سنتزی از بحثهای مهم ایجاد شد که به تئوری روابط بینالملل در طی دهه  0955سمت و
سو بخشید) .(Esakova,2012:75رژیمهای بینالمللی در واقع ادامه بحث نهادگرایی لیبرال و نئولیبرال
میباشند ،ریشه این تحلیلها در همگرایی ،وابستگی متقابل و کارکردگرایی است(عسگرخانی .)52: 0838،از
آنجایی که پدیدآورندگان آثار انتشار یافته درباره «رژیمهای بینالمللی» دانشمندان پیرو نظریات سنت لیبرالی
و واقعگرایی بودهاند ،تعارضات این نظریهها به آثار اشاره شده نیز تسری یافتند .برای لیبرالیستها ،رژیمها
وضعیت عادی امور در نظام بینالملل به شمار آمدند و برای واقعگرایان ،ایجاد و حفظ رژیمها در مقابل
تغییرات ظرفیتهای قدرت ملی زمینهای دشوار برای عمل محسوب گردیدند).(Esakova,Ibid
280

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

دیدگاه استفن کرانسر به رویکرد «ساختارگرایی تعدیلی» ارجاع داده میشود که توسط آرتور اشتاین ،رابرت
کوهن و رابرت جرویس بازنمایی شده است .رویکرد ساختارگرایی تأکید میکند که تحت شرایط محدود
قطعی که شامل شکست فعالیت انفرادی برای حفاظت از نتایج مطلوب پارهتوای ،رژیمهای بینالمللی میتوانند
تأثیر مهمی حتی در جهان آنارشیک داشته باشند .بنابراین ،بر اساس رویکرد ساختارگرایی تعدیلی ،کارکرد
پایهای رژیمها هماهنگی رفتار دولتی برای دستیابی به نتایج مطلوب در محدوده موضوع خاص
است). (Esakova,2012:78

به طور کلی ،رژیمهای بینالمللی به دلیل ارادی بودن همکاری از همنوایی و هماهنگی طبیعی؛ به دلیل
خاصتر بودن از مفهوم نهادها؛ به دلیل غیرمادی بودن با سازمانها و به دلیل دربرگیرندگی قواعد ضمنی ،عرف
و عادت با قراردادها متمایز میگردند .رژیمها قواعد بازی را فراهم میآورند در حالی که سازمانها به صورت
معمولی به مثابه بازیگرانی هستند که اهداف خود را تحت اصطالحات این قواعد دنبال میکنند(Breitmeier .
)et al,2006:4

 )4/4شکلگیری رژیمهای بینالمللی :همگرایی انتظارات و رفتارهای بازیگران در یک حوزه موضوعی
مشخص روابط بینالملل ،مستلزم طی شدن مراحل و فرایندهای ارادی است که شکلگیری و تکوین رژیمهای
بینالمللی در جریان این مراحل و فرآیندها توسط بازیگران در سطوح مختلف صورت میپذیرد .به طور کلی،
قدرت و ساختار آن ،منافع ملی ،اجماع ارزشی و هنجاری ،دانش و شناخت مشترک و عرف و عادت از جمله
مهمترین علل و عوامل ذکر شده برای تشکیل رژیمها به شمار میآیند .البته ممکن است هیچ یک از این عوامل
به تنهایی برای تشکیل رژیمهای بینالمللی کفایت نکند یا ترکیبی از آنها برای شکلگیری رژیمها الزم باشد
(دهقانیفیروزآبادی. )063 :063 ،
واقعگرایانی مانند سوزان استرنج 0به آسانی تصریح مینمایند که رژیمها در جامعه بینالمللی صرفاً
پدیدههای ثانویه هستند که با ایجاد قدرت به وجود میآیند یا حتی از طریق معامالت سیاسی زمینه فرسایش
یا از بین رفتن آنها فراهم میگردد) .(Breitmeier et al, 2006:5برخالف نظریه واقعگرایی سنتی ،رژیمهای
بینالمللی به مثابه شکلی از نهاد مورد توجه نوواقعگرایی قرار گرفته است .رژیمها نمایی مهم از روابط میان
دولتها هستند.
از منظر نوواقعگرایی ،رژیمهای بینالمللی صرفاً زمانی به وجود میآیند که دولتها ،به منظور پرهیز از
هزینههای عمل غیرهمکاریجویانه در سطح ملی ،قادر به موافقت با هنجارها یا رویههای تنظیم تعامالت
هستند .ما میتوانیم این موضع را از مفهوم نوواقعگرایی فراتر ببریم؛ همان طور که رژیمهای بینالمللی عموماً
بازتاب دهنده منافع ملی ،محاسبات امنیت ملی و التزام دولتها هستند ،به همان میزان دولتها به دنبال
فزونبخشی قدرت و منافع در محیط بینالمللی آنارشیک هستند .هنجارهای رژیمها ،تأثیر وابستگی متقابل
- Susan Strange
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محدود ،در حوزههای موضوع خاص را سبب میشود که آنجا کانالهای چندگانه ارتباطی ،غیبتی از سلسله
مراتبی روشن از موضوعات و استفاده نادر از قدرت توسط دولتهای قوی در آن حوزههای موضوعی به
وجود میآیند( .)Tarzi,2003: 26نظریه ثبات هژمونیک نیز یک نظریه کالسیک از شکلگیری رژیم است که
پرورش و تغییر یافته است .مدل رهبری اجبارآمیز ،که بخشی از مطالعه هژمونی و جنگ گیلپین را شکل
میدهد ،این را مفروض خود قرار خواهد داد که رژیمها نمیتوانند بدون رهبری هژمونیک ایجاد یا حفظ
شوند .رژیمهای بینالمللی به سبب آن ایجاد و حفظ میشوند که ترجیح ،محاسبه ،حمایت و تأیید یک بازیگر
هژمون یا قدرتمند در نظام بینالملل را پشت سر خود دارند).(Ibid:28

 )4/9رژیمهای بینالمللی امنیتی :رژیمهای بینالمللی بر اساس معیارها و وجوه مختلف به انواع گوناگونی
تقسیم میشوند .رژیمهای بینالمللی ماهیتاً ،بر اساس معیار رسمیت داشتن ،به دو دسته رسمی و غیر رسمی
تقسیم میشوند .بر مبنای شاخص چگونگی تأسیس سه دسته از رژیمهای خودجوش ،تحمیلی و مذاکرهای
قابل شناسایی است .از نظر عضویت و دامنه عضوگیری ،رژیمها به دو دسته دوجانبه و چند جانبه تقسیم
میشوند که رژیمهای چند جانبه نیز خود شامل رژیمهای منطقهای و جهانی هستند .به لحاظ تخصصی و
کارکردی نیز رژیمهای بینالمللی به انواع گوناگونی مانند رژیمهای اقتصادی ،تجاری ،مالی ،زیست محیطی،
حقوق بشری ،امنیتی و ...تقسیم میشوند و از نظر استحکام به دو دسته از رژیمهای قوی و ضعیف قابل
شناسایی هستند .البته این انواع مختلف کامالً انحصاری نیستند ،به گونهای که ممکن است یک رژیم در چند
دسته از این انواع قرار گیرد؛ مثالً یک رژیم میتواند رسمی ،مذاکرهای ،بینالمللی ،امنیتی و قوی باشد(دهقانی
فیروزآبادی.)038 :0898،
تمایز بین رژیم امنیتی از اجتماعات و اتحادهای امنیتی ضروری به نظر میرسد .اجتماعات امنیتی معمو ًال
به مثابه اجتماعاتی فهمیده می شوند که جنگ بین اعضای آن غیر قابل تصور است .اگر چه منازعات و
کشمکشها ادامه مییابد ،متوسل شدن هر یک از اعضا به جنگ برای حل و فصل منازعه در زمان حال یا آینده
برای اعضای اجتماع امنیتی غیر قابل تصور است .چیزی که یک اجتماع امنیتی را از رژیم امنیتی متمایز میسازد،
حذف عامل جنگ به مثابه گزینه سیاست قابل تصور در آن اجتماع است؛ در یک رژیم ،جنگ در حال حاضر
جذابیت ندارد ،اما در آینده قابل تصور است .ائتالفها شبیه رژیمها ولی متفاوت با اجتماعات ،جنگ بین اعضا
را در حال حاضر رد میکنند ،در حالی که آنها در مقابل یک طرف سوم در اتحاد به سر میبرند .همانند رژیمها،
استفاده اعضای یک ائتالف از زور در مقابل یکدیگر ،پس از رفع تهدید طرف سوم ،متصور
است).(Stein,2003:7
 .9روندشناسی تحوالت و طرحهای هژمونیک غرب آسیا
 )9/5قبل از شکلگیری داعش
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ایاالت متحده آمریکا به منظور حفظ هژمونی خود ناگزیر از توجه ویژه به منطقه غرب آسیا به مثابه نبض
انرژی جهانی بوده است .تسلط بر منطقه غرب آسیا میتواند رقبای جهانی و منطقهای مانند اروپا ،چین و ژاپن
را تحت کنترل آمریکا قرار دهد .عالوه بر این ،اهمیت رژیم صهیونیستی در سیاستهای آمریکا به حدی است
که میرشایمر و والت معتقدند که تعهد به اسرائیل هدایت کننده عمده سیاست ایاالت متحده آمریکا در غرب
آسیا است(ن.ک .به اخباری و عبدی.)92-90 :0895،
با توجه به اهمیت راهبردی غرب آسیا برای حفظ هژمونی آمریکا ،هر گونه تغییر و تحول سیاسی در منطقه
از اهمیت فوقالعادهای برای این کشور برخوردار است .گزارشها و برآوردهای نهادهای بینالمللی در اوایل
دهه  2555نویدبخش تغییرات اجتماعی عمدهای را میداد که این تغییرات میتوانستند به دگرگونی ساختارهای
سیاسی منطقه غرب آسیا منجر شوند .پس از این تغییرات زیرساختی ،آمریکا اقدام به ارائه طرحهایی در جهت
حفظ منافع خود در منطقه نمود که طرح «خاورمیانه بزرگ» 0در این چارچوب شکل گرفت .این طرح اولین
بار در سال  2558از جانب آمریکا و کشورهای عضو گروه  3به بهانه گزارشهایی مطرح گردید که پیشتر
توسط برخی سازمانهای جهانی مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد درباره جهان عرب و خاورمیانه منتشر
شده بودند(عطایی .)223 :0835،نتیجه گزارشهای سالهای  2552و  2558توسعه انسانی جهان عرب این بود
که این منطقه از کسری آزاد ،اشتغال ،توانمندی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی زنان رنج میبرد .هدف طرح
اشاره شده نیز از بین بردن این عوامل اعالم گردید(امیرعبداللهیان.)089 :0895،
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال  ،2552ساختار سِنی جمعیت به طور قابل
مالحظهای جوانتر از میانگین جهانی بود .بر اساس نمودار شماره دو با عنوان رشد جمعیتی اعراب ،دو سناریو
متفاوت برای آینده جمعیتی اعراب تا سال  2525ترسیم شد .در سناریوی اول جمعیت اعراب تا این سال به
 409میلیون نفر و در سناریوی دوم به  405میلیون نفر خواهد میرسید) .(un,2002,38بر اساس برآوردهای
آماری در دهه اوایل دهه  05 ،2555درصد جمعیت این منطقه از میانگین سنی  25تا  20سال برخوردار بودهاند
که یکی از جوانترین و پویاترین جمعیتهای مناطق جهان به شمار میآمدند .با این حال ،تنها یک سوم
جمعیت این منطقه به لحاظ اقتصادی فعال بودند و پیشبینیهای به عمل آمده ،نشان از رسیدن یک سوم
جمعیت این منطقه وسیع به زیر  00سال خبر میدادند(ن.ک .به امیرعبداللهیان .)042 :0895،نمودارهای شماره
یک و دو« :ساختار سنی جمعیت اعراب و دیگر کشورهای منتخب در سال  »2552و «سناریوهای افزایش
جمعیت اعراب تا سال  »2525در گزارشهای سالهای  2552و  2558توسعه انسانی جهان عرب

2

1 - The Greater Middle East and North Africa Initiative
2 - UNDP (2002) " THE ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002",p 37 and 38.
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عالوه بر روند افزایشی و جوانتر شدن جمعیت در این دوره ،رشد شهرنشینی جوامع عربی نیز در نیمه
دوم قرن بیستم سریع بوده است .در سال  0905تنها حدود یک چهارم جمعیت اعراب ساکن شهرها بودهاند
که این نسبت تا پایان همین قرن به  05درصد رسید .به طوری که بیش از  35درصد جمعیت کشورهای بحرین،
کویت ،لبنان ،لیبی ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال  2552شهرنشین
شدند) .(UNDP,2002:46به این موارد باید روند کاهشی نرخ بیسوادی را نیز اضافه کرد .برآوردهای نرخ
بیسوادی در میان بزرگساالن اعراب ،از حدود  65درصد در سال  0935با روندی کاهشی به  48درصد در
نیمه دهه  09995رسید).(ibid
این روندها در کنار بحران گسترده مشروعیت و کارآمدی در منطقه بیانگر احتمال وقوع ناآرامیها و
انقالبهایی بود که میتوانستند صورتبندیهای قدرت و مناسبات جریان انرژی و سرمایه را در جهان متحول
نمایند .به لحاظ سنتی تا زمان مطرح شدن طرح «خاورمیانه بزرگ» ،عرصه قدرت در کشورهای عرب منطقه،
محدود و غالباً با یک حزب و ایدئولوژی مسلط اداره میشده است .از میان  22کشور عربی 3 ،کشور پادشاهی
و مابقی جمهوری بودند .در سیستم جمهوری نیز به کرات انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد برگزار
میشده است .این نوع ساختار ،ریشه بسیاری از مشکالت داخلی ،نقض حقوق بشر بوده و مانع هر گونه تغییر
موثر داخلی به شمار میرفته است(امیرعبداللهیان.)044 :0895،
اگر چه بر اساس اظهارات مقامات کاخ سفید ،طرح «خاورمیانه بزرگ» منطقهای را تحت پوشش قرار میداد
که مجموعاً  22کشور عربی به عالوه چهار کشور ایران ،رژیم صهیونیستی ،ترکیه و افغانستان را شامل
میشد(ن.ک .به گلشنپژوه .)40 :0834،بزرگترین تناقض اهداف اعالمی این طرح در حمایت آمریکا از حکام
خودکامه عربی به مثابه ابزار دستنشاندگی بود .این طرح در حالی دغدغه توسعه سیاسی و نوسازی کشورهای
منطقه را داشت که در صورت عدم حمایت آمریکا ،تداوم حکمرانی بسیاری از حکام خودکامه منطقه امکانپذیر
نبود .این تناقض و تناقضات دیگر اعالم شده با اهداف شناخته شده آمریکا در منطقه غرب آسیا و نیز سست
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شدن پایه های حکام سنتی خودکامه دست نشانده در این منطقه موجب بروز تهدیدات فزاینده علیه امنیت و
تداوم جریان انرژی و سرمایه از منطقه میشد .چرا که در بهترین حالت ،با روی کار آمدن حکومتهای
ملیگرای لیبرال ،احتمال شکلگیری رژیم منطقهای جدیدی برای صادرات نفت و گاز با حمایت حاکمیتهای
جدید در منطقه وجود داشت که میتوانست هزینههای فوقالعادهای را به کشورهای واردکننده نفت وارد سازد.
برای پیشگیری از این وضعیت ،راهبردنگاران غربی به ویژه در آمریکا به دنبال پیادهسازی طرحهایی برآمدند
که تداوم و امنیت جریان سنتی نفت و انرژی را حتی با وجود حذف حاکمیتهای سنتی خودکامه همچنان
بدون تغییر حفظ نمایند.
به همه این موارد ،باید نظریات اندیشمندان غربی مانند فوکویاما ،آنتونی لیک و هانتینگتون را در رابطه با
منطقه غرب آسیا اضافه نمود که هر یک راهبردهای ویژهای را در این رابطه به دولتمردان آمریکایی پیشنهاد
نمودهاند .در این میان ساموئل هانتینگتون که دیدگاههای وی در محافل محافظهکاران آمریکایی در قیاس با
نظریات گوناگون ل یبرالیسم ،با اقبال زیادی مواجه شد ،به هیچ وجه از دموکراتیزاسیون منطقه غرب آسیا به
دلیل تعارض آن با منافع آمریکا پشتیبانی نمینمود(ن.ک .به نهرا.)0834،
طرح «خاورمیانه بزرگ» با تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان وارد مرحله جدیدی شد و وزیر خارجه وقت
آمریکا از این تهاجم به مثابه «درد زایمان خاورمیانه جدید» یاد نمود .طرح «خاورمیانه جدید» توسط افرادی
مانند رالف پیترز در نیمه دوم دهه  2555میالدی نمایانگر اهداف واقعی «طرح خاورمیانه بزرگ» بود .وی در
طرح خود بر لزوم تجزیه عراق به سه کشور و تجزیه ایران به کشورهای آذری ،کردی ،عربی ،بلوچ و فارس
تأکید ورزید .عالوه بر این ،در قالب این طرح کشورهای عربستان ،ترکیه ،افغانستان و پاکستان نیز به واحدهای
کوچکتر تجزیه میشدند 0.به وجود آمدن کشورهای کوچکتر ،به معنای ظهور مرزهای تحمیلی جدید در
این منطقه و پیدایش مسألهها و اختالفات گستردهتری در میان این کشورهای نوظهور بود که برآیند این
اختالفات زایل شدن خودآگاهی عمومی ملت ها برای حفظ منافع و منابع زیرزمینی در مقابل ایاالت متحده و
کشورهای غربی بود.
دولتمردان آمریکایی در طول یک دهه گذشته با موضعگیریها و عملکردهای خود در جهت ایجاد
واگرایی های قومی و نقشه جدید منطقه غرب آسیا بر ضرورت تجزیه کشورهای منطقه صحه گذاشتهاند .طرح
ریچارد بایدن برای تجزیه عراق در سال  ،22556موضعگیری سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با
تقسیم عراق به سه بخش 8و طرح جدید کنگره آمریکا برای تجزیه عراق 4همگی پرده از واقعیتی برمیدارند
که پیشتر در الیه پنهان طرحهای ارائه شده برای منطقه غرب آسیا قرار داشت.
1 . Peters, R. (2006). Blood borders how a better middle east would look. Armed Forces Journal, 52. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/200748735?accountid=45153
2 . GROWING SUPPORT FOR SEN. BIDEN, COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS PRESIDENT GELB PLAN FOR IRAQ. (2006, Oct 27). US Fed
News Service, Including US State News Retrieved from http://search.proquest.com/docview/473169676?accountid=45153
3 . Bush throws out idea of dividing iraq. (2006, Oct 20). The Yorkshire Post Retrieved from http://search.proquest.com/docview/335392483?accountid=45153
4 . US denies reports on congress vote for iraq division. (2015, Nov 29). Kuwait News Agency Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1737282362?accountid=45153
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 .9/4پس از شکلگیری داعش
آمارها و واقعیات منتشر شده در اوایل دهه  2555حکایت از شروع وضعیتی جدید در منطقه غرب آسیا
برای قدرتهای غربی داشت که در این وضعیت منافع غرب در ورطه بحران و زوال قرار میگرفت .عدم
موفقیت آمریکا در پیشبرد طرحهای هژمونیک خود در منطقه ،غافلگیری جهان غرب را در شکلگیری
زودهنگام و تکوین برخی انقالبهای ملتهای منطقه رقم زد.
در پی خیزشهای مردمی و پیروزی انقالبهای مردمی سال  2500در کشورهای غرب آسیا ،ایران وقوع
این تحوالت را در قاموس بیداری اسالمی و مطابق بینش تاریخی-راهبردی خود تفسیر کرد .جمهوری اسالمی
ایران بر این اساس معتقد بود ،استبداد داخلی و سلطه خارجی ،مسلمانان کشورهای غرب آسیا را در طول
چندین دهه ،چنان تحقیر کرده بود که برای بازیابی هویت دینی و اسالمی خود ،برخالف تمامی القائات و
تبلیغات غرب برای گرویدن به نظامهای الئیسیسم و لیبرالیسم ،گام در راه سه دهه پیش ایران گذاشتهاند .تجربه
حکومت دینی پس از انقالب اسالمی ،به الگوی سیاسی غالب در شکلگیری گرایشهای اسالمی کشورهای
خاورمیانه تبدیل شد(صالحی .)90 :0890،برخی از راهبردنگاران آمریکایی پیشتر به وجود چنین الگویی اذعان
نموده و به نقش و کارکردهای منفی آن علیه منافع ایاالت متحده آمریکا هشدار داده بودند .این افراد بر این
عقیده بودند که ایران به عنوان الگوی موفق حکومت دموکراتیک و در عین حال از دیدگاه مسلمانان به عنوان
مدل حکومتی است که برای دفاع از استقالل خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا قد علم کرده
است).(Fuller,2003,186
خیزشهای فزاینده مردمی جدید در کشورهای مصر ،یمن ،تونس ،بحرین و ...خطر بزرگی را پیشروی
امنیت منافع آمریکا در غرب آسیا ایجاد نمود .از همینرو ،کشورهای غربی به ویژه با نقشآفرینی انگلیس،
طرح به حرکت درآوردن گسل فرقهای در منطقه را از سرزمین شامات به اجرا درآوردند و به این ترتیب ،فوران
آتشفشان درگیریهای فرقهای ،خیزشهای مردمی هویتطلبانه را در کام خود فرو برد.
عربستان سعودی احساس کرد روز به روز موقعیت خود در دنیای اسالم را از دست میدهد و در مقابل،
به قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران افزوده میشود .عربستان تالش کرد رویکرد تغییر رژیم را در سوریه
به پیش ببرد که این مسأله با توجه به ابعاد و اهمیت منطقهای و راهبردی سوریه و نوع روابط با دولت بشار
اسد و به خصوص ،جایگاه آن در محور مقاومت ،قابل تحلیل است .پشتیبانی مالی و اختصاص دالرهای عربی
برای تهیه سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوریه و ارائه راهکارهای عملیاتی به افراد برجسته در میان اعتراض
کنندگان و مرتبط کردن آنها با رسانههای بینالمللی و ایجاد فشار رسانهای توسط عربستان سعودی به کار
گرفته شد .عالوه بر این ،در بحث فشارها و اعزام ناظران عرب ،عربستان در صدر محور عربی با هماهنگی
محور غربی ،درصدد بینالمللی کردن پرونده سوریه برآمد(صالحی.)96 :0890،
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القاعده جدید که نسلهای پیشین خود را در جریان تهاجمات آمریکا در جای جای دنیا از دست داده بود،
به یک باره با اقبال زنجیرهای از کشورهای غربی ،عربی و ترکیه مواجه گردید و تمام نیروهای خود را بر اساس
چشماندازی که از گذشته برای خود ترسیم کرده بود ،به سمت سرزمین شامات گسیل کرد(ن.ک.به نظمی:0833،
 .)040از درون اختالفات القاعده ،گروههایی مانند داعش و جبههالنصره سر برآوردند که اولی علم استیالگری
برافراشت و دومی با حفظ حضور خود در سوریه همچنان به القاعده وفادار ماند .در چنین وضعیتی ،داعش
توانست با مهندسی زنجیره یاد شده ،گسترش یابد و پس از فتح موصل و اعالم «دولت اسالمی عراق و شام» در
زمینهای از اشتباهات فاحش دولت نوریالمالکی ،خالفت خود خواندهای را اعالم نماید.
اگر بخواهیم ریشه داعش را به عنوان دعوت کننده به تشکیل دولت خالفت بررسی کنیم ،در مییابیم این
سازمان در امتداد دولت اسالمی در عراق است که حامد الزاوی معروف به «ابوعمر الهاشمی احسنی البغدادی»
ان را در  00اکتبر  2556تأسیس کرد .ابوعمر البغدادی ،رئیس شورای مجاهدین ،در نخستین بیانیه رسمی خود
دلیل تشکیل دولت اسالمی عراق را مظلومیت اهل سنت پس از اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی و
قدرت گرفتن نیروهای کردی در شمال عراق و شیعیان در مرکز عراق با حمایت کشورهای خارجی عنوان
نمود .یک ماه پس از مرگ ابوعمر البغدادی در  09آوریل  2505در یک عملیات نظامی با «ابراهیم عواد ابراهیم
السرامرائی» معروف به «ابوبکر البغدادی» به عنوان امیر سازمان دولت اسالمی در عراق بیعت شد(نظری و
السمیری.)38 :0898،
طرح خالفت اسالمی توسط داعش ،صرفنظر از محتوای فکری و روش این گروه ،به دلیل تداعی گذشته
طالیی از یک طرف و ظلم و جور منطقهای و بینالمللی از طرف دیگر ،مسلمانان ناآگاه زیادی را برای حمایت
از این گروه به سرزمین عراق و شامات کشاند .جذابیت فوقالعاده ایده خالفت اسالمی برای مسلمانان اهل
سنت در برخی کشورها با فرهنگهای سیاسی دهکورهای و نیز مبتنی بودن این ایده بر ساختار امت اسالمی به
جای ساختار دولت-ملت ،سبب گردید تا عمالً جهان غرب در این مقطع از یکپارچگی کشور عراق حمایت
نماید .پیشرویهای سریع داعش در استان موصل عراق و نزدیک شدن آن به بغداد و تهدید اربیل عراق حتی
برای آمریکا غیرمنتظره بود .در حالی که طرحهای «خاورمیانه بزرگ» و «خاورمیانه جدید» بر بنیان مفروض
ساختار دولت-ملت پایهگذاری شده بودند ،مفروض خالفت اسالمی عبور از ساختار دولت-ملت وستفالیایی
و مفهوم امت بود .پافشاری بر تجزیه عراق به سه کشور در این مقطع ،هر تکه جدا شده از عراق را به لقمههای
راحت الحلقومی برای خالفت جدیدالتأسیس بدل مینمود .تداوم این روند میتوانست به تقویت سریع خالفت
نوپا بیانجامد و آن را به پدیدهای خارج از کنترل بدل سازد .از همینرو ،دولتمردان آمریکایی صرفاً در این
مقطع برخالف گذشته ،در برابر درخواستهای عجوالنه حکومت اقلیم برای استقالل ،از یکپارچگی و استقالل
عراق حمایت کردند.
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امروزه پس از گذشت چندین سال از شکلگیری داعش در عراق و اعالم خالفت اسالمی توسط این گروه،
نشانههای فراوانی از نقش آمریکا و برخی کشورهای غربی در شکلگیری این گروه مشاهده شده است .برای
نمونه میتوان به اظهارات دولتمردان کشورهای غربی به ویژه اظهارات جو بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا
و مصاحبه «مایکل فلین» مدیر سابق آژانس اطالعات دفاعی آمریکا با شبکه الجزیره و نیز انتشار اسنادی اشاره
نمود که نشان میدهند سازمان اطالعات آمریکا اوایل سال  2502ظهور داعش در عراق را پیشبینی کرده اما
به جای قلمداد کردن آن به مثابه یک تهدید ،به این گروه تروریستی به عنوان یک دارایی راهبردی برای آمریکا
نگریسته شده

است0.

بررسی بنیادهای قوامبخش داعش ذهن هر تحلیلگری را به این مهم معطوف میسازد که از بین بردن این
گروه برای آمریکا در مدتی نسبتاً کوتاه قابل دستیابی و سهل بوده است .توجه به این نکته قابل تأمل است که
قرار گرفتن داعش در حصر متحدین آمریکا مانند ترکیه و عربستان سعودی از یک طرف و کشورهای دشمن
داعش مانند عراق و سوریه از طرف دیگر ،قطع شریانهای سرمایه ،تدارکات و نیروی انسانی به داعش را
تسهیل مینماید ،این در حالی است که در عمل ارادهای جدی برای مقابله با داعش طی چند سال گذشته دیده
نشد .در صورت اعتقاد به نقش آمریکا در شکلگیری داعش و سایر گروههای تروریستی افراطی یا عدم اعتقاد
به نقش آمریکا در این رابطه ،آمریکا به دنبال بهرهگیری از داعش و سایر گروههای تروریستی در جهت مهندسی
و طراحی امنیتی جدیدی است در نتیجه آن منافع راهبردی آمریکا در منطقه غرب آسیا تأمین گردد.
.2مهندسی رژیم بینالمللی حول مبارزه با تروریسم
پس از اعالم طرح آمریکا برای راهاندازی ائتالف جهانی ضد داعش ،تحرکات دیپلماتیک وسیعی توسط
این کشور برای پیوستن کشورها و سازمانهای بینالمللی به این ائتالف صورت پذیرفت و باراک اوباما و جان
کری با جدیت مسأله افزایش تعداد اعضای ائتالف را در دستور کار خود قرار دادند .ائتالف جهانی ضد داعش
پس از تشکیل با استقبال کشورهای مختلف مواجه شد و برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان در
ابتدا با اکراه به این ائتالف پیوستند .سپس رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه در اظهار نظرهای جداگانهای بر
حمایت بیش از  054کشور از ائتالف ضد داعش تأکید نمودند و وزرای امور خارجه و فرماندهان نظامی
اعضای این ائتالف نشستهای متعددی را در کشورهای مختلف از جمله آمریکا (مهر ماه  ،)0898بلژیک (آذر
ماه  ،)0898انگلیس (بهمن ماه  ،)0898قطر (خرداد  ،)0894پاریس (دی ماه  )0894و بروکسل (بهمن ماه
 )0894برگزار نمودند .رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی عمومی برای مردم آمریکا بیان داشت" :ما راهبرد
روشنی برای فرسایش ،شکست و نابودی داعش داریم .اما ایاالت متحده آمریکا در این مسیر تنها نخواهد بود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000822
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چرا که ما در حال ایجاد ائتالفی جهانی هستیم و در سفر اخیر من به اطراف جهان ،سواالت رهبران خارجی
این نبود که آیا آنها به ائتالف میپیوندند ،بلکه این پرسش بود که آنها چگونه میتوانند کمک

کنند0".

در مقابل برخی کشورها نیز به ائتالف جدید ضد داعش به دیده تردید نگریستند و نیت اصلی رهبران
ائتالف ضد داعش را نه مقابله با گروه تروریستی بلکه تسلط بر منطقه و جهان ارزیابی نمودند .محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،از همان ابتدای تشکیل ائتالف ضد داعش ،در یک موضعگیری بر عدم صداقت
ائتالف جهانی ضد داعش در مقابله با تروریسم تأکید نمود و ایلیا روگاچوف ،مدیر بخش چالشها و تهدیدهای
جدید در وزارت خارجه روسیه نیز ،تشکیل ائتالف جدید مبارزه با تروریسم را بهانهای برای دستیابی آمریکا
دانست2.

به آرزوی زعامت جهان
ال وارد عرصه مقابله با داعش در کشورهای عراق و سوریه شده
اگر چه پس از ظهور داعش ایران عم ً
است ،ایاالت متحده هیچ گاه به صورت جدی در پی پیوستن ایران به این ائتالف نبوده است .در عوض،
کشورهایی مانند پاکستان ،هند ،برخی کشورهای عربی بر اصرار و فشار آمریکا برای پیوستن آنها به ائتالف
جهانی ضد داعش اذعان داشتهاند و به رغم حضور جدیتر ایران برای مقابله با تروریسم تکفیری ،مقامات
آمریکایی به صورت مکرر ایران را متهم به حمایت از تروریسم نمودهاند .در این مدت بارها اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا ،جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،اعضای کنگره و دیگر مقامات بلندپایه آمریکا مانند جیمز
کلییر ،رئیس اداره اطالعات ملی آمریکا و رئیس خزانهداری آمریکا از ایران به عنوان بزرگترین کشور حامی
تروریسم یاد کردهاند.
آمریکا در حالی ایران را به عنوان بزرگترین حامی تروریسم قلمداد مینماید که وزیر امور خارجه آمریکا
در  04سپتامبر سال  2504در دیدار با السیسی در مصر تأکید کرد ائتالف بینالمللی علیه تروریسم باید ائتالف
جامعی باشد که به جبهه سازمانی خاص محدود نباشد یا خود را در چارچوب کانون تروریستی واحد حبس
نکند ،بلکه این ائتالف باید گسترش یابد و کلیه سرچشمههای تروریستی در غرب آسیا و آفریقا را در

برگیرد8.

از همین اظهارات فهمیده میشود که هدف اصلی آمریکا از «ایجاد ائتالف جهانی ضدداعش» نه مقابله با
تروریسم تکفیری ،بلکه استانداردسازی نوعی برداشت از تروریسم است که ایران و خط مقاومت در متن آن
گنجانده شدهاند.
در همین راستا ،وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با هافینگتون پست در خصوص مقابله با اقدامات
ایران از «معماری امنیتی جدیدی در منطقه» سخن گفت که در آن اسرائیل و کشورهای عربی عمالً هدف

1 - Kerry, J. (2015). US strategy on syria, iraq and ISIL. Hampton Roads International Security Quarterly, , 29. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1721190501?accountid=45153

 - 2خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران0898/6/26 ،

3

. Egypt wants wider 'anti-ISIL' campaign. (2014, Sep 14). McClatchy - Tribune Business News Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1561913719?accountid=45153
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مشترک مقابله با ایران را دنبال مینمایند 0.به دنبال انتشار اخباری مبنی بر نشست سران کشورهای عربی و
سران رژیم صهیونیستی پس از این اظهارات ،شاهد تسری ادبیات آمریکایی به رقبای منطقهای ایران در غرب
آسیا بودهایم .در این میان عربستان و ترکیه بیشترین تأثیرپذیری را از آمریکا داشتهاند .ایجاد ائتالفی متشکل از
 84کشور اسالمی در پوشش مبارزه با تروریسم در آذر ماه سال  0894از جمله بارزترین اقدامات بیشفعاالنه
عربستان سعودی در این رابطه بوده

است2.

برای این منظور ،آمریکا با ایجاد ائتالف جهانی مقابله با داعش و پرورش تدریجی آن به دنبال معماری
جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا میباشد تا از این رهگذر ،بدون مواجهه مستقیم و دادن هزینه ،ارزشها،
هنجارها ،اصول و قواعدی را در موضوع مبارزه با تروریسم طراحی و اشاعه نماید که به تدریج ایران و خط
مقاومت در نظر کشورهای عضو ائتالف در جایگاه بزرگترین حامیان تروریسم قلمداد شوند .در قالب چنین
رژیم امنیتی بینالمللی است که اقدامات مقابلهای با ایران از جمله تحریمهای بینالمللی با سرعت هماهنگی
بسیار باالتری به مرحله اجرا گذاشته میشوند و ضمانت اجرا ،هماهنگی و تأثیر چنین مجازاتهایی بسیار
بیشتر خواهند بود.
در هم شکسته شدن خط مقاومت ،حرکتی است که در صحنه شطرنج سیاسی منطقه غرب آسیا میتواند
هژمونی بالمنازع ایاالت متحده آمریکا را تثبیت نماید .چنین رژیمی امنیتی بینالمللی به رهبری مستقیم یا
غیرمستقیم هژمون آمریکا ،در مراحل بعد دایره اثر خود را به سمت و سوی رقبای هژمونیک آمریکا نظیر روسیه
و چین گسترش خواهد داد و این دو کشور را در تنگنای اتهاماتی همچون «حمایت از تروریسم» و «نقض
حقوق بشر» قرار خواهد داد.
حضور روسیه در سوریه و صرف هزینههای فراوان توسط این کشور در برابر گروههای تروریستی معارض
دولت سوریه از جمله داعش و جبههالنصره و نیز تشکیل ائتالفی از کشورهای روسیه ،ایران ،سوریه ،عراق و
حزبا ...لبنان با چراغ سبز دولت چین ،حرکتی در مقابل نیت اصلی ائتالف ضدداعش و ایجاد رژیم امنیتی
بینالمللی حول محور مبارزه با تروریسم به رهبری هژمون آمریکا بود .به طوری که در حال حاضر ،این دو
ائتالف اگر چه جبههای واحد و با هدفی همسان شکل گرفتهاند ،به جای همپوشانی با همدیگر ،به تعارضات
و تضادهای گوناگونی با یکدیگر رسیدهاند که ریشه آنها در اهداف و نیات متفاوت هر یک از دو ائتالف دارد.
 .2نتیجهگیری
امروزه رژیمهای بینالمللی در عرصههای گوناگون به مثابه قالبی برای نیتها و رفتارهای کشورها به شمار
میآیند که در نتیجه آن تعامل و همکاری مشترک بین کشورها در چارچوبهای مشخص تسهیل میگردد.
رژیمها بسته به حساسیت راهبردی موضوعی که به آنها پرداخته میشوند ،ممکن است توسط قدرتهای
=1 .http://www.huffingtonpost.com/entry/john-kerry-transcript_us_55e8d6b4e4b03784e2756ebf?zobyy14i

 . 2خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران0894/9/24 ،
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هژمون ،قدرتهای منطقهای یا حتی توسط دستهای از بازیگران در سطوح پایین قدرت بینالمللی ایجاد و
تداوم یابند .به این ترتیب ،هر چه حساسیتهای راهبردی موضوعات خاصی که رژیمها پیرامون آنها به وجود
میآیند بیشتر باشد ،نقش هژمون و قدرتهای بزرگ در ایجاد ،تداوم یا اضمحالل آنها بیشتر است.
در این میان ،رژیمهای امنیتی به دلیل پرداختن به مسائل واال در روابط بینالملل از اهمیت و حساسیت
باالتری نسبت به سایر رژیمها برخوردار هستند .قدرتهای هژمون از طریق رژیمهای بینالمللی تار و پودی
از قواعد ،هنجارها ،اصول و رویهها را ایجاد مینمایند که مانع از ابتکار عمل کشورهای مخالف وضع موجود
نظام بینالملل شده و تهدیدات از ناحیه کشورها را کاهش میدهند .از سویی دیگر ،این رژیمها ابزاری
غیرمستقیم برای تداوم روابط هژمونیک در جهان به شمار میآیند که از طریق آن منافع هژمونیک قدرتهای
بزرگ بینالمللی تأمین و تداوم مییابد.
اگر چه در گذشته برای سالیان متمادی ،منافع هژمونیک آمریکا و دیگر هژمونهای قبل از آمریکا از طریق
حکام دستنشانده خودکامه سنتی تأمین میشده است ،گزارشها و برآوردهای نهادهای بینالمللی در اوایل
دهه  2555نوید بخش تغییرات اجتماعی عمدهای در منطقه بود که میتوانست در آینده طومار این حکام
خودکامه را در هم بپیچد .وقوع چنین طوفانهای سهمگین اجتماعی در منطقه غرب آسیا مخاطرهای جدی
برای جریان مستمر انتقال انرژی از منطقه به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی در غرب به شمار میآمد .تجربه
دهه  0955نشان داد که روی کار آمدن هر سیستم حکومتی مستقل از آمریکا به جای حکومتهای خودکامه
سنتی وابسته در کشورهای غرب آسیا ،هزینههای بسیار بزرگی برای منافع هژمونیک غربی به بار خواهد داشت.
در یک سناریو ،بروز انقالبهای اجتماعی در دولتهای منطقه و ایجاد بلوکی از دولتهای تولید کننده نفت
با منافع مشترک اقتصادی میتواند به افزایش قیمت نفت و وارد آمدن ضربات اقتصادی مهلک بر پیکره نظام
سرمایهداری به شمار آید.
با عدم موفقیت آمریکا در پیادهسازی کامل طرحهای خود برای حفظ منافع هژمونیک در غرب آسیا،
خیزشهای عربی در اوایل دهه  2505شدت گرفت و چندین کشور عربی از جمله مصر ،تونس و یمن را در
کام خود فرو برد و دیگر کشورهای مهم عربی نیز همزمان در معرض چنین تهدیدی قرار گرفتند .در چنین
زمانی ،طرح انحراف جریان خیزشهای انقالبی با تحریک آتشفشان فرقهای توسط القاعده در بخشهایی از
عراق و سوریه آغاز شد و با حمایت بیدریغ غرب برای از بین بردن محور مقاومت ،گسلهای غیرفعال
جغرافیای شیعه و سنی با طرح عبارتهایی همچون «هالل شیعی» فعال گردیدند .در نتیجه شکلگیری
جنگهای فرقهای در سوریه ،سازمان تروریستی داعش در بخشهای سنی نشین عراق و سازمان تروریستی
جبههالنصره در سوریه ریشه دواندند .با اعالم خالفت اسالمی توسط داعش در عراق و شمال سوریه ،سلفیگری
یعنی بازگشت به دوره طالیی خالفت اسالمی به اوج خود رسید و جذابیت ایده خالفت ،بسیاری از مسلمانان
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ناآگاه کشورهای اسالمی با فرهنگ دهکورهای را به سمت و سوی این گروه کشاند و به این ترتیب روند
خیزشهای مردمی علیه حکام خودکامه در کشورهای اسالمی به طور کامل متوقف گردید.
اگر چه نشانههای زیادی دال بر نقش آمریکا و جهان غرب در شکلگیری داعش و دیگر گروههای
تروریستی در عراق و سوریه وجود دارد ،حتی در صورت فرض استقالل کامل این گروهها و حتی دشمنی
آنها با ایاالت متحده آمریکا و غرب ،باز هم این گروهها به مثابه ابزاری هژمونیک برای مطامع و طرحهای
آمریکا در منطقه غرب آسیا به شمار میآیند .جنایتهای عریان و خونبار تروریستی توسط این گروهها سبب
گردیده است تا تروریسم با روشنترین چهره در ویترین رسانههای دنیا با نام اسالم به نمایش گذاشته شود و
کشورهای جهان مجاب شوند تا به راحتی در مقابل تروریسم قد علم نمایند .از همینرو ،آمریکا با ایجاد ائتالف
ضدداعش توانست دهها کشور را مجاب به شرکت در این ائتالف جهانی نماید و در این میان ،بسیاری از
کشورهای حامی داعش از جمله عربستان و ترکیه نیز با فشارآمریکا به این ائتالف پیوستند .هر چند داعش به
دلیل محصور بودن بین کشورهای دشمن داعش مانند ایران ،عراق و سوریه و نیز کشورهای متحد آمریکا مانند
ترکیه ،اردن و عربستان به راحتی قابل محدودسازی است ،تجربه سالهای گذشته نشان داد که آمریکا و متحدان
آن قصد از بین بردن این گروه تروریستی و سایر گروههای مشابه آن را نداشتهاند و صرفاً به این گروهها به
مثابه ابزاری برای ثبات هژمونیک نگریستهاند.
بر اساس معماری جدید ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا ،ائتالف ضدداعش به مرور در جریان
تماسها و تعامالت کشورهای عضو به یک رژیم امنیتی بینالمللی حول مبارزه با تروریسم بدل میشود و
قواعد ،اصول ،هنجارها و رویههای تأمین کننده منافع هژمونیک آمریکا به صورت صریح و ضمنی به واسطه
این رژیم بینالمللی پیگیری و دنبال میشود .پس از خنثیسازی تهدیدات جبهه مقاومت توسط این رژیم
بین المللی ،امکان پرداختن به رقبای هژمونیک آمریکا نظیر چین و روسیه نیز فراهم خواهد آمد .شکلگیری
ائتالف کشورهای روسیه ،ایران ،عراق و سوریه و نیز حزبا ...لبنان در مقابل داعش با چراغ سبز چین را
میتوان در همین راستا تحلیل و ارزیابی نمود.
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تاثیر قدرت های فرامنطقه ایی بر شکلدهی روابط پاکستان با همسایگانش؛
مطالعه موردی :امریکا و عربستان
الهام حسام ،5دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل
اسامه حسنی پور ،دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده
اهمیت کشور پاکستان و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور باعث شد که محور توجه قدرتهای فرامنطقهایی آمریکا و
عربستان واقع شود ،حضور ناتو و گسترش وهابیت و افراطیگری اسالمگراهای رادیکال نشان از تاثیرپذیری پاکستان از
سوی دو کشور ذکر شده دارد که بشدت میتواند بر روی همسایگانش تاثیرگذار باشد .با توجه به اهمیت موضوع برای
همسایگان کشور پاکستان نگارندگان در پی پاسخ به این سوال هستند که ،چگونه قدرتهای فرامنطقهایی امریکا و
عربستان می توانند بر روابط بین پاکستان و همسایگانش تاثیر گذار باشند؟ هدف اصلی پژوهش این است که تاثیر
قدرتهای فرامنطقهای و بینالمللی را بر روابط ژئوپلیتیک و سیاست خارجی پاکستان با همسایگانش را بررسی کند .بر
این اساس به نظر میرسد که کشورهای آمریکا و عربستان تاثیر بسیار زیادی در روابط بین پاکستان و همسایگانش و
مناسبات سیاسی منطقهایی دارند که بیشتر این تاثیرات جنبه منفی داشته و باعث ایجاد مشکل ،چالش و درگیریهای
بیشتر در این منطقه و بین پاکستان و همسایگانش شده است.
واژگان کلیدی :پاکستان ،امریکا ،عربستان ،ژئوپلیتیک ،فرامنطقه ای ،سیاست خارجی ،مناسبات سیاسی منطقه ای

مقدمه
اهمیت کشور پاکستان و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور باعث شده تا از دیرباز محور توجه قدرت های
فرامنطقهای امریکا و عربستان واقع شود .حضور این دو قدرت بزرگ و هر کدام در نوع خود تاثیرگذار در این
کشور باعث شده است که روابط پاکستان با همسایگان خود به خصوص ایران و افغانستان تحت تاثیر قرار
گیرند .پاکستان در منطقه شبه قاره هند و در جنوب آسیا از سال  0945به استقالل رسید و از همان ابتدای
تاسیس مورد توجه دو کشور امریکا و عربستان بوده است .بسیاری از کارشناسان پاکستان را بزرگترین خطر
برای امنیت جنوب غرب آسیا و صلح بین الملل میدانند .این کشور محرک اصلی ارعابگری مانند :فروپاشی،
خشونت ها ،اعمال تروریستی و به عنوان یک همسایه بد ،مسئول آموزش و تحویل تروریست ها و گروه های
1

. Email: Elhamhesam1986@yahoo.com
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تندرو بوده و هست .به طور طبیعی چنین وضعیتی ،قطعا بر محیط پیرامونی همسایگان تاثیرگذاری فراوانی
خواهد داشت (اطاعت .)2 :0894،با وجود چنین شرایطی ،نوشتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال
است که چگونه قدرت های فرامنطقه ای امریکا و عربستان می توانند بر روابط بین پاکستان و همسایگانش
تاثیرگذار باشند؟ بر این اساس به نظر میرسد که کشور های امریکا و عربستان تاثیر بسیار زیادی در روابط
بین پاکستان و همسایگانش و مناسبات سیاسی منطقه ایی دارند که بیشتر این تاثیرات جنبه منفی داشته و باعث
ایجاد مشکل ،چالش و درگیری های بیشتر در این منطقه و بین پاکستان و همسایگانش شده است .هدف اصلی
پژوهش این است که تاثیرات قدرت های فرامنطقهای و بین المللی را بر روابط ژئوپلیتیک و سیاست خارجی
پاکستان با همسایگانش را بررسی کند.
برای هدایت پژوهش الزم است پژوهش به دو بخش مجزا تقسیم می شود .در بخش نخست به کشور
عربستان و تاثیری که بر روی ارتباط بین پاکستان و همسایگانش می گذارد ،پرداخته می شود ،و در بخش دوم
به بررسی نقش امریکا و تاثیری آن بر پاکستان و ارتباط با همسایگانش پرداخته خواهد شد .سرانجام انتهای
پژوهش به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.
این مقاله به شیوه کتابخانه ایی و با استفاده از کتب ،مقاله ها و سایت های اینترنتی به جمع آوری منابع

پرداخته است و روش پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی می باشد).
مفاهیم نظری

سیاست خارجی ،فعالیتی مرزی تلقی می شود .اصطالح مرز به این معنا است که سیاست گذاران یک پای
خود را در محیط درونی یا داخلی می گذارند و پای دیگر را در محیط بیرونی یا جهانی .سیاستگذاران و نظام
سیاست گذاری در این نقاط ،پیوند قرار دارند و می کوشند میان دو محیط متفاوت نقش واسط را ایفا کنند
(ایوانز.)253 :0830،
سیاست خارجی هر حکومتی معموال بر اساس دو مجموعه از عوامل تعیین می شود -0 .آن دسته از عواملی
که به وضعیت داخلی حکومت ها مربوط هستند که از آن جمله می توان از شرایط ژئوپلیتیک ،قومیتی و
مذهبی ،تجربیات تاریخی  ،پایگاه منابع ،دارایی ها ونیاز های اقتصادی ،نظامی و تکنولوژیکی ،ماهیت سیستم
سیاسی و نخبگان طبقه حاکمه و تمایالت ایدئولوژیک و فردی نام برد -2 .عوامل مربوط به محیط خارجی
می شوند که این حکومت ها در حوزه آن به عمل می پردازند -منظور سیستم سیاسی بین المللی و سیستم
های زیرمجموعه منطقه ای تابع آن است (هانتر.)20 :0892،
حکومت های کوچکتر و ضعیف تر نقش محدودی در شکل دهی به ماهیت سیستم بین المللی یا تعیین
قوانین حاکم بر آن داشته اند ،گرچه باید گفت این موضوع همواره نیز ناشی از عدم سعی و تالش این قبیل
حکومت ها نبوده است  .بنابراین ،دولت های کوچک تر یا ضعیف تر می بایستی ،صرف نظر از تمایل یا عدم
تمایل خود ،همواره خود را با سیستم جدید منطبق می کردند و تغییرات ماهیت آن را می پذیرفتند .عدم توفیق
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در سازگاری با سیستم یا حتی بدتر از آن به چالش کشیدن سیستم و قوانین آن ،بطور کلی منجر به ناهمگونی،
از دست دادن فرصت ها و هزینه های امنیتی و مالی شده است(هانتر.)26 :0892،
یافته های تحقیق
 -0-8عربستان:
روابط عربستان و پاکستان در سطحی مناسب بوده است .از زمان شکل گیری پاکستان ،عربستان هم یکی
از نخستین کشورهایی بود که پاکستان را به عنوان دولت جدید اسالمی در منطقه به رسمیت شناخت و در
طول سال های بعد هم حمایت خود را از پاکستانی ها ادامه داد( مرکز بین المللی مطالعات صلح.) 0894 :
پاکستان پس از ایران بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است .مسلمانان پاکستان که اکثریت
 90درصدی جمعیت آن را تشکیل می دهند به دو گروه سنی و شیعه تقسیم می شوند .سنی ها با  50درصد
و شیعیان با تقریبا  25درصد جمعیت به ترتیب اولین و دومین فرقه بزرگ مذهبی پاکستان محسوب می
شوند(عطایی .)36 :0890،مسلمانان سنی پاکستان عموماً پیرو مکتب فقی حنفی هستند که خود به دو فرقه
فرعی «دیوبندی» و «بریلوی» تقسیم می شوند که مکتب دیوبندی از نظر اعتقادی شباهت زیادی به وهابیت
موجود در عربستان دارد.
از دیرباز ،دین و مذهب از عوامل مهم چالش در شبه قاره هند و مورد توجه قدرت های سلطه طلب بوده
است .تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید خود ساخته و ترویج آن در بین مسلمانان سیاستی بود که می توانست از
شکل گیری اتحاد در بین مسلمانان جلوگیری نماید .به گونه ایی که هر فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و
دیگران را مرتد ،کافر و واجب القتل پندارد .وهابیت از جمله این دین های ساختگی است که با ترویج عقاید
خاص ،در قلب جهان اسالم (عربستان سعودی) شکل گرفت و در حال حاضر به عنوان مهمترین چالش مذهبی
در میان کشورهای اسالمی مطرح می باشد .این تشکیالت از سال  0905به طور رسمی ایجاد و با اقدامات
گسترده و مورد حمایت انگلیس به ساخت مساجد و مدارس بزرگ علمیه در اغلب کشورهای جهان و از
جمله پاکستان پرداخت(پیشگاهی فرد.)9 36 : 0835 ،
رقابت بین ایران و عربستان از سابقه طوالنی برخوردار است ،پس از انقالب اسالمی این رقابت بیشتر از
قبل نمایان شد .اختالف بر سر ام القرآیی ،رقابت بین دو کشور سنی و شیعه و ...باعث شد که عربستان توجه
ویژه ایی به پاکستان به دلیل هم جواری با ایران نشان دهد ،از سوی دیگر عربستان نیازبه حامی غیر عرب در
جهان اسالم داشت .پاکستان بهترین کشور در این زمینه بود ،زیرا از لحاظ نظامی قوی ولی اقتصاد ضعیفی
داشت و نسبت به سایر کشورهای دیگر برای عربستان کم هزینه تر بود و نیز نمی توانست همانند سایر کشور
های عربی ،در جهان عربی ،مقابل عربستان مدعی شود .پاکستان نیز با توجه به رقابت تسلیحاتی و موازنه
قدرتی که در برابر هند ،بر سر کشمیر دارد ،نیازمند منابع و ثروت بی شمار عربستان است.

200

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

در سال  0955ژنرال ضیاء الحق با کودتای بدون خون ریزی قدرت را در پاکستان به دست گرفت وی
سیاست اسالمی سازی را ایجاد کرد .ژنرال ضیاء که خود از اهالی فرقه دیوبندی بود ،خواستار ایجاد کشوری
با اجرای همه قوانین اسالمی در تمام ارکان و شئون جامعه شد ،تفکر دیوبندی مخالف مذهب شیعه بود ،در
نتیجه مخالفت بین شیعه و سنی به اوج خود رسید .اقلیت های غیرمسلمان مورد آزار و اذیت واقع شدند ،در
واقع آغاز اسالمی سازی ژنرال ضیاء الحق ،سرآغاز فرقه گرایی در پاکستان شد.
یکی از متغیرهای اثرگذار در روابط خارجی دو کشور ایران و پاکستان مسئله اقلیت شیعه است .قبل از
پیروزی انقالب این مولفه نقش چندانی در سیاستگذاری خارجی ایران به طور کلی و در روابط خارجی با
پاکستان به طور خاص بازی نمی کـرد ،امـا بعـد از انقالب به عنصری مهم در این زمینه تبدیل شد .اهمیت
یافتن عنصر شیعه در جهت دهی به سیاست خارجی ایران به واقعیت های موجود در منطقه بر می گردد که
عبارتند از -0 :ایران به عنوان تنها دولت اسـالم گـرای شـیعی در جهـان بـه لحـاظ مـذهبی و ایدئولوژیکی
خود را نسبت به وضعیت شیعیان منطقه متعهد می داند و نمی تواند نسبت به سرنوشت آن ها ب ی تفاوت
باشد -2 .ایران از طریق جامعه شیعی موجود در کشورهای منطقه به دنبال بسط نفوذ فکریفرهنگی و
ژئوپلتیکی خود است که در دهه اول انقالب در سیاست صدور انقالب تبلور پیدا کرد .هر چند هم زمان تهران
از برخی گروه های اسالم گرای سنی نیز حمایت کرده است -8 .اقلیت شیعه نیز که وجودی از ایدئولوژی
اسالم شیعه برایشان جذاب است و به لحاظ مذهبی و عاطفی به شیعیان ایران احساس تعلق میکنند ،از ایران
انتظار حمایتو توجه دارند -4.پیوند شیعیان منطقه با ایران سابقه طوالنی دارد و فارغ از انگیزه های حاکمان و
مجاری رسمی همواره تداوم یافته است .از این منظر روابط ایران و پاکستان -به عنوان دومین کشـور دارای
جمعیـت شـیعه جهان نمی تواند متاثر از مسئله شیعه نباشد(باقری.) 006 : 0898 ،
وهابیت ماهیتاً در خدمت احیای سنت سلفی گری بوده است .با پیروزی انقالب اسالمی و ارتقای موقعیت
منطقه ای و جهانی شیعیان ،سلفی گری وهابی ،در مسیر تقویت خود در پاکستان ،مقابل گروه های مخالف و
به ویژه شیعیان قرار گرفت که نتیجه آن درگیری هایی خونین در این کشوربوده است .به عبارت دیگر ،پیروزی
انقالب ایران مشوق اهداف سلفی گرایانه افراطی آنان در پاکستان بود .گروه های سیاسی – اجتماعی و تبلیغی

– فرهنگی فراوانی در گروه سلف گرایان وهابی در پاکستان قرار می گیرند که مورد حمایت مالی و فرهنگی
عربستان سعودی هستند (رفیع .)036 : 0894 ،عربستان از فرصت بدست آمده نهایت استفاده خود را نمود ،تا
از این طریق با نفوذ جمهوری اسالمی ایران مقابله کند .آنها به تامین مالی پاکستان پرداختند ،مساجد ،دانشگاه
ها و مدارس دینی و سازمان های ستیزه گر سنی را ایجاد کردند .مراکز تبلیغاتی متعددی تاسیس شد که اندیشه
وهابیت را تبلیغ کنند و به مبارزه علیه ایدئولوژی شیعیان بپردازند.
در دسامبر  0959نیروهای ارتش سرخ شوروی با اشغال افغانستان جنگی جدید را آغاز کردند که 9سال
طول کشید و پاکستان ناخواسته ،غیر رسمی و غیر مستقیم به یکی از طرف های درگیر در آن تبدیل
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شد(عطایی .)94 : 0890،بسیاری از کشور های منطقه و همچنین عربستان از نفوذ کمونیست های شوروی
نگران بودند ،بسیاری از متفکرین اعتقاد داشتند هدف بعدی شوروی پس از افغانستان ،پاکستان می باشد .از
همین رو تنها راه تشکیل گروه های جهادی در پاکستان بود که پس دیدن آموزش های الزم به افغانستان رفته
تا در برابر نفوذ شوروی بیاستند .بسیاری از جوانان افغان که با آغاز جنگ به پاکستان پناهنده شده بودند عضو
گروه جهادی شدند و پس از آموزش دوباره به افغانستان باز گشتند .یکی از این گروه های جهادیی ایجاد شده
طالبان ها بودند .دولت عربستان در کنار پاکستان به حمایت مالی و نظامی از جنبش طالبان پرداخت و بخش
عمده مبلغ هفتاد میلیون دالری خرید تسلیحات نظامی طالبان را بر عهده گرفت (مسعودنیا .)056 :0895،از
سال  0993تاکنون ،عربستان سعودی روزانه  05هزار بشکه نفت رایگان به پاکستان می دهد که ارزش آن،
ساالنه به دو میلیارد دالر میرسد(مشرق.)0890 ،
با توجه به مسائل گفته شده می توان نتیجه گیری کرد که دولت عربستان با حمایت های مالی به دولت
پاکستان و فرقه های افراطی موجود در پاکستان و نیز با تاسیس مدارس و دانشگاه های وهابی به روی دولت
پاکستان و افکار عمومی مردم آن سرزمین تاثیر گذاشته و روز به روز به شکاف بین سنی و شیعه دامن می زند
که حاصل آن کشتار بی رحمانه شیعیان پاکستانی است که ایران را به عنوان همسایه و نیز بزرگترین کشور
شیعی جهان تحت تاثیرقرار می دهد .از سوی دیگر ورود جهادگران افراطی سنی به خاک ایران در مناطق
سیستان بلوچستان و انجام عملیات های انتحاری و بمب گذاری ها و قتل و غارت ها و عدم پیگیری جدی
از سوی دولت پاکستان باعث شده است مشکل و چالش بین ایران و پاکستان بیشتر شود.
 -2-8آمریکا:
روابط بین اسالم آباد و واشنگتن همواره ،همراه با فراز و نشیب بوده و هیچ گاه به صورت خطی نبود .پس
از استقالل پاکستان در سال  0945دو ابرقدرت جهان یعنی ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای
گسترش نفوذ خود در سراسر جهان با یکدیگر رقابت می کردند و کشور تازه تأسیسی مانند پاکستان برای آنها
گزینه ای مطلوب به شمار می رفت.آمریکا خیلی زود توانست با پیشی گرفتن از شوروی ،در اکتبر  0945یعنی
 2ماه پس از استقالل پاکستان اولین گام ها را در راستای برقراری روابط سیاسی با این کشور تازه تأسیس و
در عین حال استراتژیک بردارد .حمایت اقتصادی و نظامی آمریکا از پاکستان ،زیربنای این روابط را تشکیل
می داد(شفقنا .)0892،روابط امریکا و پاکستان در فضای جنگ سرد ایجاد شد .در این دوران ،اسالم آباد به
دلیل جایگاه ژئواستراتژیکی جنوب آسیا ،مورد توجه واشنگتن قرار گرفت .امریکا در سال  0965با هدف
گسترش روابط دوجانبه ،حدود 805هزار دالر به پاکستان ،جهت آماده سازی اولین راکتور تحقیقاتی این کشور
ارسال نمود (برزگر )020 :0894،ولی پس از آزمایش های هسته ایی پاکستان ،امریکا ضمن اولتیماتم های الزم
و درخواست از پاکستان به خرید سالح های متعارف به جای ایجاد بمب های هسته ایی و رد پاکستان به بهانه
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ایجاد موازنه قدرت در برابر هند ،تحریم های الزم برای جلوگیری و مقابله با تکثیر سالح های هسته ایی در
مقابل پاکستان را انجام داد.
امریکا در دسامبر  0959و زمان حمله شوروی به افغانستان ،پاکستان را به عنوان سدی در مقابل توسعه
طلبی شوروی دید ،زیرا در آن زمان سیاست خارجی امریکا ،سد نفوذ در برابر شوروی و مبارزه با کمونیسم
بود .درنتیجه از پاکستان حمایت های مالی صورت گرفت ،از گروه های جهادی برای مقابله با ارتش سرخ
حمایت به عمل آمد تا توانستند در جنگ پیروز شوند و شوروی را از خاک افغانستان بیرون کنند.
یکی از واقعیت های جالب تاریخی در خصوص روابط ایاالت متحده آمریکا و پاکستان این است که هرگاه
آمریکایی ها با چالشی خاص در منطقه مواجه شده اند ،سعی کرده اند روابط خود را با پاکستان گسترش دهند
اما به محض پشت سر گذاشتن چالش ها ،روابط آنها با پاکستان دوباره به حالت قبلی بازگشته و به سردی
گراییده است.
جنگ سرد آمریکا با شوروی ،بهترین مثال برای اثبات ادعای منفعت طلبی محض آمریکایی ها در روابطشان
با پاکستان است .پس از آن که در سال  0939شوروی در افغانستان شکست خورد و چندی بعد به کلی از
درون دچار فروپاشی شد ،جنگ سرد عمالً به پایان رسید و بدین ترتیب روابط آمریکا با پاکستان نیز به شدت
افول کرد(شفقنا .)0892،پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی ،پاکستان اهمیت ویژه خود را
برای امریکا از دست داد .وقایع  00سپتامبر  ،2550نقطه عطفی در تحوالت ژئوپلیتیک و مناسبات قدرت در
منطقه شبه قاره هند به شمار می رود و باعث توجه جدی ایاالت متحده به دو کشور افغانستان و پاکستان شد.
این حادثه گزاره های امنیتی ،سیاسی و بین المللی سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا را دچار تغییرات ژرفی
نمود .طوری که سیاست خارجی امریکا از سیاست بازدارندگی به سیاست پیشگیرانه و پیش دستانه تغییر داده
شد(حسین پور پویان .)2 :0890،در واقع دو کشور افغانستان و پاکستان در کانون توجه نومحافظه کاران
امریکایی در مبارزه علیه تروریسم قرار گرفتند و امریکا آماده جنگ علیه تروریسم شد .این موضوع در سخنرانی
اول ژوئن 2552م جورج دبلیو بوش در آکادمی وست پوینت کامال مشهود است .وی در این سخنرانی استدالل
نمود باید ایاالت متحده را آماده جنگ با تروریسم در  65کشور جهان کرد (حسین پور پویان.)2 :0890،
در این راستا و با متهم شدن بن الدن و طالبان به تروریست ،امریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را برعهده
گرفت و خواستار ائتالف جهانی علیه آن شد .در این میان پاکستان بیش از هر کشوری مورد توجه امریکا قرار
گرفت ،به گونه ایی که امریکا از ژنرال مشرف ،رئیس جمهور وقت پاکستان ،خواست به این ائتالف بپیوندد.
مشرف با پذیرش این در خواست وارد جبهه متحد امریکا علیه القاعده و طالبان شد(سلیمانی.)005 :0890،
وقتی پاکستان با درخواست آمریکا مبنی بر مشارکت در جنگ با تروریسم مواجه شد ،عمالً چاره ای نداشت
که به این درخواست پاسخ مثبت دهد چرا که با توجه به روابطش با گروههای افراطی ،عدم همکاری اش در
نبرد بر علیه تروریسم می توانست از سوی دیگر کشورهای جهان به گونه ای دیگر تعبیر شود(شفقنا.)0892،
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در نتیجه نخستین گام با حمایت لجستیکی و اطالعاتی پاکستان در اکتبر  ،2550برداشته شد و افغانستان مورد
تهاجم نظامی ایاالت متحده امریکا قرار گرفت .در این بین هرچند واشنگتن توانست با سرنگونی دولت طالبان
به هدف اولیه خود در افغانستان دست یابد ،اما در تحقق اهداف باالتری چون استقرار صلح ،ثبات و دموکراسی
در افغانستان و نیز مبارزه با گروه های افراطی چون القاعده و طالبان ،با دشواری های فراوانی مواجه
شد(مالزهی.)2500،
در واقع در این زمان پاکستان مجبور بود انتخاب کند یا امریکا ،یا اصول و قوانین کشورش .ارتش پاکستان

و سازمان امنیت پاکستان که به آن " آ.اس.آ " می گویند تفکر جهادی دارند و اصوال بر اساس جهاد پایه

گذاری شده اند و از سوی دیگر اگر آنها به ائتالف امریکا پاسخ منفی می دادند همان اتفاقی که برای افغانستان
رخ داد مسلما برای پاکستان نیز اتفاق می افتاد و مورد تهاجم و حمله نظامی از سوی ایاالت متحده قرار می
گرفت .البته نباید از نظر دور داشت که پاکستان از حمله به افغانستان دنبال منافعی به سود خود نیز بود ،مانند
اختالفات بسیار جدی که با افغانستان بر سر خط مرزی «دیوراند» دارد ،مرزی که در دوره استعمار بریتانیا بین
دو کشور پاکستان و افغانستان به وجود آمد و هیچ گاه از سوی دولت افغانستان حتی در زمان طالبان که
وفادارترین دولت به پاکستان بودند به رسمیت شناخته نشدهاست .در نتیجه ناامنی در افغانستان می تواند
ادعای این کشور را در مورد خاک پاکستان به تعویق انداخته و انسجام سرزمینی خود را تداوم ببخشد .از سوی
دیگر و از بعد استراتژیک اگر پاکستان ،موضع برتری خود را در افغانستان حفظ کند ،هم مانع از نفوذ هند،
رقیب دیرینه خود می شود و هم در مرحله باالتر مانع شکل گیری ائتالف های منطقه ایی در صحنه افغانستان
خواهدشد .تنها زمانی پاکستان ثبات سیاسی در افغانستان را پیگیری می کند که دولتی تحت الحمایه خود در
آنجا ایجاد شود.
بنابراین حوادث  00سپتامبر  2550و تحوالت پس از آن سبب بهبود روابط امریکا و پاکستان شد ،به گونه
ای که پاکستان به عنوان متحد غیر ناتوی امریکا در نبرد با تروریسم لقب گرفت  .امریکا از پاکستان خواست
مرزهای خود را با افغانستان مسدود و فعالیت ها و ترددهای اعضای القاعده و طالبان به داخل و اطراف پاکستان
را متوقف کند ،اخبار محرمانه و اطالعات جمع آوری شده سازمان اطالعات پاکستان در مورد اسامه بن الدن،
سازمان القاعده و طالبان را در اختیار امریکا بگذارد و به امریکا اجازه استفاده از حریم هوایی پاکستان برای
عملیات تهاجمی افغانستان و استقرار نیروهای امریکایی در پاکستان برای دستگیری اسامه بن الدن را
بدهد(فرزین نیا.)0 :0838،
مقامات اسالم آباد با اتخاذ راهبرد اتحاد با امریکا در پروژه افغانستان موفق شدند به حجم تحریم های
اعمال شده علیه پاکستان پایان بخشند .اسالم آباد طی سالهای  2552تا  20 ،2502میلیارد دالر کمک از واشنگتن
دریافت نموده است که  05میلیارد دالر آن کمک نظامی و  3میلیارد دالر آن تحت عنوان کمک اقتصادی است.
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امریکا همچنین در سال  2508مبلغ  0/6میلیارد دالر جهت ارسال کمک های اقتصادی به پاکستان اختصاص
داد (برزگر.)084 :0898،
در دوره اوباما و زرداری ،امریکا و پاکستان هم چنان در جبهه ای متحد بودند به گونه ایی که حتی حمالت
آمریکایی ها به مناطق قبایلی پاکستان در این دوره به اوج خود رسیده است .این حمالت از سال  2554تا
ژوئیه  2553به طور موردی در ایاالت سرحد و بلوچستان پاکستان صورت میگرفت (سلیمانی.)063 :0890،
در واقع با استراتژی اوباما ،دولت و ارتش پاکستان در وضعیت متناقضی قرار گرفتند که با اصل وجودی آنها
در تضاد بود .زیرا کارکرد ارتش پاکستان همواره تاکنون بر جهاد متکی بوده و آ  .اس  .آ ماموریت اصلی خود
را در حمایت از جهادگران می دید.
از سال  2500به بعد اتفاقاتی رخ داد که شدیداً بر روابط آمریکا و پاکستان تأثیر منفی گذاشت .در جریان
عملیات کشتن بن الدن در ابوت آباد پاکستان ،با توجه به نزدیکی بیش از حد محل زندگی بن الدن با یکی از
پایگاههای ارتش پاکستان این شائبه به وجود آمد که ارتش و سرویس های اطالعاتی پاکستان از حضور وی
در منطقه خبر داشته و حتی در پی نجات وی بوده اند .در پی افشای این اطالعات از سوی سایت ویکی
لیکس ،رسانه های آمریکایی شدیداً به این سوء ظن دامن زدند.در همین سال ،یکی از مأموران امنیتی سفارت
آمریکا در پاکستان دو شهروند پاکستانی را به ضرب گلوله کشت .این مأمور آمریکایی ادعا کرد که آن شهروندان
مذبور قصد داشته اند وی را خلع سالح کنند و وی در دفاع از خود به آنها تیراندازی کرده است .به رغم
تقاضاهای مکرر مقامات کاخ سفید از پاکستان برای آزاد کردن مأمور خاطی ،پاکستانی ها از پذیرش درخواست
آمریکایی ها سر باز زدند تا به نوعی مشخص شود که روابط دو کشور دیگر چندان هم نزدیک نیست .افشای
جاسوسی آمریکایی ها از تأسیسات و ضرادخانه های هسته ای پاکستان و حمایت آمریکا از بلندپروازی های
هسته ای هند بر خالف عرف و قوانین مربوط به منع گسترش سالح های کشتار جمعی از یک سو و کشته
شدن چند سرباز ارتش پاکستان در حمل ه هواپیماهای ناتو نیز از سوی دیگر بر پیچیدگی اوضاع افزود تا در
آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ،تنش در روابط آمریکا و پاکستان به اوج برسد.در حالی که تنها
یک سال تا خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است(شفقنا.)0892،
شوک واقعی زمانی برای پاکستان رخ داد که چرخش امریکا از پاکستان به هند صورت گرفت .آمریکا سعی
کرده تا با فراهم نمودن مقدمات گسترش نفوذ هند در افغاستان ،قدرت و نفوذ پاکستان در منطقه را به کمک
دشمن شماره یک این کشور ،یعنی هند ،کنترل کند.امریکا همچنان پاکستان را محور آموزش تروریستها می
داند و معتقد است که در بسیاری مواقع ارتش و آ  .اس  .آ با گروه های جهادی همکاری می کند .روابط
خوب هند و امریکا ،کمک های مالی و حتی فروش سالح های متعارف به هند از سوی امریکا از یک طرف
و سفر باراک اوباما در نوامبر 2505به هند که ضمن خود داری از سفر به پاکستان از حمایت کشورش برای
دستیابی هند به کرسی دائم شورای امنیت خبر داد از سوی دیگرباعث نگرانی اسالم آباد شد تا حدی که سفیر
206

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

امریکا در پاکستان را برای پاره ایی از توضیحات فراخواند(حسین پور پویان .)03 :0890،این رویکرد جدید
امریکا تنش و موازنه قدرت بین دو کشور پاکستان و هند را افزایش داد .بسیاری از مردم و اندیشمندان پاکستانی
معتقد هستند که هرگاه امریکا به پاکستان نیازمند بوده به سوی آنها آمده و هر زمانی که منافعی برایش نداشته
از پاکستان روی گردانده و به تحریم هایش نسبت به این کشورافزوده است.
با پایان این بخش و بررسی روابط بین امریکا و پاکستان می توان به طور واضح دید که روابط دو کشور
امریکا و پاکستان بطور قابل توجهی بر روی کشور افغانستان تاثیرگذار بوده است .اشغال خاک افغانستان و نیز
مبارزه با تروریست ها به طور کلی و القاعده و طالبان به طور اخص با کمک پاکستان صورت گرفته است
هرچند که مبارزه با جهادگرایان که اکنون تروریست خوانده می شوند برعکس خواسته واقعی پاکستان بوده
است .البته الزم به یادآوری است که در این جنگ بسیاری از زنان و کودکان و افراد غیر نظامی کشته شدند.
بسیاری از افغان ها به دلیل سیاست های امریکا و حامیانش از خانه و کشور خود آواره و پناهنده شده اند و
اقتصاد کشور افغانستان تقریبا از بین رفت.
نتیجه گیری
به زعم پژوهشگران این تحقیق و بررسی های صورت گرفته بر روی تاریخچه و روابط بین دو کشور
عربستان و امریکا با کشور پاکستان و مطالعه برروی تاثیراتی که این روابط بر روی همسایگان پاکستان داشته
است ،می توان به این نتیجه رسید که ،روابط ریاض و اسالم آباد از عمق بسیار زیادی برخوردار می باشد ،هر
دوی این کشور ها دارای حکومت های ایدئولوژیک و افراطی می باشند که از بسیاری جهت ها به هم شباهت
دارد .نیاز ه ای دو جانبه هم از سوی عربستان و هم از سوی پاکستان باعث شده است که اتحادی اساسی و
مستحکم با هم داشته باشند .پاکستان به دلیل ضعف های اقتصادی و مشکالت مالی بسیار نیازمند کمک هایی
است که از جانب عربستان به آنها می رسد .کمک هایی که در جهت قوی تر شدن مذهب دیوبندی است که
فرقه غالب در پاکستان می باشد در سرزمینی که رقابت فرقه ایی در آن وجود دارد برای پاکستان دارای اهمیت
بسیار است .از سوی دیگر پاکستان برای محافظت از خود و مقابله در برابر هند و افغانستان به حمایت های
عربستان نیازمند می باشد.
عربستان نیز از این رابطه و اتحاد سود می برد ،عربستان به یک حامی غیر عرب در منطقه نیازمند است که
از نظراقتصادی ضعیف و از لحاظ نظامی قدرتمند باشد و نیز نتواند رقیب عربستان در جهان عرب شود که از
این لحاظ پاکستان بهترین گزینه ممکن بود .موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک پاکستان و همجواری و هم
مرز بودن آن با جمهوری اسالمی ایران ،دشمن دیرینه عربستان را نباید نادیده گرفت .بیشترین تاثیری که
عربستان بر پاکستان در ارتباط با همسایگانش داشته است بر روی ایران می باشد عملیات های تروریستی در
خاک ایران و کشته شدن بسیاری از افراد نظامی و غیر نظامی ایرانی ،گروگان گیری ،ناامنی مرزها و پرورش
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افکار وهابی و افراطی باعث شدهاست که روز به روز بین دو کشور پاکستان و ایران تنش ایجاد شود و روابط
رو به سردی پیش برود.
با آغاز جنگ بین ارتش سرخ شوروی و افغانستان ،توجه ایاالت متحده امریکا به پاکستان بیشتر از گذشته
جلب شد .روابط بین این دو کشور ،قبل از جنگ افغانستان و شوروی به علت هسته ایی شدن و آزمایشات
هسته ایی پاکستان در کمترین شکل خود بود ،امریکا در آوریل  0959با مشاهده تالش های پاکستان جهت
دست یابی به سالح هسته ایی ،کمک های اقتصادی به این کشور ،به استثنای کمک های غذایی را قطع کرد.
اما با وقوع جنگ شوروی با افغانستان در دوران جنگ سرد ،دریچه ایی جدید بین اسالم آباد و واشنگتن باز
شد .کمک های مالی برای جهادگران برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و برداشته شدن بسیاری از تحریم ها از
جمله مساعد شدن روابط بین دو کشور مورد نظر را نشان می دهد .پس از فروپاشی شوروی و برچیده شدن
نظام دو قطبی بار دیگر از توجه واشنگتن نسبت به پاکستان کاسته شد.
بعد از حمالت  00سپتامبر  2550جبهه ضد تروریسم به رهبری امریکا بر علیه جبهه تروریسم به رهبری
القاعده و طالبان که دوره های نظامی خود را در پاکستان دیده و در افغانستان حضور داشتند ،شکل گرفت.
راهبرد امریکا برای مبارزه با تروریسم ،نیازمند همکاری پاکستان بود که نتیجه آن ایجاد اتحاد و ائتالف نظامی
جدیدی بین دو کشور شد که باعث احیا مجدد روابط بود .کمک های مالی و اقتصادی زیادی از طرف امریکا
به پاکستان صورت گرفت ،پایگاه های نظامی بسیاری در خاک پاکستان ایجاد شد.
طالبان محلی و گروه های جهادگر موجود در پاکستان براثر این همکاری ها و پیمان های نظامی بین
پاکستان و امریکا ،به شدت آسیب دیدند و همین آسیبدیدگی بر شدت حمالت آنها در خاک دو کشور
پاکستان و افغانستان افزود .بر تعداد انجام عملیات تروریستی و انتحاری ،گروگان گیری ،بمب گذاری ها
افزوده شد.
بر اساس یافته های پژوهش می توان به طور کلی بیان کرد که بیشترین تاثیرگذاری امریکا برروی روابط
پاکستان با همسایگانش بر روی افغانستان صورت گرفته است ،چه در دوران جنگ سرد و چه پس از حوادث
 00سپتامبر  2550می توان دید که رابطه واشنگتن با اسالم آباد ،بی ربط به افغانستان نبوده است .مردم افغانستان
بیشترین آسیب را از این حوادث و حمالت تروریستی دیده اند .بسیاری از حمالت صورت گرفته از سوی
امریکا با کمک پاکستان و آ  .اس  .آ بوده است .خشونت بین دو طرف جنگ یکی علیه تروریسم و دیگری
رادیکالیسم و تروریسم باعث عقب افتادگی اقتصادی و خسارات مالی و جانی فراوانی در افغانستان شد که به
راحتی جبران پذیر نمی باشد .پاکستان و افغانستان که مهد تفکر طالبانی بود ،همچنان مهد تفکر افراطی گری
و فرقه گرایی های شدید می باشد و در واقع سالها تحمل جنگ نتوانست تفکرات افراطی را از بین ببرد و
همچنان در آن مناطق طالبان و سایر گروه های جهادگر دست به انواع حمالت تروریستی و خشونت آمیز می
زنند.
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بر اساس فرضیه ایی که نگارندگان این پژوهش در پی اثبات آن بودند می توان گفت که قدرت های فرا
منطقه ایی به رواج خشونت ،ناامنی و درگیری های قومی و فرقه ایی و مذهبی و سیاسی در منطقه افزوده اند
که به صورت مستقیم بر روی روابط بین پاکستان و همسایگانش تاثیر منفی گذاشته است و باعث تنش در بین
کشور های منطقه شده است.
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نظم نوین جهانی ،جهانی شدن و کمربند شکننده؛
مطالعۀ موردی :خاورمیانه
محمد رئوف حیدری فر ،5استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه پیام نور تهران

چکیده
خاورمیانه و جنوب غرب آسیا محل تالقی سه قارة بزرگ و اصلی جهان بوده و پرتنش ترین و پرمنازعه ترین مکان
در جهان سیاسی -جغرافیایی است .این منطقه که به نام کمربند شکننده شناخته می شود تحوالت سیاسی نظامی زیادی
را در حال حاضر بخود می بیند به نحوی که در سایر مناطق دنیا شاهد آن نیستم .کشورهای جنوبغرب آسیا از جمله
عراق ،بحرین ،یمن ،لیبی ،مصر ،سوریه ،فلسطین اشغالی و غیره مشکالت و تهدیدات امنیتی بسیاری را در این روزها
بخود می بینند .مسائل و مشکالت امنیتی کشورهای منطقه به رغم دارا بودن اختالفات فرهنگی ،عقیدتی و مذهبی بیشتر
به نظر می رسد که سیاسی باشد .این مقاله درصدد است تا با نگاهی به بسترهای موجود در رابطه با موزاییک فرهنگی
و تنوع انسانی به بروز مشکالت سیاسی و بی ثباتی امنیتی بپردازد و ضمن بیان علل به این نکته نیز بپردازد که جهانی
شدن زمینه افزایش آگاهی های هویتی شده است و شکاف ها را نسبت به گذشته بیشتر کرده است .در ضمن باید بیان
نمود که محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه نسبت به گذشته سیال تر شده و بازیگران غیردولتی همانند گروهک های تندرو و
مذهبی ،تروریست ها ،سازمان و نهادهای بین المللی و فراملی بر معادالت سیاسی و امنیتی تاثیرگذار شده اند و شرایط
را پیچیده تر کرده اند.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،جهانی شدن ،خاورمیانه ،جنوب غرب آسیا و جهان اسالم

-5مقدمه
امنیت در خاورمیانه در طی تاریخ طوالنی خود از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده است .خاورمیانه و
بخصوص منطقۀ جنوب غرب آسیا گاهوارة تمدن های بزرگ بشری بوده است؛ اگرچه ظهور امپراتوری ها و
پادشاهی های بزرگ زمینه ساز بروز بحران های کم و بیش دامنه دار در این منطقه بوده است .در این میان
خاورمیانه همواره به علت چهارراهی بودن و موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خاص خود مورد توجه
بیگانگان بوده است .از حملۀ اسکندر مقدونی ،چنگیز تا سلطۀ استعمار انگلیس و آمریکا بر منطقه ،وجود
شرایط جغرافیایی مورد نظر در این منطقه امتیاز خاصی داد که آن را به منطقه ای شکننده و بی ثبات از نظر
1

. Email: amirhidry123@pnu.ac.ir
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سیاسی ،امنیتی و ژئوپلیتکی تبدیل می کند .از طرفی ما شاهدیم که بغیر از موقعیت جغرافیایی خاص عواملی
و منابعی همانند دین اسالم ،منبع نفت ،رژیم صهیونیستی و  ..بیگانگان رابه منطقه کشانده است و از طرف
دیگر نیز باید خاطر نشان ساخت که در طی تاریخ و در حال حاضر بی ثباتی و سیال بودن محیط ژئوپلیتیکی
خاورمیانه پای قدرت های خارجی را به منطقه کشانده است؛ البته نباید فراموش کرد که قدرت های منطقه ای
نیز در بازی های ژئوپلیتیکی دست داشته و در برخی موارد حتی دخالت ها را دوچندان کرده اند .نکته ای که
در حال حاضر می توان به آن توجه نمود اینست که همکنون فضای امنیتی -سیاسی خاورمیانه صرفاً توسط
حکومت های ملی تنظیم نمی شود بلکه مجموعه ای از بازیگران ملی و غیرملی در جریانات سیاسی و معادالت
امنیتی منطقه دخیل شده اند .همچنین نباید فراموش کرد که موزاییک فرهنگی ،مذهبی ،عقیدتی موجود در
منطقه بسترهای ژئوپلیتیکی مناسبی را نیز برای دخالت های ابرقدرت ها فراهم ساخته و از طریق ایجاد ناامنی
و بی ثباتی در این منطقه شکننده ،زمینه را برای تامین منافع خود از جمله فروش سالح و دسترسی به منابع
نفتی و غی ر نفتی و کنترل این لوزی استراتژیک یعنی خاورمیانه بزرگ ایجاد می کنند .به عالوه ،کشورهای
منطقه که خود بازیچۀ دست ابرقدرت ها می باشند به جای اتحاد ،همکاری و صلح و دوستی اغلب در راستای
اختالف ،تنش و درگیری حرکت نموده و ضمن قربانی شدن توسط افراطی گری ،تروریسم و تندروی مذهبی
منافع ابرقدرت های غربی را بیشتر از پیش تامین می نمایند .ضمن اینکه باید بیان نمود در این دنیای آلیس در
سرزمین عجایب ظهور فراملی گرایی ،رسانه های جهانی و آگاهی های ناشی از عصر ارتباطات و اطالعات
خطوط اختالف و مرزهای هویتی را نسبت به گذشته پررنگ تر کرده و آتش درگیری های مذهبی را برای
منطقه به ارمغان آورده و منافع غرب و رژیم صهیونیستی بیش از پیش تأمین شده است .ظهور ائتالف ها و
گروه بندی های سیاسی جدید همانند عربستان ،مصر و امارات در مقابل حماس ،حمایت قطر و ترکیه و
عربستان از افراطی گری و تندروی گروهک هایی همانند داعش و النصره در سوریه ،فرقه گرایی ،تالش برای
کوچک سازی کشورهای منطقه ،تجزیه عراق و تهدید سایر کشورهای منطقه ،استراتژی ایاالت متحده در
جهت ناامن ساختن کشورهای مخالف تحت نام دولت یاغی یا محور شرارات و مجموعه از مشکالت سیاسی-
امنیتی همگی شرایط حال حاضر خاورمیانه ای را بیان می کند؛ منطقه ای که از این حیث بدرستی با نام منطقۀ
شکننده معروف شده است.
-4مفاهیم نظری
ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن دولت -ملتها دیگر بازیگران با اهمیتی نیستند و یا واحدهای
اقتصادی معنایی همانند گذشته ندارند .در این جهان جهانی شده مذاقها ،سالیق و فرهنگهای مصرف کنندگان
یکسان شده و از طریق نسخههایی از محصوالت جهانی استاندارد شده و تولید شده به وسیله شرکتهای
جهانی ارضاء میگردد؛ البته بدون توجه به پیوند و تعلق به یک مکان و یا جامعهای خاص(.)Murray, 2006

262

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

جهانی شدن یکی از واژه های رایج ابتدای قرن بیست و یکم می باشد که به صورت روزافزون به گسترش،
فشرده شدن ،متصل گشتن ،متداخل گردیدن و ادغام شدن و وابسته شدن برمی گردد(.)Agnew, 2009:127

اما در رابطه با جهانی شدن یک اجماع نظر کلی وجود ندارد .همانگونه که در ادامه بحث نیز خواهیم دید
دیدهای متفاوتی در این خصوص وجود دارد .عدهای که به بینالمللی شدن توجه دارند ،به قدیمی بودن جریان
جهانی شدن اعتقاد دارند که در زمان جنگ جهانی اول در خصوص فروش اسلحه و سرمایه فراتر از مرزها
وجود داشت .ولی پارهای دیگر معتقدند که جهانی شدن یک پدیده تازه و نوظهور است که نه تنها از نظر کمی
بلکه از نظر کیفی تغییرات زیادی را برای فضای ما به همراه آورده است .امروزه هم از نظر حجم و هم از نظر
تنوع ،تعداد و محتوای تبادالت کاالها در فراتر از مرزها تحول بزرگی روی داده است .در این زمینه آنتونی
مکگرو معتقد است که جهانی شدن دارای دو بعد است :هم از جهت قلمرو هم از جهت شدت .جهانی شدن
به مثابه یک جریان امروزه در حال گسترش قلمرو فضایی خویش و در برگیری تمام واحدهای سیاسی فضایی
است تا از این طریق یک جهان واحد خلق کند .از طرف دیگر باید گفت که جهانی شدن در حوزه ارتباطات،
به هم پیوستگیها و اتصاالت ،تحول عظیمی را در بین افراد ،جوامع و دولتها بوجود آورده است( Johnston,

 .)2004اما در اینجا باید این را نیز اضافه کرد که جهانی شدن از نظر جغرافیایی نابرابر است .پس باید جهانی
شدن را به هم پیوستگی تعریف نمود تا پایان دولت ملتها(.)Murray, 2006
با تغییرات سیاسی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن ،روابط فضایی میان مکان ها در سراسر جهان نیز تحول
یافته است .به صورت استداللی و با توجه به نقش فن آوری ،این تحول به معنای ایجاد تصویری از جهان به
شکل فشرده می باشد .یعنی در این فشردگی و کاهش فاصله ها ،نقش فن آوری های ارتباطات و حمل ونقل
اساسی بوده و زمینه این را فراهم ساخته تا مکان ها بیشتر به هم نزدیک گردند .البته باید دقت داشت که این
تصویر به معنای این نیست که جهان به صورت فیزیکی و از نظر زمین شناسی فشرده شده است .بلکه این به
معنای این است که فاصله نسبی بین مکان ها کاهش یافته است(.)Herod, 2009:15-19

کینچی اوهمایی به بحث جهان بدون مرز می پردازد و زوال دولت -ملت ها و شکل گیری تدریجی جهان
بدون مرز را در ابتدای دهه 0995م مطرح ساخت .وی بیان می کند که چگونه شرکت های چند ملیتی در امور
مصرف وخرید در سراسر جهان پخش شده اند و بدین منظور یک جهان بدون مرز را ایجاد کرده اند .به نظر
اوهمایی ،دیگر با منطق سنتی در اقتصاد که واحد مورد بحث آن اقتصاد یک جامعه است و در درون مرزهای
ملی یک کشور تعریف می شود ،درک جهان جدید ممکن نیست(.)Ohmae, 1995

-9روش تحقیق
روش تحقیق در این پروژة تحقیقاتی توصیفی -تحلیلی می باشد .کار جمع آوری منابع به صورت کتابخانه
ای بوده و از طریق کتاب ،مقاله ،منابع اینترنتی صورت گرفته است.هدف اصلی مقاله نیز بررسی تأثیر جهانی
شدن و بسترهای ژئوپلیتیکی بر روند تحوالت اخیر و تنش های بوجود آمده در خاورمیانه می باشد.
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-2یافته های تحقیق
-5-2جهانی شدن و افزایش آگاهی ها در خاورمیانه
رابرتسن تعریفی دو وجهی از جهانی شدن عرضه می کند که هم جنبه عینی جهانی شدن را در بر می گیرد
و هم جنبه ذهنی آن را .بنا به تعریف او جهانی شدن مفهومی است معطوف به فشردگی جهان و تشدید و
افزایش آگاهی از آن مانند یک کل  .تعریف رابرتسن نشان گر آن است که او نیز مانند اکثر نظریه پردازان
جهانی شدن عناصر ویژگی بخش جهانی شدن را فشردگی ،همگونی ،درهم تنیدگی و وابستگی متقابل در
سطح جهانی می داند ،ولی در عین حال از این مرحله فراتر رفته ،بر عنصر آگاهی تاکید می کند .ویژگی اصلی
و ممتاز جهانی شدن عنصر آگاهی است .به نظر رابرتسن صرف وابستگی متقابل و درهم تنیدگی جهانی برای
واقعیت یافتن جهانی شدن کافی نیست ،بلکه انسان ها هم باید از امر جهانی و تعلق به جهانی واحد آگاهی
داشته باشند .البته این جنبه از جهانی شدن هم قدمت زیادی دارد و تصور جهان به مثابه جامعه ای واحد به
اوایل سده پانزدهم میالدی برمی گردد .این جامعه واحد دربرگیرنده انسان هایی بود که برداشت هایی همسان
از حقوق و هویت داشتند؛ آرمانی که هنوز واقعیت نیافته است.
در دهه های اخیر این آگاهی بسیار افزایش یافته و پدیدارشناسی فردی بیش از پیش به کل جهان مرتبط
می شود تا بخش های محلی و ملی .بنابراین امروزه تعداد بسیار زیادی از انسان های روی کرة زمین ،اکثر
موضوع ها و مسائل گریبانگیر خود را بر مبنای جهانی بازتعریف می کنند .بازتعریف مسائل نظامی سیاسی
برحسب «نظم جهانی» ،مسائل اقتصادی برحسب«رکود بین المللی» ،مسائل بازار برحسب محصوالت«جهانی»
یا مسائل آلودگی و پاالیش برحسب «نجات سیاره زمین» نمونه های برجسته ای از این گونه آگاهی هستند(گل
محمدی.)02-08 :0830 ،
سه عامل سواد آموزی ،انقالب صنعتی و شهرنشینی موجبات بیداری سیاسی جدید را بوجود آورده اند که
کامالً آماده قبول شرایط سیاسی جدید هستند(برژینسکی .)64 :0830 ،امروزه برای اولین بار در طول تاریخ،
مردمی در سطح جهان زندگی می کنند که از نظر سیاسی واقعاً بیدار شده اند و این واقعیتی جدید و و مهم
است .بیداری سیاسی انسان ها در آسیا ،آمریکای التین و آفریقا نتیجه رویدادهای است که اساساً در تحوالت
اروپا ریشه گر فته است .گسترش سواد آموزی و شهرنشینی نه تنها در اروپا که در سراسر جهان از اهمیت
بر خوردار شده است .ارتباطات بین المللی که در واقع از عوامل افزایش آگاهی سیاسی ملتهاست ،به ویژه به
دلیل آگاهی عمیق از نابرابری های موجود ،تاثیر آن روند را افزایش می دهد.
مشخصه بارز بیداری سیاسی جهان معاصر این است که این پدیده جدید در یک چارچوب فلسفی خالی
از هرگونه تعهد عمیق در حال شکل گیری است .صرف نظر از جهان اسالم که گرایش سیاسی در آن کامالً
مشخص است(برژینسکی .)50 :0830 ،هستۀ اصلی منازعات در خاورمیانه ،خشم و غضب مسلمانان است.
مسلمانانی که در اروپا زندگی می کنند ،از طریق عصر ارتباطات ،خودشان را با برادران ستم دیده شان در
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خاورمیانه بزرگ تر تعریف می کنند .آنها سعی در یادگیری و تماس با خانۀ قدیمی اسالم دارند و اقدامات
خود را با اوضاع امنیتی خاورمیانه تنظیم می کنند(ابراهیمی.)038 :0839 ،
به عالوه ،امروزه شاهد روند واگرایی در خاورمیانه هستیم .جهانی شدن عامل مهمی در این جریان واپسگرا
به شمار می رود .هریک از این جوامع به شیوة خاص خود و به صور و درجات مختلف ،به روند جهانی شدن
می پیوندند .این اختالف فاز می تواند در بلندمدت باعث افزایش فاصلۀ کشورهای خاورمیانه از یکدیگر،
کاهش ارتباط برخی از آنها با کشورهای همسایه و الحاق آنها به روندهای یکپارچه سازی در خارج از
خاورمیانه شود .دو نمونۀ آن ،نحوة ارتباط کشورهای شمال آفریقا و ترکیه با اتحادیۀ اروپایی است(قنبری،
.)94 :0836
البته در کشورهای مزبور ،که نزدیک به  455میلیون سکنه دارند ،آشوبهای قومی و نژادی -ناشی از زبان و
آداب و رسوم و خاصه مذهب -به همراه بیداری سیاسی فزاینده مردم منطقه -به حد انفجار رسیده است و
خاطرات شوم لبنان در دهۀ  0935و یوگسالوی سابق در دهۀ  0995را در منطقه تداعی می کند(برژینسکی،
.)030 :0830
از این رو ،می توان نتیجه گرفت ماهیت پیچیده جهانی شدن ،به خودی خود می تواند بحران های خاورمیانه
را افزایش دهد .اگر بحران نفتی دهۀ  0955و به دنبال آن افزایش قیمت و نیز تبدیل شدن نفت به یک کاالی
راهیردی برای نظام سرمایه داری را عالیمی از جهانی شدن بدانیم ،می توان آثار ناهمگون و متضاد جهانی
شدن را در خاورمیانه نیز بررسی کنیم .زیرا این پذیرفته شده است که جهانی شدن فرایندی نامتقارن است و
برخی افراد و گروهها بیش از دیگران از آن بهره می برند ،یعنی جهانی شدن همانند دیگر تحوالت بزرگ
اجتماعی تعداد زیادی برنده و بازنده به وجود می آورد .از این منظر ،جهانی شدن با افزایش وابستگی اقتصاد
کشورهای منطقه به نفت ،به نخبگان خاورمیانه امکان داد همانند گذشته برای حفظ بقای خود از ثروت ناشی
از نفت برای کسب رضایت برخی از طبقات وابسته به دولت استفاده کنند و همانند گذشته نسبت به هویت
ناشی از کار بی تفاوت باشند و هویت های فرهنگی ،مذهبی و قومی را برای افزایش امنیت حکومت تقویت
کنند .بُعد دیگر این وابستگی افزایش آسیب پذیری های امنیتی و اقتصادی نظام سیاسی بود که در یک دور
باطل منجر به افزایش اهمیت امنیت می شد .نخبگان خاورمیانه به جای آنکه از این ثروت برای تولید
زیرساختهای جدید به منظور ورود در عرصۀ اقتصاد جهانی و کاهش آسیب پذیری های نظام سیاسی استفاده
کنند ،از آن برای تداوم سیاست سنتی خود یعنی ایجاد طبقات وابسته در داخل بهره گرفتند .همزمان با این امر،
افزایش امکانات بهداشتی ،رشد شهرنشینی ،ورود کاالهای مصرفی ،افزایش تحصیالت عالی و ورود زنان به
عرصه جامعه موجب شد تقاضا برای کار و امکانات رفاهی در سطح جوامع خاورمیانه ای به تدریج افزایش
یابد .به این ترتیب دولتهای خاورمیانه در آستانۀ دهۀ  0995با افزایش تقاضاها و فشارهای داخلی مواجه شدند.
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در همین زمان سقوط شوروی و تشدید فرایند جهانی شدن باعث رشد سریع این گونه تقاضاها شد(قهرمان
پور.)86 :0833 ،
جهانی شدن اقتصاد از یکسو به دولتهای خاورمیانه امکان داد تا همانند گذشته هویتهای فرهنگی ومذهبی
را به منظور رسیدن به اهدافشان تقویت کنند ،ولی از سوی دیگر با افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی ،جمعیت
وابسته به رانتهای دولتی را افزایش داد ،آن هم درحالی که ظرفیت دولتها هنوز محدود بود .بحران هویت ناشی
از جهانی شدن نیز در این تعارض مشهود است .چنانکه دیده می شود ،بخشی از این بحران ادامه بحران هویتی
گذشته در کشورهای خاورمیانه است که از تأکید بیش از حد بر جنبه های خاصی از هویت ملی ناشی می
شود ،ولی بخش دیگری از بحران که تا حد زیادی معلول جهانی شدن است ،ناشی از اهمیت هویتهای نقشی
به واسطه گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد و افزایش اهمیت تولید و کار است .امروز کار و حتی کار روزانه
الزاماً محدود به مرزهای تحت حاکمیت دولت نیست .در کنار اینها جهانی شدن رسانه های جمعی باعث
افزایش امکان مقایسه سطح زندگی با کشورهای دیگر ودرحالت کلی افزایش خودآگاهی می شود .روشنفکران
و اقشار متوسط جوامع خاورمیانه درمی یابند ،ثروت ملی از نفت به جای آنکه صرف پیوستن به فرایندهای
جهانی و عقب نماندن از قافله پیشرفت شود ،صرف تحکیم پایه های قدرت نخبگان حاکم می شود.
آنچه نخبگان حاکم در این فضای پیچیده انجام می دهند ،عبارت است از نسبت دادن بحران ها وناکارآمدی
ها به روندهای بین المللی و بخصوص جهانی شدن .آنها که امنیت خود را به واسطۀ افزایش خودآگاهی طبقات
مختلف درتهدید می بینند ،می کوشیدند تا این باور را در جامعه رواج دهند که جهانی شدن درصدد از بین
بردن هویت مذهبی و فرهنگی مردم منطقه است(قهرمان پور.)85 :0833 ،
عامل اصلی بحران هویت و همچنین تعارض هویتی در خاورمیانه ،نه جهانی شدن بلکه نخبگان
هستند.جهانی شدن هم بستر الزم برای مدیریت بحران را فراهم می کند وهم زمینه های الزم برای تشدید
بحران را ،اما این عملکرد نخبگان است که تعیین می کند جهانی شدن در کدام بعد موثرتر عمل کرده است.
جهانی شدن موجب تشدید بحران هویت شده است .گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت توسعۀ انسانی
در جهان عرب که توسط متخصصان عرب تهیه شده ،سند معتبری است مبنی بر افول وضع کلی جوامع
خاورمیانه ای .این گزارش کافی است تا بپذیریم خاورمیانه با بحران های بسیار جدی روبه رو است و این
بحران ها هویتها و به خصوص هویت ملی را هم تحت تأثیر قرار می دهند؛ بحرانی که از سطح دولت و
نخبگان آغاز شده و به شهروندان سرایت کرده است .وقوع حوادث یازدهم سپتامبر و دخالت برخی گروه های
افراطی خاورمیانه ای در آن به خوبی موید نفوذ بحران هویت به درون افراد است :زمانی که افراد نمی توانند
به درستی ریشه مشکالت را تشخیص داده و شناسایی کنند ،به ساده ترین راه حل یعنی نسبت دادن آنها به
دشمن خارجی روی می آورند.

266

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

منازعه میان اسالمگرایان و دولت در کشورهای نظیر ترکیه ،مصر ،الجزایر،سوریه ،لیبی و عربستان ،رقابت
داخلی بر سر تعریف هویت و نظام سیاسی در ترکیه و اسراییل ،افزایش تعداد بنیادگرایان افراطی درکشورهای
ثروتمند حاشیۀ خلیج فارس ،حملۀ صدام به کویت و افول پان عربیسم ،ناتوانی اعراب در حل معضل عراق و
فلسطین ،جدلهای لفظی رهبران سرشناس عرب در نشست های اتحادیۀ عرب ،رقابت نخبگان حاکم عرب
برای پیشی گرفتن از یکدیگر در گسترش روابط با نیروهای فراملی ،وقوع جنگ میان ایران و عراق و حوادث
متعدد نظیر اینها که همگی گویای وجود تعارض فراگیر هویتی در کل کشورهای منطقه است .اگر نخبگان
حاکم کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی درک مشترکی از هویت ملی داشتند ،بسیاری از مسایل
مورد اشاره می توانست وجود نداشته باشد و یا حداقل به شکل دیگری مطرح شود .در واکنش به این بحران
هاست که بار دیگر جریان های سنت گرای مذهبی و نیز ملی گراها شعار بازگشت به گذشته درخشان را
مطرح می کنند .تأسف فراوان باید گفت ،برای بسیاری از آنان گذشته درخشان چیزی نیست جز وضعیت دو
دهۀ گذشته؛ یعنی سالهایی که بسیاری از آنان برای بهبود وضعیت جوامع خود به مبارازات سیاسی روی آورده
بودند(قهرمان پور .)83 :0833 ،این تحوالت اهمیت خاصی برای مذهب دارند زیرا در حالی که فضای اجتماعی
کوچک می شود ،شاید آگاهی به مراتب بیشتری از تنوع تجربی بشری وجود داشته باشد و با نظام های
اقتصادی محلی و جهان بینی هایی که دارند ،چالش نمایند(کیلی و مارفلیت.)240 :0834 ،
نگاهی به روند تکوین هویت ملی در خاورمیانه نشان می دهد ،در دهه های گذشته نیروهای فراملی همواره
یکی از عناصر مهم در تعریف و شکل دهی به این نوع هویت بوده اند .از همین رو ،میان تحوالت فراملی و
تعریف هویت در سطوح مختلف در کشورهای خاورمیانه رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد .با افزایش اهمیت نظام
بین المللی و کاهش ظرفیت اقتصادی و مدیریتی دولتهای خاورمیانه ،اهمیت نیروهای فراملی در تعریف و
تکوین هویت ملی همواره درحال افزایش بوده است .جهانی شدن نیز به عنوان مهمترین و گسترده ترین جریان
نظام بین المللی قرن بیستم از این قاعده مستثنی نیست .از همین رو ،بررسی رابطه جهانی شدن و مقوله هویت
در خاورمیانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ممکن است بدون فهم درست این رابطه ،ساده سازی
های فکری و سیاسی گذشته در نسبت دادن همۀ بحران ها به یک عامل درونی یا بیرونی تکرار شود .جهانی
شدن گرچه پدیده ای نسبتاً جدید است ،بدون تاریخ نیست .همین طور بحران هویت در کشورهای خاورمیانه
نیز صرفاً معلول روند جهانی شدن نیست .نخبگان سیاسی و به ویژه رهبران خاورمیانه نقش بسیار مهمی در
تنظیم رابطه میان تحوالت داخلی و بین المللی ایفا کرده اند؛ زیرا به دلیل ضعف نیروهای اجتماعی ،نخبگان
خاورمیانه همواره تأثیرگذارترین نیروهای اجتماعی بوده اند(قهرمان پور.)22-28 :0833 ،
-4-2طرح خاورمیانۀ بزرگ ،سیاست خارجی ایاالت متحده و ظهور افراط گرایی
این طرح به زعم طراحان ،فرصتی برای جامعۀ جهانی(آمریکا و هشت کشور صنعتی) فراهم می آورد تا
دو نقیصۀ مهم در کشورهای خاورمیانه را رفع کنند:
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آگاهی در مورد ضرورت نهادینه سازی مفهوم «آزادی».
ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در توسعۀ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی.
این طرح تاکید می کند که تنها راه برون رفت از بستۀ فقر و عقب ماندگی ،اجرای اصالحات در همۀ زمینه
ها و اجرای نتایج تحقیقات کارشناسان و دانشگاهیان به وسیلۀ حکومت های عرب است .در این بین ،مشارکت
اقتصادی کشورهای حوزة مدیترانه ،طرح مشارکت کشورهای خاورمیانه و آمریکا ،هدف اجرای اصالحات
بنیادین و کوشش هایی که برای بازسازی افغانستان و عراق می شود ،همگی بخشی از سیاست های کالن
هشت کشور صنعتی جهان برای خروج از وضعیت نابسامان در کشورهای خاورمیانه هستند(قنبری:0836 ،
.)93
اصالحاتی که بخش هایی از آن را می توان حمایت نهادینه شدن اصول دموکراسی ،روی کار آمدن حکومت
های منتخب مردمی ،گسترش دانش و فناوری در جوامع خاورمیانه دانست .طرح مذکور تنها گزینۀ پیش روی
کشورهای خاورمیانه دانست .طرح مذکور تنها گزینه پیش روی کشورهای درحال رشد خاورمیانه را فعال
کردن بخش های خصوصی و الگو قرار دادن سیاست های اقتصادی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی
بلوک شرق می داند(قنبری.)93 :0836 ،
چن انکه از این طرح روشن می شود ،رهبران نظم نوین جهانی(آمریکا و کشورهای شمال) در تالشند با
مداخلۀ مستقیم در امور داخلی کشورهای خاورمیانه و به دست گرفتن رهبری اصالحات اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی آنها ،سلطۀ خود را در سایۀ جهانی شدن بر کشورهای جهان سوم ،به ویژه خاورمیانه ،اعمال
کنند(قنبری.)93 :0836 ،
نکتۀ دیگری که براثر سلطۀ فناوری غرب بر این منطقه ایجاد شده« ،مسابقۀ تسلیحاتی» است ،به گونه ای
که برخی از دولت های خاورمیانه از عمده ترین خریداران سالح در جهان محسوب می شوند .برای مثال ،در
سال  0990عربستان با پرداخت  3/0میلیارد دالر ،مصر با پرداخت 0/9میلیارد دالر و کویت با پرداخت یک
میلیارد دالر درصدر فهرست این خریداران قرار داشتند.
آمریکا در باب تحقق آمال توسعه طلبانۀ خود و تعمیم آن به همۀ جهان ،حوادث  00سپتامبر  2550را
بهترین فرصت برای اعمال منظور خود دید و تهاجم خود را بهترین افغانستان و عراق شروع کرد و تغییر رژیم
در کشورهای اوکراین ،قرقیزستان و اخیراً رژیم بعث سوریه به بهانۀ ترور رفیق حریری در دستورکار خود قرار
داده است(قنبری.)90 :0836 ،
جهان اسالم که پیش از آن در برابر امواج سهمگین جهانی شدن ،هویت خود را مورد تهدید یافته بود ،در
وضعیت جدید با دشواری های جدی تری مواجه شد .هرچند اساساً جهان اسالم و یا به عبارت دیگر کشورهای
اسالمی ،از تنوع و گوناگونی چشمگیری برخوردارند که تبدیل آن ها به یک هویت نسبتاً واحد را دچار
مشکالت جدی می سازد ،ولی به هرحال رویارویی با تمدن غرب و استانداردهای غربی شدن همراه با گرایش
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های جهانی شدن ،برای همۀ آنان واقعیتی مبرم و غیرقابل انکار بوده است .حوادث  00سپتامبر 25/شهریور و
صدور قطعنامه های ضدتروریسم( )0863-0858از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ،به یکباره کشورهای
اسالمی را با فشارهای سنگین تری مواجه ساخت .دولت آمریکا نیز با تالشی گسترده کوشید علل و عوامل
بیزاری مردم کشورهای اسالمی ،بویژه خاورمیانه را با خود ،مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد تا بتواند رویکردی
موثر در برابر آن طراحی و اجرا کند(کوالیی.)95 :0835 ،
برخی از سیاستمداران آمریکایی در برداشت خود از «نظام نوین جهانی» می کوشند نظامی تک قطبی را بر
جهان چیره سازند که «برخورد تمدن ها» در آن ایاالت متحده را بر باالی هرم سلسله مراتبی قدرت قرار داده،
نقش«ژاندارم جهانی» را از آن وی خواهد ساخت .راست گرایان افراطی در باختر زمین معنای تازه ای برای
واژه های چون «تمدن» آفریده اند تا طمعه های کهنه سروری خواهی جهانی را به روبناهایی تازه بیارایند .نسل
تازه ای از فرضیه پردازان سیاسی در ایاالت متحده حتی می کوشیده اند تا ایده «تجدید حیات تمدن آمریکایی»
را پیش کشند که یکسره بر گرایش های نژادی و برتری خواهی های تمدنی استوار است(مجتهدزاده:0892 ،
.)252
حوادث تروریستی در آمریکا سبب شد موج جدیدی از تبلیغات علیه مسلمانان به راه افتد و با ادامه این
اقدامات در دیگر نقاط جهان ،اندیشه های دینی به عنوان کانون اقدامات تروریستی هدف قرار گیرد .مردم
کشورهای اسالمی که در شرایط جهانی شدن و گسترش سریع ارتباطات با دگرگونی سریع باورها ،ارزش ها
و نمادهای جوامع خود مواجه بوده اند ،رویکردهای متفاوتی برای حفظ هویت خود اتخاذ کرده اند :رویکردی
تند و خشونت گرا و درکنار آن ،رویکردی مالیمت جو ومدارا محور برای بهره گیری از دستاوردهای تمدن
بشری و حفظ ارزش های اسالمی بر پایۀ یک تفسیر انسانی از اسالم و الزامات آن ،ولی فشارهای خارجی
موجب تقویت گرایش افراطی در میان مسلمانان شده است .در این میان مناقشه طوالنی اعراب و اسراییل
نمادی از اجرای استانداردهای دوگانه از سوی آمریکا و اروپا در برابر کشورهای جهان به شمار می رود و
حمایت بی چون و چرا از اسراییل ،به محور اعتراضات مسلمانان علیه سیاست های حمایت گرانه آمریکا از
اسراییل تبدیل شده است.
پیدایش افراط گرایی به نام اسالم با ذات این آیین نسبتی ندارد ،بلکه به چارچوبی برای بیان اعتراض به
نظم ناعادالنه جهان تبدیل شده است .این رویکرد از دهه های پیش ،پس از پایان جنگ جهانی دوم در میان
کشورهای فقیر و علیه کشورهای غنی همواره وجود داشته است .روند دگرگونی های سریع در جهان اسالم،
علیرغم همۀ تفاوت های چشمگیری که این کشورها با یکدیگردارند ،با بروزواکنشهای خشونت آمیزی همراه
بوده که ایده تروریسم اسالمی را معنی بخشیده اند ،درحالی که با باورهای دینی مسلمانان نسبتی واقعی ندارند.
درک این پدیده ،علل پیدایی آن و سازوکار گسترش آن در سال های اخیر به دغدغه ای جهانی تبدیل شده
است(کوالیی.)94 :0835 ،
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ایاالت متحده مستقیماً در پخش بنیادگرایی اسالمی مشارکت نمود تااز این جریانات چپ وناسیونالیسم را
در سراسر جهان اسالم خرد کرده و شکست دهد ،ایاالت متحده فضا را برای اسالم سیاسی مهیا نمود تا بدین
وسیله تنها شکل سازمانی و ایدئولوژیکی از احساسات عمومی شود(.)Achar, 2006: 271

پاسخ آمریکا ،ضرورت دگرگون کردن خاورمیانه از حکومت های استبدادی در این منطقه بوده است .البته
در این خصوص نیز آمریکایی ها اجرای استانداردهای دوگانه را رها نکرده اند .در حقیقت سیاست مداخله
گرایانه آمریکا در نقاط مختلف جهان مورد بیزاری جوامع اسالمی قرار گرفته است .حضور نیروهای آمریکایی
در عربستان ،کویت ،قطر ،افغانستان وعراق عواطف منفی مسلمانان را برانگیخته است .دولت آمریکا نمی تواند
نسبت به خواسته مسلمانان ساکن این کشورها بی توجه بماند ،بنابراین یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود
رابطه با مردم این کشورها ،بویژه با در نظر گرفتن منابع انرژی این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.
کشته شدن انسان های بی گناه در حوادث تروریستی در آمریکا یا در دیگر نقاط جهان ،همانقدر سبب
تحریک احساسات منفی در میان مسلمانان می شود که کشته شدن انسان های بیگناه در کشورهایی مانند عراق
وافغانستان .اجرای سیاست های خشونت بار جنگی به نام ترویج دموکراسی موجب بیزاری روزافزون مسلمانان
بویژه در خاورمیانه نسبت به آمریکا بوده است .برای مسلمانان خاورمیانه"طرح خاورمیانه بزرگ " نشانۀ دیگری
از تغییراتی است که هویت آنان را برای مهندسی عمیق و گستردة اجتماعی هدف قرار داده است.
ناکامی های دولت آمریکا در برخورد با مردم کشورهای اسالمی ریشه های بیزاری آنان ،با تحول در تدوین

استراتژی های امنیتی ودفاعی آنان همراه بوده است .به زودی مفهوم "جنگ علیه تروریسم" در ابعادی گسترده
تر و با توجه به جلوه ها و ابعاد گوناگون آن موردتوجه قرار گرفت .در این نبرد به دلیل نگرش ایدئولوژیک
سیاست خارجی آمریکا ،به جای ساده سازی افراطی ،دربرخورد با تروریسم جنبه های پیچیده تر و طوالنی
مدت تر مورد بررسی قرار گرفته است(کوالیی .)94 :0835 ،بنیادگرایی به معنای«تروریسم» نیست ،بلکه
تروریسم نوع افراطی بنیادگرایی و شامل گروههای است که در پی ایجاد عدم ثبات به نفع خود هستند(شوتار،
 .) 0836به هرحال ،در میان همۀ اختالفات موجود در یک ساختار سیاسی ،مشکل ترین مورد کنترل کردن
اختالفاتی است که از دین نشأت می گیرند(بالکسل.)000 :0839 ،
خاورمیانه به همراه آفریقای شمالی و آسیای جنوبغربی در همسایگی خود مرکز درگیری های اصلی بین
المللی در دوران جنگ سرد بوده است .خاورمیانه محل تالقی سه قاره اصلی قدیم است.به عالوه ذخایر عظیم
نفت خام منطقه برای اقتصادهای کشورهای صنعتی جهان نقش حیاتی خود را به اثبات رسانده است .به دنبال
حرکت یهودیان اروپا به سمت فلسطین و در نتیجه پایه ریزی دولت اسراییل در سال  0943تنش های قومی
دیرینه در منطقه خاورمیانه تشدید گردید .طی این سال ها،چندین جنگ مهم میان اسراییل و همسایگان عرب
آن درگرفته است .درواقع آخرین درگیری جنگ سرد میان سازمان ملل و عراق بر سرکویت در سال 0990
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بود(برادن و شلی .) 30: 0838،خاورمیانه و شمال آفریقا بدون شک یکی از پردردسرترین و مشکل دار ترین
عرصه ها در جهان است(.)Glassner and Fahrer, 2004:304

اگرچه اکثرمناطق ژئوپلیتیکی بسته به مراحل تکامل انسانی ،دارای درجات متفاوتی از انسجام هستند ،ولی
چنین چیزی در مورد نوارهای شکننده صدق نمی کند .این مناطق کامالً پاره پاره جزء عوامل بی ثبات کنندة
جهانی محسوب می شوند .مفهوم نوار شکننده مدت های طوالنی است که توجه جغرافی دانان را به خود
جلب کرده و به جای آن از «منطقۀ فشار» یا «منطقۀ شکننده» نیز نام می برند .آلفرد ماهان ،جیمز فرگریو و
ریچارد هارتشورن از جمله کسانی بودند که به پیشبرد مطالعات چنین مناطقی کمک کردند.
مسلمانان سنی و شیعه؛ مسیحیان و یهودیان؛ اعراب ،ترک ها و فارس ها؛ آذری ها ،کردها و دروزی ها؛
علوی ها و مارونی ها؛ سیاهان نیل و اعراب سودانی؛ بادیه نشین ها و کشاورزان؛ بنیادگرایان مذهبی و
سکوالرها ،همگی بخشی از دورنمای انسانی خاورمیانه هستند .به هرحال ،این بخش های متفاوت به جای
آنکه ترکیبی منسجم را تشکیل دهند ،در یکدیگر تداخل دارند ،به گونه ای که اصطکاک پیدا کرده و به سختی
در چارچوب ملی می گنجد .نزاع های قومی ،مذهبی و نژادی به واسطۀ این تفاوت ها ،اختالف در مورد منابع
کمیاب آب و زمین های قابل کشت و نیز بر منابع نفت و گاز طبیعی تشدید گشته است.
مکان جغرافیایی خاورمیانه به عنوان پیوندگاه سه قاره جهان قدیم ،مدت های طوالنی اهمیت استراتژیک
جهانی به راه های عبور و مرور آبی و خاکی آن بخشیده است .این مسیرها و ذخایر عظیم نفت نیز از جمله
عوامل جذب کننده قدرت های خارجی به منطقه بوده است .این قدرت ها در تالش برای سود بردن از رقابت
های داخلی در منطقه ،به اختالفات دامن می زنند که نتیجه آن تبدیل شدن منطقه به یک نوار شکننده بوده
است(کوهن.)604-604 :0835 ،
-9-2کشور یاغی ومحور شرارت
مفهوم کشور یاغی نتیجه تالش پیگیر پنتاگون برای تعریف یک تهدید جدید خارجی جهت توجیه حفظ
نیروی ارتش پس از دوران جنگ سرد است .برای حفظ نیروی عظیم ایجاد شده مقامات نظامی ایاالت متحده
از زمانیکه دیوار برلین فروریخت درتالش بودند تا نوع جدیدی از دشمن را بیابند و به افکار عمومی معرفی
نمایند .این کشورها ،بویژه ایران ،عراق ،لیبی ،سوریه و کره شمالی تصویرغالب و مسلط «دشمن» واشنگتن
شده اند .دکترین کشور یاغی مورد حمایت نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه کنگره بوده و کاخ سفید نیز از
طرف آنان تحت فشار بوده است .این کشورها به زعم ایاالت متحده کشورهای تندرو بوده که نه تنها بر تصمیم
خود مبنی بر خارج بودن از جامعه جهانی اصرار و پافشاری دارند بلکه عالوه بر این به ارزش های جهانی
حمله کنند .این کشورها از یک عالقه سابقه دار در مشارکت سازنده با جهان خارج و جامعه جهانی برخوردارند.
آن ها حامیان تروریسم و کشورهایی هستند که در تالش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و شیمایی معرفی
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می شوند .تا زمان تحوالت اخیر دولت های یاغی همانند عراق ،افغانستان و یمن مورد حمله قرار گرفتند و
تغییر رژیم داده شدند(اتوتایل ،دالبی و روتلج.)808-806 :0835 ،
هم چنین ،مفهوم محور شرارت اصطالحی است که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا
در  29ژانویه  2552در سخنرانی سالیانه خود در کنگره ایاالت متحده آمریکا در اشاره به سه کشور جمهوری
اسالمی ایران ،کره شمالی و عراق به کار گرفت .او علت این نامگذاری را «حمایت آن کشورها از تروریسم»
و «تالش آنها برای دستیابی به سالحهای کشتار جمعی» بیان کرد .بوش بعدا بیان کرد این کشورها بر علیه
صلح جهانی اقدام می نمایند .وی بیان کرد که یا کشورها با ما هستند و یا برعلیه ما .این جمالت در چارچوب
نظم نوین جهانی پدرش بود.
اما امروزه سیستم جهانی روابط بین الملل بین دولت ملت ها ،مرکز -حاشیه ،شمال و جنوب جهان ،باعث
رشد و گسترش فرایندی تاریخی اجتماعی از روابط ژئوپلیتکی و بازرگانی شده است که حکومت مدرن و
حکومت های توسعه گرا به فرض قدرت حاکمیت بر سرزمین خود و منابع شان و مسئولیت آن ها در مورد
رفاه و امنیت در قبال شهروندانشان در سرزمین شان پرداخته اند .دولت ملت اصلی ترین بازیگر در قرن بیستم
بوده و تصمیم گیرنده اصلی به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی بود .اما این حقیقتی است که نیروهای جهانی شدن
مشروعیت و اقتدار دولت ملت ها را تضعیف کرده اند و جهان بدون مرز را تقویت و دولت ملت را به یک
فضای بدون مرز سرزمین زدائی شده تبدیل کرده اند.
برتری هژمونیک در نیمه دوم قرن بیستم بین ابرقدرت ها غرب و شرق به عنوان مرکزیت یک ماموریت
در سیستم جهانی امروزی نیز باقی مانده است .جهانی شدن و یا بهتر تغییر شکل های سیاسی اقتصادی داخلی
و خارجی از جنگ جهانی دوم منجر به سقوط حکومت استالینی وگرباچف در شوروی سابق شد .یک فضای
بازی برای ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت و دولت هژمونیک فراهم ساخته است .به هرحال جهانی شدن
و نئولیبرالیسم تغییراتی را ایجاد کرده است .امروزه ،روابط بین الملل از چند محوری و متشکل از بازیگران
دولتی و غیردولتی شامل ابرقدرت ها ،دولت ملت ها ،سازما های فراملی همانند ملل متحد ،سازمان بهداشت
جهان ،صندوق بین المللی پول ،تجارت جهانی دولت های منطقه ای و بسیاری از بازیگران تا حدود  205نوع
در چهار مقیاس فعالند(شولت.)0832 ،
-2-2جهانی شدن و خاورمیانه
انسان امروزی نسبت به گذشته خویش تغییرات بسیاری زیادی کرده است؛ از طرفی تحوالتی نظیر صنعتی
شدن ،ارتباطات ،فشردگی فضا -زمان ،دهکده جهانی ،افزایش اطالعات و آگاهی ها و از طرفی دیگر سواد
آموزی ،درک و بینش انسانی وی و خواسته های وی را تغییر داده است و در واقع بیداری سیاسی و انسانی
وی را باال برده است .انسان امروزی توان تحمل دیکتاتوری را نداشته است و این زمینه بهار عربی را در
خاورمیانه بوجود آورده است.
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جهانی شدن و اینترنت و به طور کلی وسایل ارتباط جمعی ،انفجار نارضایتی های عمومی از نظام سیاسی
را در خاورمیانه رقم زد .مشخص گردید که نارضایتی افکار عمومی در این مناطق از حکومت های به ظاهر
مشروع زیاد بوده و با یک تلنگر رویای مشروعیت و حاکمیت غیرمردمی نقش برآب گردید.
مفهوم سرایت نیز در منطقه عربی در خصوص انقالبات مردمی و سقوط رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه
وجود داشته است و تا حدودی نظریه دومینیو را در ارتباط با انتقال انقالبات بیان می کند.
هم چنین نظریه فوکویاما در ارتباط با تحوالت اخیر تنها به صورت نسبی اثبات می گردد .مردم خاورمیانه
خواهان دموکراسی هستند اما نه به صورت کامال غربی؛ آن ها خواستار تطبیق آزادی و دموکراسی با شرایط
فرهنگی و مذهبی و مالحظات خاص خود می باشند .به هرحال عامل جغرافیا در اینجا به معنای تفاوت های
فرهنگی یا مکان به مثابه یک ظرف فرهنگی بر جریان پخش فضایی لیبرال دموکراسی تاثیر گذار بوده و به آن
رنگ و بوی اسالمی می بخشد؛ همانطور که در قضیه انتخابات مصر نیز مشخص گردید.
در خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی ،مبانی هویت اصالتاً با قومیت و دیانت است و ملیت ،معنا و
مفهوم چندانی ندارد .لذا مدنیت و حکومت توانمند و حاکمیت قانون ،حق انتخاب ،رای و دموکراسی به سبک
غربی به سختی پذیرفتنی است .این امر حتی در جمهوری ترکیه نیز که به گفته تریم برگر طوالنی ترین تجربه
سکوالری زم را دارد صادق است .امواج جهانی شدن در حوزه عمل و اجرا به شدت این تضاد و تقابل را به
منصه ظهور می رساند .در میان غربی ها افزایش قدرت بیداری اسالمی به عنوان یک هشدار نگریسته می
شود(جلیلوند .)0833 ،در مورد جدایی نهادی بین سیاست و مذهب ،در اسالم هیچگاه بین این دو جدایی
فرهنگی وجود نداشته است .از این لحاظ اسالم را نمی توان تمدنی سکوالر دانست .اسالم دارای یک جامعه
منسجم قویی است که اغلب همچون یک دیواره دفاعی در برابر نفوذ غرب عمل می کند»( جلیلوند:0833 ،
 .)066جهانی شدن اساسا توسط ایاالت متحده تبلیغ شده است و شرکت های آمریکایی مورد شک و تردید
هستند و این نوع جدیدی از هژمونی است که به نظر می رسد میراثی از استعمار گذشته می باشد و همین
استعمار منطقه شاخص اصلی برای تعریف منطقه خاورمیانه نسبت به عوامل دیگر مثالً فرهنگ ،زبان و دین
می باشد.
جهانی شدن در خاورمیانه به شکلی تهدید خارجی تا یک فرصت برای پیوستن به اقتصاد جهانی نگریسته
می شود .کشورهای خاورمیانه با اشغال عراق جهانی شدن را به شکل ترور نگاه کرده اند .یا در برخی موارد
قراردادهای صندوق بین المللی پول شبیه قراردادهای قدرت های استعماری سابق با کشورهای خاورمیانه می
باشد .هرچند که این سازمان بین المللی به صورت مستقیم به تصرف ،قیمومیت یا تحت الحمایگی این کشورها
دست نمی زند .این رد کردن جهانی شدن به شکل آزاد سازی صرفاً توسط اسالم گراها نبوده بلکه ملی گراهای
عرب و سنت گراها نیز صورت گرفته است .هم اکنون استقالل برای برخی در جهان عرب معنای اجتماعی
وسیعی داشته و شاید این مفهومی در مقابل جهانی شدن باشد(.)Henry,2008: 109
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از جمله مظاهری که جهانی سازی بر فرهنگ خاورمیانه داشته عبارت است از :ترویج فرهنگ مصرف
کاالهای تولید غرب ،ترویج فرهنگ اباحیگری و کم رنگ شدن ارزش ها و غیرت دینی ،فراگیرکردن فرهنگ
صلحی که به معنای تأیید بی چون چرای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است(قنبری.)96 :0836 ،
در نهایت جهانی شدن آگاهی های ملی ،قومی و شهروندی را باال می برد و بدین سان مردم برای رسیدن
به حقوق خود وارد جدال با حکومت می شوند .این امر به ویژه در منطقه خاورمیانه که در آن بسیاری از
حکومت ها هنوز تالش می کنند تا مدل وستفالیایی حکومت -کشور را حفظ کنند ،به چشم می
خورد(جلیلوند .)0833 ،حکومت های منطقه دارای بحران مشروعیت بوده اند و شکاف بین ملت و حکومت
از طُرق غیردمکراتیک برطرف شده است .جهانی شدن به همراه تمام تناقضات حداقل این شکاف و عدم
مشروعیت را آشکار کرده و زمینه حرکت های اپوزییسیون را فراهم کرده است .اما در حقیقت ،آمار باالی فقر،
بیکاری ،بی سوادی ،سطح پایین مشارکت سیاسی ،نابرابری های جنسیتی ،مذهبی و ...رشد جمعیت ،اوضاع
نابسامان اقتصادی ،فساد مالی و حکومت های اقتدارگرای ناکارآمد در مجموع بستر مناسبی را برای رشد
نیروهای مخالف فراهم می سازد .با توجه به آمار منتشره در گزارش«توسعه انسانی جهانی عرب» منطقه
خاورمیانه وضعیت دشواری را در مقابل امواج جهانی شدن در پیش رو خواهد داشت(جلیلوند-063 :0833،
.)066
چیزی که منطقه خاورمیانه به آن نیاز دارد سازمان دهی مجدد اقتصادی است که نابرابری را افزایش نداده
و استبداد را تقویت نکند و بدون تغییرات معنادار در مورد آزادی سیاسی و ریشه کنی فقر این نیاز برآورده
نمی شود .تجربه خاورمیانه نشان داده است که دخالت های سیاسی و برنامه های بازسازی اقتصادی توسط
نهادهای مالی چندمحوری به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی عظیمی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه منجر
شده است .مشارکت بیشتر در اقتصاد بین الملل باعث ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی و دمکراتیزه شدن بیشتر
می شود .درکل ،نهادهای نئولیبرالی همانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زمینه توسعه و امنیت در
کشورهای درحال توسعه مثل منطقه خاورمیانه را بوجود آورده اند .آزاد سازی اقتصادی به بازشدن سیاسی و
دمکراتیک شدن منجر شده است .اما ،تجربه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در خاورمیانه نشان داده
است که سیاست دخالت گرایانه و سازمان دهی اقتصادی توسط نهادهای مالی جهانی همانند صندوق بین
المللی پول به فشارهای اقتصادی عظیم و بی ثباتی اجتماعی در بسیاری از کشورها منجر شده است .به مثابه
یک نتیجه ،بسیاری از کشورها به ابعاد غیردمکراتیک و زورگویی از قتل تا کودتا -در جهت سرکوب شورش
های اجتماعی ناشی از دخالت گرایی های سیاسی و بی ثباتی اقتصادی دست زده اند .اما تمام دخالت های
سیاسی در اقتصاد خاورمیانه توسط کشورها به کاهش وسیع در فقر ،توزیع عادالنه درآمد ،و ثبات سیاسی مورد
عالقه منجر نشده است .صندوق بین الملل پول بر بهبود توازن پرداختی ،حذف کاستی ها ،حفظ بودجه متوازن،
مقررات زدایی و خصوصی سازی تاکید کرده است .اما نتیجه با حضور رژیم های مستبد ،روندهای
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غیردمکراتیک و سیستم سیاسی الیگارشی همراه بوده است .چیزی که در خاورمیانه نیاز هست شکلی از توسعه
اقتصادی است تا فقر و بیکاری را با نگاه به حقوق بشر ،دموکراسی و آزادی مدنی برای هریک از شهروندان
ریشه کن کند ( .)Esposo Guerrero, 2010

از نظر فرهنگی ،جهانی شدن به پاک کردن هویت دیگر جوامع برای تحمیل فرهنگ کشورهای محور ،به
ویژه آمریکا ،متهم می باشد .محمود اعوده ابراز داشت که جامعۀ عرب تحت تهاجم فرهنگ همبرگر قرار دارد
و وسایل نوین تهاجم ،غذا و تغییر عادتهای غذایی اعراب است .وی این تحول در عادتهای غذایی را به
تغییرات در قشربندی اجتماعی و افزایش شکاف اجتماعی پیوند می دهد .بر طبق گفتۀ وی ،والدین و فرزندان
نه تنها خوراک همانند ندارند بلکه به خاطر تهاجم ارزشها و سنتهای غرب از واژگان یکسانی نیز استفاده نمی
کنند.
محمد عابد الجبری ،اعتقاد دارد که جهانی شدن به معنی «نابود کردن دیگری» است و برای هویتها با
ارزشهای متفاوت احترامی قائل نیست .بنابراین ،فرهنگ ،زبان و ارزشهای اعراب از ناحیۀ جهانی شدن در خطر
جدی قرار دارد (کرانی و حافظیان.)054 :0830،این اعتقاد نیز وجود دارد که نه تنها زبان بلکه حتی هویت
اساسی نیز در معرض تهدید است.
اساساً کشمکش به این منطقه شکل می دهد .به نظر می رسد که این ادبیات چه به صورت تعمدی و چه
از سر محاسبه نادرست ،برپایۀ حضور «داالن های مرگ» و شیطان صفتی رشد می کند .در نتیجه ،به نظر می
رسد روابط بین المللی در خاورمیانه به «میدان نبرد» ،در میان«آتش و خاکستر»،و مبارزاتی که «دشمنان
همیشگی» در این جنگ«ژنرالها» هستند ،محدود می شود .این تسلط شبه انحصاری یک نبرد ژئوپلیتیک همیشه
حاضر بر ای قدرت است ،درجایی که کشورها گروگان هایی هستند که روحشان یا باید گرفته شود ،یا اینکه
یک «جناح» را در جستجوی دست نیافتنی برای ثبات استراتژیک تشکیل بدهند .حتی قدرتهای بزرگ منطقه
ای نیز یک متحد گرفتار یا «متحد آمادة جنگ» ودر بهترین حالت یک«جنگاور متحاربی صلح آمیز» هستند(کرانی
و حافظیان.)050 :0830 ،
-2-2جهانی شدن و ژئوپلیتیک
دیالکتیک بین آسیب پذیری های ژئوپلیتیک منطقه ،دولت گرایی ،دولت های رانتی منطقه ،روندهای جهانی
شدن و دموکراسی به رهبری ایاالت متحده است که آینده این منطقه را رقم خواهد زد .بحث خاورمیانه بزرگ
دارای رنگ و بوی امپریالیستی تطبیق با شرایط بومی می باشد .فرایند جهانی شدن نمی تواند در مقایسه با
ژئوپلیتیک چندان تعیین کنندة اصلی تحوالت منطقه باشد .در این بحث باید در نظر داشت همان بازی های
قدیمی بر فضای سیاسی-جغرافیایی نقش تعیین کننده دارد و روندی که نشانگر حرکت مدم و حکومت های
منطقه به سمت وحدت و یگانگی ناشی از جهانی شدن وجود ندارد بلکه حتی خطوط تمایز پررنگ تر شده
است .گرچه انقالب های دموکراتیک و آزادی خواه که نشانی از جهانی شدن در منطقه باشد دیده می شود
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ولی آیندة منطقه در فرایندی شکل می گیرد که از تعامل پویش های پیچیده جهانی شدن ،ژئوپلیتیک و اسالم
سیاسی در خاورمیانه بزرگ بوجود می آید(قاسمی.)224 :0895،
واکنش هویتی اسالم گرایان منطقه در مواجهه با جهانی شدن ،همسانی سازی جهانی شدن با امپریالیسم را
در از بین بردن ارزش های اسالمی توسط«تمدن شیطانی» (جهانی شدن)؛ به چالش کشاندن ارزش های شخصی
مسلمان (در اشتغال زنان ،مد لباس و )...؛ تأکید آن بر ماده گرایی و مصرف گرایی و ایجاد فساد از طریق
توسعه صنعت گردشگری می توان دید .این ها را از البه الی سخنان شخصیت های اسالم گرای منطقه می
توان مشاهده کرد .ضمن آنکه گزارش توسعۀ انسانی عرب در مورد ناسازگاری فرهنگ و ارزش های سنتی و
اسالمی با ارزش های جهانی شدن را مهر تاییدی بر این روند می توان تلقی کرد .بدون شک فرهنگ مهم ترین
میدان کارزار جهانی شدن و اسالم گرایی در خاورمیانه است(قاسمی .)222 :0895،در دهه های اخیر ،حرکت
اسالم گرایان مبارز ،همه گیر شده است ،شکست غلبۀ غرب گرایی به قوت گرفتن هرچه بیشتر این جریان
جدید منجر شده است .در حال حاضر ،اسالم گرایان مبارز سراسر جهان اسالم را در صورت های متفاوت،
درنوردیده اند و همانطور که مسلمانان خود توصیف می کنند با کوشش این اسالم گرایان مبارز است که
مسلمانان را به راه مستقیم اسالم بازگردانند» .منظور از بنیادگرایی اسالمی در ظهور و به نمایش گذاردن احساس
اسالمی است در جهت تکیه بر اصول بنیادین اسالمی به منظور برآوردن نیازها و پاسخ چالش های دنیای
معاصر» .صورتهای جدید اسالم مبارز در جهان عرب در قالب جماعات اسالمی ،التکفیر و الهجره و الجهاد
است(فرهنگ رجایی.)089 :0830 ،
بازیگران افراط گرای مذهبی وظیفه ای مقدس و دینی خود را شکست،و در صورت امکان ،حذف دشمنان
سیاسی و مذهبی خود وبرای دست یابی به عدالت می بیند .حرکات مذهبی خشونت را در دستور کارخود
قرار می دهد تا جامعۀ سیاسی -مذهبی را پاک نماید و رقبای سیاسی را شکست دهد ( Appleby, 2008:
.)378

موج چهارم تروریسم (از دهۀ 0995م تا کنون) حاکی از تغییرات جغرافیایی بسیار چشمگیر با تأثیرات
شدید برای اقدامات تروریستی و ضدتروریسم می باشد .چهارمین موج تروریسم ،دورة تروریسم دینی است،
اگرچه تروریسمی که محرک آن ملی گرایی است ،هنوز پابرجاست .جغرافیای اهداف و اعتقادات تروریست
های مذهبی ،ارتباطات بین المللی را در می نوردد(فلینت.) 202 :0892 ،
جنگ علیه ترور از واژه های ژئوپلیتیکی بسیار مهم است چرا که به طور مستقیم علیه کشورهایی که متهم
به حمایت از گروه های تروریستی و شبکه های مرتبط با آنها هستند به کار می رود .بنابراین از نظر ژئوپلیتیکی
اقدام آمریکا حاکی از تصمیمی فرامرزی است که تهدیدی برای اصول مهمی که بر عدم مداخله و اقتدار ملی
تأکید دارند ،می باشد( .برادن و شلی.)30-36 : 0838،
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به طور خالصه می توان گفت :جهانی شدن هرچند به طور محدود ،منجر به همگرایی شده ،اما در نگاه
کالن ،موجب افزایش روند واگرایی در میان کشورهای خاورمیانه و وابستگی فزاینده به کشورهای پیشرفتۀ
صنعتی گردیده است(قنبری.)36-95 :0836 ،
-2تجزیه و تحلیل
از مجموعه مطالب ارائه شده می توان مطالب زیر را درخصوص منطقۀ خاورمیانه به صورت طبقه بندی
شده بیان نمود:
منطقۀ خاورمیانه محل تالقی سه قارة بزرگ و اصلی جهان می باشد که این موقعیت ممتاز در مکان دیگری
وجود ندارد .اتصال به سه قارة بزرگ جهان زمینه ساز اهمیت دوچندان این منطقۀ ارتباطی بوده و می باشد.
خاورمیانه محل برخورد استراتژی های بری و بحری بوده و این امر خود باعث اهمیت استراتژیک آن شده
است.
این بخش از جهان به دلیل تنوعات و شکاف های فرهنگی ،دینی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی وضع بی ثباتی داشته
است و به این دلیل و به درستی نام کمربند شکننده بر آن اطالق شده است؛ می توان اظهار کرد که پرمشکل
ترین و بی ثبات ترین منطقه جهان ،خاورمیانه می باشد.
جهانی شدن ،فشردگی مکان و زمان ،سیال شدن فضای قدرت ،افزایش آگاهی ها ناشی از انقالب ارتباطات
و اطالعات که در اشکال بهار عربی یا بیداری اسالمی نیز دیده می شود زمینۀ ظهور بازیگران جدید و جریان
های افراط گرا همانند داعش و سایر افراطیون شده است و ارمغانی جز بی ثباتی و درگیری و تنش را برای
منطقه به همراه نداشته است .جهانی شدن اغلب در این منطقه با تردید همراه بوده و واکنش ،مقاومت و درگیری
را در خاورمیانه به خود دیده است.
خاورمیانه به دلیل ماهیت شکنندگی و بی ثباتی آن ،همواره در طی تاریخ دخالت های خارجی را در پی
داشته است .مهمترین استراتژی های ابرقدرت هایی همانند انگلیس ،شوروی سابق ،روسیۀ کنونی و مخصوصاً
ایاالت متحده برای این منطقه از جهان تدوین شده است .از استراتژی هایی همانند کانتین منت ،ژاندارم منطقه،
دولت های یاغی ،محور شرارات ،مهار دوجانبه ،خاورمیانۀ بزرگ ،نیروهای واکنش سریع ،سیتووسنتو ،نظم
نوین جهانی و غیره همگی مرتبط با منطقۀ خاورمیانه است؛ فرایندی که برای سایر مناطق جهان کمتر اتفاق
افتاده است.
معادالت سیاسی -امنیتی خاورمیانه توسط قوانین و قواعد ژئوپلیتیکی تعیین می شود نه فرایندهای مرتبط
به همگرایی ناشی از جهانی شدن .شاید بتوان بیان نمود که تنها در خاورمیانه -و نه جایی دیگری -جهانی
شدن نتیجۀ عکس داده و منازعات ،درگیری ها و جنگ های داخلی محصول جهانی شدن بوده ونه صلح،
آرامش و افزایش وابستگی ها؛ البته همۀ این عوامل خود بیشتر رنگ و بوی ژئوپلیتیکی نیز داشته اند.
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ظهور گروهه ای افراط گرا و به اصطالح اسالم گرا حاصل تغییر نظام جهانی از دوقطبی و حکومت
محوری به سمت چند قطبی شدن و چند محوری شدن است .داعش و امثال آن نتیجۀ سیاست های غلط
جهانی ،منطقه ای و بهره برداری از شکاف ها و تنوعات دینی وقومی توسط قدرت های جهانی و منطقه
ای و عدم همکاری و تحمل قدرت های منطقه ای است .به عالوه ،اسالم هراسی ،تخریب اسالم به دلیل
فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد می تواند یکی از دالیل در میان موارد مختلف برای ظهور اینگونه
افراط گرایی ها باشد .تالش ایاالت متحده در جهت مقابله با اسالم ،خطر کمونیسم ،ملی گرائی های همانند
حزب بعث و ناصریسم در منطقه نیز به اینگونه موارد اضافه می شود.
بغیر از اهمیت خاورمیانه و دالیل گوناگون برای بی ثباتی سیاسی -امنیتی ،باید خاطر نشان ساخت تنها
از طریق راه حل های سیاسی می توان مشکل خاورمیانه را حل و فصل نمود .مدل های حکومتی همانند
فدرالیسم ،مردم ساالری مبتنی بر دین ،پذیرش اقلیت ها ،افزایش و ارتقاء تحمل گروهای مذهبی و دینی
از همدیگر ،تعامل و گفتگو ،ایجاد ارتباط و رفت و آمدهای اجتماعی و سیاسی در کشورهایی همانند
عراق ،سوریه ،بحرین ،یمن ،لیبی و غیره مناسب تر و بهتر از راه حل های نظامی و دیکتاتوری سابق
درجهت حل بحران خواهد بود و ثبات و آرامش سیاسی در این کشورها را به دنبال دارد.
-6نتیجه گیری
خاورمیانه و جهان عرب در طی سال اخیر آبستن حوادث مختلف سیاسی و تغییر رژیم بوده است .در این
زمینه ،جهانی شدن تاثیراتی بسزایی داشته است .برخی معتقدند که تاثیر اینترنت و فیس بوک بسیار زیاد بوده
است .جهانی شدن زمینه تقویت ملی گرائی در خاورمیانه و در مقابل با حکومت های مستبد و دیکتاتور را
فراهم کرده است؛ برخی معتقدند که در دوران پست مدرنیسم و در عصر جهانی شدن قوی ترین صداها مربوط
به ملت ها می باشد که در خاورمیانه این جریان به خوبی مشاهده گردید .اصلی ترین نیروی ساختار زدا در
نقشه سیاسی و جغرافیای سیاسی خاورمیانه ،ملی گرائی بوده که براساس تقسیم بندی پنجگانه از ملی گرائی،
از جمله نیروهای آزادی بخش می باشد .ملت های خاورمیانه و جهان عرب در جریانات بهار عربی آشکار
کردند که جهانی شدن زمینه بیداری سیاسی-دینی آن ها و افزایش آگاهی آن را با امکانات و فنأوری های
ارتباطات و اطالعات فراهم کرده و آن ها نگران سرنوشت خویش بوده اند .در این زمینه برخی ها توانسته اند
به مثابه نیرویی از پایین به باال و با همراهی برخی از شرایط ژئوپلیتیکی در مقیاس جهانی و منطقه ای رژیم را
تغییر داده و جغرافیای سیاسی منطقه را با تحول بنیادین مواجه کنند.
جهانی شدن در خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سایر مناطق مثالً اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی توسعه
چندانی نداشته است ولی در مقایسه با گذشته تغییرات بسیار وسیعی انجام شده است؛ این یک واقعیت است
و نمی توان آن را انکار کرد .در تعریف جهانی شدن به مثابۀ پهن شدن و بازشدن مثل یک پتو ،بتدریج این
جریان در کشورهای خاورمیانه ،شهرها و روستاهای آن ،در میان گروه های سنی مختلف نظیر جوانان ،افراد
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پیر و زنان و مردان تاثیر گذار بوده است و به همین دلیل و ارتباطات بین انسان ها ،کاالها ،و مخصوصاً اندیشه
و تضعیف مرزها ،تحوالتی در معادالت بین الملل و در داخل کشورهای منطقه صورت گرفته است .ژئوپلیتیک
پسانوگرا نیز معیاری برای تحلیل است .کشورهایی که طبق تعریف جرج دبیلو بوش در باشگاه ایاالت متحده
بوده و با ایاالت متحده بوده اند؛ به رغم تاثیرات ناشی از سرایت بهار عربی  -در این زمینه می توان به کشور
بحرین اشاره نمود -توسط ایاالت متحده و رژیم سعودی حمایت شده و در مقابل مقاومت مردم و نیروهای
مردمی و مردم ساالری حمایت از قدرت آنان  -آل خلیفه -صورت گرفته است .حرکت به سوی حکومت
های دمکراتیک تر در جهان عرب ،در بسیاری از موارد به قدرت یافتن شیعیان و فضای مانور بیشتری برای
ایران در خاورمیانه منجر خواهد شد .این برخالف معادالت ژئوپلیتیک و منافع ایاالت متحده خواهد بود.
برعکس این جریان می توان به لیبی اشاره کرد که کشوری یاغی بوده و برعلیه ایاالت متحده بوده و در نتیجه
ژئوپلیتیک پسانوگرا طبق تعریف پیروز مجتهدزاده به کمک نیروهای ساختارزدایی در چارچوب جهانی شدن،
آزادی خواهی و مردم ساالری آمد و بر قدرت نفتی رژیم قذافی چیره گردید .تغییر رژیم می تواند به صورت
بیرحمانه و یا اینکه بتدریج صورت گیرد و هم چنین تحمیلی یا اینکه از درون توسعه یابد .جهانی شدن صلح
و آرامش ،موفقیت و توسعه در خاورمیانه بغیر از عامل نفت ،حکومت های خودکامه و دیکتاتور متاثر از یک
عامل بسیار ماندگار استراتژیکی -ژئوپلیتیکی یعنی روابط عرب اسراییل نیز هست.
برای آینده منطقه خاورمیانه پیش بینی هایی صورت گرفته که مبتنی بر عقالنیت اقتصادی ،صلح ،دموکراسی،
همکاری و سود دوجانبه و موفقیت کلی منطقه بوده است .انتخابی که برای منطقه وجود داشته بین دو مورد
ادغام در اقتصاد جهانی ،صلح و موفقیت یا ادامه منازعات و عقب ماندگی می باشد .این فقط یک نظریه نیست؛
بلکه به واقعیت تبدیل شد زمانی که سیاستمداران و صاحبان حرف و مشاغل و مسئوالن شرکت های چندملیتی
به سفر جهت تحقق این خوش بینی دست زدند .اما این آرزوها عمر بسیار کوتاهی با بازگشت به جنگ داشت.
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آینده پژوهی تأثیر اندیشه های دینی بر تحوالت خاورمیانه وپیامدهای آن
سعید رضا خلخالی ،5دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
عزت اله عزتی ،استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
عبدالرضا فرجی راد ،دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

چکیده
ادیان یکی از نیروهای اساسی در جهـان امروز هستند و تـوانایـی ویـژه ای بـرای ایـجاد «تغـییر سیستمی»
دارند ،آنها بـه پیـروان خود انگیـزه میدهنـد و به عنوان متغیری اساسی باعث ورود بازیگران جدیدی در
عرصه جهانی شده اند .منطقه خاورمیانه به علت داشتن مرزهای نامتجانس سیاسی ،نگرش های بعثی ،ملی
گرایانه ،عروبت و جنبش های اسالمی و تضادهای انسانی از یک سو ،و حضور کنشگران فرامنطقه ای از سوی
دیگر ،از ابتدای قرن بیستم تاکنون محل نضج و سازماندهی گروههای بنیادگرای اسالمی بوده است .این پژوهش
درصدد آن است تا با استفاده از رهیافت های واقع گرایی و هویت و با طرح دو سناریو با عناوین ،آینده محتمل
و آینده ممکن ،به این پرسش پاسخ دهد که؛ آیا اندیشه های دینی و برساختن هویتی جدید از آن ،باعث
سازماندهی گروههای بنیادگرای اسالمی در منطقه شده است؟ یافته ها نشان می دهد ،اندیشه های دینی
کنشگران منطقه ای ،که تبدیل به ایدئولوژی شده است ،باعث گردیده ،استفاده از دین برای اهداف و مقاصد
سیاسی ،یکی از شگردهای گروههای بنیادگرا در خاورمیانه شود .نتیجه آنکه؛ دو آینده برای این منطقه پیش
بینی می شود؛ یکی پیروزی ایدئولوژی افراطی ،که در این صورت جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد
و دوم ،پیروزی ایدئولوژی شیعی که تغییر در توازن ژئوپلیتیکی خواهد داشت که در هر دو حالت ،این تغییرات
پیامدهای جهانی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :ایدئولوژی دینی ،هویت ،بنیادگرایی ،خاورمیانه
 -5مقدمه
جهان امروز در حال تجربه دوران جدیدی است که دو عنصر ،نقش اساسی را در این دوران بازی می کنند.
یکی تغییر و دیگری بحران ،که هر دو ،عنصر اصلی و پایدار جهان امروز به شمار می روند .این تغییرات و
بحران های پیش رو ،تصمیم گیری درباره نحوه تعامل با این جهان متغیر و بی ثبات را برای سیاست گذاران
Email: Khalkhali87@yahoo.com
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و استراتژیست ها بیش از پیش دشوار ساخته است( عبداله خانی ،0835 ،پیشگفتار) ،چرا که اداره حکومت ها
را دچار دگرگونی سریع نموده است و تغییرات واقعی انسانی در حال رخ دادن می باشد( تافلر.)4 ،0834 ،
ناگفته پیداست که دگرگونی های انسانی ،زمینه ساز ایجاد بحران ها می شود و اینگونه بحران ها ،غافل گیری
استراتژیک را به دنبال خواهد داشت که ،پیامدهای وخیمی برای حکومت ها ،نظام اجتماعی و مناطق جغرافیایی
داشته و خسارات فراوانی را وارد می کند(حاجیانی.)0895،94 ،
در تحوالت دنیای معاصر ،متغیرهای متفاوت و متعددی وجود دارند که به ایجاد این بحران ها دامن می
زنند و باعث شکل گیری سیاست های جدیدی در مواجه با بحران ها می شود .از جمله ی این متغیر ها که
زمینه ساز بحران در منطقه خاورمیانه شده است ،دین و اندیشه های دینی بوده است .هر چند که؛ اساسا نظام
بین الملل از قـرن هفدهم میالدی ،ماهیتـی غیـردینی داشتـه و کمتـر به مقولـه دیـن توجه کرده است ،اما
باید دیـد که چـگونـه دیـن بـه فـرضیههای جدید و مفهـومسازی های نویـن بـرای تبییـن صلـح ،تعـارض،
همـکاری ،رقـابـت ،اتحـاد و ائتالف ،منافـع ملـی و غیره کمک میکنـد .همچنین ،اندیشمندان در حوزه روابط
بین الملل و ژئوپلیتیک ،چگونه نقش دیـن را در نوشته های خود مفهوم سازی می نمایند؟ برای پاسخ به این
سئوال باید با رویکردهای متفاوت به موضوع دین نگریسته شود و رهیافت های متنوعی را مورد توجه قرار
داد(قوام.)0-9 :0898،
این پژوهش ،درص دد است تا با نگرشی واقع گرایانه ،به بررسی نقش دین در یکی از مناطق پرآشوب
جهان ،یعنی خاورمیانه بپردازد و با طرح دو سناریو ،به تحلیل جریانات دینی موجود پرداخته و بر مبنای سناریو
های طرح شده نسبت به نتیجه گیری و پیش بینی آینده اقدام نماید .سناریوهای مورد نظر این پژوهش ،به
شرح زیر طرح می گردند:
سناریو اول با عنوان؛ "آینده محتمل" بیان می دارد که؛ در صورت تفوق ایدئولوژی بنیادگرایی ،تغییر بنیادین

در چارچوب های سیاسی – امنیتی منطقه ایجاد خواهد شد.

سناریو دوم با عنوان؛ "آینده ممکن " بیان می داردکه ؛ در صورت تفوق ایدئولوژی اصالح گرای دینی،
توازن نسبی و موجود در منطقه حفظ خواهد شد و منطقه به سمت ثبات پیش خواهد رفت.
با توجه به طرح این دو سناریو ،در این پژوهش ،ضمن اشاره به ریشه ها و دالیل ظهور اندیشه های دینی

و سازماندهی بنیادگرایی اسالمی؛ به پیامدهای برخاسته از این اندیشه ها در خاورمیانه پرداخته خواهد شد.
-4مبانی نظری:
دین یکی از نیروهای اساسی جهـان اجتماعی است که نمـیتوان آن را صرفاً «متغیری حذف شده» 0فـرض
کرد .از آنجـا که ادیـان از مـرزهـای دولتـی فـراتـر میرونـد ،تـوانایـی ویـژهای بـرای ایـجاد «تغـییر
سیستمی» دارند ،آنها بـرهمـه نهادها و ایدههای جامعـه تأثیـر میگذارند و بـه پیـروان خود انگیـزه میدهنـد.
- Omitted variable
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دین ،تأثیری واقعی بر مفاهیـم در اکثرحوزهها خواهد داشت ،از جمله اینکه ،بازیگران سیاست جهانی چه-
کسانی هستند ،چه چیـزی میخواهند .همچنین دین میتواند ،هویت قومی  -ملی را تقویتکنـد ،یا حتی یک
ملت را از هم جـدا سازد وسرانجام ،دین میتواند با شکلدهی به ساختارهای شبکهای ،یا تأثیـر بر ارزشها و
انگیزههای سیاسـی ،بر سیاست تأثیر بگذارد .بازیگران مذهبی میتوانند محاسبهگر و راهبردی باشند و درعیـن
حال از ذات مقـدسالهی نیز الهام بگیرند .همچنیـن ،محاسبات متـعارف قدرت و اهداف مذهبـی میتوانند
بهطور همزمان در داوریها درباره ائتالف و اختالف ایفای نقـشکننـد( قوام .) 4-0898،25،از منظر واقع
گرایانی چون کنت والتـز دین دارای ویژگی هایی است که باعث توزیع قدرت و سازماندهی بین واحدهای
آن می شود( ،)Walts،1979: 82مقوله هایی که در آن دین ،از اهمیتی برخوردار است عبارتند:
 اصل نظمدهنده نظام بینالملل؛
 توزیع قدرت؛
 منافع؛

 هویت و برساختن آن.
مفهوم بنیادگرایی به معنای شالوده ،اساس و پایه است .معادل این واژه در زبان عربی «االصولیه» است که
به معنای بازگشت به اصول و مبانی به کار میرود(هی وود ،اندرو .)490 ،0859 ،این مفهوم به لحاظ ریشهیابی
تاریخی ،نخستین بار ،در اوایل قرن بیستم ،در امریکا و دربارهی گروهی از مسیحیان پروتستان به کار رفته
است که با اعتقاد به وحیانی بودن واژگان و عبارات کتاب مقدس مسیحی ،بر عمل به مضامین آن تأکید کرده
و همچنین نگرش مدرنیسم غربی به دین را رد میکردند( بابی سعید .)25 ،0835 ،همچنین جریان بنیادگرایی،
خودش را متولی «بنیادهای مذهبی» میداند .این جریان ،بیانیه اجتماعیاش این است که میخواهد بر دنیایی
بربشورد که دارد بنیادهای مذهبی او را از بین میبرد .مسئله این جریان این است که بنیادهای مذهبی دارد از
بین میرود(فراستخواه .)0 :0894،در همین راستا ،بنیادگرایی اسالمی نیز ،به معنای پایبندی بر اصول بنیادین
اسالم است .پیشینه بنیادگرایی اسالمی به سید جمال الدین اسدآبادی و پس از آن ،جنبش اخوان المسلمین
مصر به وسیله حسن البنا ،سیدقطب ،محمد قطب و دیگران که در آنزمان به وسیله حکام مصر شدیداً سرکوب
شدند ،باز میگردد ،که بیشتر شکل مبارزه با استعمار را داشت( لفرایی .)0836 ،برای مثال در مصر و دیگر
کشورهای عربی به خصوص بعد از شکست اعراب در جنگ با اسرائیل به صورت بعثی و اخوانی ،در افغانستان
به شکل طالبان و القاعده و در سوریه و عراق به شکل داعش نمود پیدا کرده است).(https://fa.wikipedia
-9روش پژوهش
این پژوهش ،یک بررسی توصیفی و تحلیلی است که هدف از انجام آن ،توصیف ویژگی های منطقه
خاورمیانه و ریشه یابی علل سازماندهی بنیادگرایی اسالمی در این منطقه با استفاده از منابع مرتبط ،برای ارائه
تحلیلی منطبق با اطالعات دریافت شده می باشد که ،با بهره گیری و تلفیق نظریه های مرتبط که شامل ،نگرش
238

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

واقع گرایان نسبت به دین و مفهوم هویت و برساختن آن می باشد ،به دنبال ساخت یک چارچوب نظری
جهت رسیدن به نتیجه می باشد .همچنین با بهره گیری از روش سناریو نویسی و ارائه دو سناریوی؛ محتمل
و مطلوب سعی دارد تا تصویری از آینده نمایان کند .باید اشاره داشت که؛ سناریوهـا برای تحلیـل روندگذشتـه
و پیشبیـنی آینده کاربـرد دارند(حاجیانی.)0895،005،
-2خاورمیانه و ریشه یابی دالیل بنیادگرایی
سرعت فزاینده تحوالت در منطقه خاورمیانه و انتقال این منطقه به کانون محوری مسائل نظام بین الملل،
از جمله پدیده هایِ مهم قرن بیست و یکم می باشد که ،کلیه بازیگران سیاسی و به ویژه کشورهای حاضر در
منطقه را تحت تأثیر قرار داده است( بوزان و ویور .)0 ،0833 ،به لحاظ تاریخی خاورمیانه چهارراه پیوند دهنده
امپراتوری ها ،دودمان ها ،فرهنگ ها و ارزش ها در زمان صلح و جنگ کسانی بوده است که راه های دسترسی
به سرزمین های حیاتی و راه های آبی تجاری را در اختیار داشته و این نیروی قدرتمند را به کار برده و فرصت
های چشمگیری را تصاحب می کرده اند(  .)kemp,1997:11به گفته هرودوت ،خاورمیانه ،زون محور

جغرافیایی از سرزمین آفریقا – آسیایی است که از شمال آفریقا تا حاشیه های غربی چین کشیده شده است و
کمربندی سرزمینی است که هودگسون آن را از نیل تا اکسوس نیز می نامد( .)Hodgson,1974:50-60دیدگاه
هودگسون چند واقعیت کلیدی و متناقض را در بر می گیرد ،خاورمیانه بزرگ با میراث سه دین و مبارزه تکان
دهنده جنگ و سیاست شکل گرفته است(کاپالن .)050 :0894،این منطقه همیشه مورد نظر مهاجمان و قدرت
های فرامنطقه ای در قرون گذشته بوده است و از یکصد و اندی سال پیش نیز ،جذابیت های اقتصادی و منابع
طبیعی منطقه ،دخالت و تأثیرگذاری قدرت های فرامنطقه ای در امور مردمان این منطقه افزایش داد .این عامل،
خاورمیانه و بخش عمده ای از دنیای اسالم را صحنه کشاکش ها و رقابت های استعماری کرد و از سوی
دیگر ،تأثیر دلبستگی به مکاتب ها و نظریه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیگانه با منطقه ،براندیشه
نخبگان و توده مردم ،تأثیر مخرب نهاد .میراث اقوام کهن این منطقه از گذشته تمدنی ،که در بستر اسالمی رشد
یافته بود ،در این شرایط دستخوش تاراج و بی اعتنایی شد .انقالب صنعتی و سپس انقالب ارتباطات در صحنه
ابزارهای ارتباطی دهه های اخیر ،بر کیفیت و کمیت پیچیدگی های ذاتی اوضاع در این منطقه افزود .هر چه
اینگونه شاخص ها قوت می گرفت ،بر ثبات و امنیت اجتماعی -فرهنگی منطقه هم تأثیر می گذاشت ،اینچنین
بودکه ،این قلمرو به ورطه بحران ها و گرداب های سخت افتاد(موجانی،0894 ،ک) .جنگ جهانی اول ،بدون
توجه به مواد و مصالح یکپارچگی اجتماعی -فرهنگی موجود در دنیای اسالم و با ترسیم مرزهای جغرافیایی
نامتجانس ،از یک سو ،و اشغال سرزمین اسالمی فلسطین و ایجاد یک ساختار ایدئولوژیک برپایه اندیشه
صهیونیسم به نام اسرائیل ،پس از جنگ جهانی دوم ،از سوی دیگر ،باعث ایجاد ساختار ژئوپلیتیک نامتوازن در
این منطقه شد .این شرایط باعث گردید تا نگرش های بعثی ،ملی گرایانه و جنبش های اسالمی ،دستخوش
تغییراتی بنیادین گردند(همان،ک) .درحال حاضر ،درخاورمیانه ،آرایشی از دولت ها وجود دارندکه در آن ،ملت
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ها همیشه با مرزهای دولت ها منطبق نیستند .اقلیت هایی وجود دارندکه دولتی ندارند( کردها و فلسطینی ها)
و هویت های فر اگیری هم وجود دارند( اسالمی و عربی) که نقش های متعدد وگاه ضد و نقیضی بازی می
کنند .بنابراین ،انواع هویت های گوناگون( شیعه و سنی)(،عربی ،فارسی ،ترکی) و ( بنیادگرایی ومعتدل) و
موارد دیگر از این قبیل ،در حال ستیز با هم می باشند(ابراهیمی .)00 :0892،این مسائل به همراه رفتار کنشگران
برون منطقه ای باعث گردید تا زمینه های برساختن هویت از اندیشه های دینی از سوی برخی گروههای
بنیادگرا فراهم شود.
-2تجزیه و تحلیل
در یک تجزیه و تحلیل نهایی ،می توان چنین بیان داشت که؛ تمایل به مشارکت سیاسی در بین مردم،
درجوامع درحال توسعه و به ویژه در منطقه خاورمیانه ،همچنین ناکارآمدی برخی ساختارهای سیاسی باعث
تجدید حیات دین در عرصه سیاست بین الملل گردید.
تجربه نظام بین الملل به ویژه در دو قرن اخیر نشان داد که ،علیرغم مرزبندی های سیاسی در بین کشورها
اما ،ادیـان از مـرزهـای دولتـی فـراتـر می رونـد و تـوانایـی انگیزه دادن به پیروان خود برای ایجاد تغییری
سیستمی را دارند( قوام .)5 :0898 ،این موضوع را می توان در نظریه هانتینگتون نیز مشاهده نمود آنجا که
وی با تأکید بر نقش محوری دین در ورابط بین الملل ،اشاره می نمایدکه ،مذاهب نقش اصلی را در تنش های
آینده در گسل های تمدنی دارند و تعیین کننده شکاف های تمدنی ،مذاهب هستند .وی به طور آشکار ،انگیزه
مذهبی را عامل مؤثری برای شورش های فعالیت بنیادگراهای اسالمی معاصر می داند(.)Huntington,1991

درحقیقت زمانی که مرزهای رسمـی با مرزهای قومی یـا مذهبی که تعییـن کننده هـویت های سیـاسی هستنـد
همخوانی ندارند ،آشفتگی و بی نظمی ایـجاد خواهد شد(.)Miller،2007
این موضوع برای آندسته از کنشگران که فاقد شناسایی از سوی نظام بین الملل می باشند ،در قالب ساختن
هویت جدید نمایان خواهد شد .چرا که داشتن هویت ،خود باعث شناسایی می گردد و هویت دینی قدرت
انسجام دهی باال و قابلیت شناسایی مناسبی دارد .همانگونه که طرح شد،کاستلز نیز ،معتقد است که ،کنشـگرانی
که در اوضاع و احـوال یـا شرایطی قرار دارند که از طـرف منطق سلطـه بی ارزش دانستـه می شوند ،درصدد
ساخت هویت دفاعی در قالب ایدئولوژی ها و نهادهای مسلط می باشند( کاستلز .)0835،24،همین نگرش را
می توان در رفتار کنشگران دینی در منطقه خاورمیانه مشاهده نمود و زمینه تبدیلِ اندیشه های این کنشگران،
به ایدئولوژی را فراهم نمود .در همین راستا ،ایدئولوژی به نوعی ،دین امنیتی شده است و استفاده از دین برای
اهداف و مقاصد سیاسی یکی از شگردهای گروههای دینی است( .)Carsten&waver,2000:226رویکرد
بنیادگرایی اسالمی نیز ،که خودش را متولی «بنیادهای مذهبی» میداند با استفاده از ایدئولوژی خود ،سعی دارد
بر دنیایی غلبه کندکه از نگرش او ،در حال از بین بردن بنیادهای مذهبی او می باشد .این موضوعات در اواخر
قرن نوزدهم میالدی و با سقوط امپراطوری عثمانی در خاورمیانه نمایان شد .چرا که در آن ایام و با توجه تغییر
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نقشه سیاسی منطقه ،موجی از بحران های اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی به وجود آمد و زمینه ساز جریان
های؛ ملی گرایانه ،بعثی ،و جنبش های اسالمی شد .هریک از این جریان ها ،با توجه به بحران های موجود
در منطقه ای خاص ،نضج گرفت .به طور مثال ،اخوان المسلمین در مصر و به دنبال مباحث ملی گرایانه و
عروبت و نفوذ کمونیسم به شمال افریقا ،طالبان در جریان حمله شوروی به افغانستان و در جهت مبارزه با آن،
القاعده در افغانستان ،عربستان ،یمن و در این اواخر در عراق ،و در جهت مبارزه با جریان سلطه و داعش ،در
عراق و سوریه در جهت احیای هویت دینی و خالفت اسالمی مورد نظر پدید آورندگان آن.
الرنس،کاستلز ،هوفر ،اسپوزیتو ،رایس بورود ،امرسون و هارتمن و ...در زمینه شناسایی عملکرد و رفتار
این گروهها کار کردهاند و هفده خصیصه از جریان های بنیادگرا را به شرح زیر چنین مطرح نموده اند :
 .0رادیکالیسم .2 ،افراطگرایی دینی .8 ،تمامیتخواهی یا توتالیتاریسم یا دین به عنوان یک حقیقت تمام
برای کل جامعه .4 ،مطلقگرایی .0 ،خشونت .6 ،عنصر سلفی .5 ،هویت بازگشتی .3 ،مردساالری که جزو
ویژگیهای غالب آنها است .9 ،رهبری کاریزما .05 ،پوپولیسم در سیاستها و راهبردها .00 ،انحصارگرایی و
مشکل داشتن با کثرتگرایی و حتی شمولگرایی.02 ،ادغامگرایی دین و حکومت و مشکل داشتن با تفکیک
قلمرو نهادها و تخصصی شدن و تمایز اجتماعی .08 ،انقالبیگری در مقابل رفورم .04 ،موعودگرایی.00 ،
سازماندهی .06 ،تکفیر .05 ،ارهاب.
با توجه به خصیص های ذکر شده ،عملکرد گروههای موجود در خاورمیانه ،بنیادگرایی است و تعبیر عام
برای این جریانها ،همان بنیادگرایی مذهبی می باشد که ،تعابیر هفده گانه ،انواع گرایشها و عملکردهای آنها
را نشان میدهد( فراستخواه .)5 :0894،بنیادگرایی اسالمی درسالهای اخیر ،با اتکا به ایدئولوژی دینی ،توانسته
است نسبت به جذب ناراضیان اهل سنت ،عشایر منطقه ،بهره مندی از جریان های طریقت ،عناصر فرومانده
از نظام های سیاسی قبلی همچون ،حزب بعث و مردمانی از طبقات اجتماعی مختلف را جذب نموده و با بهره
گیری از واژه مقدس جهاد ،نسبت به سازماندهی خود اقدام نمایند .بعد جغرافیا نیز به کمک این جنبش ها آمد
و تمامی این گروهها در مناطق جغرافیایی ،با قابلیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ،گرد هم آمدند .در
حقیقت از ویژگی های قابل اعتنای این گروهها ،به کار بستن مهارت هایی است که مدیران این پروژه در
اجرای آن به دلیل اشراف بر جغرافیا ،فرهنگ ،تاریخ و زبان منطقه دستی توانا دارند( موجانی.)058 :0894،
باید اذعان نمودکه؛ بنیادگرایی اسالمی با ویژگی های مطرح شده ،قطع نظر از انواع و اقسام آن ،به عنوان یک
جریان نظامی -مذهبی و تأثیرگذار در عرصه جهانی و معادالت بین المللی تبدیل شده است( علی بخشی:0894،
.)06
با این توصیفات و با یک نگاه اجمالی جهت رسیدن به سناریوهای مطرح شده ،باید اذعان نمود که ،در
حال حاضر ،خاورمیانه ،شاهد تقابل دو نیروی اسالمی کامال قدرتمند و البته متمایز است که در منطقه پخش
شده است .یکی ایرانی و شیعی ،و دیگری عرب و سنی است که ،هر دو بر سر اعمال کنترل منطقه و ایفای
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نقش سرکردگی در منطقه ،منازعه دارند( فولر .)022 :0858،اما ایدئولوژی سنی با بهره گری از واژه جهاد به
دنبال احیای خالفت مورد نظر خود می باشد در حالیکه ایدئولوژی شیعی دارای تفاوت در این زمینه می باشد

و آن" ،باب اجتهاد" است که زمینه یک رهیافت خالق و آینده نگر ،نسبت به تفسیر اسالم را دارد و این همان
مالتی است که منطقه به آن نیاز دارد .یعنی به روز کردن قوانین اسالم در جهت تحقق اسالم معتدل و مطلوب
جامعه(فولر.)800 :0858،
موارد مطرح شده چنان می نماید که منطقه با دو چشم انداز؛ «آینده محتمل» و «آینده ممکن» روبروست
که هر کدام از این چشم اندازها ،پیامدهای خاص خود را در برخواهد داشت که در نتیجه گیری به آنها اشاره
خواهد شد.
-6نتیجه گیری
می توان اینگونه نتیجه گرفت که؛ منطقه خاورمیانه در حال زایشی جدید و به بیانی علمی تر ،در یک پیچ
تاریخی قرار دارد .این موضوع ریشه در بحران عمیق فرقه ای ،اجتماعی ،قومی ،فرهنگی و مذهبی دارد.
کنشگران منطقه ای به دنبال قلمروسازی برای خود می باشند تا نفوذ خود را توسعه دهند و یکی از متغیرهای
کلیدی آنان ،استفاده از دین و مذهب در جهت نیل به اهداف می باشد .در این بین ،کنشگران ایدئولوژیک،
بیش از دیگران سعی در سازماندهی سیاسی فضای خاورمیانه را دارند .خاورمیانه در حال حاضر در سیالیت
بین سه نوع ژئوپلیتیک قرار داردکه هر سه ،ویژگی ایدئولوژیک دارند و شامل؛ ژئوپلیتیک شیعی(به نظرنگارنده
دارای ایدئولوژی معتدل) ،ژئوپلیتیک اخوانی(دارای ایدئولوژی بنیادگرا) و ژئوپلیتیک سلفی( دارای ایدئولوژی
افراطی) می شود .الزم به توضیح است علیرغم اختالفات عمیق در ژئوپلیتیک اخوانی و سلفی ،در حال حاضر
با هم متحد می باشند .در این بین ایدئولوژی سلفی – اخوانی ،با بهره گری از مبانی اعتقادی خالفت و عوامل
بیان شده در فرآیند این پژوهش ،توانسته است نسبت به سازماندهی خود اقدام نماید .اگر بخواهیم به چگونگی
سازماندهی این گروهها بپردازیم ،دالیل تأثیرگذار زیر از مهم ترین آن می باشد:
 بازیگران منطقه ای؛

 بازیگران فرامنطقه ای؛

 بسترهای تأثیرگذار قومی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی؛
 توان ذاتی در جهت سازماندهی نیرو.

حال باید دید ،آینده محتمل و ممکن در منطقه ،با توجه به سناریوهای مطرح شده چه می باشد .به نظر می
آید در آینده محتمل ،ایدئولوژی سلفی با پشتیبانی برخی کشورها ،همچون اسرائیل به دنبال پیروزی در نبرد
منطقه ای باشد ،اگر چنین شود ،جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد برخی کشورها
تجزیه خواهند شد ،چرا که عربستان نمی خواهد مدیریت منطقه به دست ایدئولوژی رقیب بیافتد و به همین
دلیل از همه ابزارها از جمله ارتباط نزدیک اطالعاتی با اسرائیل استفاده می نماید تا آینده محتمل مورد نظر
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خود را رقم بزند .در همین راستا ،احتمال می رود با شکست داعش در منطقه ،القاعده که در این ایام و با بهره
مندی از تندروی های داعش ،وجهه معقولی را از سوی طرفداران خود بدست آورده است ،مجددا نقش
محوری را در منطقه برعهده گیردکه در این صورت ،منطقه در بی نظمی خود باقی خواهد ماند اما تاکتیک های
آن تغییر خواهد کرد.
در سناریوی دوم که ،آینده ممکن تلقی می گردد ،به نظر می رسد ،مدیریت منطقه به دست جریان اسالم
گرای معتدل و معقول شیعی بیافتد که دارای ضریب نفوذ باال در منطقه می باشد و علیرغم درگیری های متعدد،
توانسته است ،مدیریتی مناسب را اعمال نماید .در صورت تحقق این سناریو که به نظر ممکن می باشد ،منطقه
توسط کشور قدرتمند ایران مدیریت خواهد شد ،موضوعی که ،در ماههای اخیر و از مواضع قدرتهای فرامنطقه
ای به وضوح تایید آن مشاهده می شود .درصورت تحقق این سناریو ،منطقه حداقل در چند سال آینده از خطر
تجزیه در امان خواهد بود .یعنی مرزهای سیاسی تغییر نخواهد کرد اما احتمال تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی بسیار
زیاد است .یعنی همانند عراق که ،مرزهای سیاسی اش ،بر مبنای مرزهای گذشته تعریف شده است اما ،در
داخل خود ،تقسیم قدرت دارد که شامل ،اقلیم کردستان در درون مرزهای سیاسی عراق می شود ،در حقیقت
عراق تجزیه ژئوپلیتیکی شده است .این الگو می تواند درباره دیگر کشورها نیز عملیاتی شود.
در یک نتیجه گیری نهایی می توان بیان داشت که ،دین و ایدئولوژی دینی نقش محوری در سازماندهی
سیاسی فضا در خارومیانه دارد و هرگونه تحولی در آینده نیز حول محور این مبحث شکل خواهد گرفت.
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راهبرد خاورمیانهای آمریکا پس از پیدایش داعش
رضا خلیلی ،5استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده
استفاده ابزاری از تروریسم ،به ویژه با صبغه دینی آن موضوع جدیدی در تاریخ تحوالت سیاسی -اجتماعی خاورمیانه
نیست و سابقهای دیرینه دارد ،اما در این میان گروه تروریستی -تکفیری «دولت اسالمی عراق و شام» (داعش) یا «دولت
اسالمی» پدیدهای جدید و نوظهور است که پیدایش و گسترش قلمرو فعالیت آن آثار و پیامدهای بسیاری را نه تنها برای
کشورها و مردم منطقه ،بلکه حتی برای جهان در بر داشته است .در واقع ،تروریسم به سبک داعش موضوعی است که
بسیاری از مناسبات سیاسی -اجتماعی بین بازیگران منطقهای و همچنین حامیان فرامنطقهای آنها را دگرگون کرده است.
بنابراین همچنان که راهبرد هر یک از کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده ،بر راهبرد قدرتهای بزرگ ،به ویژه
ایاالت متحده آمریکا نیز تأثیر داشته است .بر این اساس ،مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیدایش
و گسترش قلمرو فعالیت داعش چه تأثیری بر راهبرد خاورمیانهای آمریکا داشته است؟ در پاسخ به این پرسش ،ضمن
مروری بر دیدگاههای مختلف نسبت به موضوع و اهداف و راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه قبل از پیدایش داعش،
میکوشیم نشان دهیم که ظهور این پدیده باعث تحقق راهبرد آمریکا در خاورمیانه شده یا به عبارت دیگر ،پیدایش داعش
پتانسیل های بسیاری را برای تأمین اهداف و منافع آمریکا در این منطقه ایجاد کرده است .این فرضیه را با استفاده از
اسناد و منابع کتابخانهای موجود و همچنین بهرهگیری از رویکردها و تحلیلهای آیندهپژوهی مورد بررسی قرار میدهیم.
واژگان کلیدی :داعش ،خاورمیانه ،آمریکا ،راهبرد ،نظم منطقهای

 -5مقدمه
با وجود اینکه داعش در یک بستر تاریخی و اجتماعی خاص شکل گرفته است و به هیچ وجه نباید آن را
جریانی بدون ریشه و سابقه تلقی کرد ،اما از وقتی با گسترش فعالیت و اعالم موجودیت رسمی و علنی و به
ویژه با رفتارهای غیرانسانیاش موجبات تعجب و تحیر همگان را برانگیخت ،هر یک از کشورهای منطقه یا
قدرتهای بزرگ که به نحوی با آثار و پیامدهای شکلگیری آن مرتبط بودهاند ،موضع و راهبرد خود را در
قبال آن مشخص نموده و سعی کردند در عین مقابله با تهدیدهای ناشی از آن ،از فرصتهایش نیز در راستای
اهداف منطقهای و بینالمللی خود استفاده کنند.
1
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برجسته شدن تروریسم به سبک داعش مسئلهای است که بسیاری از مناسبات سیاسی -اجتماعی بین
بازیگران منطقهای و همچنین حامیان فرامنطقهای آنها را دگرگون کرده است .بنابراین ،همچنان که راهبرد هر
یک از کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده ،راهبرد قدرتهای بزرگ ،به ویژه ایاالت متحده آمریکا را نیز
تحت تأثیر قرار داده است که در این مقاله ضمن مفروض تلقی کردن اثرگذاری پیدایش داعش بر راهبرد ایاالت
متحده آمریکا ،به دنبال درک نحوه و چگونگی این اثرگذاری هستیم.
البته در مورد ارتباط میان داعش و آمریکا و تأثیر پیدایش این پدیده بر راهبرد ایاالت متحده در خاورمیانه
دیدگاههای مختلفی وجود دارد .از یکسو برخی داعش را ساخته و پرداخته آمریکا و بنابراین کامالً در راستای
راهبرد منطقهای این کشور میدانند و از سوی دیگر برخی از تحلیلگران و حتی دولتمردان آمریکا با استناد به
راهبرد مقابله با این گروه و حتی ائتالف بینالمللی برای مبارزه با آن میکوشند نشان دهند که این گروه نه تنها
دشمن ملتهای منطقه ،بلکه دشمن آمریکا نیز میباشد .پذیرش هر یک از این رویکردها تبعات خاص خودش
را دارد ،اما در این مقاله در عین توجه به رویکردهای مختلف موجود ،فرض بر این است که پیدایش داعش،
حتی اگر با طراحی و حمایت دولتمردان آمریکا هم نباشد ،نه در مخالفت با راهبرد منطقهای ایاالت متحده،
بلکه در مسیر تحقق آن است و دولتمردان آمریکا میکوشند از این گروه برای تحقق راهبرد منطقهای خود
استفاده کنند .در واقع در نوشتار حاضر با طرح این پرسش که پیدایش و گسترش قلمرو فعالیت داعش چه
تأثیری بر راهبرد آمریکا در خاورمیانه داشته است ،ابتدا به بررسی نظریات و دیدگاهها در ارتباط با نقش آمریکا
در شکلگیری و حمایت از داعش میپردازیم ،سپس ضمن مروری بر اهداف و راهبرد آمریکا در منطقه
خاورمیانه قبل و پس از پیدایش داعش میکوشیم نشان دهیم ظهور این پدیده چه تأثیری بر راهبرد این کشور
در خاورمیانه داشته یا به عبارت دیگر ،داعش چه پتانسیلهایی برای تأمین اهداف و منافع آمریکا در این منطقه
ایجاد کرده است.
 -4آمریکا و شکلگیری داعش؛ دیدگاهها و نظریات
با وجود اینکه امروزه آمریکا به ظاهر پرچمدار ائتالف علیه تروریسم و مبارزه با داعش است ،اما ارتباط
دولت و دولتمردان این کشور با داعش به هیچ وجه محدود به دوران فعالیت علنی و گسترده آن در عراق و
سوریه نیست و بسیار فراتر از آن است .در واقع نحوه و زمان ارتباط دولتمردان آمریکایی با فرماندهان داعش
قبل از آغاز فعالیت علنی این گروه تروریستی ،بحثها و مجادالت بسیاری را نه تنها در محافل سیاسی و
رسانهای ،بلکه حتی در محافل علمی داخل و خارج از آمریکا برانگیخته است که مبنا قرار دادن آن زوایای
متفاوتی را پیش روی تحلیلگران میگشاید.
از یکسو آمریکا خود را پرچمدار مبارزه با این نوع گروهها از جمله داعش معرفی میکند و بر اساس این
رفتار طبعاً نمیتوان هر اقدامی که توسط داعش انجام میشود را ناشی از اراده سیاستمداران این کشور دانست.
اما از سوی دیگر اسناد و مدارکی دال بر شکلگیری داعش به دست آمریکا یا حمایت دولتمردان این کشور از
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گروه مذکور وجود دارد (ر.ک )Chengu, 2014; Milne, 2015; Freeman, 2016:که تحلیلگران بسیاری
را به این باور رسانده که شکلگیری داعش همچون اسالف آنها بخشی از راهبرد این کشور برای مدیریت
تحوالت و منازعات در راستای اهداف و منافع خود و همپیمانان منطقهای و بینالمللی آن بوده است.
حتی اگر شواهد و مدارکی که بر حمایت و پشتیبانی آمریکا از گروههایی چون داعش داللت میکند نیز
وجود نداشت ،مروری بر تحلیلهای موجود بین اغلب ناظران و منتقدان سیاستهای منطقهای آمریکا نیز به
خوبی نشان می دهد که ارتباط میان دولت آمریکا و داعش تا چه حد جدی و باورپذیر است .در واقع ارتباط
میان آنها تقریباً برای اغلب ناظران و کارشناسان امری مفروض تلقی میشود ،اما این هرگز به معنای آن نیست
که همه دیدگاه و نظر واحدی درباره موضوع داشته باشند .به عبارت دیگر حتی اگر در مورد اصل موضوع
اختالف نظری وجود نداشته باشد ،در مورد اینکه هدف دولتمردان آمریکایی از دنبال کردن این سیاست چیست،
اختالف نظر وجود دارد .در این بین برخی معتقدند هدف آمریکا مقابله با بیداری اسالمی متأثر از انقالب
اسالمی و متوقف کردن قدرت و نفوذ روزافزون ایران است ،برخی بر حمایت آمریکا از همپیمانان منطقهای
از جمله عربستان و اسرائیل تأکید دارند و برخی بسیار فراتر از این معتقدند راهبرد منطقهای آمریکا جزئی از
راهبرد کالن آن برای دامن زدن به اسالمهراسی در مقابل موج در حال تقویت اسالمگرایی است و در این
چارچوب باید درک و تحلیل شود.
طرفداران دیدگاه نخست در عین تأکید بر نقش آمریکا در شکلگیری و تداوم گروههایی چون طالبان،
القاعده و به ویژه داعش بر این باورند که هدف آمریکا از این کار مقابله با امواج بیداری اسالمی و به ویژه
قدرت و نفوذ جمهوری اسالمی ایران است .به باور برخی از این افراد ،آمریکا انقالب اسالمی ایران و به تبع
آن بیداری اسالمی در منطقه را مهمترین تهدید علیه منافع خود و همپیمانانش در منطقه میداند و به همین
دلیل با بهرهگیری از پتانسیل گروههای تروریستی-تکفیری در عین تالش برای مهار قدرت و نفوذ روزافزون
جمهوری اسالمی ،به دنبال آن است که پتانسیل سایر گروهها و جریانات اسالمگرا را که ممکن است در آینده
و در سایر کشورهای منطقه منافع آمریکا و همپیمانانش را تهدید کنند نیز تخلیه کند (ر.ک :سعدالدین0895 ،؛
لکزایی0898 ،؛ ساوه درودی0898 ،؛  .)Davis, 2007; Kramer, 2011در حقیقت از دیدگاه این افراد
حمایت آمریکا از گروههایی نظیر داعش به همان میزان که باعث تقویت شکاف شیعی-سنی بین ایران و اعراب
می شود و جمهوری اسالمی ایران را در پیگیری اهداف خود محتاط کرده یا حتی در موضع تدافعی قرار
میدهد ،باعث ترسیم چهرهای از اسالم در سطح منطقه نیز میشود که اجازه گسترش قدرت و نفوذ ایران در
سایر کشورهای همسایه را نمیدهد .برخی دیگر نیز در عین باور به مفروضات مشابه معتقدند آمریکا طی
سالهای پس از انقالب و با آزمودن گزینههای دیگر برای همپیمانی راهبردی در منطقه به خوبی دریافته است
که اوالً برای مدیریت تحوالت منطقه نیاز به یک همپیمان راهبردی دارد و ثانیاً این همپیمان راهبردی گزینهای
جز ایران نیست .اما مشکل از آنجا ناشی میشود که جمهوری اسالمی ایران تمایلی به همکاری با آمریکا ندارد
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و همین باعث شده است این کشور با توسل به گروههای تروریستی-تکفیری همزمان با تخلیه پتانسیل این
گروهها ،ایران را نیز تحت فشار قرار دهد تا با آن همکاری کند (ر.ک :ساوه درودی0890 ،؛ ;Celso, 2012
.)2014

طرفداران دیدگاه دوم بر این باورند که رابطه آمریکا با گروههای تروریستی نظیر داعش فقط منحصر به
اهداف خود آمریکا نیست و حتی بسیار بیش از آن معطوف به اهداف و منافع همپیمانان منطقهای آن از جمله
عربستان و اسرائیل است .بر این اساس برخی معتقدند آمریکا خود نقشی در شکلدهی به این گروهها به
صورت مستقیم نداشته است ،اما از آنجا که این گروهها با حمایت و پشتیبانی همپیمانان منطقهای آن ایجاد
شدهاند و آمریکا نیز بنا به دالیل آشکار و نهان بسیار همچنان بر حمایت از آنها اصرار دارد ،بنابراین علیرغم
تشکیل ظاهری ائتالف بینالمللی برای مقابله با داعش ،همچنان در عمل دست همپیمانان خود را برای
بهرهگیری از این ابزار علیه جمهوری اسالمی ایران و همپیمانان آن در محور مقاومت باز گذاشته است (ر.ک:
الرشید0898 ،؛ پورحسن0898 ،؛  .)Adami and Pouresmaeili, 2013; Berti and Guzansky, 2014در
واقع از دیدگاه این طیف سیاستهای عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران باعث شده است آمریکا که خود
را متعهد به حمایت از آنها به عنوان همپیمان میداند در مسیر حمایت از داعش قرار گیرد .از دیدگاه این افراد
آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل و همچنین تأمین اهداف و منافع اقتصادی ،سیاسی و امنیتی خود در منطقه و
به ویژه مدیریت تحوالت عراق پس از صدام ناگزیر از ایجاد و تقویت جریانها و گروههایی چون داعش بوده
است و در عین حال از این طریق بهانه الزم برای حضور همیشگی خود در منطقه را نیز فراهم کرده است
(ر.ک:

.)Kramer, 2011; Boghardt, 2014; Clark-Brown, et.al, 2014

در ادامه این نوع نگرش ،طرفداران دیدگاه سوم حتی حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی را در راستای
مقابله با جریان در حال تقویت اسالمگرایی در غرب میدانند و معتقدند آنها با حمایت از این گروهها و
برجسته کردن فعالیتهای خشن آنها در رسانههای خود به دنبال این هستند که موج اسالمگرایی در کشورهای
غربی را تضعیف کنند .از دیدگاه این طیف شکلگیری گروههایی چون داعش همانند اسالف آنها یعنی طالبان
و القاعده باید در بستر راهبرد کالن کشورهای غربی در مقابله با کشورهای اسالمی درک و تحلیل شود .در
واقع به باور این افراد کشورهای غربی و به ویژه آمریکا همچنان که در دوران جنگ سرد از طالبان برای مقابله
با دشمن مشترک خود ،کمونیسم شوروی ،استفاده میکردند ،اکنون با استفاده از گروههایی چون القاعده و
داعش میخواهند در مقابل مسلمانان به عنوان دشمن ساختگی خود نیز اهداف و منافعشان را تأمین کنند .بدین
ترتیب آنها از یکسو همچنان نیاز خود به یک دشمن ساختگی برای رهایی از بحرانهای داخلی را مرتفع
میکنند و از سوی دیگر با ارایه تصویری خشن و غیر انسانی از اسالم مانع از گسترش تمایالت اسالمگرایانه
در جوامع خود میشوند (ر.ک :صادقی0898 ،؛ Hegghammer, 2006; 2010; Khasraw, 2014; Gerges,

.)2014
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البته تنوع نظریات در مورد ارتباط آمریکا با داعش و نقش این کشور در ایجاد و گسترش این گروه
تروریستی در درون هر یک از این سه دیدگاه بسیار گسترده است و بدیهی است که در هر گونه نقد و بررسی
آنها باید به این نکته توجه داشت ،اما آنچه مهم است اینکه همه این دیدگاهها به صورت غیرمستقیم بر نقش
آمریکا در ایجاد و گسترش گروههای تروریستی چون داعش تأکید میکنند .با این فرض بدیهی است که
دولتمردان ایاالت متحده نگاه راهبردی به این گونه گروهها داشته باشند .به عبارت دیگر گروههایی چون داعش
به حدی اهمیت دارند که بر اساس آن بتوان تحول در راهبرد این کشور در خاورمیانه را مورد توجه قرار داد.
بر این اساس در ادامه ابتدا به بررسی راهبرد آمریکا در خاورمیانه قبل از شکلگیری داعش میپردازیم و سپس
نقش این گروه در پیشبرد اهداف و تحقق راهبرد خاورمیانهای آمریکا را مورد بررسی قرار میدهیم.
 -9راهبرد آمریکا در خاورمیانه قبل از شکلگیری داعش
اگر بخواهیم یک درک کلی از رفتار ایاالت متحده آمریکا در قبال روند تحوالت و هر یک از کشورهای
خاورمیانه داشته باشیم به نظر میرسد باید میان سه سطح تحلیل تفکیک قایل شویم .نخستین سطح مربوط به
ساختار کالن نظام بینالملل است .موضع آمریکا در این سطح طبعاً از نگاه یکجانبهگرایانه و سلسلهمراتبی آن
در قبال تحوالت بینالمللی نشئت میگیرد .در واقع ،ایاالت متحده آمریکا در سطح کالن نظام بینالملل به
دنبال ایجاد یک نظم سلسلهمراتبی است که خود در رأس آن قرار دارد و کشورهای همپیمان و حامی آن به
ترتیب اهمیت و ایفای نقش در مراتب پایینتر قرار میگیرند .بر اساس چنین نگاهی کل منطقه خاورمیانه به
عنوان یکی از زیرمجموعههای این نظام محسوب میشود و طبعاً ویژگیهای کلی آن هم برگرفته از ساختار
کالن است .معنای چنین گزارهای این است که نظام امنیت منطقهای خود بایستی مبتنی بر سلسهمراتب قدرت
شکل گیرد و همچنان که همپیمانان آمریکا به ترتیب اهمیت و ایفای نقش در مراتب مختلف آن قرار میگیرند،
دشمنان آمریکا و همپیمانانش نیز به ترتیب اهمیت و ایفای نقش باید در مراتب مختلف دگرسازی قرار گیرند.
در واقع به تبع اهمیت دگرسازی برای پیشبرد اهداف راهبرد ایاالت متحده در سطح کالن ،در نظام منطقهای
نیز کشور یا کشورهایی باید به عنوان «دگر» تعریف شوند تا مسیر حرکت به سمت اهداف اصلی را هموار
کنند .رابطه خصمانه میان آمریکا و ایران در سطح بینالمللی و به تبع آن میان کشورهای عرب منطقه به رهبری
عربستان در قبال جمهوری اسالمی ایران در همین راستا قابل درک است (ر.ک :برزگر0835 ،؛ فرهادی0895 ،؛
یزدانفام0898 ،؛ .)Clark-Brown, et.al, 2014; Berti and Guzansky, 2014

در سطح دوم بایستی به روندهای کالن شکل دهنده به رفتار ایاالت متحده آمریکا در قبال کشورهای منطقه
توجه کرد .از این نظر نیز حداقل دو روند کلی قابل تشخیص است که میتوان آنها را در قالب «امنیتسازی»
و «دموکراسیسازی» بیان کرد .راهبرد ایاالت متحده آمریکا از بدو ورود به منطقه مبتنی بر امنیتسازی بوده
است .به عبارت دیگر ،آمریکا اساساً با هدف تأمین امنیت انرژی و تجارت آزاد وارد منطقه شده و همواره یکی
از مهمترین دغدغههای آن حفظ و تأمین امنیت انرژی و همچنین بازار مصرف خود در کشورهای منطقه بوده
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است .در دهه پایانی قرن بیستم به تبع تحوالت در ساختار نظام بینالملل ،هدف دیگری در کانون توجه
سیاستمداران آمریکا قرار گرفت که عبارت بود از دموکراسیسازی .البته الزم به ذکر است که این هدف در
بطن خود امنیتسازی را نیز در بر میگیرد و حتی بهتر است بگوییم وجه ایجابی هدف نخست است؛ زیرا به
باور طرفداران این روند ،امنیت پایدار منافع آمریکا در منطقه نه در گرو لشگرکشی نظامی و تأمین سختافزاری
امنیت ،بلکه در ایجاد و گسترش دموکراسیهای طرفدار آمریکا در منطقه است (ر.کKatulis, 2009; :
.)Singh, 2011; Markakis, 2012

با توجه به اهمیت بنیادین امنیتسازی برای ایاالت متحده آمریکا ،بدیهی است که دموکراسیسازی در
عمل به سادگی نمیتوانست جایگزین آن شود؛ زیرا برقراری دموکراسی آن هم در جوامعی که اکثریت مردم
آنها مخالف رفتارهای آمریکا بودهاند ،نتیجهای جز ناامنی برای منافع این کشور ندارد .بنابراین دولتمردان ایاالت
متحده ،به تبع تحوالت ساختاری در نظام بینالملل و از بین رفتن نظام کمونیستی شوروی ،در ظاهر طرفدار
دموکراسیسازی شدند تا هم مانع از شکلگیری فرایندی جدید در منطقه شوند و هم در عمل همچنان
امنیتسازی را به عنوان هدف اصلی در پوشش دموکراسیسازی دنبال کنند .آنچه به تقویت این روند کمک
کرد ،حوادث  00سپتامبر و لشگرکشیهای آمریکا به افغانستان و عراق بود که باعث شد این کشور حتی داعیه
ظاهری دموکراسیسازی را نیز به فراموشی بسپارد .به هر حال ،حداقل تأثیر این تحوالت آن بود که
دموکراسیخواهی را به تقاضای جدی مردم کشورهای منطقه تبدیل کرد .بدیهی است چنین تقاضایی در جوامع
اسالمی که به شدت تحت تأثیر گفتمان اسالم سیاسی ملهم از انقالب اسالمی ایران بودهاند ،نتیجهای جز
تقاضای عمومی و گسترده برای برقراری دموکراسی دینی نداشته است .این تقاضا حرکتهایی را در کشورهای
منطقه دامن زد که چه آن را «بهار عربی» و چه «بیداری اسالمی» تلقی کنیم ،نتیجهای جز تقابل و رویارویی
ایاالت متحده آمریکا و همپیمانان منطقهای آن با اسالم سیاسی نداشته است (ر.کAl-Qaradawi, 2007; :

 .)Kramer, 2011; Mohseni, 2013در واقع ،نتیجه تحول در این روندها چیزی جز برجسته و فراگیر شدن
داعیه اسالم سیاسی در سراسر کشورهای منطقه نبوده است.
در سطح بازیگران ،قاعدتاً هر یک از کشورهای منطقه جایگاه مشخصی در راهبرد آمریکا داشتهاند ،اما
بدیهی است که اهمیت آنها یکسان نبوده و بنابراین تغییر در جایگاه و اهمیت آنها خود باعث تقویت یا تضعیف
روندها و همچنین ساختار کالن شده است .در دوران جنگ سرد تا پیش از وقوع انقالب اسالمی ،از یک سو
ایران و از سوی دیگر عربستان به عنوان دو ستون سیاست خارجی آمریکا در راستای تأمین امنیت و منافع
ایاالت متحده نقش ایفا میکردند (ر.ک ،)Wise, 2011 :اما با وقوع انقالب اسالمی و خارج شدن ایران از
اردوگاه غرب ،عربستان در نقش و جایگاه برتر قرار گرفت و ایران به عنوان دشمن مشترک غرب و عرب
تعریف شد .جایگاه ایران از یک سو و جایگاه عربستان از سوی دیگر ،در نتیجه تغییر در ساختار کالن نظام
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بینالملل و تغییر روند از امنیتسازی به دموکراسیسازی ،طبعاً نمیتواند مانند گذشته باقی بماند و در این
میان است که تغییر در نقش دیگر بازیگران را نیز میتوان درک کرد.
با تغییر در ساختار نظام بینالملل و فروپاشی شوروی و اردوگاه کمونیستی ،ایران داعیهدار اسالم سیاسی،
از یک سو از جایگاه دشمن منطقهای به جایگاه دشمن جهانی آمریکا تبدیل شد و از سوی دیگر تغییر در روند
از امنیتسازی به دموکراسیسازی فرصت بینظیری را در اختیار آن قرار داد تا روند جدیدی را وارد عرصه
کند که هم ساختار مورد نظر آمریکا را به چالش میطلبد و هم بازیگران جدیدی را وارد میدان میکند .در
واقع ،دموکراسی دینی ایران از یک سو ساختار یکجانبهگرایانه مورد نظر آمریکا را به چالش میطلبد و از سوی
دیگر بازیگرانی را با داعیه اسالم سیاسی وارد میدان کرده است که مهار مستقیم و غیرمستقیم آنها هدف راهبرد
آمریکا در حال و آینده تحوالت منطقه است.
 -2نقش داعش در تحقق راهبرد آمریکا در خاورمیانه
همچنان که اشاره شد ،هدف آمریکا در خاورمیانه حتی در لوای دموکراسیسازی همواره امنیتسازی بوده
است ،اما نه برای مردم منطقه ،بلکه برای منافع آمریکا و همپیمانانش .بنابراین ،هر حرکتی در منطقه این هدف
را در معرض مخاطره قرار دهد ،با واکنش آنها مواجه خواهد شد .حال از آنجا که داعش نقش دوگانهای را در
این میان بازی میکند ،رفتار آمریکا هم با آن دوگانه است .داعش از یک سو با داعیه اسالم وارد میدان شده تا
بدیلی بدنما از گفتمان اسالم سیاسی باشد و نقش مهار کننده قدرت و نفوذ ایران به عنوان الگوی اصلی اسالم
سیاسی را ایفا کند و به همین دلیل ،همچنان از حمایتهای آمریکا و همپیمانانش در منطقه برخوردار است
(ر.ک :اسدی0898 ،؛ بصیری و استوار0898 ،؛ هانیزاده0898 ،؛ هوشیسادات0898 ،؛ ساوه درودی)0894 ،
و از سوی دیگر ،وسوسه قدرت با طعم خشونت آن را در حدی به مرز جنون کشانده که گاه از نزدیک شدن
به خطوط قرمز آمریکا هم پرهیز نکرده و به همین دلیل واکنش این کشور و همپیمانان جهانی و منطقهای آن
را نیز برانگیخته است.
در واقع حتی اگر اسناد و مدارک و دیدگاه کسانی که معتقدند داعش اساساً ساخته و پرداخته آمریکاست
را هم نادیده بگیریم (ر.ک ،)Chengu, 2014; Milne, 2015; Freeman, 2016 :این گروه تروریستی-
تکفیری از ابتدای تحوالت سوریه با حمایتهای مالی و تسلیحاتی آمریکا و همپیمانانش در این کشور علیه
بشار اسد جنگید و نهایت تالش خود را کرد تا به عنوان ابزار قدرت آمریکا و همپیمانان منطقهای آن نقش
نخست خود برای مهار قدرت و نفوذ ایران را ایفا کند (ر.ک :عبدی0898 ،؛ حیدری0898 ،؛ .)Uriya, 2006
به عبارت دیگر این گروه در راستای همین هدف وارد عراق شد و با سکوت و حتی حمایت همپیمانان
منطقهای آمریکا باعث تضعیف دولت قانونی و مبتنی بر آرای عمومی این کشور شد ،اما با پیشرویهای داعش
در عراق و تهدید منافع آمریکا و کشورهای غربی و همپیمانان منطقهای آنها از یک سو بسیاری از سیاستمداران
غربی و حتی منطقهای به این نتیجه رسیدند که این نیروی تروریستی به خطوط قرمز آنها نزدیک شده و نباید
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بیش از این اجازه گسترش به آن داد و از سوی دیگر ،داعش هنوز در راستای هدف مشترک غربی-عربی یعنی
مهار قدرت و نفوذ ایران در منطقه حرکت میکند .بنابراین ،در عین حال که تشکیل ائتالف بینالمللی به رهبری
آمریکا علیه داعش نشانگر چرخش آشکار در قبال رفتارهای این گروه تروریستی است ،بدیهی است که برخورد
جدی با آن تا وقتی افزایش نفوذ و قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران دغدغه محور غربی -عربی یا
حداقل آمریکا باشد ،دور از ذهن است (اسدی0898 ،؛ رویوران0898 ،؛ مبینی کشه و آجیلی.)0898 ،
در واقع برخورد آمریکا با داعش نه به دلیل ماهیت تروریستی آن ،بلکه صرفاً به دلیل تهدید منافع آمریکا
و همپیمانانش در دستور کار قرار گرفته و چون این تهدید به زعم آمریکا و همپیمانان منطقهای آن در مقابل
تهدید مهمتری به نام نفوذ و قدرت منطقهای ایران نقش توازنبخش را ایفا میکند ،پس اوالً باید بدون حضور
و مشارکت ایران و ثانیاً به صورت نمایشی و بدون درگیری مستقیم باشد .بدین ترتیب ،راهبرد آمریکا در مقابله
با داعش نه با هدف نابودسازی این نیروی تروریستی ،بلکه با هدف القای نقش جهانی آمریکا به عنوان رهبر
ائتالف علیه تروریسم به عنوان تهدید جهانی یا به تعبیر دقیقتر «پلیس جهانی» از یک سو و ترمیم چهره این
کشور نزد افکار عمومی ملتهای منطقه از «اشغالگر» و «مداخلهگر» به «ناجی» صورت میگیرد.
دولتمردان ایاالت متحده حتی اگر هیچ نقشی در ایجاد و حمایت از داعش از بدو شکلگیری آن نداشته
باشند ،اکنون به نحو حداکثری از پیدایش این گروه در راستای اهداف و منافع پایدار خود در منطقه استفاده
میکنند .نخستین هدف آمریکا در خاورمیانه برقراری و حفظ تعادل بر مبنای ساختار یکجانبهگرا و سلسلهمراتبی
است که یا باید همچون سالهای گذشته با ایفای نقش عربستان به عنوان رأس هرم قدرت منطقهای تداوم یابد
یا عنصر جدیدی این نقش را بر عهده گیرد .در این میان ،ترکیه بسیار راغب است که در ساختار جدید این
نقش را ایفا کند و به همین دلیل به رغم اینکه هم عربستان و هم ترکیه همپیمان آمریکا و حتی جزئی از ائتالف
آمریکایی-غربی برای مقابله با داعش هم هستند ،اما رقابتی کنترل شده بین آنها برای ایفای نقش مذکور و
استفادههای متفاوت از داعش نیز وجود دارد .بزرگترین مشکل آمریکا در این زمینه آن است که ایران به عنوان
توانمندترین کشور برای ایفای این نقش ،از سالها پیش راه تقابل با آمریکا را در پیش گرفته است .در واقع،
دولتمردان آمریکا و حتی عربستان و ترکیه باور دارند که ایران از یک سو پتانسیل ایفای نقش به عنوان رأس
هرم قدرت در منطقه را دارد و از سوی دیگر ،عدم اعطای چنین نقشی به آن مانعی بزرگ در راستای ایجاد
تعادل و توازن قدرت در منطقه است .نقش داعش در این میان به عنوان ابزار سد نفوذ قدرت ایران برای
برقراری و تحکیم ساختار یکجانبهگرا و سلسلهمراتبی هم در سطح منطقهای و هم در سطح بینالمللی کامالً
آشکار است .به عبارت دیگر ،داعش در این میان از یک سو قدرت ایران را مهار میکند و از سوی دیگر
بهانهای برای ائتالفسازی بینالمللی توسط آمریکا برای مقابله با تروریسم به عنوان یک تهدید جهانی است
که میتواند مشروعیتبخش رفتارهای یکجانبهگرایانه آمریکا و القای نقش رهبری جهانی این کشور نیز باشد
(ر.ک :افشار0898 ،؛ موسوی0898 ،؛ دیپلماسی ایرانی0898 ،الف؛ 0898ب؛ امیدی0894 ،؛ .)Kap, 2015
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در کنار نقشهای سلبی و ایجابی معطوف به ساختار ،داعش در حاکم کردن روندهای مورد نظر آمریکا در
منطقه نیز نقشهایی دوگانه ایفا میکند .هرچند داعش آشکارا امنیتسازی و دموکراسیسازی مورد نظر آمریکا
را در منطقه با چالشهایی مواجه کرده ،اما کمکی که این گروه در تخریب چهره اسالم سیاسی و دموکراسی
دینی مورد نظر ایران به عنوان روند بدیل به آمریکا و همپیمانان منطقهای آن میکند ،هنوز بسیار بیشتر از
چالشهای آن است .در واقع داعش در این زمینه هم نقش سلبی خود که عبارت از مشروعیت و اعتبارزدایی
از دموکراسی دینی به سبک ایران است را نه تنها برای آمریکا ،بلکه حتی برای عربستان به عنوان رقیب منطقهای
ایران نیز به خوبی ایفا میکند (ر.ک :شیعه آنالین0898 ،؛ پورسعید0898 ،؛ 0894؛ سلطانی0894 ،؛ ساوه
درودی .)0894 ،در کنار این نقش سلبی ،داعش به صورت ایجابی به آمریکا و همپیمانانش کمک میکند تا بار
دیگر پس از تحوالت کشورهای منطقه روند امنیتسازی و حتی دموکراسیسازی ظاهری مانند آنچه در مصر
اتفاق افتاد را دنبال کنند .در واقع داعش در عین حال که با حمایت آمریکا و همپیمانانش دست به
خشونتبارترین و شنیعترین اقدامات در منطقه میزند ،اما ائتالفسازی آمریکا باعث شده این کشور که به
دلیل سابقه مداخله و اشغالگری در نزد مردم کشورهای منطقه به کشوری منفور تبدیل شده بود ،بار دیگر چهره
خود را در قامت «ناجی» آنها از شرارتهای این گروه تروریستی آشکار کند .ترمیم این چهره طبعاً فرصت
جدیدی برای آمریکا خواهد بود تا بار دیگر با رضایت و خواست مردم منطقه به پیگیری اهداف خود در قالب
روندهای پیشین بپردازد.
داعش با ایفای این نقشها ،خواسته یا ناخواسته ،از یک سو اهداف و منافع آمریکا و همپیمانانش را تأمین
و از سوی دیگر جایگاه بازیگران منطقهای را در نظم جدید تعیین میکند .چنانچه رویارویی هر یک از طرفین
با داعش به تضعیف و شکست آن منتهی شود ،ایران برنده این بازی خواهد بود و آمریکا ،عربستان ،ترکیه و
دیگر کشورهای حامی این گروه تروریستی بر سر هیچ سرمایهگذاری کردهاند ،اما واقعیت آن است که این
اتفاق به سادگی رخ نمیدهد و بازی بسیار پیچیدهتر از آن است که در ظاهر میبینیم .آمریکا و همپیمانانش با
علم به اینکه شکست داعش یعنی پیروزی ایران ،قطعاً به سادگی اجازه تحقق چنین وضعیتی را نخواهند داد.
همچنان که مواضع دوگانه آمریکا و عربستان و رفتار ترکیه برای جلوگیری از ارسال کمک به مدافعان در مقابل
نیروهای داعش نشان میدهد ،آنها حتی حاضرند هزینههای مالی ،اعتباری و حیثیتی بسیاری را متحمل شوند،
اما چنین نتیجهای حاصل نشود (شیخاالسالم0898 ،؛ هانیزاده0898 ،؛ .)Al-Tamimi, 2014; Wood, 2015

در واقع دخیلشدن داعش در معادالت سیاسی و راهبردی منطقه به خوبی حکایت از آن دارد که از یک
سو آمریکا بر سر دوراهی همکاری با ایران و از سوی دیگر ،عربستان و دیگر کشورهای منطقه در تردید بر
سر ادامه حمایت آمریکا از آنها قرار دارند .در این میان ،نقش دوگانه ترکیه و مسائل راهبردی چون مذاکرات
هستهای ایران و  0+0و برجام به عنوان متغیر دخیل نقشی تعیینکننده داشته است (ر.کMohseni, 2015; :

; .)Bar, 2015ترکیه از یک سو مانند ایران خود را الگویی دموکراتیک برای مردم منطقه معرفی میکند و با
293

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

توجه به قرابت مذهبی با اکثریت مردم منطقه در صدد است نقشی پیشتاز در این زمینه ایفا کند و در این میان
با ایران و عربستان رقابت میکند و از سوی دیگر میخواهد حداکثر استفاده را از داعش برای نظم منطقهای
مورد نظر خود ،به ویژه در سوریه و عراق داشته باشد (ر.ک :افشار0898 ،؛  .)Kap, 2015بنابراین ،دوری یا
نزدیکی این کشور به ایران یا عربستان در نتیجه تحوالت راهبردی در سطح بینالمللی و منطقهای نقش بسیار
مهمی در تحوالت آینده منطقه خواهد داشت.
با وجود نقشآفرینی مهم ترکیه ،برجام به عنوان نتیجه مذاکرات هستهای ایران با  0+0از اهمیت به مراتب
باالتری برخوردار بوده است .چنانچه نتیجه این مذاکرات حل مشکالت ایران و غرب ،به ویژه آمریکا باشد ،به
معنی آن است که معادالت بینالمللی به نفع ایران و به زیان رقبای منطقهای آن در حال تغییر است و در این
شرایط بدیهی است که حتی اگر داعش از بین هم نرود دیگر اهمیت و جایگاه پیشین را در تعیین معادالت
منطقه نخواهد داشت .به همین دلیل است که عربستان ،ترکیه و حتی دیگر کشورهای منطقه از یک سو
میکوشند مانع از بهرهگیری ایران از نتایج برجام از جمله نزدیکی به غرب و به ویژه آمریکا شوند (ر.ک:
 )Mohseni, 2015; Bar, 2015; Hussein and Abdullah, 2015و از سوی دیگر ،با حمایت از داعش و
مجاب کردن آمریکا برای ادامه حمایت از این گروه تروریستی در صدد هستند مانع از تغییر در تحوالت منطقه
به نفع ایران و به ضرر خود شوند.
با این اوصاف ،نقش داعش در تعیین یا تغییر جایگاه بازیگران منطقهای در راهبرد آمریکا ،تبعی و کامالً
متأثر از تحوالت در ساختار ،روند و رابطه میان سایر بازیگران است .داعش هرچند با مانور بر محور شکاف
شیعی-سنی میتواند نقش ایران ،عربستان و ترکیه یا هر یک از دیگر بازیگران منطقه را تعیین کند و تغییر دهد،
اما فقط تا مادامی که آمریکا و همپیمانان منطقهای آن یک طرف و ایران و همپیمانان آن در طرف دیگر هستند،
میتواند نقش مؤثری داشته باشد ،در حالی که تغییر در این معادله قطعاً وزن داعش را نیز در راهبرد منطقهای
آمریکا کاهش خواهد داد.
 -2نتیجهگیری
هدف اصلی آمریکا در خاورمیانه از نظر ساختاری تابعی از هدف این کشور در عرصه بینالمللی ،یعنی
برقراری و حفظ ساختار یکجانبهگرا و سلسلهمراتبی و از لحاظ روندی معطوف به امنیتسازی یا
دموکراسیسازی به سبک مورد نظر این کشور است و برای تأمین این اهداف طبعاً از بازیگران منطقهای به
نحو حداکثری بهره خواهد برد .داعش چه ساخته و پرداخته ذهن و رفتار سیاسی دولتمردان آمریکا و همپیمانان
منطقهای آنها و چه یک گروه تروریستی خودسر باشد ،در حال حاضر در مسیر تأمین اهداف بلندمدت آمریکا
و همپیمانانش حرکت میکند .آمریکا که به ویژه از زمان فروپاشی شوروی کمونیستی تالش کرده اسالم سیاسی
ملهم از انقالب اسالمی ایران را به عنوان دشمن خود و همپیمانانش تعریف کند ،در حال حاضر حداکثر
استفاده را از داعش برای مهار قدرت و نفوذ ایران از یک سو و برای ایفای نقش پلیس جهانی خود از سوی
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دیگر میکند .داعش خواسته یا ناخواسته باعث شده چهره آمریکا از مداخلهگر و اشغالگر نزد مردم منطقه به
ناجی و حامی تغییر یابد .در واقع ،داعش هم عاملی برای ترویج و نهادینهکردن ساختار نظام بینالمللی مورد
نظر آمریکاست و هم باعث شده این کشور بار دیگر امنیتسازی در منطقه را با تحمیل هزینه آن بر مردم
کشورهای منطقه و همپیمانان بینالمللی خود دنبال کند.
نهادینهشدن ساختار مورد نظر آمریکا و تداوم روند امنیتسازی یا حتی دموکراسیسازی ظاهری موجود
با توسل به اقدامات داعش طبعاً به بازیگران رقیب ایران در منطقه ،از جمله عربستان و ترکیه ،مجال بیشتری
برای بازیگری خواهد داد ،اما جمهوری اسالمی ایران با تنشزدایی در عرصه بینالمللی هم میتواند نقش
داعش در تضعیف روند دموکراسی دینی به عنوان روند بدیل و هم نقش و نفوذ عربستان و ترکیه به عنوان
رقبای منطقهای خود را کاهش دهد و بدین ترتیب حتی مانع از شکلگیری ساختار مورد نظر آمریکا در عرصه
بینالمللی شود .برجام به عنوان نتیجه مذاکرات هستهای جمهوری اسالمی ایران و  0+0به صورت مستقیم بر
نقش و اهمیت داعش و همچنین بر راهبرد منطقهای آمریکا تأثیرگذار بوده است و روند تحوالت آینده منطقه
تا حد زیادی بستگی به میزان توفیق جمهوری اسالمی ایران در بهرهگیری از فرصتهای نهفته در این توافق
راهبردی دارد.
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معماری برای صلح؛ پاسخی فرهنگی به
مناسبات و حل بحرانهای سیاسی -اجتماعیِ جهان اسالم
فاطمه دادخواه کالته ،5دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر اسالمی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی
محمود فیض آبادی .استادیار دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی

چکیده
هنر و معماری همواره به عنوان یکی از شاخص ترین مظاهر فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در هر جامعه و تمدنی
بوده است .با بررسی آثار هنری و بناهای به جامانده از هنرمندان در طول تاریخ ،بر این موضوع بیشتر تاکید می گردد که
همواره هنر در خدمت و در راستای تحقق اهداف متعالیِ اخالقی و در جستجو و تجلیِ حقیقت معنویِ الهی در انسجام
روحی و ذهنیِ مخاطبین جوامع بوده است .آنگاه که هنرمند مسلمان با به کارگیری خالقیت دست به ابداع جلوه های
هنری می زند و با الهام و گرایاشات معنوی برخاسته از درون و بر مبنای ارزش های اخالقی و بینش مورد باور جامعه
اقدام به رشد و سالم سازی فرهنگیِ جامعه اسالمی می کند .طبق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان،
موضوعات فرهنگی در بسیاری از کشورهای اسالمی جزو مسایل توسعه نیافته می باشند و از طرفی عامل بسیاری از
مشکالت سیاسی و اجتماعیِ ناشی از تنوع فرهنگی و یا چند فرهنگی در این کشورها گشته و مسبب از هم گسیختگی
جوامع دینی از یکدیگر گردیده است .مقاله حاضر که از نوع تحلیلی و توصیفی می باشد تالش دارد با بررسی مفاهیم
مستتر در آموزه های دینی ،نصوص قرآنی و تجلی آن در هنر و معماری اسالمی ،جلوه های اخالقی ،فرهنگی و هویت
را در برقرای صلح و وحدت جامعۀ دینی بررسی و معرفی نماید .در این میان هنر اسالمی به عنوان یکی از آبشخورهای
فرهنگی از باب معماری می تواند با آفرینش فضایی مطلوب جهت تحقق تبادالت بینا فرهنگی و مذهبی موثر واقع گردد
و میان تاریخ ،هویت و فرهنگ موجود در یک منطقه ،توازن و تعادل برقرار سازد .درواقع هنر می تواند در باب اختالفات
فرهنگی بیان کننده پیام صلح باشد و معماری از طریق خلق اثر ،راه انتقال آن را نیز به انجام می رساند .اما از آنجایی که
هنر مشترک بین تمامی کشورهای اسالمی ،هنر ناب اسالمی است ،این هنر می تواند به عنوان عامل وحدت میان تمامی
مسلمانان و برخواسته از تمدن ،فرهنگ و سرزمین آنان باشد و همواره به سازش و همزیستیِ مسالمت آمیز بر اساس
اصول و قانون الهی فراخواند .هنر اسالمی ،هنری جامع و سرآمد بر تمامی هنر ها می باشد و می تواند با کاراکتر خود
در کالبد مدرنِ معماری پاسخگوی نیازهای بشرِ امروزی باشد و مفهوم مکان و یا نماد صلح را به منصۀ ظهور رساند.
واژگان کلیدی :صلح ،معماری اسالمی ،تعالی اخالقی،هویت ،هنر اسالمی
Email: Fateme.dadkhahkalate@stu-mail.um.ac.ir
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 -5مقدمه
هنر و معماری اسالمی همواره نه فقط به دلیل تمایز در سبک و وقوعش در ممالک اسالمی مورد توجه
هنرمندان بوده است بلکه توجه به وجوه معنوی و گرایشات توحیدیِ دین اسالم و آموزه های قرآن در کنار
جلوه های مادی ،آن را از سایر هنرها مقدم و ممتاز ساخته است .هنر و معماری اسالمی دارای روحانیت و
هویتی است که برای هر مخاطب مسلمانی قابل درک و دارای مفهوم ناب اسالمی می باشد ،چرا که برخاسته
از بستر فرهنگی ـاجتماعی و توجه به نمودها و باورهای ارزشی ِ توحیدی جامعه ی اسالمی است و احساس

"این همانی" را در افراد جامعه جلوه گر می سازد .فرهنگ ،هنر و هویت همواره به عنوان ارکان اصلی دین و
جامعه ی اسالمی بوده و آن را در تحقق اهداف الهی و وحدت مسلمانان یاری نموده است .در باور توحیدیِ
دین اسالم ،همواره به موضوع وحدت و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان تاکید بسیار شده است .عدالت،
مساوات ،برابری ،برادری ،صلح و ...در باورهای دینی اسالم و نصوص قرآنی دارای جایگاه واالیی بوده و آحاد
مردم را بدان هدایت فرموده است .اگر قرن بیست و یک را قرن تغییرات بدانیم ،ما شاهد بروز اختالفات
بسیاری در منطقه خاورمیانه و یا سایر کشورهای اسالمی هستیم تا جایی که کرسی های هم اندیشی و عملیات
بین المللی حقوق بشر تاکنون نتوانسته اند بر حل این مشکالت فائق آیند .حال آن که دین اسالم خود زمام
دار و هدایت کننده ی افراد به وحدت بوده و جهانیان را به صلح توصیه و دعوت گردانیده است .در راستای
نیل به اهداف جامعۀ دینی به نظر می رسد که تعامالت فرهنگی و گفتگوی مذاهب همواره بر تعامالت سیاسی
تاثیرگذاری بیشتری داشته است به طوری که این بار نه از سر قدرت و موضع گیری های مزوران ،بلکه به دلیل
محور قرار دادن و تاکید بر ارزش های انسانی و متعالیِ جامعه .یکی از راه ها و ابزارهای تحقق به امر سالم
سازی جوامع ،به کار گیری هنر و معماری برخاسته از بستر فرهنگیِ آن است .هنر و معماری به عنوان زبانی
مشترک و بین المللی می ماند که قادر به پیام رسانی و الهام محسوسات از عالم معنوی و مادی بر اساس ایجاد
فضایی سرشار از روحانیت و معنویت الهی در کالبد مدرن مادی برای مخاطبین است که میتواند نماد صلح و
پیام آور وحدت مسلمانان گردد.
هنر یکی از مهم ترین عوامل پایداری فرهنگ است و یکی از مهم ترین ابزار معرفی فرهنگ ها به سایر
جوامع می باشد .هنر مقوّم فرهنگ و فرهنگ ساز و مورج معانی مستتر در خویش به عنوان فرهنگ می باشد.
هنر هویت ساز و بستر و عامل انتقال فرهنگ در طول زمان و از نسلی به نسل های آینده می باشد .هنر بخشی
از فرهنگ و یا به عبارتی وجهی معنوی از میراث فرهنگی باقی مانده از گذشتگان است ،که برای معاصران
متذکر و هدایت کننده ،و برای آیندگان هدیه می باشد .هنر نیز با تکیه بر مبانی دین ،زمینه و فضای مناسب
رشد و کمال انسان را فراهم میکند .درواقع ،هنر با الهام از اصول و باطن دین قادر به ایجاد فضایی می شود
که انسان را به باطن اشیاء و مفاهیم متوجه شود .اولین ویژگی فضای حاصل ،این است که عاری از هر توجه
به غیر خدا بوده و حضور قلب مومن را تضمین و تقویت می نماید .هنر ،فضای مناسب برگزاری آیین ها و
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آدابِ هویت بخش و وحدت زای جامعه را فراهم می آورد .هنر ،اجزا و عناصر خاص هر آیین را نیز که اصوال
سمبلیک است ،به گونه ای شکل می دهد که یادآور ارزش هاست ( نقی زاده0835 ،؛  .)0839هنر اسالمی به
طور کلی می کوشد تا محیطی به وجود آوردکه در آن انسان بتواند وزن و وقار فطری
اولیه خود را باز یابد .هیچ مانعی نمی بایستی به عنوان حجاب بین انسان و حضور نامرئی خداوند قرار
گیرد .هنر اسالمی ایجاد یک نوع خالء می کند و همه پریشانی ها و تمایالت دنیوی را از میان برمی دارد و
نظامی را جایگزین آن می سازد که مبیّن تعادل و آرامش و صلح است و از این امر می توان به اهمیت اساسی
و مرکزی مفاهیم و مضامین و پیام ها در هنر اسالمی پی برد .در حقیقت از طریق همین پیام های پرمعنا و
عمیق هنر اسالمی است که هویت هنر اسالمی معنا پیدا می کند و وارد جریان زندگی و اعتقادات هنرمند می
شود (صادق پور ،0892 ،ص .) 50.معماری یکی از هنرهایی است که عالوه بر حمل بار معنایی و انتقال آن
معانی به ناظر و کسی که در فضای تعریف شده ی آن قرار می گیرد ،قادر به ایجاد تحول و دگرگونی در شیوه
ی زیست و مبین نگرش انسان به طبیعت و به مصنوع خویش بوده و در تعریف ویژگی های روابط اجتماعی
و نمایش هویت فردی و جمعی ،نقش بنیادین ایفا می کند .به بیان دیگر ،یکی از ویژگی های موثر معماری،
معرفی ارزش های مورد باور جامعه است که با تجلی کالبدی خویش هویت جامعه را نیز به نمایش می گذارد
( نقی زاده .)403 :0839 ،معماری ،یکی از قلمروهایی است که بدون تردید می توان از آن به عنوان تجلی
جهان بینی و باورها و فرهنگ جامعه و در نتیجه در تجلی هویت و به خصوص هویت معنوی آن ( و به تبع
آن ،هویت انسان) به عنوان نقشی غیرقابل انکار محرز می شود .نقشی که در دوران معاصر ،که جوامع با بحران
هویت مواجهند و زورمداران و مزوران جهانی نیز سعی در به زیر سلطه در آوردنِ فرهنگیِ جهانیان داشته و
به عنوان مقوم این بحران ایفای نقش می کنند ،از جایگاهی ارزشمند برخوردار است ( خسروی و دیگران،
.)25 :0890
معماری کامل ترین هنرها در بعد زمان و مکان است .معماری حتی در کوچکترین ساخت های خود
تبلوری است مادی از ذهنیت انسانی که همۀ ابعادش؛ و آن جا که سخن از الگوهای معماری باشد ،آنجا که
معماری از فردیت خارج شده و درست یا نادرست دعوی نمایندگی یک فرهنگ را داشته باشد ،لزوما باید
بتواند نه فقط تداوم و انسجام و وحدت توده ای از ذهنیت ها در بعد زمانی -مکانی نشان دهد ،بلکه باید
قادر باشد تبلور این تداوم را در کالبدهای مادی نیز مشخص نماید ( فکوهی.)253 :0853 ،
با بررسی مفاهیم فرهنگ ،هنر و معماری سواالت زیر حادث می شوند که ما سعی داریم در مقاله حاضر
بدان پاسخ و با ارائه پیشنهاداتی برای آسیب های فرهنگی ،سیاسی واجتماعی معاصر جهان اسالم به حل بحران
بپردازیم.
آیا تحوالت هنری فرهنگی می توانند بر تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مقدم باشند یا برعکس؟
ایا رشد کیفیِ اصالحات اجتماعی و سیاسی منوط به رشد کیفی فرهنگ و هنر است یا خیر؟
850

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

آیا پیشروان هنر و معماری اسالمی می توانند جامعه را به سمت و سوی جامعه اسالمی بر مبنای اصول
توحیدیِ آن سوق دهند؟ چگونه؟
نقش هنر و معماریِ اسالمی بر توافق و سازش فرهنگی و گویش ملی و قومی در جهان اسالم چیست؟
برای پاسخ گویی به سواالت طرح شده در ابتدا بایستی به بررسی موضوعات و مفاهیم صلح ،بحران
های پیش رو در خاورمیانه و جهان اسالم ،فرهنگ و توسعه فرهنگی ،تاثیر هنر بر فرهنگ ،هویت و تعالی
اخالقی ،معماری و هنر اسالمی بپردازیم که در طول نگارش مقاله بدان اشاره ای خواهیم داشت.
 -4ضرورت تحقیق
با توجه به اختالفات و منازعات کنونیِ منطقه ای در خاورمیانه و به طور کلی جهان اسالم در روزگار
معاصر ،حل بحران توسط گفتگوهای مذهبی و تعامالت بینافرهنگی احساس و الزم می گردد .اگرچه بسیاری
از این قبیل مشکالت به دلیل تنوع فرهنگی و قومی ،بحران هویت در میان کشورهای اسالمی می باشد .لذا
بایستی با وضع اصولی فراگیر بر مبنای موازین توحیدیِ جهان اسالم تا حد لزوم به مناقشات پایان داد .درواقع
به کارگیری فرهنگ و اصول ارزشیِ اسالمی می توانند بر این امر کارگشا باشند .یکی از عواملی که عنصر
هویت ساز و مشترک در بین تمامی مسلمان می باشد ،فرهنگ برخاسته از جهان بینی اسالمی است .در جهت
اشاعۀ فرهنگ مبین اسالمی عواملی از قبیل هنر و معماری می توانند در این امر مهم مورد استفاده قرار گیرند.
درواقع هنر می کوشد تا با بیان ،اشارات و وحی روحانی بر مخاطبان خود ،اثر گذاری مفهومی خود را به طور
مستقیم و غیر مستقیم اعمال نماید .همچنین معماری می تواند با ظهور در کالبدِ مادی در راستای رشد فردی
و سالم سازی محیط اجتماعی موثر واقع گردد .این بار معماری نه از لحاظ بیان و تجلی زیبایی در مادیت بلکه
به عنوان پیامی جهانی و زبانی مشترک بین تمامی فرهنگ ها و ملل و برخاسته از بستر اجتماعی و فرهنگی
پیام معنوی وحدت ،همزیستی و صلح را به منصۀ ظهور می رساند .آنچه که ما در نگارش مقالۀ حاضر تالش
داریم ،بررسی ضرورت و نقش ارکان هنر و معماری در تعالیِ اخالقی و تجلی هویت و فرهنگ منبعث از
آموزه های دینی و الهی می باشد.
 -9صلح و مفاهیم فرهنگیِ آن
بررسی های صلح 0از همان آغاز به واسطۀ چندرشته ای بودن چهره های اصلی اش نیز شاخص بوده است.
بررسی های صلح برای پژوهشگرانی که در آغاز در علوم طبیعی ،اقتصاد ،روان شناسی ،انسان شناسی ،تعلیم
و تربیت و جامعه شناسی و کمتر در علوم سیاسی یا روابط بین الملل دانش آموخته اند عرصه ای فراهم ساخته
است تا برای پیگیری صلح گرد هم آیند ( ویلیامز .)089 :0895 ،ایدة فرهنگ صلح در برنامه های یونسکو
برای اولین بار در سال  0939در کنگرة بین المللی " صلح در اذهان انسان ها" در شهر " یاماسوخر "2در "
1

. Peace
. Yamasvkhr

2
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ساحل عاج" مطرح شد .در اعالمیۀ نهایی این کنگره یونسکو توصیه شد تا در پایه ریزی دیدگاه جدیدی از
صلح از طریق توسعۀ یک فرهنگ صلح مبتنی بر ارزش های جهانی ،احترام به حیات ،آزادی ،عدالت،
همبستگی ،مدارا ،حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان کمک کنند ( شایگان.)039 :0839 ،
فرهنگ صلح عبارت اند از :احترام به حقوق بشر به عنوان حقیقتی هر روزه و همیشگی که از تعامل مثلث
صلح ،توسعه و دموکراسی نیرو می گیرد .هدف فرهنگ صلح ،پایبندی به گذار از فرهنگ جنگ ،خشونت،
تحمیل و تبعیض به سوی فرهنگ عدم خشونت ،گفتگو ،مدارا و همبستگی است .فرهنگ صلح ،اساسا با
پیشگیری غیر خشونت آمیز از درگیری و حل و فصل آن مرتبط می شود .زمینه های عمدة فرهنگ صلح

عبارت انداز :آموزش ،منع تبعیض و تکثرگرایی فرهنگی .در عبارت فرهنگ صلح ،واژة "فرهنگ" هم در
مفهوم موسع 8و هم در مفهوم مضیق 4بکار می رود .در فرهنگ موسع ،فرهنگ تمام فعالیت ها یعنی مجموعۀ
دانش و کردار انسانی را دربر می گیرد در حالی که در مفهوم مضیق ،فرهنگ به عنوان نتیجۀ فعالیت های خالق

و عالی ترین دستاوردهای معنوی نظیر موسیقی ،ادبیات ،هنر یا معماری توصیف می شود " همان".
 -2مفهوم صلح در جهان اسالم و قرآن

توجه به آموزه های اسالمی دالیل فراوانی مبنی بر وجود زمینه ها و عناصر همگرایی ،وفاق در انسان ها
وجود دارد .در این بین امت واحده طرحی است که قرآن برای آسایش و صلح بشری ریخته است .این طرح
لزوم شناخت مسلمانان و برادری و برابری آنها را در سایه وحدت و جهانی پر از صلح وعده می دهد ( موسسه
آینده پژوهی جهان اسالم .)0890 ،در فرهنگ و فقه اسالم ،دو واژه سالم و صلح در نصوص قرآنی برای بیان
یک اصل حقوقی و سیاسی بکار برده شده و تاکید فراوانی بر آن دو هست .قرآن در آیات  20و  26سوره
واقعه ،سالم را درود متعارف بین بهشتیان و از خصایص زندگی بهشتی می داند .سالم بعنوان شعار صلح ،تنها
در برابر انسان های طالب صلح گفته نمی شود ،بلکه در مقابل کسانی که با برخورد جاهالنه ،صلح را به
مخاطره می افکنند نیز سالم گفته می شودواژه صلح در لغت به معنی مسالمت ،سازش و از بین بردن نفرت
میان مردم است .قطع نظر از علل و عوامل خارجی ،همزیستی و صلح ،مقتضای نفرت و طبیعت انسان است
که در مناسبات و شعون مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی افراد نمود پیدا می کند و این حالت فطری را باید
از مظاهر معنوی حیات و وحدت روحی انسانها بشمار آورد (شایگان .)024 :0830 ،از دیدگاه قرآن ،صلح
خود ارزش و هدف است .هدف از صلح ،مصلحت گرایی نیست ،خود صلح مصلحت است .زیرا با زندگی
فطری انسان ها سازگارتر ا ست و در شرایط صلح ،رشد و تعالی انسان و تفاهم برای رسیدن به توافق ها و
سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایش انسا ها به حق امکان پذیر است .این همان دیدگاهی است که به
تعبیری در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر هم قید شده است "همان".
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 .8موسع  [.م ُ وَس ْ س َ ] (ع ص ،اِ) وسعت داده شده  .گشاد و فراخ کرده شده ( .ناظم االطباء) .فراخ

کرده  .گشاده (یادداشت مولف ) || .فراخ  .وسیع( || .اصطالح عروضی) افزودن سببی بر فاعالتن است و این
عمل متکلفانه را توسیع گویند و فاعالتن را که به توسیع فاعلییاتن شود موسع خوانند( .از المعجم ص.).00
 .4مضیق  [ .م َ ] (ع اِ) جای تنگ ( .غیاث ) .مکان تنگ ( .منتهی االرب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
جای تنگ  .مکان تنگ( .ناظم االطباء (:برگشت به هزیمت و بدو رسیدند در مضیقی که میگریخت بکشتندش.
(تاریخ بیهقی چ ادیب )244
 -2نقش هویت و فرهنگ در تمدن اسالمی
مفهوم هویت « مطلب بسیار مهمی است که در دورة جدید و به وضوح از زمان هگل واقع شده است.
بحث هویت در تاریخ ،جامعه ،سیاست و به طور کلی در علوم انسانی و در بحث های روشنفکران ،از هگل و
بعد از هگل است» .علی رغم این بداعت ،موضوع هویت انسان و شناخت خویش همواره به عنوان بنیاد
تفکرات انسان مطرح بوده است ،که نمونه بارز آن را در کالم معروف ارسطو یعنی « خود را بشناس» ،در شعار
کانت یعنی « من می اندیشم پس هستم» و در رأس آن ها ،در حدیثِ معروفِ « مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبه»
می توان مشاهده نمود ( خسروی و دیگران .)20 :0890 ،همچنین در فرهنگ و جامعۀ اسالمی از موضوع
هویت بسیار سخن رفته است که به عنوان یکی از ارکان مهم در برپایی و حفظ تمدن اسالمی تلقی می گردد.
براساس حکمت نظری و عملی اسالم ،مسلمانان باید در کلیۀ شئون مادی و معنوی زندگی خود هویت متناسب
با فرهنگ و شریعت اسالم داشته و دارای مرزبندی مشخصی با سایر مکاتب فکری و عملی باشند .آیات و
روایات متعددی برای لزوم تحقق هویت اسالمی در آثار و افکار مسلمانان بر پایۀ اصل « عدم تشبه مسلمین
به پیروان سایر مکاتب» نقل شده است؛ ازجمله می توان به روایات امیرمومنان علی (ع) استناد نمود که می
فرمایند :مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ عُدَّ مِنهُم ( مستدرک الوسائل ،ج  )445:،05و یا روایت منقول از امام صادق (ع) :أوحَی
اهلل إلَی نَبِیِّ مِن أنبِیائِهِ :قُل لِلمؤمِنِینَ الَ یَلبَسُوا لِباسَ أعدَایِی وَ الَ یَطعَمُوا مَطَاعِمَ أعدَایِی وَ الَیَسلُکُوا مَسَالِکَ
أعدَایِی فَیَکُونُوا أعدَایِی کَمَا هُم أعدَایِی ( من الیحضره الفقیه ،ج .)202 :0ذکر این نکته ضروری است که بر
اساس آموزه های اسالم همۀ انسان ها فطرت مشترکی دارند که ضامن تعامل و تبادل سازندة میان انسان هاست
و هیچ تغییری در این فطرت از ناحیۀ الهی در طول تاریخ صورت نگرفته است و نخواهد گرفت (نقره کار،
 ،0890ص .) 5.جامعۀ اسالمی بر مبنای آموزه های قرآنی ،یک شخصیت و واحدِ حقوقی و حقیقی است که
بسیاری از ویژگی های آن تجلی کالبدیِ جهان بینی و فرهنگ و باورهای آحاد آن هستند ،این ویژگی ها در

احراز و نمایش هویت آن نقش اساسی ایفا می کنند .این نوع هویت ،درواقع بیان و یا احساس " این همانیِ"
انسان با پدیده ها و موضوعات و اعضای جامعه اش با یکدیگر و با کل جامعه یا به عبارت دیگر جامعه اسالمی
بر مبنای آموزه های قرآنی است ( خسروی و دیگران .)25 :0890 ،تمدن و هنر و فرهنگ دینی نیز به خاطر
جنبۀ معنوی یا جمال باطنی خویش است که با شرکت در یک تمدن انسانی ،توانسته است اختالفات زبان،
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نژاد ،سرزمین و سنن و فرهنگ را در میان ملل مختلف با وصل یک پل ارتباطی در میان آنها با یک نوع جهان
وطنی از میان بردارد و با سیر آن به سوی یک غایت و مطلوب روحانی واحد چاره نماید و این همان بخشیدن
یک فرهنگ و حیات آرمانی به ملتها با شرایط گوناگون اقلیمی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی ناهمگون است
که در نظر هر مورخ تاریخ تمدن و هنر ،شگفت انگیز جلوه می نماید و او را به تامل و تفکر در مورد جوهر
دین وامی دارد ( مطهری.)00 :0830 ،
 -6در تعریف هنر و نسبت آن با فرهنگ و توسعۀ ارتباطات بینا فرهنگی
هنر عبارت است از بیان ،تفسیر و تجلی کالبدی معارف معنوی و غیر مادی با الهام از عرفان و آگاهی به
اصول و ارزش هایی که جهان بینی و هستی شناسی خاصی آنها را تعریف نموده است به منظور ارضای حس
حق جویی و معنویت گرایی انسان در جهت تلطیف زندگی مادی ،قابل تحمل نمودن زندگی دنیایی و آرامش
بخشیدن به روح در بند جسم» ( نقی زاده .)029 :0839 ،هنر دارای کاربردهای مختلف اجتماعی است و می
تواند به طور مقطعی و جزئی در خدمت اهداف اخالقی ،زیست محیطی ،آموزشی ،روانشناسی و یا حتی
سیاستگذاری اجتماعی و جز این ها قرار گیرد .به این ترتیب طبیعی است که اقسامی از هنر یا بخشی از فعالیت
های هنری در خدمت توسعه اجتماعی اعم از توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و حتی در خدمت اهداف
انقالبی و تحوالت اجتماعی و جز اینها قرار گیرد ( نوحی .)069 :0833 ،در باب نسبت هنر و فرهنگ می توان
گفت که فرهنگ و هنر ،تاثیرات جدی و موثری بر یکدیگر دارند و به هیچ وجه نمی توان یکی ازآنها را مستقل
از دیگری بررسی کرد .به بیان دیگر ،رابطه ی هنر با فرهنگ با معانی ای که از آنها مدنظر است ،رابطه ای
تنگاتنگ و غیر قابل انکار و یگانه است .توضیحا یادآور می شویم که از نظر این وجیزه فرهنگ یعنی « :کنش
های مشترک و مورد پسند یک جمع که منبعث از دانش های ارزش یافته در پرتو بینشی خاص بوده و به
صورت منش جامعه نهادینه شده باشند» ( نقی زاده .)050 :0834 ،این درست است که هنر ،خمیرمایۀ خویش
را از فرهنگ اخذ می نماید ،اما هنر نیز به نوبۀ خود ارزشها و معانی فرهنگ را ترویج نموده و آنها را جاودانه
می کند .در حقیقت ،هنر آن ارزشها و مفاهیمی را که از فرهنگ وام می گیرد ،تجلی کالبدی و عینی بخشیده و
آنها را به تناسب در محدوده های فضایی ،زمانی ،محیطی و اجتماعیِ کوچک و بزرگی( از یک شهر تا کل
جهان و از مدتی کوتاه تا فراخنای تاریخ) پراکنده ساخته و ترویج می نماید ( نقی زاده . )056 :0835 ،در
مورد رابطه ی فرهنگ و هنر و تاثیر آنها بر یکدیگر می توان گفت یکی از اصیل ترین انتظاراتی که از هنر
اصیل می رود ،زمینه سازی ارتقای فرهنگی و فرهنگ سازی در جامعه به همراه ترویج زیبایی و احراز هویت
و هدایت انسانیت است ( نمودار شماره .)0
توجه به نقش و جایگاه فرهنگ سازی هنر می تواند به مدیران جامعه در جهت وصول به آرمان های
جامعه و توفیق برنامه های فرهنگی آنان کمک شایانی بنماید " همان" .اما در بحث تعامالت بینا فرهنگی می
توان گفت وقتی از ارتباط سخن به میان می آید ،موضوعات عدیده ای از جمله گفتگو ،تعامل ،تبادل،
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تاثیرگذاری و تاثیرپذیری جوامع از یکدیگر مدنظر هستند .به هرحال ،می توان گفت « :هنر و.سیله ارتباط
انسان ها است» و این ارتباط می تواند بین دو نفر ،بین آحاد یک جامعه ،جوامع مختلف ،مکاتب فکری
گوناگون ،فرهنگ ها و ادیان متفاوت ،یا یک هنرمند و سایر انسان ها باشد .عالوه بر ارتباط مستقیم ،ارتباط
غیر مستقیم و مفهومی میان انسان ها نیز از طریق هنر برقرار می شود .لویی کان براین باور است که هنر تنها
زبان واقعی انسان است ،چون تنها وسیله ای است که به ترتیبی سعی دارد تا بین انسان ها رابطه برقرار کند و
بدین سان انسانی بودن آن به چشم می خورد» در همین جاست که رابطۀ هنر و فرهنگ برجسته می شود و
خویش را می نمایاند ( نقی زاده.)802 :0839 ،
 -7تاثیر هنر و فرهنگ برتعالیِ اخالقی و هویتِ اجتماعی
در مقوله ی هویت مباحث متنوعی تاثیر گذار هستند که مهم ترین آنها ویژگی های منبعث از فرهنگ ملی
برای تعریف هویت است .این مبحث در فرهنگ ایرانی و جهان بینی توحیدی اسالم از ارزش و اهمیتی شایان
توجه برخوردار است که وجه بارز آن را در جنبه ی معنوی آن می توان جستجو کرد .یکی از ابزارهای دستیابی
به امرمهم هویت ،ارکان و وجوه هنری هستند .درواقع هنر می کوشد تا با به کارگیری اصول و ارزش های
برخواسته از جامعه ،وجوه مشترک میان تمامی اعضای آن را به نمایش گذارد .درواقع هنرها توانایی کافی در
نمایش هویت معنوی و مادی هنرمند و جامعه ی او و همچنین معرفی باورها ،اصول و ارزش های فرهنگی
را دارند ( نقی زاده .) 865 :0839 ،هنر مقوم فرهنگ است .جلوه های مختلف هنر ،تقویت کنندة ارزشهای
فرهنگی هستند .هنرها زمینه ساز محیط مناسب برای قوام مبانی و هویت فرهنگی یک جامعه اند .هنر به عنوان
اثری با عمر طوالنی و حتی جاودانه ،از ارکان قویم یک فرهنگ ایفای به شمار می آید که می تواند به تبع
جاودانگی خویش فرهنگ را جاودانه کند ( نقی زاده .)050 :0835 ،هنر حقیقی که دین به وسیله علم ،راهنمای
اوست ،باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز انسان ها (چیزی که اینک با وسایل ظاهری:
به وسیله دادگاه ها ،پلیس ،بنگاه های خیریه ،بازرسی کار و غیره دوام می یابد) از راه فعالیت آزادی بخش
انسان ها به دست آید ،هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد و تنها هنر است که از عهده این کار برمی آید»
(بلخاری .(069 :0839 ،شکی نیست اخالق به عنوان یکی از عناصر ذاتی فرهنگ ،همواره مطرح بوده و به
معنی ادراک فرهنگ بدون تامل و توجه به عنصر اخالقی آن محال است .از دیدگاه برخی فالسفه و متفکران
نسبت میان هنر و اخالق چنان مستحکم و بارز است که الجرم هر دو با کارکردهای یکسان در تعالی بشری
نقش دارند .اخالقیات به تعادل رفتاری و ظهور نظام رفتاری مناسب در جامعه و تنظیم روابط و رفتارها در
تمام ابعاد زندگی ( چه فردی و چه جمعی) به انسان کمک می کند و هنر نیز با برجسته کردن ،تمرکز و مهم
تر ارائه زیباشناسانه آنها در تبدیل ایده به کنش ،نقش چشمگیر و به سزا دارد .الجرم بنا به تاثیر انکارناپذیر اثر
هنری بر روح مخاطب ،نقش آن در تکمیل و تتمیم مکارم اخالقی نقشی بسیار مهم و قابل اعتنا است " همان".
 -8در تعریف معماری و بررسی نمودهای اجتماعی و فرهنگیِ آن
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شناخت معماری ،با شناخت عوامل تشکیل دهندة آن آغاز می شود .این برداشت ،دربرگیرندة کلیه عناصر
کالبدی و ساختاری است و امور و مسایل جامعه شناختی فرهنگی ــ که از شاخه ی علوم انسانی نشأت گرفته
ــ کلیتی را می سازد که بدان « معماری» اطالق می شود (وایت .)9 ،0832 ،وجود ارتباط میان هنر ،معماری
و جامعه از منظر علوم انسانی اصلی بدیهی و در عین حال یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده است .به عالوه
درکِ عمیق ،گسترش یافته و تحلیلی چند و چون این ارتباط در تعمیق ادراک هنری و نقد اصولی و علمی آثار
هنری و معماری نقش اساسی دارد ( نوحی.)33 :0833 ،
نمودار شماره  :0نمودار رابطۀ هنر و فرهنگ ،ریشه ها و مبانی مشترک آنها

مأخذ( :نقی زاده)054 :0835 ،
آموس راپاپورت 0معماری را تجلی عینی افکار و آرزوهای انسانی و ضابط باورها و ارزش های فرهنگی
می داند که به وسیله ی آن خلق شده است .معماری در وهلۀ اول منتج از عوامل اجتماعی ــ فرهنگی است.
بنا بر این ،معماری با متعین کردن تمایزات میان فضاها ،ویژگی های نطام های فضایی و اجتماعی و زمانی و
دیگر وجوه جامعه را انتقال می دهد .معماری بیانگر الویتها ،سلسله مراتب ،شیوه های زندگی و نظایر آنهاست.
معماری قلمروهای مقدس انسانی ( فرهنگ) را تثبیت می کند و آن را از طبیعت مادی و غیر دینی و در مرتبۀ
بعدی ،قلمروهای غیردینی انسان ها را از طبیعت مقدس متمایز می کند .معماری آنچنان با جوامع و فرهنگ
ها و شیوه های زندگی انسان ها درمی آمیزد که به عاملی اساسی برای ایجاد حس انس بدل می شود(آل رسول،
 .) 33 :0832معماری می تواند فضاهایی برای فعالیت های خاص فراهم آورد؛ به یاد انسان ها بیاورد که این
Amos Rapoport
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فعالیت ها چیست؛ بر قدرت و موقعیت اجتماعی و خلوت شخصی داللت کند؛ ترجمان اعتقادات جهان
شناسی باشد و نظام ارزش ها را با نشانه هایی بیان کند .معماری معانی محسوس پدید می آورد؛ آرمان ها و
باورهای هر قوم را به استعاره های متعیّن بدل می کند و همچنین عالوه بر این معماری با هویت بخشیدن به
فضاها در رفتارها نیز موثر است و موقعیت ها و رفتارهای مطلوب و متناسب را به انسان ها یادآوری می کنند
( آل رسول .) 30 :0832 ،از نظر جرج میشل معماری چیزی فراتر از تاریخ فرم و سبک است؛ معماری در
حقیقت دستاورد عوامل فرهنگی و محیطی است که شیوه زندگی مردم در آن نهفته شده است .به بیان دیگر
محیط مصنوع با سمبل ها و تناسب و اجزاء و نشانه ها و شکل و رنگ و دیگر بارزه هایش ،هم بیانگر جهان
بینی و فرهنگی است که بانی شکل گرفتن آن شده است و هم اینکه اصول و ارزش های آن را به انسان القا
نموده و به نوعی در تحوالت فرهنگی ایفای نقش می نماید ( نقی زاده.)64 :0830 ،
 -9مفهوم ناب هنر و معماری در اسالم و وجوه فرهنگیِ آن
هنر و معماری اسالمی فقط از این جهت اسالمی نیست که مسلمانان موجد آن باشند؛ بلکه چون از الهام
اسالمی نشات می گیرد و این هنر و معماری حقایق درونی الهام اسالمی را در شکل ها و صورت های گوناگون
متبلور می کند و چون از وجه باطنی اسالم ناشی می شود ،انسان را به خلوت درونی الهام الهی رهنمون می
کند .از این رو هنر و معماری اسالمی از نظر پیدایش ،ثمره روحانیت اسالمی و از نظر شناخت مبدا یا بازگشت
به آن ،یاور حیات معنوی انسان است ( نصر.)05 :0850 ،
هنر اسالمی می تواند اکنون وظیفه ی دیگری را نیز عهده دار گردد ،وظیفه ای که به طور کامل درک شود،
خود فیض و عطیه ی الهی است .در جهانی سرشار از تقلب و فریبکاری ،این هنر می تواند در کنار حقیقت
اعتقادی اسالم ،همچون محکی برای ارزیابی صدق و کذب ادعای مختلف در این زمینه به کار آید .درواقع
این هنر می تواند معیاری برای سنجش این مساله باشد که آیا حرکت یا نهضت اجتماعی ،فرهنگی یا حتی
سیاسی خاص اصالتا اس المی است یا اینکه از نمادها و ایماژهای اسالمی صرفا به عنوان شعار یا وسیله ای
برای دستیابی به اهداف دیگر استفاده می کند ( نصر .)200 :0839 ،اثر گذاری هنر اسالمی ،به ویژه هنر معماری
آن ،به گفته تیتوس بورکهارت 0این است که  :فضایی تهی می آفریند ،همه اضطراب ها و وسوسه های افسار
گسیخته دنیا را از میان برمی دارد و به آن جای نظم و نظامی می بخشدکه مبین توازن ،صفا و آرامش است.
ریشه اصلی این اثرگذاری را می توان در ویژگی های هنر اسالمی جست ،ویژگی هایی که فرق و جدایی آن
را با هنر غرب روشن می کند .در دیدگاه موجود غرب ،اثری هنری گفته می شود که نقش فردیت هنرمند را
در خود ،باز می تاباند ،ولی از نظر اسالم در ذات خود تجلی حقیقت کلی و جهانی است .در حقیقت هنر
الهی ،حکیمانه ،هدایت گر جامعه و انسان ها ،متذکر به آیات و ارزش های الهی ،هدفمند ،متعهد ،برخواسته از

Titus Burckhardt
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خرد ،مسئوالنه و در عین حال در تقابل و بر ضد ستم ،ستمکار ،ستمگری و نمایش دهندة زیبایی و بهجت آور
است.
 -51نتیجه گیری
دین اسالم ،همواره آحاد مردم از جمله مسلمین را بر برادری ،برابری ،همزیستی ،عدالت و دوری از نفاق،
خشونت ،جنگ ،و ...فراخوانده است .در صورتی که دین الهی همواره وحدت را به عنوان اصل توحید ذکر و
بدین جهت مسلمانان را بدان امر نموده است .صلح ،عدالت ،همزیستیِ مسالمت آمیز و ...خود در زیر سایۀ
وحدت نیز قرار میگیرند .عناصر وحدت زای دین اسالمی دربردارندة عناصر ارزشی همچون فرهنگ ،هویت،
هنر و ...است که هر کدام بخشی تکامل دهنده و جزئی از دیگری نیز می باشند و نقش بسزایی را در اعتالی
مناسبات و آیین اسالمی ایفا می نمایند ( شکل  .)0هنر مقوم و زمینه ساز فرهنگ است و همچنین فضا و
محملی را جهت رویدادهای فرهنگی و توسعۀ اخالقی و اجتماعی فراهم می سازد .هنر در جهت تعالی ارزشی
و اخالقی به مدد فرهنگ آمده و می تواند در جهت گیری های ارتقای فرهنگی موثر واقع می گردد .هنر معنوی
که برآمده از هویت ،فرهنگ و دین الهی است ،انسان را بر وحدانیت و توحید متذکر می شود و هنرمند را بر
تاثیر گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با زبان و اشارات و وحی الهی در کالبد مادی ،به سر منزل
مقصود می رساند .درواقع هنر نیز با تکیه بر مبانی دین ،زمینه و فضای مناسب رشد و کمال انسان را فراهم
میکند .در تفکر دینی ،هنر برای شناخت ،سلوک و رهایی از کثرات و حرکت به سمت وحدت و عامل اتصال
به آن مطرح می باشد ( شکل .)2
شکل ا :عناصر هم پوشانی و تعالی بخش اخالقی در دین اسالمی ،نگارندگان
فرهنگ
هویت

فرهنگ
هنر

تغییرات الزم و پیشنهادی

هنر

هویت

وضعیت کنونی
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شکل  :2نقش اعضای عناصرِ وحدت زای جهان بینیِ اسالمی ،نگارندگان
برخاسته از گرایاشات
معنوی

اصول و ارزش های
مورد باور جامعه

نقش هدایت کننده

هویت

اشاره بر وجوه معنوی
و معرفت الهی

اصول و ارزش های
دینی مورد باور
جامعه

احساس این همانی

هنر

الهام و روحانیت
اسالمی

تجلی حقیقت
الهی و دینی

وحدت و انسجام
توده ای از ذهنیت
ها

فرهنگ

معرفی هویت

رشد و اعتالی
شخصیت فردی و
سالم سازی محیط
اجتماعی

ظهور در
کالبدهای مادی

منابع و ماخذ
 .0قران کریم.
 .2آل رسول ،ص ،بانک ،ا« ،)0832( ،خاستگاه های فرهنگی معماری» ،فصلنامۀ فرهنگستان هنر ،خیال .3
 .8ابن بابویه ،محمد« ،)0856( ،من الیحضره الفقیه» ،جلد ،0نشر صدوق ،تهران.
 .4بلخاری ،حسن« ،)0839(،نقش اخالقی هنر در تعالی فرهنگی ،راهبرد فرهنگ» ،شمارة  05و .00
 .0خسروی ،محمد ،بمانیان ،محمد ،سیفیان ،محمد« ،)0890( ،نقش هویت ساز قاعده الضرر در شکل گیری الگوی معماری
اسالمی» ،نقش جهان ،نقش جهان ،دوره سوم ،شمار.0
 .6شایگان ،فریده « ،)0830( ،شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی» ،نشر دانشگاه تهران ،دانشکده
حقوق و علوم اسالمی ،تهران.
 .5صادق پور ،ابوالفضل ،خلیل زاده مقدم ،مریم« ،)0892( ،بررسی ماهیت هنر اسالمی از منظر اندیشمندان و هنرمندان مسلمان»،
کتاب ماه هنر ،شماره .056
 .3طیب ،علیرضا« ،)0890( ،درآمدی بر بررسی های امنیت» ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .9فکوهی ،ناصر« ،)0853( ،اسطوره شناسی سیاسی ( هنر -اسطوره -قدرت)» ،نشر فردوس ،تهران.
 .05محدث نوری ،حسین 0450( ،ه.ق)« ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،جلد  ،05انتشارات موسسه ال البیت األحیاء الثرات»،
قم.
 .00مطهری (الهامی) ،محمد« ،)0830( ،هنر قدسی» ،انتشارات اطالعات ،تهران.
 .02مظفر ،فاطمه ،حسینی ،ب ،عبدمجیری ،ا« )0890( ،فرهنگ در پژوهش های معماری» ،مسکن و محیط روستا ،شمارة .083
 .08نصر ،سیدحسن« ،)0839( ،هنر و معنویت اسالمی ،ترجمه رحیم قاسمیان» ،نشر حکمت ،تهران.
 .04نقی زاده ،محمد« ،)0835( ،مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی» ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .00نقی زاده ،محمد« ،)0830( ،تاثیر شهر و معماری بر ارزش های» ،هنرهای زیبا ،شماره . 00
 .06نقی زاده،محمد« )0839( ،حکمت ،معنا و مصادیق هنر» ،نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران ،چاپ اول.
 .05نقره کار ،علی ،رئیسی ،م .)0890( ،تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،ش.5
 .03نقی زاده ،محمد« ،)0834( ،مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی :مبانی و نظام فکری» ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .09نوحی ،حمید« ،)0830( ،تامالت در هنر و معماری» ،انتشارات گنج هنر ،تهران.
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رقابت های ژئوپلیتیکی ج.ا .ایران و عربستان سعودی در جنوب غرب آسیا
یاشار ذکی ،استادیار گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
روح اله حسین وند شکری ،5دانشجوکارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
مهدی حسین وند ،کارشناسی ،دانشگاه یزد

چکیده
ایران و عربستان سعودی با توجه به مختصات ژئوپلیتیکی و ویژگـی هـای جغرافیـایی شان دو کشور مهم و تعیین
کننده در تحوالت منطقۀ جنوب غرب آسیا به شمار می آیند .این دو کشور تقریباً از سال  2555م .تا به امروز در مسائل
منطقه ای همدیگر را به عنوان یک رقیب بالفعل در نظر گرفته اند .سوال اصلی این پژوهش این است که مهمترین مؤلفه
های نقش آفرین در رقابت های ژئوپلیتیکی ایران و عربستان کدامند؟ در این پژوهش با شیوة توصیفی ـ تحلیلی تالش
شده است رقابت های ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی به واسطۀ تحوالت کشورهای سوریه،
عراق ،بحرین و یمن به عنوان حوزه های نفوذ ژئوپلیتیکی بین دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان می دهد که گستردگی رقابـت های پیدا و پنهان ایـران و عربسـتان سبب بروز تنش و تیرگی در روابط
تهران ـ ریاض شده است به طوری که مؤلفه ای همچون رقابت بر سر گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی در عراق ،یمن،
بحرین و سوریه و ضدیت رویکردهای دو کشور در قبال بحران های منطقه ای در کنار مولفه های دیگری نظیر تضادهای
ایدئولوژیکی ،اختالفات ژئوکالچری میان ایران و عربستان ،رقابت بر سر رهبری جهان اسالم ،رواج مسابقۀ تسلحاتی در
بین کشورهای منطقه زمینه ساز روابط تنش آلود و بحران ساز میان دو کشور شده است.
واژگان کلیدی :رقابت های ژئوپلیتیکی ،ایران ،عربستان ،حوزة نفوذ ژئوپلیتیکی ،جنوب غرب آسیا.

5ـ مقدمه
ژئوپلیتیک درطی قرن بیست ویکم دورههای پرفراز و نشیبی راپشت سرگذاشته است.بعد از این که واژه
ژئوپلیتیک توسط رودلف کیلن سوئدی مطرح گردید(حافظنیا .)28:0834 ،ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر
محیط واشکال یا پدیدههای محیطی ،چون موقعیّت جغرافیایی ،شکل زمین ،منابع کمیاب ،امکانات ارتباطی و
انتقالی(زمینی ،دریایی ،فضایی،هوایی) وغیره را در تصمیمگیریهای سیاسی به ویژه در سطوح گستردة منطقهای
و جهانی مطالعه وبررسی میکند .با این رویکرد به نظر میرسد عمده توجه ژئوپلیتیک به رقابت میان «قدرت-
های» سیاسی و اشکال دگرگونشوندة سلسلهمراتب قدرت در جهان است؛ سلسلهمراتبی که دستاورد بازیهایی
1
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سیاسی منطقهای یا جهانی میان قدرتهاست .به عبارت دیگر ژئوپلیتیک از موقعیّتهای جغرافیایی زمین،
حساسیّتهای استراتژیک دریایی وخشکی ،منابع کمیاب اقتصادی وانرژی و آبی استفاده میکند تا سیاست
خارجی حکومت را پیش ببرد یا برتریخواهیهای سیاسی منطقهای وجهانی قدرت راجامه عمل
پوشاند(مجتهدزاده.)083-0839:089 ،
بر اساس اصل همسایگی ،ایران با حوزههای ژئوپلیتیکی مختلف در جهات جغرافیایی متعدّد ارتباط دارد.
جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ آسیای جنوبغربی و درحوزة ژئوپلیتیکی خاورمیانه واقع شده است.این
کشور باید در سیاستهای خود ظرفیتهای منطقۀآسیای جنوبغربی را همواره مدنظر قرار دهد؛ چرا که این
منطقه دارای موقعیّتهای ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک(نفت وگاز و خطوط انرژی ،خطوط
مواصالت بینالمللی و موقعیت ترانزیتی) و ژئوکالچریک مختلفی است(رضایی.)3:0834 ،
عربستان سعودی در آسیای جنوبغربی قرار گرفته است .این کشور از شمال با عراق ،از شرق با کویت،

خلیج فارس ،ا مارات ،قطر ،عمان و بحرین و از جنوب با یمن و از غرب به دریای سرخ محدود می-
باشد.عربستان به علت واقع شدن در منطقۀ حساس خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین ویژگیهای اقتصادی
و فرهنگی دارای اهمیّت قابل مالحظهایاست .پادشاهی سعودی در بعد منطقهای و فراتر از آن در حوزة جهان
اسالم نقش مهمی برای خود قائل است و با حمایتهای مالی گسترده از کشورهای اسالمی و جنبشهای
اسالمی (البته به طور گزینشی) ،در پی بسط حوزة نفوذ خود بوده است.
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی همواره به عنوان دو کشور و دو قدرت تأثیرگذار جهان اسالم
در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مطرح بودهاند و هر کدام بنا به دالیل مشابه و متفاوت ،نقشی برتر برای
خود در روند تحوّالت منطقهای قایل میباشند .باتوجه به مختصّات ژئوپلیتیکی وویژگیهای جغرافیایی دو
کشور مهم وتعیینکننده درتحوالت منطقۀجنوب غرب آسیا به شمار میآیند .این دو کشور تقریباً از سال 2555
م .تا به امروز در مسائل منطقه ای همدیگررابه عنوان یک رقیب بالفعل درنظرگرفتهاند ،به طوری که میتوان
گفت روند روابط ژئوپلیتیکی دو کشور از رابطۀ ژئوپلیتیکی رقابتی به سمت و سوی روابط ژئوپلیتیکی تقابلی
شیفت پیدا میکند.
4ـروش تحقیق:
روش تحقیق در ایـن پـژوهش از لحاظ ماهیّت کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی ـ تحلیلی است .شیوة
گردآوری اطالعات نیز بر اساس روش کتابخانهای است که با مراجعه به کتابها ،مقاالت ،روزنامهها ،سایتهای
اینترنتی و نظایر آن اطالعـات الزم فیشبرداری و تنظیم شده است .با بررسی عوامل رقابت در رابطه میان ایران
و عربستان ،سوال اصلی این پژوهش این است که مهمترین مؤلفههای نقشآفرین دررقابتهای ژئوپلیتیکی
جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی کدامند؟
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9ـیافتههای تحقیق
5ـ9ـ رقابت برسرگسترش حوزۀ نفوذ ژئوپلیتیکی درعراق ،یمن ،بحرین وسوریه

عراق :ت قابل ایران و عربستان در عراق متکی بر دو رویکرد متفاوت است :رویکرد قدرت نـرممحور و
رویکرد قدرت سختمحور .این دو الگوی رفتاری ،انتزاعیافته از انگارههای متعارض و مبتنی بر ماهیّت ادراک
طرفین از یکدیگر و محیط خارجی است .اتّکای قدرت نرم ایران بر اشتراکات فرهنگی ،نفوذ سیاسی ،پیوندهای
مذهبی ،مؤلفههای وحدتبخش هویتی و درنهایت جذب افکار عمومی است که نتیجۀ این دیپلماسی عمومی،
همراهی دیپلماسی رسمی عراق و افـزایش عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه است .قدرت
سخت عربستان متکی بر سازماندهی حرکتهای بنیادگرایانه ،تسلیح گروههای معارض ،تطمیع و تهدید قبایل
و گسترش خشونت و ناامنی باهدف تضعیف هالل شیعی ادّعایی است .پیامد قهری کاربرد این دو راهبرد
متفـاوت در بستر سیاسی ـ اجتمـاعی عـراق ،انزوای بیشازپیش عربستان در افکار عمومی جامعۀ عراق،
چسـبندگی فزاینـده تهـران ـ بغداد و نهایتاً تبدیل شدن عراق به یکی از اضالع مستحکم ژئوپلیتیک شیعه در
منطقه خواهد بود(خضری وهمکاران.)033 : 0894 ،
یمن :عربستان در سالهای اخیر به دقت تحوّالت داخلی یمن را دنبال کرده و از مسائل داخلی این کشور
آگاه بوده است .آل سعود از زمان شکلگیری جنبش شیعیان صعده و متّحد شدن قبایل شیعه در استانهای
صعده و آل عمران با ظرافت بیشتری این تحوّالت را پیگیری کرده است .از دیدگاه آل سعود ،شیعیان صعده
خطر بالقوهای برای وهابیّت به شمار میروند ،به خصوص اینکه مانع بزرگی برای گسترش تفکرات آنها در
خاک یمن هستند .عالوه بر این خاک یمن ،مأمن مطمئنی برای مخالفان سیاستهای عربستان به شمار میرود.
بدین علّت از جنگ چهارم الحوثیها در سال  2554م .آل سعود متوجه نفوذ و تاثیرگذاری شیعیان در تحوّالت
داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان شد .اقدام نظامی عربستان از آن جهت صورت گرفت که این کشور
احساس کرد ممکن است بحران داخلی یمن به این کشور منتقل شود؛ چرا که استانهای شیعهنشین(جازان و
الشرقیه) در مجاورت مرز یمن قرار دارند .کارشناسان امنیّتی منطقه نیز بر این اعتقاد هستند که پس از اینکه
دولت عربستان با دخالتهای مستقیم برای سرکوب الحوثیها از طریق دولت مرکزی یمن به نتیجهای نرسید،
خود دست به کار شد و با همه توان و قوا به خاک آن کشور لشکرکشی کرد(کرمی.)0898 ،
بحرین(:اهمیّت آن برای ایران و عربستان) :اگرچه قطعنامه  253شورای امنیّت سازمان ملل در سال
0950م .حکم به جدایی بحرین از ایران و استقالل آن کشور داد ،اما هویت شیعی و ایرانی اکثریت ساکنان این
کشور به همراه اشتراکات فرهنگی و نژادی که منبعث از تعلّق قلمرویی این کشور به ایران درگذشته است،
باعث شده است تا تحوّالت بحرین در منظومۀ راهبردی سیاست خارجی ایران از جایگاه منحصربه فردی
برخوردار شود .بحرین در نگاه تصمیمگیران سیاست خارجی عربستان نیز اهمیّتی فوقالعاده دارد .شیعیان
استانهای شرقی عربستان در نزدیکی بحرین ساکن هستند و بـه سبب پیوندهای خویشاوندی و مذهبی ،روابط
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نزدیکی با بحرین دارند« .بحـرین حلقـه وصـل عربسـتان از طریق خلیج فارس به تنگۀ هرمز و آبهای آزاد
است و نقش محوری در توازن قوا در منطقه دارد» (ساعی و علیخانی .)0222 : 0892 ،مجموعه عوامل احصاء
شده موجب شده است تا بحرین به یکی از مهمترین منابع تنش و نزاع بین ایران و عربستان علیالخصوص
در دوران پس از انقالب اسالمی تبدیل شود .نخستین چالش جدی در این راستا به غائلۀ کودتای نافرجام
دسامبر  0930م .در بحرین برمیگردد .کودتایی که پس ازآن مقامات بحرین انگشت اتهام را بـه سمت ایران
نشانه گرفتند و جمهوری اسالمی را به طرّاحی و رهبری آن متّهم کردند .ایران در همـان مقطع ،انتساب کودتا
به خود را رد کرد .نائف بن عبـدالعزیز کـه مسـئولیّت وزارت کشـور عربستان را عهدهدار بود ،بالفاصله ایران
را به توطئه اخالل علیه عربستان متّهم کرد و«ایرانیها را تروریستهای خلیج(فارس) نامید» (دکمجیان0895 ،
 .)233 :در  25دسامبر همان سال و تنها یک هفته پس از خنثیسازی کودتای ادّعایی ،عربستان یک قرارداد
امنیّتی با بحرین منعقد میکند تا نشان دهد که نسبت بـه حفـظ نظام سنّتی حاکم در کوچکترین عضو شورای
همکاری خلیج فارس ،کامالً مصمم و جدی است(خضری وهمکاران.)039 : 0894 ،
در جریان تحوّالت بهار عربی ،ریاض که از سرایت موج اعتراضات به شبهجزیره و یمن به شدت نگران
شد نیروهای خود را روز  08مارس 2500م .از پل ملک فهد واردخاک بحرین کرد وابتدا با حفاظت ازکاخ
سلطنتی ،ساختمانهای مربوط به ارتش وساختمان نخستوزیری برای سرکوب انقالب واردعمل شد .نیروهای
سعودی در  00مارس درحالی که به شدت از امواج انقالب در جهان عرب نگران بودند ،پس از سرنگونی
متّحدشان یعنی دولت حسنی مبارک در مصر با حرکت اعتراضی مردم در بحرین مواجه شدند .نیروهای سعودی
پس از این نقش فعالی در سرکوبها ایفا کردند و با حمله به منازل رهبران انقالب آنها را دستگیر کردند تا
سکوت بر جزیرة بحرین دوباره حکمفرما شود .رژیم سعودی همچنین نقش فعّالی در سازماندهی و اعزام
نیروهای سلفی و وهّابی از کشورهای منطقه برای سرکوب مردم بحرین ایفا کرد.آنها تالش کردند تا انقالب
بحرین را حرکتی طایفهای از جانب شیعیان با حمایت جمهوری اسالمی ایران نشان دهند تا از این طریق افکار
عمومی در منطقه را متقاعد کند که ریاض برای مقابله با قدرتگیری شیعیان در خلیج فارس وارد عمل شده
است .عربستان مدّعی بود که بحرین با یک تهدید خارجی از جانب ایران مواجه است و به این بهانه وارد عمل
شده اما نکتۀ تناقصآمیز اینجاست که عربستان برای توجیه ورود خود به بحرین در اساسنامۀ مربوط به نیروهای
سپر جزیره تغییر ایجاد کرد و ورود این نیروها به کشورها را در زمان تهدید خارجی به مواجه شدن با هر
تهدید که اعم از داخلی و خارجی باشد تغییر داد ).(http://tehrannews.ir

سوریه :برای مقابله با تحوّالت جدید خاورمیانه ،عربستان بنیادگرای وهابی به همراه قطر با حمایتهای
مالی و تسلیحاتی خود خواهان تضعیف علویان(که از مذاهب شیعی محسوب میشوند) و قدرت گرفتن
بنیادگرایان سنّیمذهب شدند تا تأثیر شگرفی در بحران سوریه به نفع خود ایجاد کند و با از بین بردن نفوذ
ایران در سوریه ،کاهش قدرت ایران شیعی را در منطقۀ خاورمیانه رقم زند .بدین سبب در نشست سران اتّحادیۀ
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عرب در دوحه ضمن درخواست اعطای کرسی سوریه به مخالفین نظام بعثی بشار اسد به کشورهای عضو
اجازه دادند تا به مخالفان دولت سوریه کمکهای مالی و تسلیحاتی کنند .دو کشور عربستان سعودی و قطر با
توان مالی باالی خود بیشترین کمک ها را به مخالفین حکومت اسد نمودند(اسماعیلی .)208 : 0890 ،دولت
عربستان سعودی با همراهی دولت قطر سعی و تالش زیادی کردند تا سازمان ملل را متقاعد کنند تا کرسی
سوریه را در این سازمان به مخالفان دولت سوریه منتقل نمایند (نبرد دیپلماتیک در نیویورک 20،شهریور
.)0892
تغییر سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی و اعالم حمایت رهبری نظام نوپای جمهوری
اسالمی ایران از آرمان فلسطین ،نه تنها مخالفت علنی و آشکار حکومت ایران با اسرائیل را به وجود آورد،
بلکه ایران تبدیل به دشمن سرسخت اسرائیل در منطقۀ خاورمیانه گردید و به دنبال متّحد و یا متّحدانی در
منطقه بود تا بتواند موقعیّت خود در منطقه را تقویت بیشتری بخشد .حمایت ایران از حزباهلل لبنان و همکاری
نیروی نظامی ایران با شیعیان لبنان درمقابل اسرائیل معادلۀ ایران ـ شیعیان لبنان ـ سوریه را به وجود آورد.
همکاری گستردة دو کشور ایران و سوریه در جنگهای  88روزه و  22روزة حزباهلل لبنان بااسرائیل و
همکاریها و کمکهای ایران به حزباهلل از راه سوریه عمق روابط استراتژیکی دو کشور ایران و سوریه را
نشان داد .هر دو دولت ایران و اسرائیل سعی بر آن دارند تا از طریق همسایگان طرف متخاصم وضعیّت دشوار
سیاسی ،اقتصادی و نظامی را بر علیه یکدیگر به وجود آورند تا فرصت تهدید مستقیم از طرف مقابل سلب
شود .برخی از استراتژیستها اعتقاد دارند که تا زمانی که اسرائیل با تهدیدات همسایگانش مشغول درگیری
است ،از تحرکاتش در دیگر مناطق خاورمیانه کاسته میشود .در راستای این استراتژی میتوان به حمایت و
کمکهای ایران به حزباهلل و جنگیدن بخشی از نیروهای حزباهلل در سوریه به طرفداری از نظام اسد اشاره
نمود .در مقابل اسرائیلیها بر این باورند که اگر ایران دارای روابط خوبی با غرب و همسایگانش نداشته باشد،
بیشتر انرژی و توانش در راه عادیسازی روابط با غرب وهمسایگان صرف خواهد شد(ساجدی.)083 : 0892 ،
4ـ9ـضدیّت رویکردهای دوکشور درقبال بحرانهای منطقهای

جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای شکلگیری ،خواهان ایجاد تغییرات اساسی در منطقۀ خاورمیانه
بوده است .از این منظر ،رهبران کشورهای منطقه ،رهبرانی غیرمردمی و مطیع آمریکا و غرب محسوب میشوند
که زمینه را برای حضور و تسلط آمریکا بر منطقه و در نتیجه رقابتهای منطقهای و جهانی فراهم کردهاند .این
رهبران بین مردم خود مشروعیّتی ندارند و تنها عامل بقای آنها استفاده از سیاست اجبار و ثروتهای نفتی و
یا کمکهای غرب است .بنابراین ایران از جمله کشورهای خواهان اصالحات و تغییرات اساسی در منطقۀ
خاورمیانه در راستای نظمی اسالمی و ضدغربی است .با این وجود باید در این سیاست کلّی با توجه به شرایط
کنونی منطقه تفاوتهایی مشاهده نمود .همچنین مسأله بسیار مهمتر«توازن قوای منطقهای« ایران همچون سایر
بازیگران تأثیرگذار در تحوّالت جهان عرب با ارزیابی منافع ،فرصتها و تهدیدات موجود ،سیاستهای متفاوتی
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را در قبال تکتک کشورهای منطقه اتّخاذ نموده است .علّت اصلی این تفاوتها شرایط خاص هر کشور و
همچنین تالش برای ایجاد و حفظ توازن قوای منطقهای بوده است .ایران از سیاست تغییر در کشورهایی که
متّحد آمریکا محسوب میشوند حمایت نموده است.
ایران به خوبی میداند که در عموم این کشورها نیروها و گروههای اسالمگرا مهمترین اپوزیسیون محسوب
میشوند .با به قدرت رسیدن این گروههای اسالمگرا حداقل سیاست همراهی گذشته با غرب و آمریکا تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت و دیگر آمریکا مانند گذشته متّحدانی چون مبارک و بنعلی نخواهد داشت .در این
زمینه میتوان به سیاست ایران در قبال مصر ،تونس ،بحرین ،عربستان و یمن اشاره کرد .دولتهای این کشورها
از جمله متّ حدان آمریکا و عوامل گسترش نفوذ غرب در منطقه هستند .به باور ایران تغییرات در این کشورها
به معنای برکناری رهبران متّحد آمریکا و روی کارآمدن اسالمگرایانی است که سیاست متفاوتی با گذشته
خواهند داشت .همین سیاست را میتوان با شدّت بیشتری در قبال بحرین نیز مشاهده نمود .ایران از جمله
کشورهای خواهان تحقق خواستۀ مردم بحرین و پایان سیاست سرکوب در این کشور است .سقوط حکومت
بحرین به معنای از دست رفتن یکی از متّحدین منطقهای آمریکا و عربستان در منطقۀ حیاتی خلیج فارس و
گسترش نقش و نفوذ ایران محسوب میشود .در نتیجۀ این امر ،بحرین یکی از مهمترین محورهای رقابت بین
ایران ،آمریکا و عربستان سعودی محسوب میشود.
بنابراین تالش برای حفظ و بهبود توازن قوای منطقهای ،عامل اصلی سیاستهای ایران در قبال تحوالت
جهان عرب بوده است .ایران به دنبال آن است که در جریان تحوّالت جهان عرب بر متّحدان خود بیفزاید و یا
حداقل مانع کنار رفتن متّحدان و کاهش نفوذ خود در منطقه شود .علّت اصلی سیاستهای متفاوت ایران در
مقابل تحوالت جهان عرب نیز همین مسأله بوده است .تالش ایران در حمایت از دگردیسیها در تحوّالت
جهان عرب را میتوان به شکل خالصه ،تالشی با هدف ایجاد نظمی اسالمی و ضدغربی دانست که در نهایت
به منطقهایشدن سیاست و قدرت در سطح منطقه منتهی خواهد شد(برزگر.)04 : 0895،
موضع عربستان سعودی نسبت به تحوّالت منطقه از این حیث که از تغییرات در برخی کشورها حمایت و
با تغییرات در سایرین مخالفت میکند ،شبیه آمریکا و ترکیه است.اما دالیل عربستان برای اتّخاذ این سیاست
متفاوت از آمریکا و ترکیه است .عربستان سعودی خود یکی از کشورهای دیکتاتور منطقه محسوب میشود
که کمترین میزان حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی در آن وجود دارد .بنابراین گسترش دموکراسی در
منطقه چه دموکراسیهای ترکیهمحور و چه دموکراسیهای اسالمگرا به هیچ عنوان در راستای منافع مقامات
این کشور قرار ندارد .عربستان نه تنها به دنبال ایجاد نظمی دموکراسیمحور در منطقۀ خاورمیانه نیست ،بلکه
گسترش آن را عاملی برای افزایش فشار بر حکومت و رژیم سعودی و گسترش اعترضات مردمی میداند.
دال یل عربستان برای حمایت از تغییرات در برخی کشورها همچون سوریه و مخالفت با برخی دیگر همچون
بحرین به مسائل دیگری برمیگردد که مهمترین آنها حفظ و در نهایت تغییر توازن قوای منطقهای به ضرر
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جمهوری اسالمی ایران است .مقامات عربستان نمیخواهند که تغییرات جاری در منطقه و در سایر کشورهای
عربی در نهایت به تقویت نقش و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورهای عربی منجر شود .حتی در
صورت امکان ،مقامات سعودی تالش دارند تغییرات را در برخی از کشورهای عربی به گونهای پیش ببرند که
باعث کاهش نقش و نفوذ جمهوری اسالمی و در نهایت تغییر توازن قوای منطقهای به ضرر ایران شود .برای
روشن شدن موضوع میتوان به سیاست دوگانه عربستان سعودی در قبال سوریه و بحرین اشاره کرد که نشانگر
سیاست عربستان سعودی برای حفظ توازن منطقهای در یک کشور عربی(بحرین) و تغییر توازن به سود خود
در دیگری(سوریه) است .مقامات سعودی ،سوریه را مهمترین و تنها کشور عرب متّحد جمهوری اسالمی
میدانند که باعث گسترش نقش و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ شامات یعنی در سوریه ،لبنان و
فلسطین اشغالی شده است .به باور مقامات عربستان سعودی ،سوریه مهمترین کانال انتقالدهندة حمایتهای
معنوی و مادی جمهوری اسالمی از حزباهلل و حماس محسوب میشود .همچنین همکاری و اتّحاد سوریه با
ایران ضربهای سخت به مواضع مشترک کشورهای عربی در برابر جمهوری اسالمی ایران زده است .سعودیها
تغییرات در سوریه و برکناری اسد و روی کارآمدن حکومتی ترکیبی که در آن سنّیها برتری دارند را عاملی
برای از بین رفتن نفود جمهوری اسالمی در آن منطقه و در نهایت به هم خوردن توازن قوا به سود خود ارزیابی
میکنند .تحت تأثیر این سیاست ،عربستان جزو اولین کشورهای عربی است که سفارتخانۀ خود در سوریه را
تعطیل و از نیروهای مخالف ،حمایتهای معنوی و مادی نموده است .همچنین عربستان نقش بسیار فعّالی در
اقدامات اتّحادیۀ عرب علیه سوریه داشته است(کرمی .)53 : 0895 ،درمقابل ،مقامات سعودی هرگونه تغییر در
بحرین را ضربهای به توازن قوای منطقهای به ضرر خود ارزیابی میکنند .در بحرین ،اقلیّتی در قدرت هستند
که تمامی سیاستهای کالن داخلی و خارجی را شکل میدهند .رژیم بحرین تاکنون به دالیل گوناگون از
جمله نزدیکی هویّتی و مذهبی با عربستان سعودی و نگرانی از اکثریّت در جامعه ،روابط گستردهای با عربستان
و غرب داشته است .اما این رژیم در حال حاضر با خواستههای اکثریّت مواجه هست که روی کارآمدن آنها
باعث تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی بحرین خواهد شد .نتیجه حداقلی این تغییرات کاهش
روابط گستردة بحرین با عربستان سعودی و افزایش نقش جمهوری اسالمی در خلیج فارس است .به همین
دلیل ،عربستان سعودی با تمامی وجود و با استفاده از تمام امکانات از جمله ارسال نیرو و تجهیزات به دنبال
حفظ وضع موجود در بحرین و در عدم وارد شدن ضربهای دیگر به توزان منطقهای به ضرر خود شده
است(ترابی .)055 : 0890 ،عربستان سعودی به نیابت از آمریکا در بحرانهای منطقهای دخالت دارد و به
گروههای تروریستی(داعش) و القاعده کمکهای مادی و معنوی میکند.
9ـ9ـ تضادّهای ایدئولوژیکی جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی

اصولی که عربستان در سیاست خارجی خود دنبال میکند ،عبارتند از:
0ـ رهبری سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورهای عربی.
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2ـ وحدت جهان عرب و جلب حمایتهای آنان در جهت منافع خود.
8ـ تبلیغ مذهب وهّابی و دعوت به آن.
4ـ متعادل کردن پدیدههای تندروی منطقه و جهان اسالم.
متقابالً اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:
0ـ تالش در جهت برقراری حکومت و تمدّن جهانی اسالم.
2ـ تبلیغ اسالم و دعوت به آن به ویژه مذهب شیعه.
8ـ حمایت از مستضعفین و نهضتهای آزادیبخش در منطقه و جهان (کاظمی.)5 : 0859 ،
تماس جغرافیایی نژاد آریایی و سامی همراه با فرقههای عمدة شیعه و وهّابی در ایران و عربستان عامل
پیدایش و تقویت ایدئولوژیهای متعارض بنیادگرا و ناسیونالیست قومی در منطقه شده است .اختالف بین
شیعه و وهّابیگری پس از سال  0805ه.ش وضعیّت تازهای به خود گرفته است و پیامدهای آن بین سالهای
0959تا  0995م .موجب گسترش اختالفات درحوزههای مختلف پاکستان ،افغانستان ،کشورهای آسیای مرکزی
و کشورهای حوزة خلیج فارس شده است(حافظنیا و رومینا .)0 : 0836 ،از سوی دیگر پس از انقالب به
سرعت ایدئولوژی سیاسی و انقالبی شیعه در مقابل ایدئولوژی سنّی و وهّابی به رهبری عربستان قرارگرفت به
نحوی که هر دو ایدئولوژی مشروعیّت یکدیگر را زیر سؤال بردند .ایدئولوژیهای حاکم بر دوکشور ایران و
عربستان«شیعۀ انقالبی و سنّی وهّابی» همراه با مداخالت قدرتهای بزرگ به عنوان عوامل اساسی تأثیرگذار
در روند روابط ژئوپلیتیکی دوکشور است.
2ـ9ـ اختالفات ژئوکالچری میان ایران وعربستان

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیدهای از تعامالت قدرت ،فرهنگ و محیط جغرافیایی است که
طی آن فرهنگ و ایدئولوژیها همچون سایر پدیدههای نظام اجتماعی همواره در حال شکلگیری ،تکامل،
آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیاییاند .به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از
فرایندهای مکانی ـ فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوّع و متعدّدی است که در الیههای مختلف
اجتماعی و در عرصۀ محیطی به نقشآفرینی پرداخته و در تعامل یا رقابت با یکدیگر به سر میبرند و بر اثر
همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشمانداز فرهنگی ویژهای خلق میشود .از آنجا که فرایند سیاسی
متضمّن ترکیبی از حالتهای سهگانه ستیز ،رقابت و همکاری است ،بنابراین نواحی فرهنگی یا حوزههای
تمدّنی در طول تاریخ همواره اشکال سهگانه مذکور را در کنار هم به نمایش گذاردهاند(حیدری90: 0834 ،ـ.)94
فرهنگ ایران و عربستان از دو جنبه مهم و اساسی دارای تفاوت و ناهمگرایی شدیدی است؛(0ـ فرهنگ
سیاسی و فرهنگ اجتماعی ایران دارای غنا و پیشینۀ فرهنگی در طول تاریخ اسـت و همواره بـه عنوان یک
فرهنگ جریانساز و تأثیرگذار در منطقه مطرح بوده است .بـا بروز انقالب اسالمی و حاکمیّت اسالم سیاسی
شیعه در ایران ،ناسازی فرهنگی عربستان بـا ایران بـیش از پـیش افزون یافـت .پـیش از انقالب نیز عربستان
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دارای سیاستهای تند و وهّابیگرایی سرسختی بود و بـا ایران کـه اکثر مردمان آن را شیعیان تشکیل میدادنـد،
احساس نـاهمگونی و تضاد مـیکرد .از ایـن گذشـته ،وجود گرایشهای پانعربیسم در میان حاکمان آلسعود
و برجسته کردن افراطی قوم عرب بـه عنوان یک آرمان وجودی ،سبب شده است تا ناخودآگاه ایران و فرهنگ
ایرانی بـه عنوان یک رقیب تلقی شود .به عبارت دیگر«،جنگ سرد فرهنگی میان ایران و عربستان از دیرباز
ریشـه دوانیده است»( .)Sanati, 2013و به یکی از عوامل تأثیرگذار در عدم تشکیل هویت مشترک و پیدایش
تنش و تناقض میان این دو کشور تبدیل شده است(متقی.)006 : 0898 ،
2ـ9ـ رقابت بر سر رهبری جهان اسالم

عربستان از نفوذ قابل مالحظهای در جهان اسالم برخوردار بوده و کشور تعیینکننده در جهان اسالم
میباشد .به اعتقاد برخی از کشورهای اسالمی ،عربستان توانایی رهبری جهان اسالم را دارد(ملکی: 0835 ،
 .)25در واقع ایران چالشی در برابر ادّعای ضمنی عربستان سعودی در قیمومت معنوی رهبری جهان اسالم و
راه و روش اسالمی زندگی است .ادّعای سعودیها تا حدودی مبتنی برقیمومت دو شهر مقدس اسالم یعنی
مکّه و مدینه و تا اندازهای بر مبنای تعالیم احیاگری اسالمی خاص خود یعنی وهّابیت است .جهانبینی سعودی-
ها در چارچوب وهابیّت ،اساساً از تقسیم دوقطبی کالسیک اسالمی داراالسالم و دارالحرب پیروی میکند .این
دیدگاه دوقطبی ،با مدل غربی ملل جهان اسالم در برابر ملل کمونیست مطابقت میکند ،بدین ترتیب بزرگترین
تهدید در برابر اسالم و جهان آزاد از سوی کمونیستها است که مُلحد تلقی میشوند .با این حال ،ظهور
احیاگری اسالمی در ایران که بزرگترین تهدید در برابر اسالم را ناشی از غربگرایی غیرمذهبی میبیند ،در
بردارندة تهدیدی جدّی است نه ازجناح چپ ،بلکه از جناح راست .این امر برای عربستان سعودی فوقالعاده
نگرانکننده و آزاردهنده است؛ چرا که این رژیم از آغاز احیاگری وهابیّت در حدود  205سال پیش ،خود را
جناح راست نابگرای اسالمی دانسته است(اسپوزیتو .)025 : 0833 ،عربستان سعودی با تأکید براینکه مهد
عربیّت و اسالمیّت سرزمین وحی است و تالش دارد دو مفهوم اسالم و عربیّت را با هم پیوند بزند و در نتیجه
بروحدت عربی به عنوان مقدّمهای بر وحدت اسالمی تأکید میکند .در واقع عربستان از توافقنامۀ طائف«»0939
تا توافقنامه مکّه« »2555یک میانجی مهم در اختالفات میان اعراب بوده است .نظر به وجود حرمین شریفین
در قلمرو پادشاهی عربستان و مرکزیّت معنوی آن در جهان اسالم ،این کشور همواره خودرا مستحق رهبری
جهان اسالم میداند و از منابع مالی گستردة خود در راستای تحقّق این هدف بهره میگیرد .سیاست خارجی
عربستان نشان میدهد که زمامداران این کشور به دنبال آنند تا با ارایۀ ظاهری اسالمی از خود ،رهبری جهان
اسالم را به دست گیرند(آقایی واحمدیان .)0 : 0839 ،محوریّت جهان اسالم و عرب و مرکز جهان اسالم و
نشان دادن الگوی حکومت اسالمی به خصوص مسلمانان از دیگر اهداف عربستان میباشد .رقابت ایران و
عربستان بر رهبری جهان اسالم حتی پیش از انقالب اسالمی وجود داشته است به همین دلیل ریاض و تهران
همواره یکدیگر را به عنوان رقیب مینگرند(همان .)05 :
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6ـ9ـ رواج مسابقۀ تسلیحاتی دربین کشورهای منطقه
راهبرداساسی عربستان در زمینۀ افزایش قدرت نظامی ،خرید تسلیحاتی جدید و تأمین مدرنترین تسلیحات

از منابع متعدّد است و همواره این کشور جزو رتبههای نخست در بین کشورهای واردکنندة تسلیحات می-
باشد(صادقی واحمدیان .)002 : 0838،ایران نیز با انجام مانورهای نظامی در خلیج فارس و تنگۀ هرمز خصوصاً
بعد از زمزمههای تحریم نفتی ایران از سوی کشورهای غربی وحمایت عربستان از این طرح بر نقشآفرینی و
حضور نظامی خود در منطقه تأکید دارد .این رقابتهای تسلیحاتی بر بروز تنش و تعارضات این دو کشور در
منطقه میافزاید(آدمی وهمکاران .)006 : 0890،شرایط معضل امنیّتی بهانهای شده که هر کشوری از رهگذر
دستیابی به تسلیحات در جست وجوی امنیّت باشد ،ناامنی عمومی تشدید وهر کشور از آزادی عمل کاملی
برخوردارشده است .در طول دو دهۀ آخر قرن بیستم ،منطقۀ خاورمیانه در صدر فهرست خریداران ودارندگان
تسلیحات نظامی درجهان قرارداشت(ایزدی.)04 : 0835،
آمار گواه خوبی است که در خاورمیانه ،خرید تسلیحات و به اصطالح بودجههای دفاعی افزایش چشمگیری
داشته است؛ برای مثال میتوان از این کشورها نام برد:
عربستان سعودی  03/4میلیارددالر ،ترکیه 3/2میلیارددالر ،رژیم اسرائیل  5میلیارد دالر ،ایران  0/3میلیارد
دالر ،کویت  4میلیارد دالر ،امارات متحده عربی  8/5میلیارد دالر ،مصر  2/3میلیارد دالر ،عمان  0/3میلیارد
دالر ،سوریه  0/5میلیارددالر ،قابل توجه آنکه روندهای بحرانآمیز خاورمیانه موجب گسترده شدن نظامیگری
درمنطقه شده است(منتظری.)98 : 0833،
2ـ نتیجهگیری
نتایج حاصل ازپژوهش نشان میدهدکه گستردگی رقابتهای پیداو پنهان ایـران و عربستان سبب بروز
تنش و تیرگی در روابط تهران ـ ریاض شده است به طوری که مؤلفههای همچون :رقابت بر سر گسترش
حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی در عراق ،یمن ،بحرین و سوریه ،ضدیت رویکردهای دو کشور در قبال بحرانهای
منطقهای درکنار مؤلفههای دیگری نظیر تضادهای ایدئولوژیکی ،اختالفات ژئوکالچری میان ایران و عربستان،
رقابت بر سر رهبری جهان اسالم و رواج مسابقۀ تسلیحاتی در بین کشورهای منطقه ،زمینهساز روابط تنشآلود
و بحرانساز میان دو کشور شده است.
چهار کشور عراق ،یمن ،بحرین وسوریه که نمونههای مورد بررسی در ایـن نوشتار هستند ،تنها بخشی از
سطوح چندالیۀ تقابل ایران و عربستان را جلوهگر میکنند .سوای عوامل ژئوپلیتیکی و تالش برای تبدیلشدن
بـه قدرت هژمون منطقه آنچـه کـه تضادهای این دو کشور را تا مرز الینحلی پیش برده و منازعاتشان را در
بسیاری از جنبهها گریزناپذیر کرده است ،ناسازگاری مبنایی در ایدئولوژی و جهانبینی معرفتی دو دولت
است.به نظر میرسد مادامیکه جدال و ستیز ژئوپلیتیکی ناشی از نااطمینانی اذهانی طرفین از یک دیگر به قوت
خود باقی است ،روابط متالطم و اختالفات عدیدة جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی مانند گذشت و
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حتی بیشتر از آنچه که تصوّر میشود ،ادامه مییابد و بر این اساس دورنمای همکاری و تعامل این دو کشور
بیش از پیش دشوار به نظر میرسد .جان کالم ،روابط ژئوپلیتیکی دو کشور بر اساس یافتههای تحقیق از رابطۀ
«ژئوپلیتیکی رقابتی» به سمت و سوی آستانههای «رابطۀ ژئوپلیتیکی تقابلی» دچار شیفت و تغییر میشود.
2ـ منابع و ماخذ
-0آدمی ،علی و همکاران(«.)0890تحوّالت انقالبی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان سعودی» .فصلنامۀ
تحقیقات سیاسی و بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .شمارة  .05صص .040-069
-2ترابی ،قاسم(«.)0890رقابتهای منطقهای و جهانی در تحوّالت جهان عرب و امنیّت جمهوری اسالمی ایران» .پژوهشنامۀ
دفاع مقدس .شماره . 2صص .068-030
-8حافظنیا ،محمدرضا(«.)0834اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک» .مشهد :انتشارات پاپلی.
-4خضری وهمکاران(«.)0894ریشهیابی منازعات ایران و عربستان(مطالعۀ موردی سه کشور عراق ،بحرین و یمن)» .فصلنامۀ
تحقیقات سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .شمارة  .28صص .059-255
-0ساجدی ،امیر(«.)0892بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه» .پژوهشنامۀ روابط بینالملل .صص .000-020
-6ساعی،احمد و مهدی علیخانی«.)0892( ،بررسی چرخۀ تعارض در روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی با تأکید
بر دورة  .»0834-0892فصلنامۀ تخصّصی علوم سیاسی .سال نهم .شمارة  .22صص .058-029
-5صادقی اول ،هادی وهمکاران(«.)0894تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقعگرایی انگیزشی -0894
 »0834فصلنامۀ تحقیقات سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .شمارة .20صص .088-065
-3مجتهدزاده ،پیروز(«.)0839جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی».تهران :انتشارت سمت.
-9متقی ،افشین(«.)0894واکاوی زمینههای ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایۀ نظریۀ سازهانگاری».فصلنامۀ پژوهشهای
راهبردی سیاست .سال سوم.شمارة .42
-05محرابی ،علیرضا واقتدارنژاد ،محمد («.)0898مدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوزة رقابت وهمکاری باجمهوری اسالمی
ایران».فصلنامۀ مطالعات شبهقارّهسال ششم .شمارة  .25صص.099-228
-00موسوی ،سیدمحمد و بخشیتلیابی ،رامین(«.)0890تأثیر مسایل ایدئولوژیک برسیاست خارجی عربستان در قبال ایران از
سال  2558به بعد» .فصلنامۀ تحقیقات سیاسی و بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .شمارة  .00صص .66-99
-02منتظری ،بهرام(«.)0833تحوّالت جدید خاورمیانه :چالشهای درونساختاری وفرایندهای امنیّتی در خاورمیانه» .فصلنامۀ
تحقیقات سیاسی و بینالمللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا .شمارةنخست .صص .055-90
-08کرمی،کامران(«.)0833ثبات و امنیّ ت منطقه در گرو تعامل و همکاری متقابل ایران و عربستان» .مرکز بینالمللی مطالعات
صلح.
-04یزدانی،عنایتاهلل وشیخون ،احسان(«.)0892بررسی الگوهای رفتاری عربستان سعودی نسبت به نقشیابی ژئوپلیتیک

جمهوری اسالمی ایران در منطقۀ خلیج فارس (با تأکید بر تئوری سیبرنتیک)» .فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی .شمارة .8صص08-55
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تحلیل و بررسی عالئق راهبردی قدرتها درجهان اسالم؛
مطالعه موردی :فرآیند تحوالت ژئوپلیتیک در یمن
نبی اهلل رشنو ،5مدرس دانشگاه و پژوهشگرمسائل بین المللی

چکیده
جهان اســالم بواســطه برخورداری از بنیادهای فکری و اعتقادی که برگرفته ازمتن دین مبین اســالم اســت،در طی
تاریخ همواره با اندیشه ها و جنبشهای تحولگرا همراه بوده است .این فرآیند در سالهای اخیر بخصوص در قالب موج
فراگیر قیامهای مردمی ســال  2500به بعد که عمدتآ هم بر حوزه عربی  -اســالمی منطقه غرب آســیا متمرکز بوده ،هم
بیانگر لزوم دگرگونی در سـازندهای ژئوپلیتیکی نظام منطقه ای است که نمادی از هژمونی تحمیلی و مهندسی سیاسی
مورد هدف قدرتهای فرامنطقه است ،و هم در تحوالت جدید پیش بینی تدریجی نوعی از بازساخت اجتماعی دگرگون
یافته و یک نوزایی اجتماعی مبتنی بر ملی گرایی نوین در کشــورها و ملتهای جهان اســالم را نمی توان دور از انتظار
دانست.
قیامها در کشـور یمن که از یک موقعیت سوق الجیشی در تامین منافع استراتژیک قدرتهای جهانی برخوردار است،
از ســال  2504به بعد با مداخالت نظامی آل ســعود و به نیابت از قدرتهای ذینفع ،عمال در جبهه های داخلی و مرزی
درگیر جنگهای فرسایشی متعدد شده که این امر منجر به گسترش روزافزون فقر سراسری در میان مردم مسلمان یمن و
ایجاد ویرانیهای فراوان در زیرساختهای گوناگون آن کشور گردیده است.
اما اکنون با فراهم شدن زمینه های سیاسی اولیه برای بازگشت ثبات سیاسی نسبی به کشور یمن ،هرگونه بررسی و
درک جامع از افق صــلح و آرامش احتمالی در این کشــور ،اوت مســتلزم آگاهی و شــناخت عمیق از علل گوناگون این
بحران و بخصوص تحلیل و تبیین عالئق راهبردی و مطالبات ژئوپلیتیک مداخله کنندگان متعدد در امور آن کشور است
و ثانیآ نیازمند بررسی و پیش بینی سناریوهای احتمالی در سرنوشت سیاسی مردم یمن است.
این مقاله با تحلیل و بررســی عالئق راهبردی قدرتها در جهان اســالم و علل مداخالت بازیگران ســطوح مختلف
ملی ،منطقه ای و فرامنطقه ای موثر در تحوالت کشـور یمن ،در پی آن اسـت که با تبیین سناریوهای محتمل،تصویری
تحقیقی از شرایط میدانی و چشم انداز ساختار سیاسی آن کشور را عرضه نماید.
کلیدواژه گان :جهان اسالم ،رویکردهای سیاسی ،عالئق راهبردی قدرتها ،تحوالت ژئوپلیتیکی ،حوزه عربی -اسالمی
1

. Email:n_rashnoo@yahoo.com
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-5مقدمه
جهان اسالم بویژه با محوریت حوزه عربی -اسالمی غرب آسیا و شرایط خاص استراتژیکی آن ،همواره بخش جدایی
ناپذیری از دیدگاهها و طرحهای قدرتهای جهانی بوده که مســتقیمآ و یا به شــیوه ایجاد تنش های نیابتی و گســترش بی
نظمیهـای گونـاگون ،مـداخالت پایدار خود را در ســطح منطقه حفظ نموده و اکنون هم این منطقه به میدانی برای آزمون
صورتبندیهای جدید در نظام روابط بینالملل تبدیل شده است.
صرف نظر از این که چه نوع نظام بینالمللی ( اعم از سلسله مراتبی و یا چند قطبی و منظومه ای ) در حال شکلگیری
اسـت ،تردیدی وجود ندارد که با دگرگونیها و تحوالت ژئوپلیتیکی که طی سـالهای اخیر در سطح منطقه غرب آسیا شدت
یافته اسـت ،چشـم انداز و نحوه شکلگیری ساختار سیاسی و طراحی یک سازه هماهنگ ژئوپلیتیکی دراین حوزه ،یکی از
عوامـل نگرانی قـدرتهـای ذینفوذ جهـانی و وابســتگـان منطقـه ای آنان خواهد بود .لذا برای این حوزه پیشبینی هرگونه
تغییراساسی و کوتاه مدت در جهت تحول در وضعیت نگرانکننده فوق الذکر ،بسیار دشوار است.
در همین راسـتا ،با گسـترش قیامهای مردمی سـال 2500و سه سال پس از برکناری علی عبداهلل صالح از
قدرت در یمن ،این کشــور همچنان با بیثباتی فراگیر مواجه اســت .بر اســاس توافقات تحمیلی طرح آشــتی
شورای همکاری خلیج فارس ،دولت موقت منصور هادی که ابتدا برای یک دوره دوساله تعیین شده بود ،طی
دو سـال اقدام خاصـی برای گذار از دوران موقت انجام نداد و به ناچار این دوره موقت برای مدت یک سال
دیگر نیز تمدید شد که طی این یک سال نیز نه قانون اساسی جدید تدوین گردید و نه زمینه های الزم جهت
برگزاری انتخابات مجلس فراهم شـــد .عالوه بر این ،دولت موقت منصـــورهادی در ژوئن  2508با افزایش
قیمت حاملهای انرژی و نیز با پیگیری ایجاد یک نظام تقســیات ســیاســی -تجزیه ای هدفمند در جغرافیای
ســیاســی یمن ،ســبب اعتراض گســترده مردم یمن و شــکل گیری تدریجی قیام فراگیر ســال 2504با هدایت
جنبش انصاراهلل،گردید.
تحوالت یمن ،نگرانیهای عمدهای را درســطوح منطقه ای و بینالمللی موجب شــده ،بنحویکه بحث
در مورد آینده این حوادث از موضــوعهایی اســت که توجه تحلیلگران زیادی را به خود جلب نموده اســت.
مسائلی از قبیل آینده سیاسی یمن در منطقه ،ساختار احتمالی حاکمیت این کشور پس از برون رفت از بحران
کنونی ،نقش گروه های متنوع قومی،قبیله ای،مذهبی،ســیاســی و همچنین نقش نیروهای منطقهای و بینالمللی
در یمن ،اکنون در کانون اصلی رصد تحوالت یمن قرار دارند.
لذا این مقاله با بررســی ســه ســطح از مداخله گران و نیز بازیگران بینالمللی ،منطقهای و ملی فعال در
بحران یمن ،ضـمن شـناسـایی عالئق ژئوپلیتیک بازیگران موثر ،به رصـد چشـم انداز تحوالت و نحوه شکل
گیری احتمالی ساختار سیاسی داخلی و بین المللی در این کشور پرداخته است.
-4سئوال و فرضیه تحقیق
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با توجه به پیچیدگیهای سـیاسی و اجتماعی درونی یمن و نفوذ و حضور گسترده فضایی -میدانی برخی
از قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سـیر تحوالت این کشـور و نیز عالئق آشکار ژئوپلیتیکی که آنان در
فضـای سـیاسی -جغرافیایی حاکم بر بحران این کشور پیگیری می نمایند ،سوال اساسی این پژوهش عبارت
اسـت از اینکه ،در چشـم انداز تحوالت سیاسی یمن ،کدام گزینه ها و الگوهای احتمالی را برای شکل گیری
ساختار قدرت ،سیاست و روابط منطقه ای این کشور ،می توان مطرح نمود؟
فرضــیه اصــلی این پژوهش نیز بیانگر آن اســت که ،بلحاظ موقعیت خاص و بنیادهای منحصــربفردی که
ژئوپلیتیک کشــور یمن در افق نیازها و رقابت اســتراتژیک قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای دارد ،لذا چشــم
انداز و سـناریوهای قابل پیش بینی برای طراحی ساختار قدرت و سیاست ملی و منطقه ای این کشور باید به
شـکلی ترسـیم گردند که ضمن زمینه سازی الزم جهت مشارکت فراگی رگروهها و جریانهای سیاسی،قومی و
مذهبی گوناگون داخلی،تامین کننده مطالبات نسبی کشورها و قدرتهای ذینفع در مسائل یمن نیز باشند.
-9روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله براسـاس برداشتهای پژوهشی و مطالعاتی،توصیف وتحلیل از شرایط جاری در
تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسـیا با تآکید بر بحران در کشور یمن می باشد و با توجه به ماهیت موضوع مورد
مطالعه،تهیه وتنظیم اطالعات آن بر مبنای روشـهای معمول کتابخانهای صـورت گرفته است .بر همین اساس،
جهـت تجزیـه و تحلیل یافتهها و دســـتیابی به پاســـخ توقعات علمی مورد انتظار در مقاله نیز از مصـــادیق
کتابخانهای استفاده گردیده است.
-2مبانی نظری تحقیق:
-5-2تحوالت جهان اسـالم از منظر اسـالم های سـیاسی :اسالم یکی از سه دین توحیدی است که از
غرب آسیا برآمده است .این دین ،روش و آیین سیاسی است که در سراسر جهان حضوری محسوس دارد؛ از
بیروت تا بلفاسـت ،جامعه مسـلمان به عقیده ،فرهنگ و اغلب سـیاسـتهایش پایبند است .سیاست اسالمی،
پدیدهای بسیار روشن را به صورتهای مختلف و فراوانی مطرح میکند که محصول مبانی اجتماعی گوناگون
گسـتره جهانی هسـتند .در قرن بیست و یکم با استمرار فروپاشی رژیمهای موروثی و دیکتاتوری ،بحرانها و
نیروهای انتقادی اسـالم سـیاسـی نقش مهمی در مهندسـی سـیاسـی و آینده این منطقه بازی میکنند .مسلما
بسیاری از گروههای اسالمی به هنگام رویارویی با هیبت قدرت واقعی ،تضعیف میشوند؛ برنامههای سیاسی
آنها بهویژه در رابطه با اجزای کلیدی سیاست اقتصادی متزلزل میشود .با این حال ،یکی از واقعیتها در جهان
اسالم و بخصوص در منطقه غرب آسیا این است که اسالمگراها تدریجا در جوامع سیاسی و مهندسی سیاسی
آینده آنها نقش خواهند داشــت و شــمایل منطقه آســیای غربی بر محور اســالم ســیاســی تدریجآ در حال
شکلگیری است .در حالیکه سهامداران سیاسی فرامنطقه ای و مجریان درونی آنها اعم از حکام دیکتاتوری و
موروثی و نیز جریانهای سـیاسـی و افراط گرایان تروریستی با ترویج اسالم فوبیا در تالشند تا ضمن ممانعت
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از تقویت اسـالم گرایان سیاسی ،بخصوص مانع از تثبیت سیاستهای اسالمی در واحدها و کشورهای اسالمی
گردند .زیرا حرکت کشـــورها و ملتهای مســـلمان بســـوی تعریف ،تبیین و تثبیت ســـیاســـتهای هماهنگ
اسـالمی،اسـاسـی ترین گام در جهت دسـتیابی به همگرایی ها و پرهیز از عوامل واگرایی در میان کشورها و
ملتهای جهان اسالم خواهد شد(رشنو.)48 :0894،
در حال حاضـر شـواهدی وجود دارد که نشـان میدهد نسـل جدیدی از اسالم گرایان ظهور کردهاند که
درصـــدد جـدال و درگیری با نظم کهنه و کنونی هســـتند .نوگرایان ،لیبرالها ،دموکراتها و متعصـــبان در
کشـورهای لیبی ،یمن ،بحرین ،عربستان سعودی ،مصر ،اردن ،تونس ،سوریه ،کویت ،قطر ،عراق و نقاط دیگر
از این منظر دیده می شوند که به لحاظ سیاسی و معنوی به اهمیت این مفاهیم در تبیینهای امروزی از اسالم
واقف هسـتند و با ترویج ایده «سـیاست اسالمی» بهجای بنیادگرایی اسالمی و نیز رشد نفوذ متفکران اسالمی
که با جهانی شدن ،مدرنیته ،پست مدرنیسم و نظم سرمایهداری تک قطبی از طریق الفاظ سر و کار دارند نه با
ترور ،در حال نقشآفرینی الزم می باشند.
در واقع ،اکنون از بســیاری جهات ،مســلمانان «بحران هویتی» که در دهه (0955م) دامنگیر آســیای غربی
شده است را حل کردهاند؛ بحرانی که همان زمان آمریکاییها و اروپاییها آن را مهار کردند و از بیم هویتها
و مبادی جدید ،مسلمانان را محصور کردند.
-9-2تمرکز مکانی تحقیق؛ مکان ها دارای موقعیت ومحتوای ویژه هسـتند که به صورت ارزشهای درک
شـده ای ازسـوی ملتها ،دولتها ،وگروههای انسـانی درآمده و تدریجا مطلوبیت خاصی پیدا نموده وسپس
درآنها منافعی راجسـتجو کرده و برای خود تعریف میکنند .ارزشهای جغرافیایی که مطلوبیت پیدا میکنند در
رفتار و کردار انســـانها به صـــورت گروهی یا فردی اثر میگذارند والگوهای رفتاری مختلفی نظیر همکاری،
همگرائی ،تعامل ،رقابت ،ستیز ،سلطه و نظایر آن راایجادمی کنند(حافظ نیا.)000 :0830،
موقعیت منحصـربفرد و اسـتراتژیک یمن بگونه ای است که ،به لحاظ اشراف بر شاخ آفریقا ،امکان کنترل
تحرکات در شــاخ آفریقا و ســواحل شــرقی این قاره که از طریق مرزهای دریایی جنوب و غرب یمن و نیز
بواسـطه مالکیت بر جزیره سـوکاترا بخوبی میسـر می باشد ،اشراف این کشور بر تنگه و گلوگاه باب المندب
که از اهمیت مضــاعفی در تامین امنیت و ترانزیت بین المللی انرژی و کاال برخوردار اســت ،همه اینها بیانگر
اهمیت ویژه موقعیت سوق الجیشی کشور یمن در تعامالت متعدد بین المللی است.
درواقع درصد باالیی از رفت و آمدهای جاری که در کانال سوئز صورت می گیرند ،باید از گلوگاه حیاتی
باب المندب عبور کنند .لذا به همان میزان که کانال سـوئز در نگرشـهای ژئواستراتژیک جهانی حائز اهمیت
اســـت ،تنگه باب المندب نیز مهم اســـت (درایســـدل و بلیک .)053 :0836،عالوه بر این ،از حدود کنونی
جمعیت  20میلیونی یمن ،بین  05تا  00میلیون آنها از اهلتسنن و بخصوص با مذهب شافعی هستند و شمار
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اندکی نیز یهودی و مســـیحی هســـتند و الباقی هم که اکثریت مردم یمن را تشـــکیل میدهند ،پیرو مذهب
شیعهزیدی می باشند(صادقی و احمدیان)260 :0839،
-2یافته های تحقیق:
الف -سـیرتحوالت جاری در یمن؛ زمستان سال 0839بود که بوعزیزی جوان تحصیلکرده و دستفروش
تونســی با به آتش کشــیدن خود ،نه تنها باعث ســقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور حاکم بر آن کشــور
شـد،بلکه با سـرایت سریع این جریان به درون سایر کشورها( اعم از مصر ،لیبی ،بحرین ،سوریه ،یمن و ،)...
ضـمن سـقوط برخی از حاکمیتهای دیکتاتوری سـبب دگرگونیهای متعدد سـیاسـی -فضایی در سطح منطقه
غرب آسیا گردید.
این تحوالت درکشـور یمن ابتدا علیرغم طرح آشتی شورای همکاری خلیج فارس که عمدتا هم با هدف
تامین منافع اسـتراتژیک آل سـعود به مردم یمن تحمیل گردید ،سـپس در انتخاباتی صوری که فقط با حضور
یک کاندیدا (عبدربه منصـور هادی معاون علی عبداهلل صالح حاکم ساقط شده وقت) برگزار گردید ،شرایطی
برزخی را در مقابله با آتش اعتراضات عمومی دراین کشور ایجاد نمود.
با این روند ،بحران کنونی یمن از آنجا آغاز شـد که مدتی قبل ،جامعه الحوثى های این کشور که بیش از
45درصد از جمعیت یمن را تشکیل مى دهند ،و از هرگونه حقوق ،امکانات و مشارکت سیاسى در این کشور
محروم بوده ،در قالب جریان سـیاسـی،مذهبی و اجتماعی انصاراهلل با سازماندهى گروهان هاى همسو اقدام به
تظاهرات متعدد و مسـالمت آمیز زدند .فشار نرم افزارى الحوثى ها و نافرمانى هاى مدنى مردم یمن سبب شد تا
منصـــور هادى که با بی اعتنایی به مفاد تعهدات طرح آشـــتی ملی شـــورای همکاری خلیج فارس(تدوین و
تصویب قانون اساسى جدید ،برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس و ریاست جمهوری ،ایجاد فضای باز برای
فعالیتهای ســیاســی و اجتماعی،توجه مطالبات جاری و تامین نیازهای اســاســی مرد و  ،)...و بهره مندی از
حمایتهای گسـترده عربستان سعودی عمدتا به دنبال تثبیت پایه هاى حاکمیت مطلقه برای خود بود و نیز على
رغم سـپرى شـدن مدت یک سـال از سقف قانونى زمان ریاستجمهورى مقرر در طرح فوق الذکر ،منصور
هادی عمال هیچ اقدامی در تحویل قدرت به مردم و برگزارى انتخابات جدید صورت نداد .لذا با اوج گیری
فشارهای عمومی،سرانجام در دوم بهمن  0898دولت منصور هادى از سمت غیرقانونی خود استعفا داد.
لیکن بالفاصـله با فشـارهای عربسـتان و برخی از کشـورهای عربی ،منصور هادی استعفای خود را پس
گرفت و با استمداد از کشورهای فوق ،زمینه ورود نیروهای بیگانه و گسترش ناامنی و بحران فراگیر در سطح
کشـور یمن را فراهم نمود .بازگشت « منصور هادی» به قدرت در حالی صورت گرفت که مهمترین شرط او
مبنی بر بیرون رفتن کمیتههای مردمی متعلق به جریان انصـاراهلل از صـنعا محقق نشد واین در حالی بود که 9
قبیله بزرگ زیدی با محوریت انصــاراهلل بر صــنعا تســلط داشــته و مجاری ورودی پایتخت را در کنترل خود
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داشتند .دوره قانونی ریاستجمهوری هادی براساس توافق موسوم به «مبادره خلیجی» دو سال بود و عمال در
پایان سـال  2508به اتمام رسـید .از این رو و علیرغم حمایتهای گسترده نظامی که تاکنون نیروهای بیگانه از
ایشـان صـورت داده است ،منصور هادی قادر نشد بدون جلب موافقت انصاراهلل که اینک از وزن سیاسی –
اجتماعی غیرقابل انکاری در میان اکثریت مردم زیدی و شــافعی یمن برخوردار می باشــد ،رســمآ به قدرت

بازگردد .در همین فرآیند،عربســتان با ایجاد یک ائتالف نســبی به همراه برخی از کشــورهای عربی منطقه،
حمالت هوایی و زمینی گســترده ای را به یمن انجام داده اســت و حتی شــورای امنیت ســازمان ملل نیز در
اقدامی جانبدارانه با صدور قطعنامه هایی خواستار کناره گیری حوثی های یمن از هدایت و رهبری جریانهای
مردمی مخالف حاکمیت منصورهادی ،گردیده است.
ب -عالئق ژئوپلیتیـک و ســطوح مداخالت درکشــور یمن؛ برای تبیین دقیق تر عالئق ژئوپلیتیکی
وســطوح مداخالت جریانها و قدرتهای ذینفع در بی ثباتی های امنیتی و تحوالت ژئوپلیتیکی کنونی کشــور
یمن ،می توان از قواعد سطح بندی فضاها و جریانهای رقابتی بشرح ذیل استفاده نمود:
-5سـطح محلی یا مرکز بحران :در مرکز تحوالت ضمن اینکه مساله ریشه دار و تاریخی منازعه اکثریت
حاشـیه نشین شیعیان الحوثی و قبایل و طوایف همسوی آنان از قدرت و نیز تصاحب غیر دموکراتیک قدرت
توسط اقلیت مورد حمایت بیگانگان ،قرار دارد ،بواسطه تبعیضهای فراوان ایجاد شده ،این روند همواره دردهه
های اخیر همانند استخوان الی زخم در تحوالت گوناگون کشور یمن جاری و ساری بوده است.
-4سطح منطقهای :عمدتا شامل عربستان،امارات،قطر ،مصر و ایران می باشند.
-9ســطح فرامنطقهای و بین المللی :کشــورها وقدرتهایی که مســتقیماً و یا با تعیین یک کشــور نیابتی
برســطوح منطقهای و بینالمللی تحوالت یمن تأثیرگذار هســتند :عمدتا عبارت از آمریکا ،روســیه و برخی از
اعضـای موثر اتحادیه اروپا می باشــند .زیرا چنانکه پیشـتر مطرح گردید ،جایگاه منطقه ای کشــور یمن با ابعاد متعدد
اسـتراتژیکی همواره در نگرشـها و سـیاسـت جهانی قدرتها میدان مناسـبی برای دگرگونی و صـورتبندی جدید در مسائل
بینالمللی بوده است.
-2سـطح سازهای یا سازمانهای بین المللی منطقهای و جهانی :نظیر سازمان ملل ،شورای امنیت ،پیمان
ناتو ،اتحادیه اروپا ،پیمان شــانگهای ،اتحادیه آفریقا ،ســازمان کشــورهای اســالمی ،جنبش عدم تعهد ،اتحادیه
عرب،شــورای همکاری خلیج فارس و گرایشهای ایدئولوژیکی فرامرزی مانند :اســالم(تســنن و تشــیع)،
مسیحیت ،یهودیت و قومیتهامی باشند.
مع الوصـف برای ورود دقیقتر به جزئیات بحران یمن و شناسایی اهداف ،عالئق و دیدگاههای گوناگونی
که در تحوالت جاری این کشــور موثر می باشــند ،بازیگران و مداخله کنندگان فعال در این صــحنه را بطور
کلی در سه دسته داخلی ،منطقه ای و بین المللی ،بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
الف -بازیگران داخلی:
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-5جریان القاعده؛ ریشه های حضور القاعده در یمن به درگیریهای شوروی وقت در افغانستان مربوط است.
یمن پس از عربستان سعودی دومین منبع عمده تأمین مبارزان علیه شوروی در افغانستان بود .هزاران یمنی برای
جنگ با شـوروی به افغانســتان رفتند و در کمپ های القاعده آموزش دیدند .با پایان جنگ در افغانسـتان که هم
زمان با وحدت دو یمن بود ،مبارزان یمنی به کشور خود بازگشتند( .)Bergen,2008: 117در این دوره با تحول
در مواضــع ســیاســی و راهبردی القاعده و گرایش جدی به ســوی همکاری با ایاالت متحده در افغانســتان تا
رویارویی با آمریکا پس از جنگ  1991که منجر به آزادسازی کویت از تصرف رژیم صدام حسین گردید ،ستیزه
جویان یمنی القاعده نیز مبارزه با امریکا را در سرلوحه فعالیت خود قرار دادند .یکی از اولین عملیات القاعده در
یمن که پیش از واقعه ســپتامبر ، 2001ایاالت متحده را متوجه خطر یمن کرد .حمله نیروهای القاعده به ناو
جنگی یو اس اس کول 0ایاالت متحده در بندر عدن بود که به کشته شدن تعدادی از سربازان آمریکایی انجامید.
القاعده متعاقبآ تالش بر گسـترش جنگ به درون عربستان داشت و چندین عملیات موفقیتآمیز نیز در آن کشور
انجام داد ،اما در راه انداختن جنگ داخلی علیه نظام سعودی ناکام ماند (.)Carment,2011: 11
با توجه به ســابقه فعالیت این ســازمان تروریســتی علیه کشــورهای میزبان ،افزایش فعالیت القاعده یمن در
بلندمدت چالشـهای عمدهای را اکنون متوجه صـنعاء نموده اسـت که در صورت عدم مقابله متناسب به تدریج
توان دولت و اداره امور در یمن را کاهش خواهد داد .گروههای تکفیری با حمایت مسـتقیم عربستان در تالشند تا
«امارت القاعده» را در اســتان مأرب تأســیس کنند .آنها تحت امر «علی محســن االحمر» افســر ســابق ارتش یمن با
جذب نیرو در اردوگاههای «نخال» و«سـحیل» در اسـتان مأرب واقع در مرکز این کشور و نزدیک مرزهای عربستان
مسـتقر شدهاند .استان مأرب با پتانسیلهای متناسب ژئوپلیتیکی در مرکز یمن واقع شده است .این استان از نظر منابع
نفت و گاز در یمن مقام اول را دارد و اولین تولیدکننده مشـتقات نفت و گاز و برق در این کشور است .همچنین،
این اسـتان در جوار اسـتانهای الجوف و حضـرموت که اسـتانهای نفتخیز و هممرز عربستان هستند ،واقع شده
اسـت .اسـتان مآرب میزبان رهبران قبایل و نظامیانی است که قبالً به عربستان گریخته اند و به تدریج با حمایت و
سازماندهی عربستان سعودی برای پیوستن به تکفیریها به این استان بازگشتهاند(.) Brussels,2015: 9
 -4قبایل بومی؛ نقش قبایل دریمن اغلب نادیده گرفته می شــود.تفکر عمومی،اغلب برآن اســت که یمن

یک کشـور بی قانون است و قبایل به عنوان واحدهای سیاسی ،قومی – مذهبی منسجم از حضور و گسترش
دولت در قلمروهای تحت امر مقاومت می کنند .همین امر در زمینه توجیه عدم فعالیتهای توسعه ای و نیز بی
توجهی به رفع تبعیضـها و مضـالت گوناگون در اسـتانهای فقیر یمن ،به بهانه الزم در سلب مسئولیت ملی و
سوء استفاده دولتها در اداره امور این کشور تبدیل شده است.
البته هرچندکه جامعه یمن جامعه ای قبیلهای است و در آن رسم و عرف قبیله حتی بعضآ از قانون دولتی
نیز الزام آورتر است ،اما قبایل در این جامعه فراتر از فعالیت فرهنگی و جامعه پذیری ،یکی از نهادهای بسیار
USS Cole
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موثر برای ورود به زندگی ســیاســی می باشــند ( .) Paul,1981: 75بســیاری از مقامات دولت یمن از قبایل
سرشناس و اثرگذار هستند .علی عبداله صالح رئیس جمهور سه دهه ای یمن خود عضوی از فدراسیون قبایل
حاشــد بود که از اثرگذاری قابل توجهی در یمن برخوردار بوده و رؤســای آن (خاندان األحمر) اغلب از
مقامات سـیاســی مهم یمن بوده اند .لذا در چارچوب همین ســاختار قبیله ایِ جامعه اســت که آزادیهای
فردی نسـبتاً قابل توجهی به افراد جامعه اعطا میشـود .رؤسـای معروف قبایل و شـخصیتهای مهم یمنی
اغلب تاالرهای بزرگی برای پذیرایی از میهمانان دارند که «مجالس قات» در آنها برگزار می شــود .در این
مجالس مســائل مهم ســیاســی مطرح و بدون هیچگونه محدودیتی مورد بحث و بررســی و نقادی قرار می
گـیـرد .یکی ازکــارکردهــای عمــده این مجــالس تربیــت وآموزش رهبران ســـیــاســـیِ آینــده می
باشد(.)Phillips,2008:215
قبایل یمن معموال سعی میکنند تا جایی که امکان دارد به درگیری های سیاسی ورود پیدا نکنند ،زیرا آنها
می دانند در صـــورت انجام این کار مبارزه و خشـــونت پیوســـته ای را برای جوامع کوچک خود به ارمغان
میآورند .اگرچه حتی رهبران قبیلهای میتوانند وابسـتگی سـیاسـی داشته باشند؛ اما با همه این اوصاف قبایل
در این کشـوربه عنوان بازیگرانی بسـیارمهم درصحنه های سیاسی قابل ارزیابی هستند .از قبایل مهم یمن می
توان به دو قبیله حاشد و باکیل اشاره نمود که قبایل دیگری را هم تحت فرمان خود دارند.
قبایل بزرگ شــمال یمن غیر از حاشــد عبارتند از :خیمه ،ارحب ،جهم ،نهم ،مذحج و ســنحان ،و قبایل
جنوب این کشــور نیز عبارتند از:عواذل،یافع فضــلی ،ضــالع ،دفینه،ردفان،مکال و حامی.)Würth,2005: 54( ،
عالوه بر این بسـیاری از فرماندهان نظامی این کشـور نیز به این دو قبیله اصلی وابستهاند .تا زمانی که مشکل
خاصـی رخ ندهد ،قبایل این کشـور در کنار هم هستند .هر قبیلهای که به قدرت میرسد ،میکوشد قدرت را
به طور کامل در اختیار خود داشـته باشـد .نکته حائز اهمیت این اسـت که قبایل در این کشور ظرفیت تفرقه
افکنی از ســـوی بیگـانگان را دو چندان کرده اند .برای نمونه،در جریان تحوالت اخیر یمن همزمان با حمله
عرسـتان ،مامورین اطالعاتی این کشور ماموریت یافتند که با کمک مالی و تسلیحاتی به سران عشایر و قبایل
طرفـدار نظـام قبلی یمن ،آنهـا را به جنگ با حوثی ها تشـــویق کنند .از این منظر نیز می توان به توان بالقوه
جامعه قبیله ای یمن برای تجزیه در ابعاد گوناگون کشور اشاره نمود.
درگیری های قبایل و گروه القاعده در یمن بگونه ای است که برخی از قبایل کشور بویژه قبیله بنعزیز با
دســتیابی به ســالح و مهمات فراوان حتی به مقابله با ارتش مردمی یمن نیز پرداختند .به کارگیری موشــک،
خمپاره و ســـالح های نیمه ســـنگین علیه حوثی ها ،بیانگر وقوع تحولی عظیم در توان و قدرت نظام قبایلی
یمن اسـت .قبائل «حاشـد ،وائل ،بکیل و خوالن» بارزترین تجمعات قبائلی در اسـتان صـعده به عنوان سنگر
اصـلی زیدی ها در یمن هسـتند .صـعده در دورترین نقطه شمال غربی یمن واقع شده و استان های الجوف،
عمران و حجه از جنوب ،مرزهای عربسـتان را از شمال به ویژه در دو استان جیزان و نجران محدود میکنند.
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این دو اسـتان دارای اکثریت اسماعیلی هستند که برخوردار از پیوندهای خویشاوندی با قبائل شمال یمن می
باشند و می توانند زنگ خطری برای عربستان نیز باشند (.) Egel,2015:38
-9جنبش انصــار اهلل( الحوثی ها)؛ جنبش انصــار اهلل نماد پیوند ســیاســی و وحدت در میان شــیعیان و گروه
الحوثی درکشور یمن است .این گروه حدود  40درصد جمعیت یمن را تشکیل می دهند و اصلیترین مطالبه کنونی
آنها رفع تبعیضــها و محرومیتهای جاری در ســطح کشــور و نیز بهره مندی از حق برابری با بقیه گروه های یمنی

اسـت .این جنبش در سال  2555توسط سید حسین الحوثی تاسیس و به پیروان و طرفداران آن "گروه شعار"
اطالق میگردید.الحوثی یک گروه مبارز و جنبش سیاسی در استان صعده در شمال یمن هستند و به این دلیل

"الحوثی" خوانده می شـوند که نخسـتین رهبر آن ها ،حسـین بدرالدین الحوثی بود که در سال  2554توسط
نیروهای ارتش یمن کشــته شـد .حســین بدرالدین الحوثی فرزند عالمه شــیخ "بدرالدین الحوثی" از مشـایخ
بزرگ مذهب زیدیه یمن بود .پس از شـــهادت حســـین الحوثی برادر وی عبدالملک الحوثی رهبری جنبش
الحوثی را برعهده گرفت (احمدیان.)05 :0895،
جنبش الحوثی همواره از سـوی حاکمان یمن تحت فشار بوده است .زیرا حوثیها سالهاست که صنعا را
به تبعیض سیاسی ،اقتصادی و مذهبی علیه جامعه شیعیان این کشور و نقض حقوق مدنی آن ها متهم میکنند
و دولتها نیز آنان را متهم به تالش برای اعاده نظام امامت زیدی می کنند( .العماد .)2 :0895،تدریجا این
تنشـها به آغاز سـلسله جنگهای صعده انجامیدکه تاکنون شش دور از آنها بدون پیروزی هیچ یک از دو
طرف پایان یافته اسـت .بنابراین صـنعا نیز برای خاموش کردن این گروه و از بین بردن آن ،در دوره ریاست
جمهوری علی عبداهلل صـالح و با همکاری تنگاتنگ عربسـتان ،شش نبرد خونین علیه حوثیها به راه انداخت
که طی آن صـدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند اما صدای این گروه خاموش نشدCarapico,2008: (.
.)49
-2اهل تسنن و سایر اقلیت های بومی یمن؛ اهل سنت در یمن به چندین دسته تقسیم می شوند .دسته اول که
اکثریت این گروه را تشـکیل می دهد ،افرادی هسـتند که خود از فسـاد و ضـعف سـاختاری حکومت های گذشته
ناراضـی بوده و در اصـل جنبش انصـاراهلل را فرصـتی برای گذار از شـرایط گذشته میدانند .این افراد یا با اقدامات
انصـاراهلل موافقند و یا مخالفتی با آن ندارند .مهمترین دغدغه این دسـته حفظ خودمختاری و استقاللشان است و تا
هنگامی که شیعیان این اصل را برای آنها تضمین کنند مخالفتی با اقدامات حوثیها نخواهند داشت .دسته دوم از اهل
تسـنن افرادی هسـتند که با تحریک گروه های سـلفی و جریانهای وابسته به وهابیت درصدد تشدید اختالفهای
میان شـیعیان و اهل تسـنن و منحرف کردن انقالب یمن به سوی جنگی فرقهای هستند .این جریان از حمایت همه
جانبه برخی کشـورهای عربی به رهبری عربسـتان برخوردارند و هدف اصلی آنها نیز ایجاد بن بست در قیام انصار
اهلل و یا تجزیه یمن است.)Blanchard,2009: 7( .
ب -بازیگران منطقه ای:
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عالوه بر جمهوری اسـالمی ایران؛ عربسـتان سـعودی ،مصـر،شـورای همکاری خلیج فارس وکشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس ،از بازیگران منطقهای موثر در صحنه سیاسی یمن هستند که در سالهای اخیر تالشهای گسترده
ای را برای محدودیت و سـرکوب همه جانبه شـیعیان یمن و بخصـوص ترویج وهابیت درکشور یمن به کار گرفته
اند .در همین راستا،عالئق و اهداف برخی از این بازیگران موثر به شرح زیر مطرح می گردد:
 -5عربسـتان سعودی؛ با توجه به جایگاه اقتصـادی و مذهبی که عربستان سعودی در جهان عرب دارد،
درشـرایط کنونی وبویژه پس از سـرنگونی صـدام حسین درعراق وحسنی مبارک درمصر،اکنون قدرتهای بین
المللی درترســیم تعامالت اســتراتژیک با دول عربی ازعربســتان به عنوان مرکز ثقلی برای تصــمیم گیری و
جهت دهی به مواضع و تعامالت در حوزه های عربی مینگرد .لذا استراتژی کنونی سعودی به گونهای تعریف
شـــده اســـت کـه این کشـــور را بـه مرکز ثقـل جهان عرب تبدیل نماید و رهبری مســـلمانان ســـنی هم
دراختیارعربسـتان سـعودی باشـد .ازسـوی دیگر با ترویج سـیاسـت ایران هراسـی که عمدتا توسط وهابیت
سعودی درمنطقه صورت می گیرد،ترس دول وابسته عربی از ایران و پیامدهای تالشهای عربستان برای یافتن
یک نقش قدرتمند منطقهای ،سـبب دخالت گسـترده نظامی و تسـلیحاتی این کشور در تحوالت داخلی یمن
گردیده اسـت .در این راستا،حمایت های ایران از شیعیان یمن که بعضاً در شعارها و رفتار سیاسی این گروه
از شـهروندان یمنی دیده می شـد ،نگرانی رهبران آل سعود از تصاحب قدرت در این کشور توسط شیعیان و
در نتیجه اینکه نفوذ ایران در جنوب عربستان سبب کاهش نفوذ عربستان در یمن خواهد شد ،این تردید منجر
به آن شـد تا عربسـتان سـعودی در فروردین 0894حمالت سنگین خود را علیه شیعیان یمن آغاز نماید .این
اقدام عربسـتان بیانگر یک جنگ نیابتی و ایجاد یک فضای جدید رقابتی در درگیرهای منطقه ای این کشور با
جمهوری اسـالمی ایران اسـت .با این اقدام ،عربستان وارد مبارزهای محلی با ابعادی بینالمللی شده است .به
باور عربســتان ،پس از اشــغال عراق در ســال  ،2558نفوذ و توان اثرگذاری ایران در منطقه و مســائل مهم آن
بسـیار افزایش یافته اسـت .صعود شیعیان به رأس هرم قدرت در عراق و بقا و تداوم ایستادگی متحدان ایران
در لبنان و فلســطین پس از جنگهای متعدد ،همگی به گســترش نفوذ و افزایش توان بالقوة ایران در ســطح
منطقه انجامیده است.) Salisbury,2015: 4( .
وجود شــکاف گســترده بین ســاختار جامعه و دولت در کشــور یمن بر روابط عربســتان با دولتهای یمن
تاثیرگذار اســت .در یمن نظام اجتماعی مبتنی برنظامی قبیلهای اســت ،بنحویکه که عرف و رســم قبایل در
بسیاری از موارد برتر از قوانین دولتی هستند .در این نظام اجتماعی ،دولت و ساختارها و نهادهای شکلدهندة
آن بسـیار ضعیفتر و شکنندهتر از جامعه و نظام قبیلهای حاکم بر آن است .اما در عربستان سعودی ،نظام آل
سـعود سـاختار یک قبیله را به حکومت فراگیرتعمیم داده و در عین حال جامعه را غیر قبیلهای کرده اســت و
در یک پارادوکس ،ضـمن مخالفت با وفاداری به قبیله به جای دولت ،قبیلۀ آل سعود را تبدیل به دولت کرده
که همگی باید خود را با نام آن (سـعودی) معرفی کنند .تداوم یک قرنی این شیوة برخورد که بر خالف یمنِ
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فقیر ،با ثروت نفتی عربسـتان تحکیم شـده است ،دولتی بزرگ و قوی و جامعهای ضعیف و از هم گسسته به
بار آورده است .بر این مبنا شکافی بین دولت ضعیف یمن و همتای سعودی قوی آن و جامعۀ نیرومند یمن و
همتای عربســتانی ضــعیف آن وجود دارد .این شــکاف که آشــکارا رو به گســترش اســت ،با توجه به رقابت
تاریخی دو کشــور و مســائل مربوط به تاریخ روابط این دو کشــور ،زمینههای رویارویی آنها را بیش از پیش
فراهم میکند .)Halliday,2001: 272( .با این همه،به طور کلی برای دخالت عربستان در یمن،می توان دالیل
زیر را مطرح نمود:
الف) وجود رقابت ژئوپلیتیک میان ایران و عربستان سعودی؛
ب) تضاد و تقابل زیدیها با سلفی گری و وهابیگری و نزدیکی آنها به شیعیان دوازده امامی؛
ج) تأثیر آشکار بسیاری از بیثباتی ها و ناامنی های یمن بر کشور عربستان سعودی؛

-4مصـر؛ هرچندکه نقش موثر مصر درتعامالت بین المللی حوزه عربی – اسالمی عمال پس از توافقنامه

کمپ دیوید وکاهش روابط کشـورهای عربی با آن تدریجا بسـیار کمرنگ شد،لیکن با تحوالت اخیر و تسلط
مجدد نظامیهای مورد حمایت قدرتهای فرامنطقه ای وعربسـتان بر مصر ،این کشور با حضور مجدد در حوزه
های قدرت و نیز چشـم انداز گسترش نفوذ آن در سطح منطقه ،اکنون بسترهای الزم جهت گرایش اعراب به
سمت مصر نیز در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
لذا از آنجایی که بســیاری از بازیگران عرب ،از یمن به مثابه ابزاری برای تامین منافع خویش اســتفاده
میکنند .دولت مصر نیز از تحوالت یمن برای تحصیل منافع حداکثری خود بهره میجوید .یعنی تالش میکند
تا از طریق بازنمایی و بازدارندگی منطقه ای اقتدار نیروهای مســـلح خود و آمادگی برای حضـــور در کارزار
تحوالت یمن ،از درآمدها و منافع اقتصـادی گوناگون حاصل از این امر بهره مند گردد .تجربه دو دهه گذشته
نشـان میدهد که در جریان مداخالت نظامی منطقه ،مصر همواره تامین نیروی انسانی را بر عهده میگرفته و
عربسـتان منبع تامین مالی مداخالت بوده اسـت .)Glass,2010: 23( .در حال حاضـر مصـر به دنبال فرصت
حضـور در دریای سـرخ اسـت و تحوالت یمن این امکان را برای آنها فراهم آورده اسـت .استدالل توجیهی
دولت مصـر برای این حضور ،حفظ امنیت تنگه بابالمندب است .مصر اکنون با عربستان دارای همگرائیهای
متعددی اسـت و عمدتآ هم به دنبال استفاده از فرصتهای جاری در جهت ترمیم معضالت سیاسی -اقتصادی
خود می باشد.
-9شـورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس عمومآ مواضع کامال منفی در قبال وقایع
یمن اتخـاذ کرده اســـت و از دولـت منصـــورهادی به شـــدت طرفداری کرده و اکثر کشـــورهای عضـــو آن
ســفارتخانههای خود در صــنعا را تعطیل نموده و همراه عربســتان در حمالت هوایی به یمن بوده اند .این شــورا
انقالب حوثیها را عامل تشدید خطر در منطقه میداند و معتقدند که اهداف و ایده حوثی ها در هیچ شرایطی مقبول
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نیسـت و بطور آشـکارا با آداب و رسـوم مردم یمن مغایرت داشته و امنیت ،آرامش ،حاکمیت و وحدت یمن را به
مخاطره میاندازد.
با البی گسـترده این شـورا در سـازمان ملل متحد،شورای امنیت در تاریخ  94/0/26به پیشنهاد شورای همکاری
خلیج فارس قطعنامهای را علیه یمن صـادر کرد .قطعنامه پیشـنهادی شورای همکاری که تحت بند  5منشور سازمان
ملل تنظیم شده است از حوثیها خواسته از تمامی مناطقی که اکنون در دست آنهاست از جمله صنعا پایتخت یمن
خـارج شـــونـد و همه ســـالحهایی که از ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی منصـــور هادی به غنیمت گرفتهاند را
بازگردانند .این قطعنامه در واقع تکمیل کننده طرح حمله نظامی عربستان به همراه برخی از کشورهای دیگر عربی به
یمن است  .این قطعنامه به نوعی به اقدام نظامی عربستان در یمن مشروعیت داد  .در صورتی که حوثیها به قطعنامه
 2206تن ندهند ممکن است با اقدام نظامی از سوی جامعه جهانی مواجه گردند.
در شـرایط کنونی شـورای همکاری خلیج فارس همزمان دو راهبرد را در پیش گرفته است؛ از یک سو کوشش
دارد تا نظام سـیاسـی سابق را محفوظ بدارد و ضمن بازگرداندن منصور هادی ،پارلمان منحل شده یمن را نیز احیاء
کند .و در ســطحی دیگر راهبرد شــورای همکاری خلیج فارس با ارســال کمکهای پنهان بر تقویت مجموعه ها و
گروههای تروریسـتی اسـت .آنها به طور پنهانی به گروههای شـبه داعشـی و القاعده کمک میکنند ،تا فضا را ناامن
کرده و فرآیند تجزیه طلبی در یمن تقویت گردد.
-2جمهوری اســالمی ایران؛ ج.ا.ا .یکی دیگر از بازیگران اثربخش عرصـــه تحوالت یمن اســـت که به رغم
تبلیغات فراوان ،هیچ گاه ســند معتبری دال بر دخالت و حمایت عملی ایران از گروه های داخلی یمن ارایه نشــده
اســت .با این حال و طبیعتآ به دلیل همگرائیهای گســترده ژئوپلیتیک ایران و یمن بخصــوص بحث جمعیت باالی
شیعیان ،مجاورت با عربستان به عنوان رقیب سنتی ایران در منطقه ،و همچنین امکان تسلط بر گذرگاه راهبردی تنگه
باب المندب به عنوان حلقه اتصـال تجارت شرق به غرب ،ارتباط با یمن وزن سیاسی و قدرت چانهزنی ایران را در
مواجهـه بـا رقبایی همچون آمریکا و عربســـتان و همچنین پاســـخهای احتمالی به تهدیدات آنها افزایش می دهد.
اشتراکات مذهبی و همچنین دیدگاه های مشابه حوثیها در قبال نفی قدرتهای سلطه طلب و رد مشروعیت رژیم
صهیونیستی از دیگر مواردی است که به نزدیکی هر چه بیشتر تهران و جنبش انصاراهلل منجر شده است.
لذا در صـورت موفقیت انصـاراهلل در تشـکیل حکومتی مقتدر این کشـور میتواند پس از ایران ،سوریه ،لبنان و
فلسطین ،به عنوان پنجمین عضو محور مقاومت در جهت تضعیف بیش از پیش منافع راهبردی متحدان آمریکا و به
ویژه رژیم صـــهیونیســـتی گام بردارد .از ســـویی خیزش ناگهانى حوثىها در یمن برگ برنده راهبردى و ابزار
چانهزنى براى ایران در قبال عربســـتان اســـت .یمن مىتواند به پایگاهى براى عملیات رقابتآمیز ایران علیه
عربستان سعودى تبدیل شود .ایران و عربستان دو بازیگر خارجى هستند که در صحنه یمن با یکدیگر رقابت
و کشـمکش ژئوپلیتیک دارند .این مسـأله پیامدهاى منطقهاى گستردهاى دارد که مىتواند موازنه قدرت را در
منطقه غرب آســـیا و حتی در شـــمال آفریقا طى ســـالهاى آینده تغییر دهد .تهران و ریاض در حال برآورد
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حرکت بعدى حریف در صفحه شطرنج منطقه هستند تا بتوانند اقدامات متقابلی انجام دهند .در فضای رقابتی
جاری ،این دو کشـور وارد جنگهاى نیابتى نیز شـدهاند که در لبنان ،ســوریه ،عراق و یمن ،جلوههایى از این
رقابت هویداست.
ج -بازیگران بین المللی؛
-5ایاالت متحده آمریکا ،آمریکا به نمایندگی از کشــورهای غربی یکی دیگر از بازیگران موثر صــحنه تحوالت
یمن اســت که تحوالت این کشــور را عمدتاً از منظر حفظ امنیت بر آبراه راهبردی باب المندب رصــد می کند .این
تنگه به عنوان شــاهراه تجارت آســیا ،اروپا و آفریقا دو ســوم تجارت دریایی جهان را در خود جای داده اســت و
کمترین تهدید در آن میتواند خســارتهای جبران ناپذیری بر اقتصــاد جهان بجای بگذارد.از ســویی هر چند آنها
جلوگیری از افزایش فعالیت القاعده در این کشور را بهانه توجهات خود قرار دادهاند ،اما در اصل ،منابع نفتی
این کشـور ،نزدیکی یمن به عربســتان و مالحظات غرب برای تســلط و هدایت متناســب عربســتان ،موقعیت
جغرافیایی یمن به ویژه نزدیکی آن به تنگه اسـتراتژیک باب المندب ،جلوگیری از الگو شدن یمن برای سایر
ملـت هـای عرب حوزه خلیج فـارس بـه ویژه بحرین و… از جمله دالیل توجه آمریکا به یمن می باشـــد

(.)Boordineh,2014: 27
همچنین از جمله نگرانی آمریکا در یمن ،موضوع گسترش القاعده در این کشور است .این کشور به ویژه
پس از بمبگذاری نافرجام ســال 2559عامل القاعده در هواپیمایی دیترویت ،نگرانیهایش از گســترش این
شـــبکه تروریســـتی در یمن افزایش یافته اســـت.ترس ایاالت متحده از اعتراضهای اخیر مردمی در یمن،
گسـترش دامنه دار بیثباتی و استمرار جنگ داخلی در این کشور میباشد .امری که آمریکا خواهان آن نیست
چرا که کشور یمن به خاطر بافت قبیلهای و سنتی ،به شدت پتانسیل تبدیل شدن به افغانستان دوم را داراست.
این امر با توجه به موقعیت ویژه یمن در کناره تنگه باب المندب قابل توجیه میباشد.
لذا رویکرد کنونی آمریکاییها ،بازتاب سـه عنصـر مهم در سیاست کالن آمریکاست؛ نخست هم پیوندی
منافع آمریکا و اسرائیل است؛ اسرائیل انقالب یمن را ضد منافع خود میدانند ،و اظهار میکند که انقالب یمن
می تواند از طریق دریای ســـرخ منافع آنها را به خطر بیندازد ( .)Jabal,2015: 79دوم ،همســـویی آمریکا با
عربســتان میباشــد؛آمریکا ســعی دارد از موقعیت متحد ســنتی و دوســت دیرین خود در منطقه حمایت کند؛
بخصــوص در دوره پســا ملک عبداهلل ســعی دارد تا منافع متحد منطقهایش را لحاظ نماید و ســوم ،مخالفت
امریکا با نهضتهای انقالبی و ضداستعماری در منطقه غرب آسیا است ،بخصوص اگر این نهضت ها متاثر و
ملهم از نهضـت انقالب اسالمی ایران باشند .در نهایت آنکه مجموعه منافع آمریکا در این منطقه مورد تهدید
جدی واقع شـده اسـت ،که در واکنش به این تهدیدات آمریکاییها با همراهی فکری و عملی اعضــای ذینفع
اتحادیه اروپا،درصدد تدوین برنامههای هستند که بدون جنگ فلجکنندهای بتوانند تحوالت یمن را به شکست
بکشانند و حکومتی باثبات و طرفدار جبهه غرب را در این کشور ایجاد نمایند.
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-4روسـیه و چین ،روسها و چینیها موافق انقالب یمن هسـتند؛آنگونه که چینیها سفارت خود را در
روند تحوالت یمن تعطیل نکردند .این مسـئله نشـان دهنده شکاف در جامعه جهانی و امتداد صفبندیهای
جهانی بر سـر سـایر مسـائل اسـت .روسها در حال حاضـر به دلیل مسـائل اوکراین و سـوریه و بخصوص
تحریمهای غرب علیه این کشــور ،مشــکالت زیادی دارند ،لذا ناگزیرند موضــع گیریهایی داشــته باشــند که
ممکن اسـت اصـولی نبوده و منطبق با راهبردهایشـان نباشد .چنانچه در ارتباط با مصر سعی میکنند تحرک
بیشـتری را از خود نشـان دهند .روسها بعضا عالقهمند نیستند که در محوری قرار بگیرند که عربستان حرکت
میکند .چنانچه تضــادهای بســیاری با ریاض به خصــوص بعد از انفجارهای مســکو و جمهوریهای فدرال
روسیه همچنان باقی است.
به طور کلی دو کشـور روسـیه و چین در اکثر مواقع دارای مواضـع مشـترکی هستند که از آنجمله بحث
محـدود کردن اعمال قدرت نظامی یک جانبه ایاالت متحده در جهان و منطقه اســـت .در این مورد ،اگر چه
ظاهراً ایاالت متحده در یمن مداخله نظامی ندارد ،اما نیروهای عربی به رهبری آل سعود از پشتیبانی اطالعاتی
و لجسـتیکی آمریکا بهره مند هسـتند .لذا به نظر میرسـد مسکو و پکن تصمیم گرفته اند براساس منافع کلی
خودشــان عمل کنند و کمتر به درگیری های منطقه ای ورود نمایند .چینیها همواره آگاهانه تالش میکنند تا
با دوری گزیدن از کانون درگیریها ،منافع حداکثری خود را به صـــورت مســـالمت آمیز تامین نمایند و تنها
متمرکز بر بحران هایی هستند که در محیط فوری امنیتی این کشور رخ میدهد و اگر در مسئله ای رویارویی
و هزینه های سـنگین مطرح شـود ،چینی ها غالبا از موضـع خود عقب نشینی کرده و انعطاف پذیر می شوند
(.)Phillips,2015: 19

 -6سناریوهای احتمالی در ساماندهی سیاسی – فضایی تحوالت یمن؛

الف -ادامه روند کنونی ،تضـعیف یا افزایش قدرت انصاراهلل؛ ادامه روند جاری در بحران یمن که با
مدیریت و رهبری انصـاراهلل و در قالب فعالیت شـورای ریاسـت جمهوری باشد،این روند در مرحله نخست
نیازمند به میزان حمایت گروه های سیاسی داخلی این کشور به خصوص حزب االصالح ،حزب سوسیالیست
و رفتار حزب کنگره ملی عبداهلل صـالح بستگی دارد .شواهد نشان می دهد اختالف های زیادی میان انصاراهلل
و سـه حزب سـیاسی مهم دیگر یمن وجود دارد ،به نحوی که حزب االصالح از بیانیه قانون اساسی حمایت
نکرده و مطابق نسـخه های عربستان پیش می رود ،حزب سوسیالیست سودای استقالل یمن جنوبی را در سر
دارد و حزب کنگره ملی نیز با انحالل پارلمان و تشکیل پارلمان جدید مخالف است.
از این رو ،ایجاد اجماع سـیاسـی برای انصـاراهلل در یمن اقدامی دشوار به نظر می رسد .در مرحله دوم نیز
ادامه روند کنونی یمن به منابع مالی داخلی و کمک های خارجی به انصـاراهلل بستگی دارد .یمن کشور فقیری
اسـت که  55درصد اقتصاد آن به فروش روزانه  065هزار بشکه نفت وابستگی دارد ()Mobrtiall,2012: 41
که این منابع نفتی نیز در اســـتان مارب قرار گرفته که در تحوالت کنونی حزب االصـــالح با همکاری برخی
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قبایل مورد حمایت عربسـتان سـعودی این اسـتان را تحت کنترل خود گرفته است به همین دلیل انصاراهلل از
ضعف شدید منابع مالی داخلی رنج می برد .به لحاظ کمک های خارجی نیز تاکنون عربستان سعودی بیشترین
کمک را به اقتصــاد یمن انجام می داد که اکنون با توجه به تعارض هویتی با انصــاراهلل این کمک های مالی را
قطع کرده اسـت .در مرحله سـوم تداوم روند قدرت افزایی انصاراهلل در یمن به این بستگی دارد که بازیگران
خارجی مخالف انصاراهلل تا چه حد به فشارهای خود ادامه میدهند .می توان گفت ترکیب ناامنی های گسترده
و منابع مالی ضـعیف انصـاراهلل با اقدامات بازیگران مخالف از جمله تعلیق فعالیت ســفارتخانه ها و سرانجام
تصـویب قطعنامه 2206شـورای امنیت که بحث حمله نظامی به این کشور را در صورت عدم پذیرش شروط
مربوطـه مطرح نموده اســـت ،لـذا احتمال تداوم روند کنونی در یمن را که منجر به تســـلط و اجماع فراگیر
انصاراهلل شود ،بسیار ضعیف به نظر می رسد.
ب -گسترش جنگ داخلی و تجزیه جنوبی و شمالی یمن؛ احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن احتمال
ضـعیفی نیست .یمن در میان کشورهای عربی که در سال  2500شاهد تغییر قدرت بودند ،تنها کشوری است
که شـاهد وقوع چند جنگ داخلی از سـالهای پایانی دهه  0955تا سـال 2500بود .نگاهی به حیات سیاسی
یمن پس از اسـتقالل از بریتانیا در سال  0965تا  2502نشان میدهد که جنگ داخلی نقش مهمی در ساخت
قدرت در یمن داشـــته اســـت.در ســـال  0959میان یمن شـــمالی و جنوبی جنگ درگرفت که در نهایت با
میانجیگری جامعه عرب پایان یافت .تنها چهار سـال پس از تشکیل یمن متحد ،در سال  0994بار دیگر میان
یمن شــمالی و جنوبی جنگ درگرفت و علی ســالم البیض ،دبیر کل حزب ســوســیالیســت یمن ،اســتقالل
جمهوری خلق یمن در جنوب این کشـور را اعالم کرد،لیکن این جنگ با شـکست جدایی طلبان یمن جنوبی
پایان یافت.
امـا طوالنی ترین جنـگ داخلی یمن طی حـدود نیم قرن اخیر از ســـال  2554تا  2505میان حوثی ها و
حکومت صــالح بود که طی این ســال ها شــش دور جنگ خونین رخ داد که حتی میانجیگری قطر در دور
چهارم در سـال  2555نیز نتوانسـت سـبب پایان این جنگ شود و دو دور دیگر نیز تا سال  2505حوثی ها با
حکومت عبداهلل صالح جنگیدند(.موسوی و باقری.)250 :0892،
اکنون نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن به دالیل زیر قابل پیش بینی اســـت؛ نخســـت اینکه :حزب
االصــالح کنترل اســتان نفتخیز مارب را در اختیار گرفته و صــنعا را از منابع نفتی که  55درصــد درآمدهای
حکومتی یمن را تشـکیل می دهد ،محروم کرده اسـت .دوم اینکه :حزب سوسیالیست و سایرگروه ها و مردم
در جنوب به بهانه تصرف صنعا توسط حوثی ها ،اعالم خودمختاری کرده و حتی در سومین استان بزرگ یمن
به لحاظ وسـعت (استان شبوه) تالش میکنند تا کنترل مراکز اداری و نظامی را در اختیار گیرند .این در حالی
اسـت که حزب سوسیالیست تا پیش از استعفای منصور هادی و سقوط صنعا ،در کنفرانس گفت وگوی ملی
با انصـاراهلل همسو بود .حضور گسترده نیروهای القاعده در استان شبوه که حتی با تصرف پادگان گردان پیاده
845

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

نظام ارتش نیز همراه بود ،ســبب میشــود تا جداییطلبی در یمن جنوبی تقویت شــود .ســومین دلیل احتمال
بروز جنگ داخلی در یمن نیز به حضــور القاعده مرتبط اســت .القاعده به خصــوص در مناطق جنوبی یمن
حضـور گسـترده ای دارد و این در حالی اسـت که برخی قبایل یمن نیز به القاعده در جنگ با انصاراهلل کمک
می کنند.
ج -تسـلط نظامی شـورای همکاری خلیج فارس و بازگشت حکومت غرب گرا؛ سناریوی سومی که
بخصـوص با استفاده از قطعنامه  2206سازمان ملل می توان برای بحران کنونی یمن مطرح کرد،،بحث احتمال
مداخله قانونی و نظامی شـورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی در یمن است .به دو دلیل
مهم عربستان سعودی قدرت افزایی حوثی ها در یمن را در تضاد با منافع و امنیت خود می داند .نخست اینکه
عربسـتان نگاه هویتی و فرقهای به قدرت در جهان عرب دارد .عربسـتان که داعیه رهبری اهل سـنت را دارد،
کنترل قدرت در کشــورهای عربی توســط گروه های شــیعی را همســو با منافع خود نمی داند .اما دلیل دوم
مداخله نظامی عربســتان در قالب شــورای همکاری خلیج فارس در یمن مربوط به تقویت نفوذ ایران اســت.
یمن که حیات خلوت عربســتان محســوب می شــود ،با تقویت قدرت حوثی ها که به لحاظ هویت مذهبی به
جمهوری اسالمی ایران نزدیک هستند ،از نفوذ عربستان خارج شده و نفوذ ایران در یمن تقویت می شود .این
در حالی اسـت که عربسـتان سـعودی با صرفه هزینه های هنگفت در سوریه و عراق از تروریستها حمایت
میکند و یک جنگ نامتعارف در این کشورها به راه انداخته است تا مانع برهم خوردن توازن قدرت منطقهای
به نفع جمهوری اســالمی ایران شــود .بنابراین برای کنترل اوضــاع و در دســت گرفتن قدرت نیابتی در یمن
دست به حمله نظامی زده و در این راستا برخی از کشورهای منطقه را نیز با خود همراه کرده است.
د -اســتفاده از مدل حزب اهلل لبنان و مشــارکت حوثی ها در قدرت؛ ســناریوی چهارمی که برای یمن
وجود دارد،از طریق انجام توافق سـیاسـی جدید و مشـارکت حوثی ها در قدرت می باشد .این سناریو اگرچه
می تواند موثرترین سـناریو برای بحران کنونی یمن نیز باشد ،لیکن در صورت اجرایی شدن ،همواره زیر سایه
اختالف ها و واگرایی های ســیاســی داخلی و فشــارهای خارجی خواهد بود .یمن اکنون با افزایش تمایالت
جدایی طلبانه جنوبی ها که با تحریک عربســتان و امریکا نیز همراه اســت ،با خطر تجزیه مواجه میباشــد .در
واقع ،یمن کنونی به سـه بخش سـیاسی تقسیم شده است که صنعا و مناطق شمالی در اختیار حوثی ها ،استان
مارب و مناطق نفتی در اختیار جریان االصـالح و مناطق جنوبی نیز در اختیار سـوسـیالیست ها قرار دارند .در
چنین شـرایطی یمن متحد زمانی می تواند حفظ شود که طی یک جنگ داخلی یکی از گروهها بتواند بر گروه
هـای دیگر غلبـه و قدرت خود را دیکته کند که امکان چنین شـــرایطی با توجه به ســـاخت قبیله ای یمن و
امکانات ضـعیف مالی هر یک از این گروه ها وجود ندارد .از سـوی دیگر ،شـورای امنیت سازمان ملل نیز با
صـدور قطعنامه ای خواسـتار خلع سـالح انصـاراهلل یمن شـده اسـت .مجموعه این شـرایط سبب می شود تا
سـناریویی شـبیه الگوی رفتاری حزباهلل در لبنان برای یمن کنونی مطرح شود .دو دلیل میتوان برای احتمال
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وقوع چنین ســـناریویی در یمن مطرح کرد :دلیل نخســـت این اســـت که با توجه به قدرت بســـیج عمومی
حوثی ها ،هیچ دولتی اعم از دولت یمن یا بازیگران خارجی نمی توانند نقش و جایگاه برجســـته حوثی ها در
ســاخت ســیاســی یمن را انکار کند .دلیل دوم این اســت که حوثیهای یمن با توجه به ســاخت ســیاســی و
جمعیتی این کشور درصدد این نیستند که قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرند.
-7جمعبندی نتایج:
همزمان با اوجگیری تحوالت نوین ژئوپلیتیک در جهان اسـالم،راهبران قدرتهای غربی با استفاده از تعدد
دیدگاهها ،برداشـتها و تفاسیر گوناگونی که از دین اسالم وجود دارد و اکنون منجر به بروز پدیده اسالم های
سـیاسـی گردیده اسـت ،به سـنت دیرین خود و با ایجاد پیوند مجدد میان اسـتعمار و ارتجاع در سرزمینهای
اسـالمی که مبتنی بر حفظ سـیطره این قدرتها و تداوم بقای حاکمیت مرتجعین بر امور بسیاری از کشورها و
ملتهای مسلمان است ،مسئله اسالم فوبیا و ایجاد هراس در افکار عمومی جهانیان نسبت به اسالم را با هدف
ممانعت از تحقق دگرگونیهای موثر در ســازندهای وابســته ژئوپلیتیکی مناطق اســالمی را به موضــوع اصــلی
بســیاری از مجامع و محافل خبری و رســانه ای جهان تبدیل نموده اند .در این راســتا،یکی از دامنه دارترین
تحوالت اخیر درمنطقه غرب آسـیا موضـوع تحلیل و بررسی اوضاع و افق قابل پیش بینی در تحوالت کشور
یمن است که بر همین اساس،پژوهش فوق با استفاده از منابع گوناگون علمی و انجام تجزیه و تحلیل میدانی
به تبیین اوضاع این کشور با هدف ارائه سناریوهای محتمل در آینده سیاسی آن و نیز به معرفی بازیگران موثر
در تحوالت این کشور پرداخته است .لذا به منظور بررسی آینده های محتمل در یمن ،ضمن بازخوانی عالئق
ژئوپلیتیک قدرتها و بازیگران ذینفع در ســطوح مختلف بحران یمن ،رفتارها ،اهداف و منافع این بازیگران نیز
در صـحنه یمن مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .سـپس در بعد منطقهای ،اسـتراتژی ها و اهداف و منافع سه
قطب موثر بر یمن یعنی عربسـتان ،ایران و شورای همکاری خلیج فارس و اصطکاک منافع این قطبهای موثر
قدرت های منطقه ای در یمن مورد بررســی قرار گرفت و در بعد ملی نیز چهار بازیگر اصــلی داخلی یمن؛
الحوثی ها،اهل سـنت ،القاعده و قبایل این کشـور مورد بحث قرار گرفته اند .بر اسـاس سطوح تحلیل مطرح
شـده نگارنده به معرفی چهار سـناریوی محتمل پرداخته است که عباتند از :اول تداوم روند کنونی با احتمال
تضــعیف یا افزایش قدرت انصــاراهلل؛ دوم وقوع جنگ داخلی و تجزیه یمن به دو کشــور یمن جنوبی و یمن
شـمالی؛ سـوم مداخله خارجی در یمن در قالب شـورای همکاری خلیج فارس و بازگشت حکومت مایل به
غرب و چهارم نیز ،مدل حزباهلل لبنان یعنی توافق سیاسی جدید بین گروه ها و احزاب مختلف و مشارکت
حوثیها در قدرت،مورد بررسی قرار گرفته است.

842

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

منابع و ماخذ:
 .0براون ،کارل ،)0856( ،الگوهایی که به مرور زمان شکل گرفتهاند ،ترجمه روشندل ،انتشارات وزارت امور خارجه.
 .2بروس ،راست وهاروی ،استار ،)0830( ،سیاست جهانی ،ترجمه امیدی ،نشر دفتر مطالعات سیاسی بینالمللی.
 .8برژینسکی ،زی بیگنیو ،0830،خارج از کنترل،نشراطالعات،
 .4کندی،پل 30855 3ظهور و سقوط قدرت های بزرگ 3ترجمه عبدالرضا غفرانی 3انتشارات اطالعات 3تهران3 3
 .0ماندل ،رابرت،0830،مفهوم جدید امنیت ،نشر موسسه مطالعات راهبردی،
 .6رشنو،نبی اهلل،0894،ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،نشر دانش گستر
 .5حافظ نیا ،محمد رضا ،) 0830( ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،چاپ اول ،مشهد ،انتشارات پاپلی(پژوهشکده امیر کبیر).
 .3حافظ نیا ،محمدرضا ،)0853( ،خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سمت.
 .9کالینز ،جان ام ،)0838(،جغرافیای نظامی ،ترجمه عبدالمجید حیدری و دیگران ،تهران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دانشکده
فرماندهی و ستاد ،دوره عالی جنگ.
 .05کمپ ،جفری ( ،) 0838جغرافیای استراتژیک خاورمیانه ،جلد اول و دوم ،ترجمه سید مهدی حسینی متین ،تهران ،پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
11. -Churchill. (1951) . the second word war.Vol 5 Houghton Mifflin.
12. Collins, John M. (1998). Military Geography for professionals and the public,
13. Kreutz, Andrej (2007) .Russia in the Middle East: friend or foe? America: praeger security
international.
14. Hugh Miall.(2004) ,Conflict transformation:A multi- dimentional task ;Berghof Research
Center for constructive conflict management – edited version,p 3

848

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

ژئوپلیتیک بحران در قره باغ و بررسی نظری راه حل آن
مجتبی روستایی ،5دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه یزد

چکیده
بحران قره باغ یکی از بحران های بین المللی دوران پساجنگ سرد است که از دامنه و پیچیدگی درونی وسیعی
برخوردار است .این منطقه که دارای پیوندهای تاریخی و دینی با جهان اسالم است از اهمیت ژئوپلیتیک فراوانی نیز
برخوردار می باشد .هدف این مقاله آن است تا ضمن بررسی وجوه اهمیت ژئوپلیتیک منطقه قره باغ ،علل و عوامل
مناقشه مزبور را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از مدل امنیتی سازه انگارانه ،راهکار حل بحران در این منطقه را ارائه
دهد .این مدل بیان می کند که ریشه تهدیدات در اذهان بازیگران است و برداشت های ذهنی دو طرف درگیر یعنی
آذریایجان و ارمنستان از یکدیگر باعث شده بر ابعاد بحران افزوده شود و تا هنگامی که ذهنیات منفی دو طرف از یکدیگر

ادامه داشته باشد تالش ها برای حل این بحران به سرانجام نخواهد رسید .این مقاله یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و
شیوه جمع آوری مطالب آن ،استناد به منابع کتابخانه ای و مجازی است.
واژگان کلیدی :بحران قره باغ ،ژئوپلیتیک ،سازه انگاری ،قفقاز ،ارمنستان ،آذربایجان

.5مقدمه
بحران قره باغ در قفقاز جنوبی یکی از مهم ترین بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم در چند دهه اخیر است.
استان خودمختار قره باغ با تاریخی پرفراز و نشیب که روزگاری نه چندان دور ،اکثریت ساکنان آن را مسلمانان
آذری تشکیل می داد ،بر اساس سیاست های اجرا شده در ادوار مختلف ،به ویژه دوره استالین ،طبق آخرین
سرشماری دوره شوروی در سال  ،0939به منطقه ای با اکثریت ارمنی (حدود  56درصد ارمنی) تبدیل گردیده
بود که در دوره شوروی در ترکیب جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان قرار داشت .به سبب اکثریت
جمعیت ارمنی آن ،در دوره شوروی به این استان وضعیت خودمختار اعطاء شده بود تا از زبان ارمنی در
تدریس و محاکم و ادارات ،در کنار زبان رسمی آذری استفاده کنند .در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی ،این
استان خودمختار ،مورد مناقشه ی بین ارامنه ساکن در آن با دولت مرکزی جمهوری شوروی آذربایجان از یک
سو و جمهوری های آذربایجان و ارمنستان از سوی دیگر قرار گرفت که در نهایت به جنگی تمام عیار بین
ارامنه و آذری ها تبدیل و از سوی ارامنه جدایی طلب ،از خاک آذربایجان جدا شده است .در ماه می 0994

. Email: Mojtabar95@yahoo.com
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آتش بسی با نظارت سازمان ملل متحد (توسط گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا) 0برقرار شد.

از آن زمان ،اگرچه این آتش بس بارها نقض گردیده  -که آخرین آن در روزهای ابتدایی آوریل  2506بود –
اما تاکنون ادامه داشته است .به عبارتی در این فاصله به رغم امضای موافقت نامه های مختلف و انجام مذاکرات
مستقیم و مکرر با وساطت دولت های مختلف بین رهبران طرفین اختالف ،بحران ژئوپلیتیک قره باغ همچنان
در وضعیت مبهم و کامال پیچیده ای قرار دارد و هر لحظه احتمال انفجار بس بزرگی از دل این آتش بس وجود
دارد.
ماهیت پیچیده این بحران که برای سال ها الینحل و به صورت آتش زیر خاکستر باقی مانده است حاکی
از لزوم حل مسالمت آمیز آن است .تاکنون طیف نسبتا کامل و جامعی از پیشنهادها و راهکارهای احتمالی
برای حل مناقشه قره باغ ارائه شده است که البته هیچ کدام نتوانسته اند در راستای عملی حل منازعه قره باغ
مورد استفاده قرار گیرند؛ از راه حل نظامی گرفته تا روش هایی مبتنی بر همگرایی و مبادله ارضی .لذا نگارنده
ی این مقاله بر این باور است که بی توجهی این راه حل ها به هنجارها و برداشت های ذهنی دو طرف منازعه
از یکدیگر باعث شده تا این بحران همچنان الینحل باقی بماند .در این مقاله سعی خواهد شد تا با استفاده از
مدل امنیتی سازه انگارانه روابط بین الملل ،نقش این عوامل هنجاری در بحران قره باغ بررسی گردد .لذا تالش
خواهد شد تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که عوامل هنجاری و ذهنی چه تأثیری بر بحران قره باغ
میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان داشته اند؟ آیا این عوامل تعیین کننده به حل بحران بین دو کشور انجامیده
یا به آن وسعت بخشیده اند؟ در پاسخ توضیح داده خواهد شد که عوامل هنجاری -به رغم برقراری آتش بس
میان دو طرف -موجب تداوم بحران قره باغ شده و می شوند .روش این تحقیق ،از نظر هدف ،از نوع کاربردی
و با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی – تحلیلی است و همه ی داده ها و یافته های آن حاصل مطالعات بر
روی منابع کتابخانه ای و منابع مجازی می باشد.
 .4ژئوپلیتیک قره باغ و دالیل اهمیت آن
ناگورنو قره باغ منطقه ای تاریخی است که در قفقاز جنوبی و شمال غرب ایران ،در شرق ارمنستان و منتهی
الیه غربی سرزمین جمهوری آذربایجان واقع شده است .در تقسیمات کشوری اتحاد جماهیر شوروی ،ناگورنو
قره باغ به عنوان استان خودمختار در جمهوری آذربایجان قرار گرفت .مساحت این سرزمین  4455کیلومتر
مربع می باشد که حدود  0/0درصد از مساحت جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد .کوه های موروداغ با
ارتفاع  8524متر در قسمت شمال و سلسله کوه های قره باغ با ارتفاع  2348متر در قسمت غرب و جنوب
قره باغ قرار دارند و به همین دلیل این منطقه «قره باغ کوهستانی» نامیده می شود.

 1گروه مینسک با عضویت  00کشور آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،سوئد ،روسیه سفید ،جمهوری چک ،ترکیه ،روسیه ،آمریکا ،جمهوری آذربایجان و ارمنستان پیرامون بحران قره باغ و به منظور
حل این بحران تشکیل شد (واعظی .)53 :0839 ،این گروه از سال  0992تاکنون از نظر سازمان ملل متحد ،تنها مرجع رسمی و فعال بحران قره باغ بوده است.
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شمال و شمال شرق منطقه به صورت دشت های هموار است که محدود به کناره های غربی دشت های
میل مغان و قره باغ می باشد .از لحاظ آب و هوایی ،با توجه به ارتفاع منطقه ،مناطق کوهپایه ای دارای زمستان
های خشک و تابستان های مالیم و مناطق مرتفع تر به لحاظ آب و هوا در طبقه بندی سرد قرار می گیرند.
رودهای کورا و ارس در منطقه جریان دارند .در این منطقه بیش از  025چشمه آب معدنی وجود دارد .دامداری
و کشاورزی در این منطقه از رونق خوبی برخوردار است .مراتع وسیع قره باغ همراه با زمین های حاصلخیز
برای کشاورزی با شرایط آب و هوایی مساعد ،محیط مناسبی برای تولید انواع محصوالت فراهم کرده است.
در قره باغ انواع معادن فلزات ،سنگ مرمر ،سنگ گچ ،سنگ آهک و برخی دیگر از مواد معدنی وجود دارد.
همچنین در قره باغ صنایع کوچک وجود دارد که عمدتا تولید کنده مواد خام هستند و بیش از نیمی از تولیدات
آنها را محصوالت غذایی تشکیل می دهد (واعظی.)088 :0835 ،
همچنین از لحاظ جغرافیایی قره باغ منطقه مشرف بر جمهوری آذربایجان است و به دلیل وجود ارتفاعات
قابل قبول ،به صورت قلعه ای کوهستانی می باشد که هر جنبنده ای را از سوی غرب (جمهوری آذربایجان)
زیر نظر دارد .لذا هر دولتی در هر مقطعی بر ارتفاعات قره باغ حاکم شده توانسته جغرافیای اطراف خود را
کامال کنترل بکند .در مجموع با توجه به اهمیتی که این کوهستان از نظر ژئوپلیتیک و استراتژیک دارد ،نه تنها
مورد توجه کشورهای درگیر ،بلکه هم از نظر غرب و هم از نظر روسیه دارای اهمیت بسیار است .مضافا این
که این کوهستان عالوه بر این که محل تالقی دو جهان بینی دینی (اسالم و مسیحیت) است ،محل تالقی دو

جهان دیگر قومی – زبانی نیز می باشد (جهان ترک و جهان غیرترک) .در این منطقه دو جهان ایدئولوژیک به
هم می رسند .در صورت عدم وجود ارمنستان و قره باغ که به عنوان مناطق حایل در این میان به ایفاء نقش
می پردازند ،جهان ترک از غرب چین تا شمال غرب ترکیه و بلغارستان ادامه می یافت (هادی پژوه:0838 ،
.)08
.9بحران قره باغ؛ ابعاد و ریشه ها
مناقشه قره باغ میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکی از اولین و طوالنی ترین جنگ های قومی در
سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی محسوب می گردد .این مناقشه ،یکی از معدود مناقشات پس از جنگ
سرد است که از دامنه و پیچیدگی درونی وسیعی برخوردار است .شاید بتوان نخستین مناقشه را اختالفنظر
آذری ها و ارامنه در مورد نام قره باغ دانست .درحالیکه آذری ها معتقدند واژه قره باغ ،از دو شق (قره  +باغ)
تشکیل شده است که به معنی «جنگل یا باغ سیاه» در زبان آذری است ،ارامنه بر این باورند که این منطقه به
لحاظ تاریخی «آرتساخ» نام دارد که برگرفته از نام دهمین استان ارمنستان بزرگ و تاریخی است .حتی بر سر
معنی «قره» به معنی «سیاه» یا «قرا» به معنی «بزرگ» نیز میان آذری ها و ارامنه اختالفنظر است .چنانچه مراد
آذری ها از «قره باغ» همان معنی «باغ سیاه» است ،اما مراد ارامنه «قرا باغ» به معنی «باغ بزرگ» است .این مناقشه
و اختالفنظر تنها در سطح نام کلی قره باغ نیست و اسامی بسیاری از شهرها و روستاهای این منطقه را نیز
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در بر می گیرد؛ چنانچه آذری ها از مرکز قره باغ با عنوان «خان-کندی» و ارامنه از آن با عنوان« اِستِپاناکِرت»
یاد می کنند .همین مناقشه اسامی و اختالفنظر در مورد معنی و مفهوم واقعی و صحیح واژگان بهروشنی
گویای سطح اختالفات میان طرف های ارمنی و آذری در بحران قره باغ است که پس از گذشت حدود دو
دهه از پایان جنگ قره باغ در سال  ،0994شاهد رویارویی نظامی دو طرف در سال جاری بودیم که تلفات
انسانی و مادی قابلتوجهی را نیز برجای نهاد (کوزه گر کالجی.)0890 ،
امپراتوری روسیه که در نیمه اول قرن نوزدهم توانسته بود در مرزهای جنوبی خود ،دو دولت ایران و
عثمانی را شکست دهد به تدریج به سوی استقرار ثبات مورد نظر خود در منطقه گام برداشت .استفاده از خالء
قدرت ناشی از شکست عثمانی و پرداختن به سیاست اسکان ارامنه مهاجر از ایران ،آناتولی و آسیای صغیر،
لبنان و دیگر نقاط جهان در قفقاز جنوبی در راستای تحقق همین سیاست بود .این مهاجرت با تمایلی که ارامنه
به ایجاد دولتی فراگیر از قرن ها پیش از خود بروز می دادند ،امکان پذیر گشت .این هدف در سال های پایانی
حکومت تزارها ،به خصوص در سال  0900پس از مهاجرت صدها هزار ارمنی به صورت یک واقعیت درآمد
و درگیری بین آنها و آذری ها به تدریج نمودار گردید (نظرآهاری .)89 -45 :0835 ،با این وجود ،اگرچه
مناقشه بر سر قره باغ به دوران حکومت تزارها در روسیه و حتی پیش از آن باز می گردد ،اما اوج این بحران
به سال های پایانی دهه  0935مربوط می شود که ارامنه با استفاده از ضعف دولت مرکزی در مسکو ،خواستار
الحاق قره باغ به ارمنستان شدند.
در  02ژوئن  0933پارلمان محلی قره باغ به دنبال اخراج دست جمعی آذری ها در سال  ،0935رأی به
جدایی کامل قره باغ از جمهوری آذربایجان و پیوستن این ایالت به ارمنستان را داد .به دنبال آن مجلس
جمهوری آذربایجان بالفاصله این تصمیم را مردود اعالم کرد .متعاقب این حوادث ،پارلمان ارمنستان در رأی
گیری  00ژوئن همان سال ،قره باغ را جزئی از جمهوری ارمنستان قلمداد کرد .در پی این حوادث ،دولت
مرکزی شوروی در اجالس فوق العاده ای با استناد به ماده  53قانون اساسی ،ضمن رد مصوبه پارلمان ارمنستان
مبنی بر الحاق (یا آن طور که ارمنی ها معتقدند :تجدید وحدت) قره باغ و ارمنستان ،آن را مغایر با مفاد قانون
اساسی دانستند (امیراحمدیان.)856-855 :0858 ،
با آشکار شدن عالئم گسست در پیکره نظام سیاسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی از یک سو ،و اعالم
استقالل آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو طرف درگیر به صورت کشورهای مستقل در سال  0990میالدی
که تشدید روحیات ملی و نژادی را در پی داشت از سوی دیگر ،باعث شد تا کنترل اوضاع از دست همه خارج
شده و روند امور بدون محاسبه پیش رود .پس از جدایی از مسکو و اعالم استقالل ،جمهوری آذربایجان اصرار
بر ت داوم حاکمیت باکو بر قره باغ کرد و آن را بخش جدایی ناپذیر از کشور خود قلمداد نمود و در طرف دیگر
نیز ،ارمنستان بنابر مالحظات تاریخی ،سیاسی و قومی به حمایت از ارامنه قره باغ برخاست و با تمام توان در
کنار آنان قرار گرفت .اتخاذ چنین مواضعی سخت و انعظاف ناپذیر ،دو کشور تازه استقالل یافته را در ابتدای
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حیات سیاسی جدیدشان رو در روی هم قرار داد و بحران قره باغ را که در آغاز مسئله ای داخلی برای
آذربایجان تلقی می شد به جنگی تمام عیار و خانمان سوز میان دو طرف تبدیل کرد (میرمحمدی:0830 ،
.)054-050
با اعالم استقالل جمهوری آذربایجان در سال  ،0990طرفداران ایاز مطلب اف ،رئیس جمهور وقت در باکو
با مخالفان به سرکردگی ابوالفضل ایلچی بیگ درگیر بود و کشور در آستانه فروپاشی قرار داشت .از سوی
دیگر تالش ها در جنوب و لزگی ها در شمال ،علم استقالل طلبی برداشته بودند .در این زمان ،ارامنه هم
فرصت را مغتنم شمرده و در خاک جمهوری آذربایجان پیش می رفتند .بدین ترتیب ارتش ارمنستان عالوه بر
این که قره باغ علیا را از دست آذربایجانی ها دور نگاه داشت ،قره باغ سفلی را نیز تصرف کرد و هفت استان
جمهوری آذربایجان را نیز به اشغال خود درآورد (کوهنورد .)3 :0838 ،این جنگ بیش از پنجاه هزار کشته و
یک میلیون بی خانمان آذری برجای گذاشت (.)Shevchuk, 1994: 4

جهت حل موارد موجود بین طرفین مخاصمه قره باغ ،شورای امنیت سازمان ملل در  8قطعنامه مصوب
سال  ،0998از طرفین درگیر درخواست کرد که اختالف های خود را در چارچوب گروه مینسک حل و فصل
نمایند .در واقع ،سازمان ملل بازگشت صلح به قره باغ را به سازمان های منطقه ای ،بویژه سازمان امنیت و
همکاری اروپا واگذار کرد و گروه مذکور توانست سرانجام در ماه مه سال  0994طی توافق نامه بیشکک ،آتش
بس را بین طرفین مخاصمه برقرار کند (تویسرکانی.)6 :0839 ،
«آتشبس» به معنی «توقّف موقّت»یک جنگ و رویارویی نظامی است و تفاوت ماهوی با «پیمان صلح»
دارد که «توقف کامل و دائمی» یک مناقشه را در بر دارد .عبور از وضعیت «آتشبس» به «پیمان صلح» در
مناقشه قره باغ بر عهده نمایندگان گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار گرفت و مقرر
شد در تعامل و رایزنی با طرف های ارمنی و آذری ،راهحلی برای استقرار صلح در منطقه مورد مناقشه قره باغ
بیابند .در این راستا ،برای برقراری صلح دائمی و فراگیر در منطقه قره باغ کوشش های متعددی به عمل آمد
و طرح های صلح مختلفی نظیر راهحل قبرس ،چچن ،دولت عمومی ،اصول آندورا ،دولت مشترک-المنافع،
مبادله اراضی و  ...مطرح شد که هیچیک به نتیجه عینی و مورد انتظار نرسید (برای اطالعات بیشتر رجوع کنید
به :احمدی نیا .)0890 ،در چنین وضعیت شکننده و پر ابهامی ،بارها از سوی طرفین مناقشه نقض آتش بس
صورت گرفت و سپس دوره ای از آرامش و سکون بر فضای منطقه حاکم شد که برآیند آن حاکم شدن
وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در منطقه قره باغ از سال  0994تاکنون است؛ بنابراین ،رویارویی اخیر در منطقه
قره باغ را باید نقض توافقنامه آتش بس بیشکک در  3می  0994دانست که البته از حیث ابعاد رویارویی و
خسارت های مادی و انسانی ،قابل قیاس با هیچیک از موارد نقض آتشبس طی دو دهه گذشته نیست.
درگیری ها در قره باغ و طوالنی شدن آن دو عامل درونی و بیرونی دارد .عامل درونی آن منازعه ای است
که در منطقه خودمختار قره باغ میان ارامنه و آذربایجانی ها وجود دارد .تضادی که در ماهیت این منطقه
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خودمختار مستتر می باشد منازعه را ،اگر نه اجتناب ناپذیر ،الاقل ممکن ساخته و زمینه را برای اثرگذاری عامل
بیرونی فراهم ساخته است .اگر یک «اقلیت نژادی» در همسایگی کشوری قرار گیرد که در آن همان نژاد اکثریت
را تشکیل دهد ،احتمال منازعه و درگیری افزایش می یابد .از این جهت وضعیت ارامنه در منطقه خودمختار
قره باغ ،مشابه وضعیت آلمان ها در لهستان ،آلزاس و لرن در سال های بعد از جنگ جهانی اول ،وضعیت
مسلمانان در کشمیر ،سومالی ها در اتیوپی و صرب ها در کرواسی و بوسنی می باشد .در چنین وضعیتی ،ضمن
اینکه احتمال درگیری وجود دارد ،ولی تجربه نشان داده است که این امر به خودی خود منجر به منازعه میان
نژادها نمی شود .در موارد متعددی گروه های نژادی مشابه در شرایط با ثبات و مسالمت آمیزی برای زمان
های طوالنی همزیستی داشته اند.
با این حال ،وضعیت منطقه خودمختار قره باغ به واسطه شماری از عوامل بیرونی نیز شکل پیچیده ای به
خود گرفت .پیوستگی و پیچیدگی این مناقشه ،که گاه به کالفی سردرگم می ماند ،داللت بر ریشه دار بودن
این مناقشه دارد .مناقشه قره باغ در نفس و ماهیت خود ،مناقشه ای قومی با پیش زمینه های تاریخی و سیاسی
است .پنج دسته عوامل را می توان در به وجود آوردن مناقشه و طوالنی شدن آن برشمرد .هر یک از این علل
می تواند چارچوب ریشه ها را تبیین کند:
 -9-5وجود گروه های افراطی در آذربایجان و ارمنستان
ظهور گروه های افراطی همچون داشناکسیون در ارمنستان و جمهوری خلق آذربایجان و فعالیت تخریبی
آنها در طول سال های گذشته و همچنین نقش آفرینی آنها در تخریب مذاکرات صلح سال  0939سبب شده
است تا عمال این بحران حل نشود .حمایت بعضی از کشورهای خارجی از این گروه ها مانند حمایت از گروه
جمهوری خلق آذربایجان و یا حمایت روسیه و البی های قدرتمند ارامنه موسوم به دیاسپورای ارمنی از
داشناکسیون عمال نابودی و یا کم اثر کردن تأثیر این گروه ها را منتفی کرده است.
 -9-4ذهنیت منفی تاریخی ارامنه و آذربایجانی ها نسبت به یکدیگر
خاطره خونین آذری ها از فجایع داشناک ها در  0925و ذهنیت منفی ارامنه در پی قتل عام  0900سبب
رشد و تثبیت این ذهنیت منفی شده است .از سویی در تاریخ ارامنه ،حکومت عثمانی و حکومت ترک های
جوان را تاریخ ظلم علیه اقلیت ارامنه میدانند (سرداری نیا( )6 :0838 ،افشردی .)000 :0830 ،بنابراین همیشه
از تسلط یک حکومت آذری هراس داشته اند و از سوی دیگر قتل عام عسکران و خوجالی در  26فوریه 0992
نیز ارامنه را در خاطره آذری ها یک تروریست ترسیم می کند (زارع شاهمرسی.)0835 ،
 -9-9تضادهای قومی ،مذهبی و فرهنگی
تقسیمات مرزی در دوران شوروی بر پایه تنش دائمی بین کشورها بود تا هیچ یک از کشورهای عضو

توان نقش آفرینی در محیط سیاسی منطقه را نداشته باشند .برهم ریختگی تاریخی – زبانی و پراکنش قومیتی
متنوع در داخل مرزها سبب شده است تا تمام جمهوری های منطقه قفقاز جنوبی با مشکل وحدت ملی و ثبات
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داخلی مواجه شوند (البته در مورد ارمنستان بسیار کم) .از سوی دیگر تنوع زبانی و فرهنگی در منطقه قره باغ
سبب شده است تا ارمنستان و آذربایجان همیشه به دنبال حامی باشند .وابستگی تاریخی ارامنه به روسیه و
آذری ها به عثمانی (ترکیه) باعث میشود تا تضاد منافع این کشورها سبب تشدید بحران در منطقه قره باغ شود.
 -9-2رویکرد افراطی آذربایجانی ها به ترکیه
همزمان با فروپاشی شوروی ،آذری ها در تالش برای همنوایی با ترکیه برآمدند .ناسیونالیسم ترک آن چنان
جلوه ای داشت که آذری ها ،حتی قشر نخبه و روشنفکر آن ،خود را در آن مستحیل می دیدند .چنین رویکردی،
تنها محدود به جهات فکری نبود ،بلکه به شدت آلوده به اغراض سیاسی بود .ترک ها از آذربایجان به توران
می اندیشیدند و می خواستند تا به هر طریق مرزهای مانع را بردارند و به طور مستقیم به جمهوری آذربایجان
متصل و از طریق آذربایجان و با استفاده از دریای خزر دسترسی آسان و سریع به آسیای مرکزی پیدا نمایند.
آذربایجان در دوره دوم استقالل نیز ،تا حد افراط در این بینش پیش رفت (واعظی.)060 :0835 ،
همچنین ترکیه آغاز روابط دیپلماتیک خود با ارمنستان را منوط به بازگرداندن مناطق اشغالی قره باغ به
جمهوری آذربایجان نمود .از این رو از سال  0998با ارمنستان قطع رابطه نمود .عالوه بر این ،ادعاهای ارمنستان
مبنی بر نسل کشی ارامنه از سوی ترک های عثمانی و تالش البی ارمنی برای به رسمیت شناختن این نسل
کشی در سطح جهان از دیگر دالیل مهم قطع رابطه ترکیه با ارمنستان به شمار می رود .این موارد باعث شد تا
دو کشور تا سال  2553از برقراری روابط دیپلماتیک با یکدیگر خودداری کنند .در این سال تنگناهای اقتصادی
دو کشور از یک طرف و تالش ترکیه برای کسب مجوز ورود به اتحادیه اروپا از طرف دیگر ،طرفین را در
جهت بهبود روابط و بازگشایی مرزهای مشترک خود ترغیب نمود (زهرانی و فرجی لوحه سرا.)009 :0892 ،
 -9-2رقابت قدرت های تاثیرگذار
موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک و اهمیت فراوان قفقاز جنوبی و قره باغ موجب شده است تا این منطقه
به دنبال بحران شکل گرفته میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به کانون رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه
ای تبدیل شود و هر یک با توجه به منافع خود ،شیوه ای از مداخله در این بحران را در پیش گیرند .از این رو
در کنار عوامل و ترتیبات درونی این دو کشور در بحران قره باغ ،وجود منابع بین المللی نقش تعیین کننده ای
دارد ( .)Birkan, 2013: 12اصلی ترین این بازیگران را می توان فدراسیون روسیه ،امریکا ،اتحادیه اروپا
(گروه مینسک) ،جمهوری اسالمی ایران و ترکیه دانست (واعظی.)54 :0839 ،
 .2راهکار حل بحران قره باغ بر اساس مدل امنیتی سازه انگارانه
سازه انگاری در دهه  ،0995توسط «نیکالس اونف» وارد عرصه نظری روابط بین الملل شد .وی در سال
 0939در کتابی تحت عنوان «جهان ساخته ما» ،بر نقش قواعد در شکل گیری جهان تأکید کرد .از دیدگاه وی
امکان دسترسی بی واسطه به جهان وجود ندارد و همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می گیرند

805

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

و معنا پیدا می کنند و این معناسازی است که کم و بیش به واقعیت جهان شکل می دهد ( Onuf, 1989:
.)157
تفکر سازه انگاری بر اساس این تلقی شکل گرفته که واقعیت را مستقل از ذهن نمی توان بررسی کرد و
واقعیت امری بیناذهنی است و فاعلیت در شکل گیری آن نقش دارد .پس واقعیت سازه انگاران ،یک واقعیت
ساخته ی ذهنی است و این ذهن به اجتماع هم ارتباط می یابد .پس یک سازه انگار وقتی وارد واقعیت سیاسی
می شود که تمام واقعیت ها را ساخته شده می داند .به عبارت دیگر سازه انگاری با نفی استقالل امر عینی از
ذهنیت ،امکان شناخت استعالیی ،عام و رها از ارزش را رد می کند و در مقابل معتقد است که جهان در «ما»
برساخته می شود و شناخت نیز حاصل انفعال ذهن است که از مشارکت فعاالنه آن جهان به دست می آید،
این ذهن نیز به نوبه ی خود امری تکوین یافته است و در چارچوب جامعه ،تاریخ و هویت خود جهان را می
سازد و به شناخت دست می یابد (.)Lesser and Etal, 2000: 24-48
از دید سازه انگاران ،کنش های کنشگران را هنجارها ،یعنی انتظارات بین االذهانی مشترک و مبتنی بر
ارزش ها در مورد رفتارها ،هدایت می کنند .از این منظر تصمیم گیرندگان بر اساس هنجارها و قواعد ،که خود
مبتنی بر پیشینه ای از عوامل ذهنی ،تجربه تاریخی – فرهنگی و حضور آنها در نهادهاست ،تصمیم گیری می
کنند .هنجارها هستند که رفتار مناسب را تعیین می کنند و در نتیجه کنشگران بر اساس «منطق زیبندگی یا
تناسب» عمل می نمایند .از این منظر ،هنجارها تابع منافع کنشگران نیستند ،بلکه به این منافع شکل می دهند
(مشیرزاده .)0892 ،به عبارتی ،سازه انگاران هنجارها را عقاید بیناذهنی درباره جهان طبیعی و جهان اجتماعی
می دانند که بازیگران ،موفقیت ها و احتماالت مربوط به کنش های آنها را تعریف می کنند .هنچارها از این
جهت بین االذهانی محسوب می شوند که روایت هایی دارای ریشه در رویه های اجتماعی بوده و از طریق
آنها بازتولید می گردند ( .)Farrel, 2002: 52بازیگران روابط و فهمشان از دیگران را از طریق رسانه هنجارها
و رویه ها گسترش می دهند .اعمال قدرت و نیز کنش ها ،در غیاب هنجارها ،عاری از معنا خواهد بود ( Hopf,
.)1998: 175
از ابتدای آغاز مناقشه قره باغ همواره برداشت های ذهنی بازیگران دو طرف باعث شده تا به ابعاد بحران
افزوده شود .نهادینه شدن مسئله ترکیه به عنوان یک تهدید در ذهن ارامنه و برداشتی که مردم دو کشور
جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو دشمن از یکدیگر دارند که در نتیجه آن پیروزی هر یک بر دیگری
در این جنگ مقدس شمرده می شود ،باعث شده تا فضای ذهنی دو طرف درگیر انگاره هایی از ناامنی شده
باشد که به توهماتی نیز در این خصوص منجر گردد.
منطق سازه انگاری ،همانگونه که انسان را موجودی شکل گرفته در «تاریخ» می داند ،کلیت جامعه را نیز
موجودیتی شکل گرفته در «تاریخ» می داند .از این حیث است که سازه انگاری به مثابه دیدگاهی تاریخ گرا به
برساختگی جامعه و انسان و همه امور اجتماعی دیگر باور دارد .از این جهت ،جامعه و انسان امروز ،حاصل
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تاریخ آن جامعه اند و تلقی آنها از جهان اطراف و جوامع دیگر و جایگاه خود در دنیا و  ...به نوعی تابعی از
«تجربه زیسته» آنهاست .از این لحاظ رفتار یک فرد در امروزیت خود جز با قرار دادن آن در «تاریخ» قابل
درک نخواهد بود و رفتار یک جامعه یا حکومت در زمان حاضر جز در لحاظ کردن حافظه تاریخی آنها قابل
درک نیست .از سوی دیگر انسان ها و جوامع همانگونه که حاصل تاریخ جامعه خود هستند ،به نوعی سازنده
آن تاریخ نیز هستند .انسان روزگار امروز در بعدی از عاملیت خود در جهت برساختن جهان ،به «روایت»
مجدد تاریخ گذشته می پردازد و به نوعی تاریخ خود را از منظر امروز «می سازد» (ریکور،005-003 :0838 ،
.)283-295
اختالفات و درگیری ها میان ارامنه و آذری ها حاصل تاریخ است و به نوعی در کوران حوادث سال ها،
دارای حافظه تاریخی شده اند که در جریان جامعه پذیری ،به نسل های بعد منتقل می شود و به نوعی جهان
را برای آنها معنادار می کند .منازعه ارامنه و آذری ها ،به قرن دهم میالدی برمی گردد .هنگامی که تمام تالش
ها بر ترک نمودن آناتولی و قفقاز معطوف بود .در اواخر قرن  ،00ارامنه یکی از معدود اقوام مسیحی بودند که
از سقوط امپراتوری بیزانس سخت تأثیر پذیرفتند .سقوط امپراتوری ،عالوه بر جنبه های مذهبی ،به لحاظ
سیاسی هم دشواری های فراوانی برای ارامنه آفرید .تبدیل امپراتوری بیزانس به امپراطوری عثمانی ترک نژاد
در همجواری ارامنه ،کشاکش های ارضی عثمانی ها با امپراتوری روسیه که خصلتی مستمر و پایدار تا جنگ
جهانی اول داشت و به طور طبیعی ارامنه را نیز در این میان وارد می ساخت ،همه در شکل گیری یک ذهنیت
تاریخی در نزد ارامنه مؤثر بوده است ذهنیتی ،ناشی از احساس محاصره از سوی ملت های همجوار که در
عین حال غیرمسیحی هم بودند ،می شد .رویکرد دیگر این ذهنیت تاریخ ،ملی گرایی منحصر به فرد و حتی
در حوزه مذهبی است .این گرایش در تکوین نوعی درونگرایی در نزد این قوم تأثیری قوی داشته است
(واعظی.)004 :0835 ،
این ذهنیت تاریخی ،با بروز تحوالت سیاسی قرون  09و  25تشدید شد و به صورت یک ایدئولوژی
افراطی و ستیزه جو و در هیئت اجتماعی به صورت عقده روانی تبلور یافت .تاریخ ارمنستان ،به ویژه تاریخ
معاصر آن ،نوعی وحشت و درونگرایی را در اذهان ارامنه دامن زده است .این وحشت از یکسو ناشی از
تحوالت منتهی به سال های آخر قرن  09در بخش های شرقی امپراتوری عثمانی است که اصطالحا ارمنستان
غربی نامیده می شد و موجب بروز کشت و کشتارهای وسیعی از ارامنه و مهاجرت آنها به ارمنستان شرقی
گردید و از سوی دیگر ،موجب بروز عکس العمل های خشونت آمیز از سوی ارامنه انقالبی علیه مقامات باب
عالی شد (واعظی .)004 :0835 ،ارامنه با چنین رویدادهایی وارد قرن بیستم شدند.
مسئله ارمنی ستیزی از  0950در باکو آغاز شده و تا به امروز نیز ادامه دارد و طبق گزارش کمیسیون اروپا
از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ،ارامنه آسیب پذیرترین گروه در این کشور در زمینه نژادپرستی
و تبعیض نژادی هستند .طوری که واژه «ارمنی» در این کشور به عنوان یک توهین میان مردم بکار می رود .از
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اینگونه نگرش های منفی در میان مردم دو کشوربه وفور میتوان یافت .اما آیا واقعا دولت ها نمی توانند در
جهت تغییر این نگرش گام مؤثر بردارند؟ به عقیده نگارنده راه حل بحران قره باغ را نمی توان در مدل های
نظامی ،مبادله ارضی ،دولت مشترک المنافع و  ...یافت .تحریم هایی که دو کشور ترکیه و آذربایجان علیه
ارمنستان به کاربرده اند مانع از ارتباط میان مردم ارمنستان با مردم ترکیه و آذربایجان شده است و این خود به
درک نادرست از شرایط طرفین منجر شده و می شود .بسیاری از مردم ارمنستان به موسیقی ترکیه گوش نمی
دهند چون ترکیه را دشمن خود می دانند .در حالی که بسیاری از آنها حتی نمی دانند که موسیقی ترکیه از
موسیقی ارامنه تاثیر پذیرفته ولی چنین خصومتی باعث شده تا موضوعات اینچنینی را به درستی درک نکنند.
یا در مردم ارمنستان تمایلی به تماشای برنامه های تلویزیونی کشور ترکیه ندارند .تصور می کنید در چنین
فضای ذهنی بوجود آمده می توان رفع بحران کرد؟
پس آنچه که به عنوان راه حل پیشنهاد می شود این است که دولت های دو طرف ابتدا سعی نمایند که
گروه های تندرو و افراطی را از موضع قدرت و تصمیم گیری و تبلیغات گسترده دور نمایند .سپس گفتگوهای
دو جانبه با یک میانجی مثال روسیه یا جمهوری اسالمی ایران (ترجیحا ایران ،چون مقبولیت بیشتری میان این
کشورها دارد) میان مقامات دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان به اضافه ترکیه می تواند یخ فضای تردید و
خصومت را بشکند .گسترش هر چه بیشتر روابط میان ارمنستان و ترکیه قدم بعدی است که می تواند از
گذرگاه تجارت و توریسم ،فضای ذهنی مردم دو کشور را آماده تغییراتی مثبت در راستای زدودن تصورات
نادرست و ذهنیات منفی نماید .در پایان امیدواریم که صلح و ثبات به منطقه قفقاز جنوبی برگردد که این جز
با برطرف شدن تهدیدات ذهنی که در نتیجه جهت گیری های مطلوب فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بوجود
می آید حاصل نخواهد شد.
.2نتیجه گیری
بحران قره باغ یکی از بحران های قدیمی در سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی بوده که دارای ابعاد
منطقه ای و بین المللی شده و دورنمای آن نامشخص می باشد .نظر به اهمیت تاریخی و سیاسی این بحران و
تالش های نافرجامی که در طول دو دهه اخیر در راستای برقراری صلح میان دو جمهوری آذربایجان و
ارمنستان صورت گرفته ،این مقاله تالش نمود تا با استفاده از مدل امنیتی سازه انگارانه روابط بین الملل ،راه
حلی نو ارائه دهد تا مگر در گره کور منازعه قره باغ گشایشی ایجاد نماید.
در همین زمینه ،طبق نتایج این پژوهش ،از مهم ترین موانع حل بحران قره باغ ،عامل روانی و ذهنی است
که این مناقشه را نزد دو طرف دارای رنگ و بوی حیثیتی کرده است .برداشت های ذهنی بازیگران دو طرف
باع ث شده تا همواره به ابعاد بحران افزوده شود .برای دو طرف منازعه ،موضوع قره باغ به مسأله ای کامال

حیثیتی – ملی تبدیل شده که دیگر نه آذری ها میتوانند از آن دست بردارند و نه ارامنه .البته این مسئله از قواره
خود خارج شده و به سیستم آشفته بین الملل نیز سرایت کرده و پای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را به
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آنجا باز کرده است .این گره که دورنمای روشنی از آن متصور نیست و هر روز بر دامنه بحران سازی آن
افزوده می شود به محملی برای سهم خواهی کشورهای مختلف بدل شده است .از یک سو روسیه و از دگر
سو امریکا و متحدان آن .مواضع رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در گذر زمان تغییری نکرده و بلکه
گذر زمان به وخامت اوضاع دامن زده است.
لیکن می بایست تمام طرف های درگیر برای حل مناقشه قره باغ به این واقعیت توجه داشته باشند که هیچ
یک به تنهایی توانایی حل بحران را نداشته و تنها در شرایطی میتوان این بحران را نه حتی حل و فصل که تا
حد زیادی تخفیف دهند که منافع بازیگران تا میزان مطلوبی با هم سازگار شود .زیرا در این مسئله تفاهم و
تعامل است که نتیجه بخش است .بدین شکل که در شکل حقوقی آن اوال جمهوری آذربایجان می بایست
عالی ترین سطح خودمختاری را به ارامنه بدهد؛ ثانیا ارمنستان و جامعه بین الملل تمامیت ارضی جمهوری
آذربایجان را به رسمیت بشناسند؛ و ثالثا از طریق مراجع ذی صالح بین المللی تضمین استواری در جهت
تأمین امنیت ارامنه قره باغ داده شود .اقدامات فرهنگی همان گونه که در متن به آن اشاره شد می تواند به
بازسازی اعتماد از دست رفته میان طرفین کمک کند؛ و گرنه حضور هر چه بیشتر بازیگران فرامنطقه ای یا
منطقه ای نمی تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.
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بحرانهای ژئوپلیتیکی و ارائه راهکارهای مناسب در کشورهای اسالمی
ابراهیم رومینا ،5استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
بحران ژئوپلیتیکی عبارتست از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایۀ عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی و
متأثر کردن سیاست آن کشور .به عبارتی منفعل کردن سیاست و استراتژی ملی دیگر کشورها با کاربرد عوامل و ارزشهای
جغرافیایی  .بحرانهای ژئوپلیتیکی دارای پیامدهای متعددی برای شهروندان ساکن در فضای متاثر شده است .کشتار
انسانهای ساکن ،آورگی ،توسعه نیافتگی ،و دیگر مسائل منفی از پیامدهای بحرانهای ژئوپلیتیکی در فضاهای بحرانزده
است .از آنجا که موضوع و عامل بحران بحران ،کنترل ،مداخله و تصرف یک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی و
انسانی است می توان با تکیه بر ابزارها و روشهای گوناگونه به حل بحرانهای ژئوپلیتیک رسید.
در حال حاضر کشورهای اسالمی با بحرانهای متعدد ژئوپ لیتیکی مواجه هستند .این بحرانها در کشورهای اسالمی
دارای منشاء و ریشه های متفاوتی بوده و در نتیجه پیامد آنها نیز در این کشورها متفاوت است .بحرانهای ژئوپلیتیک در
کشورهای اسالمی دارای سطوح متفاوت ،کارکرد متفاوت ،پیامد متفاوت و شکل متفاوتند .برخی از بحرانهای ژئوپلیتیکی
در کشورهای اسالمی همراه با کشتار فجیع انسانها همراه است و در برخی از کشورها در مرحله تکوین فرایندی است که
چنانچه حل نگردد نتیجه ای جز تباهی شهروندان ساکن در این فضا نخواهد داشت .این پژوهش با تکیه بر دادهها و مطالعات
اسنادی و کتابخانهای و روش تو صیفی و تحلیلی در پی بررسی بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسالم و ارائه راهکارهای
مناسب جهت حل و یا کاهش نتایج زیانبار آنهاست.
واژگان کلیدی :بحرانهای ژئوپلیتیک ،کشورهای اسالمی ،پیامد بحران ،اراده سیاسی

 -5مقدمه:
ساختار روابط ژئوپلیتیکی منعکس کنندة الگوهای رابطه بین دولتها و کشورها براساس سطح قدرت آنها
میباشد .در ساختار مزبور چه در مقیاس منطقهای و چه در مقیاس کروی و جهانی ،کشورها و روابط به سه
دسته تقسیم میشوند.
ـ قدرت درجۀ  0با الگوی رابطه یکسویۀ سلطه از باال.
ـ قدرت درجۀ  2با الگوی رابطۀ دو سویه سلطه وزیر سلطه.
ـ قدرت درجۀ  8با الگوی رابطۀ یک سویۀ زیر سلطه و نفوذپذیر.
مدل شماره 6ـ :6مدل مفهومی ساختار روابط ژئوپلیتیکی
1 Email: e.roumina@modares.ac.ir
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قدرت درجۀ ( 8تابع ـ ملی)
قدرت درجۀ ( 2میانگر ـ منطقهای)
قدرت درجۀ 0
●
2

●
3

●
3

(مستقل ـ جهانی)
●
2
●
3

از آنجا که در مقیاس جهانی ترکیب عناصر مزبور تشکیل ساختاری سه بخشی را میدهد که در بخش
مرکزی آن چند قدرت بزرگ جهانی قرار میگیرند .این قدرتها بر سر دیگر فضاهای کره زمین در حال رقابت
هستند .میزان رقابت این کشورها در دیگر فضاها تابع میزان قدرت سطوح مورد رقابت است.
بخش دیگر ساختار را قدرتهای درجۀ  8یا ضعیف تشکیل میدهند .این کشورها که در قارههای مختلف
جهان به تعداد بیشتری پراکنده اند فاقد قدرت اثرگذاری مؤثر و یا حوزة نفوذ هستند .به عبارت دیگر این
کشورها مجموعهای سلطهپذیر و نفوذپذیرند .در صورت مقاومت در برابر قدرتهای بزرگ بویژه جهانی ،بشدت
مورد تهاجم و خشم قرار گرفته و تنبیه میشوند.
آخرین بخش ساختار را قدرتهای درجۀ  2و متوسط تشکیل میدهد .اینها به صورت قدرتهای منطقهای
و محلی ظاهر شده و دارای حوزة نفوذ و قلمروهای ژئوپلیتیکی محدود میباشند .آنها توانائی گسترش اراده
و ارزشهای خود در سطوح جهانی را ندارند ولی در سطح منطقهای یا محلی و همسایگی بازیگر فعال و مؤثری
میباشند(حافظنیا 088 :0830،و.)084
فضاهای جغرافیایی عالوه بر متاثر شدن از قدرتهای جهانی ،دارای کارکردها ،ظرفیتها و پتانسیلهایی
هستند که موضوع بحران ژئوپلیتیکی قرار میگیرند .ارتباط با انگیزه های تنش ،منازعه و جنگ بین کشورها
و سازه های انسانی ،عوامل و ارزش های جغرافیایی نقش اساسی را به عهده دارن .عواملی که به عنوان ارزش
ها و منافع ملی و یا جمعی ملتها و سازه های انسانی از قبیل سرزمین ،فضا ،مرز ،منابع معدنی ،آب ،سرمایه،
علم و فناوری و ...به آن نگریسته می شود .همچنین عوامل زمینه ای که موجبات تمایز و تفاوت بین سازه
های انسانی نظیر گروه های قومی ،مذهبی و نژادی را به وجود می آورند در بروز تنش موثرند .عالوه بر این
مسئله تغییر ،تاسیس ،موجودیت و شکل بندی ساختار سیاسی فضا و تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی در
مقیاس های محلی ،منطقه ای و جهانی عمدتا از نظر حکومت ها به عنوان هدف سیاسی منازعه تعیین می
شوند .همچنین احتمال وجود جنبه های فطری ،روانشناختی ،و ایدئولوژیک در وقوع منازعه بین کشورها
وجود دارد .عوامل اساسی تولید کننده جنگ به طور عینی آنهایی هستند که از آنها برداشت ارزش ها و منافع
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حیاتی و جمعی به عمل می آید که برای تصرف ،کنترل یا رفع تهدید از آنها به اقدام سیاسی و جنگی مبادرت
می شود .این عوامل و ارزش های بنیادین در حوزه های جغرافیا ،سیاست و ایدئولوژی قرار دارند .معموال
حکومت ها نسبت به برخی عوامل جغرافیایی /طبیعی یا انسانی /بیرون یا درون قلمرو خود دیدگاهی ناسازگار
با دیدگاه همسایگان یا قدرت های مداخله گر منطقه ای یا جهانی دارند که در چنین حالتی مشاجره میان آنها
بروز می کند.
ج :حل بحرانهای ژئوپلیتیکی مستلزم شرایط زیر است:
 .0وجود فضای حسن نیت و روابط دوستانه بین طرفین موضوع بحران نظیر تعیین خطوط مرزی خشکی و
دریائی .نمونۀ این مورد را میتوان در تعیین مرز دریائی ایران و عربستان سعودی در قلمرو خلیج فارس
و در قضیۀ دو جزیرة فارسی و عربی به سال 0969م مشاهده نمود (مجتهدزاده030 :0859 ،ـ .)056
 .2تقسیمپذیر بودن ارزش جغرافیایی و منفعت متعارض ،به گونهای که هر کدام از مدعیان به سهم مناسبی
دست یابند و رضایت آنها حاصل آید .نظیر تعیین قلمروهای حاکمیت و مالکیت در دریاهای بسته برای
کشورهای ساحلی.
 .8نامتوازن بودن مناسبات قدرت ،بطوریکه یک طرف منازعه از قدرت برتر برخوردار بوده و در سایه قدرت
نمائی خود رقبا و طرفهای مقابل خود را مجاب به پذیرش خواستۀخود بکند و کنترل ارزش جغرافیایی
مورد منازعه را در دست بگیرد .مانند جزایر کوریل در شمال ژاپن که توسط روسیه کنترل میشود.
چنانچه بحران ژئوپلیتیکی با روشهای مصالحه آمیز حل نشود تهدید پدید آید ،چنین منازعهای به جنگ
تبدیل میشود.
 -4روششناسی تحقیق
روش شناسی این استقرایی است .به عبارت دیگر موارد متعدد مورد مطالعه در کنار یکدیگر بستر
استداللی استقراریی از موضوع تحقیق را فراهم آورده است .از آنجا که موارد مورد نظر در ارتباط با قلمرو
تحقیق در ابتدا برداشت شده نیاز به توصیف دارند از اینرو تحقیق توصیفی است .لیکن از آنجا که عالوه بر
توصیف دادههای تحقیق گردآوری شده نیاز به تحلیل دارند لذا تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است.
سواالت تحقیق
 -0بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم کدامند؟
 -2منشاء و ریشه بحران ژئوپلیتیکی در جهان اسالم چیست؟
فرضیات تحقیق
 -0به نظر میرسد بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم در سطح منطقهای شامل بحرانهای درون کشوری،
منطقهای و جهانی است .در نوع بحران ،بحرانهای انسانپایه و طبیعتپایه و در ارتباط با مداخلهگران شامل
مداخلهگران همسایگی ،منطقهای و فرامنطقهای است.
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 -2به نظر می رسد منشا و ریشه بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسالم فقر اقتصادی و رابطه قدرت بین
بازیگران سیاسی و دین و مذهب و ایدئولوژیهای مختلف و متعارض در سطوح مختلف است.
 -9یافتههای تحقیق
 -5-9بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم
بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم را میتوان به شرح زیر تقسیم بندی کرد.
0ـ بحران نظامی گری :در حال حاضر کشورهای اسالمی در حال تقویت قدرت نظامی خود علیه یکدیگر
هستند .نمونههای آنرا در خریدهای نظامی کشورهای مسلمان میتوان دید .در بین کشورهای اسالمی عربستان
سعوی و ترکیه دو کشوری هستند که بیشترین هزینههای نظامی را دارند.
هزینه (میلیارد دالر)

درصد نسبت به کل هزینههای نظامی در جهان

8٫2
0٫5

رتبه

کشور

0

عربستان سعودی

06٫5

2

ترکیه

03٫2

منبع(Top 15 Military Spenders,2014):

تهدید نظامی خود مراحلی دارد که شامل تقویت قدرت نظامی و توسعۀ آن ،مانور و به رخ حریف
کشیدن قدرت نظامی ،تعرض و عملیات ایذائی ،جنگ کم شدت و چریکی ،جنگ شدید و همه جانبه میباشد.
2ـ تهدید سیاسی شامل :کاهش یا قطع روابط سیاسی ،اعمال فشار به دوستان تهدید شده ،تقویت رقبا و
دشمنان تهدید شده ،تقویت ستون پنجم برای عملیات داخلی ،تقویت نیروهای معارض واپوزسیون و گروهها
چریکی داخلی ،توسعۀ شکافهای قومی ،ملی و سیاسی؛ تبلیغات روانی و تغییر باورهای سیاسی و ایدئولوژیک،
توطئه ،برا ندازی ،نفوذ در ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی کشور (نهادها ،اقشار ،نخبگان و  ،)...تبلیغات علیه
مشروعیت و مقبولیت سیاسی حکومت و غیرآن از موارد و روشهای تهدید سیاسی محسوب می شوند .این
نوع تهدید را در بین کشورهای قدرتمند مسلمان علیه یکدیگر میتوان شاهد بود.
8ـ تهدید اقتصادی شامل :تحریم اقتصادی ،تخریب سرچشمه و منابع تولید ،منع سرمایه گذاری ،کاهش
منابع ارزی ،تشدید تنگناهای جریان پول بویژه در سطح بینالمللی ،کاهش ارزش صادرات ،تغییر سطح مبادالت
تجاری و غیره است .این تهدید نیز در بین کشورهای بزرگ مسلمان و نیز کشورهای کوچک به حمایت از
کشور قدرتمند مسلمان میتوان دید.
4ـ منابع طبیعی و زیست محیطی :این تهدیدات شامل منابع انرژی ،منابع کانی ،بنیادهای زیستی و فضای
جغرافیائی زیست می شوند (رابرت گر.)004-90 :0835 ،
 -4-9نمونه های بحرانهای ژئوپلیتیکی در کشورهای پیرامونی جهان اسالم
الف) مسلمانان جنوب شرق آسیا و بحران دینی -فرهنگی
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کشور میانمار (برمه سابق) در جنوب شرقی آسیا و در همسایگی کشورهای چین ،تایلند ،الئوس و
بنگالدش قرار دارد و اقلیت یک میلیون نفری مسلمانان آن عمدتا در غرب این کشور و در شمال ایالت راخین
متمرکز هستند .مسلمانان روهینگای میانمار ،اقلیت به رسمیت شناخته نشدهای هستند که همواره هم از سوی
دولت مرکزی و هم از سوی بوداییان افراطی مورد هجوم قرار گرفتهاند .دولت میانمار این گروه از مسلمانان
را مهاجران غیرقانونی خوانده که حق سکونت در میانمار را ندارند و باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
بوداییان افراطی نیز که اکثریت مطلق جامعه میانمار را نیز تشکیل دادهاند ،با فشار بر اقلیت مسلمان و راندن
آنها از خانه و شهر خود روی آوردند .یکی از مهمترین عوامل تحریک بوداییان به برخورد با مسلمانان و
کشتار آنان ،جنبش افراطی بوداییان موسوم به «جنبش  »9 6 9است که یک گروه افراطی و ناسیونالیستی است
که به مبارزه سازمانیافته و حتی مسلحانه علیه مسلمانان اقدام کنند .نام این جنبش از سه عدد  6 9و  9تشکیل
شده که نمایانگر آموزههای  9گانه بودا ،شش آموزه و راه بودا و راههای  9گانه رهبانیت است .ویراتو رهبر
بودایی این گروه افراطی است که است« :اگر ما در موضع ضعف قرار بگیریم ،کشورمان به زودی به کشور
مسلمانان تبدیل خواهد شد»(آپاروپا باهاتاچرجی به نقل از .)http://jasia.blogfa.com
ب) مسلمانان سین کیانگ و بحران مذهبی
در حدود  20میلیون نفر مسلمان ایغوری در استان سینکیانگ چین ساکن هستند( Susan and

 )Corey,2013:64مسلمانان ایغور تحت فشار هستند .در  025سال گذشته ،ناآرامیهای سال  2559سینکیانگ
یکصد وسومین قیام اویغورها بود که به وسیله چینیها با دهها کشته و صدها زخمی سرکوب شد.
ج) چچن و داغستان ،انحراف آموزهای
حرکت استقالل خواهی مسلمانان چچنی از ابتدای قرن بیست تا اوایل قرن حاضر با مخالفت شدید
شوروی سابق و روسیه کنونی مواجه شده است(واعظی .)20 :080838،این جمهوری به عنوان یکی از مهمترین
جمهوریهای خودمختار فدراسیون روسیه است(کوالیی ،افضلی و دلفروز .)224 :0839،دو جنگ اخیر در این
بخش در حدود  05هزار کشته به همراه داشته است .از سوی دیگر در چچن ،تشکیالت القاعده سهم مهمی
در حوزه نظامی داشت .لذا بنیادهای شرعی و آموزشهای مذهبی القاعده جایگزین نهادهای مدنی و اجتماعی
در برخی از کشورهای این منطقه از جمله داغستان و چچن شد .و تعالیم اسالمی را با نگرش ویژه در درون
این جوامع توسعه بخشد(کاظم.)836 :0838،
 -9-9ریشه های بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمی
الف) فقر :مناطق دارای بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمی دارای ویژگی مشخصی هستند .تقریبا
تمام این مناطق که دارای بحران ژئوپلیتیکی هستند یا خود در تولید بحران ژئوپلیتیکی دخیل هستند دچار فقر
شدید اقتصادی هستند .فقر ریشه بحران و هر نوع کنش انسانی را را فراهم میکند .مهاجرت و پناهندگی توجه
به توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان ،مناطق و کانون های بحران خیز و مبدأ و مقصد پناهندگان در کشورهای
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اسالمی نشان دهنده رابطه فقر و شکلگیری بحران ژئوپلیتیکی است .از بین کشورهای مسلمان  26کشور
هستند که رتبه توسعه انسانی آنها جزء  055کشور آخر جدول توسعه انسانی هستند.
جدول: :2شاخص توسعه انسانی ،در کشورهای اسالمی2504-2508
کشور
ردیف
0
2
8
4
0
6
5
3
9
05
00
02
08
04
00
06
05
03
09
25
20
22
28
24
20
04
00
06
05
03
09
25
20
22
28
24
20
26

شاخص توسعه
انسانی ()HDI
 مقدار53504
53556
53695
53633
53634
53634
53655
53650
53600
53604
53686
53623
53624
53094
53055
53083
53004
53002
53056
53058
53493
53434
53438
53435
53459
53455
53466
53460
53462
53440
53425
53409
53406
53408
53400
53452
53892
53843

سورینام
مالدیو
مصر
ترکمنستان
گابن
اندونزی
فلسطین
ازبکستان
قرقیزستان
عراق
گویان
مراکش
تاجیکستان
جمهوری عربی سوریه
بنگالدش
پاکستان
نیجریه
کامرون
موریتانی
کومور
یمن
توگو
اوگاندا
بنین
سودان
جیبوتی
سنگال
افغانستان
ساحل عاج
گامبیا
گینه بیسائو
مالی
موزامبیک
سیرا لئون
گینه
بورکینافاسو
چاد
نیجر

درآمد ناخالص
()GNI
ملی
سرانه  -دالر
00605
02823
05002
08566
06865
9533
4699
0065
8544
04558
6022
6305
2005
2523
8090
4366
0840
2358
8065
0406
8009
0223
0608
0565
8359
8256
2033
0330
8050
0055
0862
0038
0028
0535
0596
0090
2530
953

رتبه توسعه
انسانی در
جهان
058
054
053
059
005
005
008
004
025
020
024
026
029
084
042
045
002
008
006
009
065
062
068
066
065
063
055
050
052
050
053
059
035
030
032
038
030
033

Source: United Nations Development Program, Human Development Report,2015

بعنوان مثال فقر در افغانستان زمینهساز مهاجرت و آوارگی شهروندان این کشور را فراهم ساخته است.
بخش عظیمی از مهاجران افغان در کشورهای پاکستان و ایران ساکن هستند.
ب)رقابت قدرتی در کشورهای اسالمی
بین کشورهای اسالمی نوعی رقابت شدید تحت تاثیر عوامل مختلف وجود دارد .این رقابت ژئوپلیتیکی
زمینه ساز هدر رفتن سرمایه و توسعه نیافتگی بین کشورها است .بعنوان مثال در منطقه جنوب غرب آسیا بین
860
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سه کشور ایران ،ترکیه و عربستان رقابت ژئوپلیتیکی وجود دارد که هر یک از این کشورها دارای کشورهای
دنبالهای هستند(شکل ؟؟؟ )

.
ج) بازیگران فرامنطقهای در کشورهای خاورمیانه
کشورهای مسلمان عموماً کشورهای متاثر و تاثیرپذیر هستند .کشورهای مسلمان در عرصه بینالمللی
پارامترهای قدرتمندی جهت تاثیرگذاری بر فرایندهای جهانی ندارند .شکل زیر تاثیرپذیری کشورهای
خاورمیانه از سطح بینالمللی را نشان میدهد.

د) ایدئولوژی های مذهبی مختلف و متعارض
ایدئولوژی متعارض بین نهادهای مذهبی در کشورهای اسالمی بسترساز ورود و نقشآفرینی سطح ملی
از این تعارض را فراهم کرده است و این تعارض مراکز مذهبی کشورهای اسالمی را در مقابل همدیگر قرار
داده است .برخی از این تعارضهای ریشه های تاریخی دارد و برخی تحت تاثیر تحوالت کنونی آنهاست.
جدول  : 0عوامل مذهبی در تعارضات قومی در جهان
منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا

مذهب به عنوان یک تمایز مذهبی

تقاضای

موضوع

مذهبی
64

50

862

حقوق مذهب به عنوان گفتمان
سیاسی
05

35
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بلوک شوری سابق

02

25

4

46

آمریکای التین

302

20

20

85

20

20

85

8

8

45

دموکراسیهای غربی
48

آفریقا

منبع ( :قاسمی)56 :0839،
عنوان نمونه :عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ التمیمی عالم مسلمان و مفتی عام عربستان سعودی است]2[.
او در اولین سالگرد فاجعه منا ؛ ایرانیان را فرزندان مجوس و غیر مسلمان خواند .
نتیجهگیری
بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمی باعث تخریب و هدررفت سرمایه و افزایش هزینه و به مخاطره
انداختن شهروندان ساکن در این کشورها شده است .منابع و ریشههای تنش و منازعه بین کشورهای اسالمی
را می توان در سه متغیر فقر ،ایدئولوژی و مذهب رابطه قدرت در سطوح مختلف دانست .این متغیرها اشکال
مختلفی از بحران ژئوپلیتیکی را شکل میدهند .راهکار حل بحران ژئوپلیتیکی نیز مستلزم وجود مشترکات قابل
تقسیم و یک اراده سیاسی است .اراده سیاسی مکمل متغیرهای مرکب و قابل تقسیم است .چنانچه این رویکرد
وجود داشته باشد امکان برقرار صلح و آرامش بین مسلمانان وجود دارد(مدل شماره ؟؟؟؟).
مدل شماره  : ///کاهش تنش بین کشورهای اسالمی
ریشههای اقتصادی

ریشههای دینی و مذهبی
سطح محلی
سطح ملی
سطح منطقه ای
سطح بین المللی

چالش سیاسی

چالش اقتصادی

عامل قدرت

چالش سازی فرهنگی

868

رقابت شدید

جنگ
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منابع و ماخذ:
 .0حافظ نیا ،محمدرضا .)0830( .اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .مشهد :پاپلی.
 .2رابرتگِر،تد.)0835(.برخوردهایفرقه ای و امنیت جهان.فصل سوم کتاب ارزیابیهای انتقادی در زمینۀ امنیت بینالملل .گردآوری
و ترجمه :علیرضا طیب .تهران :نشر نی.
 .8قاسمی،فرهاد .)0839(.مدل ژئوپلیتیکی امنیت منطقهای  :مطالعه موردی خاورمیانه.فصلنامه ژئوپلیتیک ،تهران :انتشارات سازمان
جغرافیایی ،سال ششم ،شماره دوم ،تابستان.
 .4کاظم  ،محمد .)0838(،تحوالت جهانی در اندیشه امپراطور جدید ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد .
 .0کوالیی ،الهه و رسول افضلی و مح مدتقی دلفروز .) 0839( .همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه .بررسی زمینه
های نظری و تاریخی .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 .6مجتهدزاده،پیروز .)0859( .خلیج فارس :کشورها و مرزها .تهران :انتشارات عطائی.
 .5موسسه مطالعات جنگ و صلح .باهاتاچرجی آپاروپا .ریشه های خشونت علیه مسلمانان در میانمار ؛ اسالم هراسی یا روهینگیا
ستیزی .مترجم .جعفر خوشروزادهhttp://jasia.blogfa.com .
 .3واعظمی ،محمود .) 0838( .علل و عوامل استمرار بحران چچن .ترجمه سعید نقی زاده .فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی
و قفقاز  .شماره  . 49صص.032 -085 :
9. http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/March/Mufti-All-Arabian-Peninsula-Churches-Must-BeDestroyed
10. https://en.wikipedia.org/wiki/European. European Commission, Reuters.
11. Susan M. Walcott; Corey Johnson (2013). "Where Inner Asia Meets Outer China: The Xinjiang Uyghur
Autonomous Region of China". Eurasian Corridors of Interconnection: From the South China to the
Caspian Sea. Routledge. pp. 64–65.
12. www. beforeitsnews.com/alternative/2014/01/top-10-countries.
13. : United Nations Development Program, Human Development Report,2015 in www.hdr.undp.org.
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تحلیل مفهوم بحران در ایجاد و تداوم دولت در عربستان سعودی
فیاض زاهد،0استادیار گروه تاریخ و باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده
عربستان سعودی در دو سطح از بحران گرفتار است .بحرانهایی که میتواند حیات و استمرار سیاسی آن را با تهدید
روبرو کند .از آنجایی که در هفت دهه گذشته عربستان یکی از ستونهای استواری امنیتی و بینالمللی در کنار ایران در
منطقه خاورمیانه بوده است ،هرگونه نااستواری میتواند به ثبات و امنیت منطقهای و روابط پیچیده میان کشورهای همسایه
از جمله ایران لطمه وارد نماید .این دو سطح بحران ریشه در نوع و ساخت قدرت سیاسی و علل ایجادگر و ثبات بخش
آن در دهههای گذشته داشته است .بحران اول در نوع و ماهیت شکلدهنده دولت عربستان سعودی نهفته است .این
کشور شاید جزء معدود کشورهای جهان باشد که استقرار و دوامش بیش از آنکه ریشه در نیازهای قومیتی ،فرهنگی و
تاریخی داشته باشد ،حاصل اراده چند قبیله و خاندان عربی در کنار تمایل و خواست قدرتهای جهانی و البته رواج
نوعی مذهب ایدئولوژیک که نقش قوام بخش و پیش برنده را در تحوالت شبه جزیره داشته ،استوار بوده است .محدودیت
در مانیفست ساخت قدرت و دالیل نااستوار در پیدایش یک کشور به جای آنکه موجب پیوندهای قوام یافته گردد،
حیات و ثبات عربستان را به عهدنامههای عربی فرو کاسته است
بحران دوم به مذهب و گرایش ایدئولوژیک سلفی-وهابی برمیگردد که خود موجب استقرار دولت عربستان شده
است .اینک میتوان در یک الگوی هگلی اینگونه استنباط کرد که با تغییر در مناسبات بینالمللی و ایجاد مناقشههای
جدید ،نگرش و مذهب و آموزههای مترتب بر آن نه تنها دیگر عامل استحکام حکومت نیست که به مهمترین چالش
این کشور بدل شده است .به زبان سادهتر ،سنتز برخاسته از تعارضات میان ایدئوژی سلفی-وهابی چالشگر و مهمترین
بحران عربستان سعودی است .تداوم این نگره تعارضات را گسترش میدهد و با قطع این ارتباط ،حکومت مهمترین
دلیل پیدایش خود را از بین میبرد .پرسش مهم در این مقاله آن است که این دو سطح بحران از چه ویژگیها و ممیزاتی
برخوردراند؟ و سوال دوم آنکه آیا عربستان سعودی میتواند از چنبره رو به تزایدی که تداوم و حیات سیاسی و امنیتی
آن را تهدید میکند خارج شود یا خیر؟ این مقاله سعی دارد تا به این مسائل نگاهی افکند.
عربستان سعودی ،بحران ،سلفی ،وهابیت ،افراطگرایی

 -5مقدمه
دولت عربستان بر دو ساخت مذهبی و اجتماعی استوار گشته است .از منظر مذهبی وهابیت زیربنای نظام
محافظه کارانهای است که پیوند مناسبی را در گذشته با مفهوم ناسیونالیسم عربی بنیاد نهاده بود .از نظر اجتماعی
 .0شماره تماس59020944030 :

ایمیلFayyaz.Zaahed@gmail.com :
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بر پایه مناسبات قبیله محور عربی و خانوادههای متنفذ بنا نهاده شده است .هر دو از هم مراقبت کرده و
میتوانند بنیاد این نظام تئوکراتیک معنا شوند .هرچند ،وهابیت را یک مذهب برآمده از سنت سلفی میتوان
معنا کرد ،اما این همه ابعاد ماجرا نیست .چه بسا پایهگذاران این سیستم سیاسی بیمیل نباشند که وهابیت را با
سلفیسم یکی بدانیم .به این معنا که با تئوریزه کردن بنیان وهابیت بر سلفیگری ،ریشههای آن را به تاریخ پیوند
زده و با اثبات و حقانیت دین پاکی ،هویت و اعتبار مضاعفی به وهابیت ببخشند .با این همه ،باید اذعان کرد
که بر خالف ادعاهای سالیان اخیر و علیرغم هزینههای سرسامآوری که نظام سعودی در ایجاد برتری و حقانیت
خود و برداشتهای مذهبیاش در سالیان گذشته انجام داده است ،جهان اسالم نه کامالٌ در چنبره آموزههای
سلفی گرفتار آمده و نه خیل وسیعی از مسلمانان جهان سنت با وهابیت توافقی دارند .بدیهی است که ثروت
نفتی و قدرت ریخت و پاش آن و نظام آموزشی و سنتهای تبلیغی در چند دهه اخیر دست باالتر را به
عربستان سعودی داده است .اما این به معنای سلطه مطلق در این حوزه نیست .از سوی دیگر عربستان خود را
درگیر دیالکتیک مناسبات میان وهابیسم ،ثبات سیاسی و رشد افراطگرایی کرده است .اگر به صورت هگلیانی
به موضوع بنگریم ،پیدایش وهابیت به منزله تز در درون خود افراطگرایی مذهبی و سلفیسم سیاسی را متولد
کرده است .بدیهی است که سنتز برآمده از این منازعه انکار نظام سیاسی موجود خواهد بود .هر چه عربستان
سعودی در سالهای اخیر در صدد تبلیغ و گستره آموزشهای تبلیغی وهابی سرمایهگزاری کرده است به منزله
تضعیف مبانی و ثبات خویش است .چرا که امروز دولت عربستان سعودی خود در معرض تهدید و ارعاب
گروههای تروریستی قرار گرفته است .نظام سلطنت مورد پرسشهای عقیدتی و نظام اطالعاتی و امنیتی آن در
معرض تهدیدهای افراطگرایان است.
دولت عربستان سعودی در سالهای اخیر در تالش است تا با فرار به جلو وجهه رادیکالتری در عمل به
آموزههای افراطی از خود نشان دهد ،اما کار چندان راحتی به نظر نمیرسد .امروز مداخله عربستان در بحران
یمن و یا تالش برای سقوط دولت اسد در سوریه و یا اتهام در مشارکت آنها در کودتای ترکیه کار را بر
عربستان سختتر میکند .به همه اینها باید مطالبات داخلی روزافزون را هم اشاره کرد .برخالف تصور رایج
از ثبات اقتصادی در این کشور ،اوضاع چندان رضایتبخش نیست .سقوط قیمت نفت بیثباتی را گسترش
میدهد .ماه عسل روابط میان آمریکا و عربستان سعودی به پایان رسیده است .به این همه باید اتهام مشارکت
عربستان در طرحهای مختلف تروریستی را نیز افزود .به نظر میرسد بحرانهای فزاینده ،عربستان را در مسیری
بیبازگشت گمارده است .یعنی آنکه هر چه بر طبل بحران میکوبد و در تالش برای انتقال آن به بیرون مرزها
است ،کشور را با بحرانهای پیچیدهتری روبرو میکند .در این مقاله به گوشههایی از آنها اشاده خواهد شد.
 -4تعارض در قدرت سیاسی
بدون تردید یکی از مهمترین متفکران سلفی و تکفیری ابنتیمیه است .وی در سال  664ق در خانوادهای
حنبلی متولد شد .مهم ترین خصیصه وی ضدیت با تشیع ،تصوف ،کالم و فلسفه بود .وی در نوشتههای خود
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بیش از  905بار از لفظ کافر 392 ،بار از لفظ یقتل و  329بار از لفظ مرتد بهره برده است(فرمانیان.)4 :0898 ،
همانگونه که میدانیم بنیاد وهابیت بر اندیشههای این فقیه سلفی و شاگردش ابنالجوزی مستقر است .وی بر
این حدیث پیامبر تکیه داشت که فرموده بودند« :بهترین مردمان و پیروانم در دوره ایشان و دو قرن پس از وی
ظهور مییابند» .تاکید بر این نکته که پس از قرن سوم نمیتوان به هیچ برداشتی درباره احکام اسالم دل بست!
(همان )95 :از زمان وی تا ظهور محمد ابن عبدالوهاب ،چنین اندیشه جزمگرایی نه در عربستان و نه در جهان
اسالم چندان ریشهای نداشت .اما ظهور عبدالوهاب و نفوذ او در منطقه نجد سبب نضج و گسترش این اندیشه
در حجاز گردید .اما این نگره از نظر خالفت عثمانی در تعارض با آموزههای اسالمی قرار داشت و به شدت
سرکوب شد .تحوالت ناشی از جنگ جهانی اول و ائتالفی که اعراب با بریتانیا برای خالصی از امپراطوری
عثمانی کرده بودند ،صحنه سیاسی در عربستان را تغییر داد .محمد ابن عبدالوهاب خود را انسان عصری
میدانست که پیامبر در حدیث خود بدان اشاره کرده بود .هرگاه در دورانی زندگی میکنید که مسلمانانی با
انگیزه الهی برای ابالغ پیام خداوند در آن غایب هستند ،شما موظف به انجام این ماموریت الهی هستید .ابن
وهاب خود را خطاب این سخن رسول خدا میدانست)Commins, 2006: 3( .
تمرکز وی بر شهرهای مکه ،مدینه و نجد بود .او ماموریت خود را در قالب "دعوت" توجیه میکرد .در
نتیجه این کنش ،کار وی باال گرفت و به زودی تعدادی از مبلغین وهابی را به سوی عراق گسیل داشت .این
عمل با مقاومت دوگانه در عراق روبرو شد .از یکسو ،علمای جدید در برابر این بدعت ایستادند و از سوی
دیگر ،خدیو مصر و خالفت عثمانی از خود واکنش نشان دادند )Ibid, 4( .اما نباید این حقیقت را کتمان کرد
که آموزههای وهابی ترکیبی از آموزههای پرهیزکارانه و فشار سختگیرانه بود .آنها در تمام مناطق تحتنفوذ
خود از خشونت استفاده کردند .بگونهای که کار آنها در حجاز به سرکوب از سوی عمال عثمانی کشیده
شد(احمدیان و زارع .)46 :0895 ،شاید ورود خالفت عثمانی به این منازعه خشونت و صعوبتی بود که مبلغان
وهابی علیه شیعیان در عراق به کار بردند و این خود موجب بیانضباطی و هرج و مرج در درون خالفت شد.
خالفت هرچند وهابیها را از مکه و مدینه اخراج کرد ،اما در نجد ماجرا متفاوت بود .آنها سقوط کردند ،ولی
ناپدید نشدند .ترکیب هوشمندانه زندگی قبیلهای با آموزههای وهابی سبب شد که در زمان سقوط قدرت قبیله
در حجاز ،آموزه های وهابی در میان گروههای مختلف نجد باقی بماند و در فردای سقوط عثمانی مجدداٌ به
قدرت بازگ ردد .این فرصت در قرن هیجدهم و نوزدهم و در غیاب رقبای قدرتمند برای وهابیت فراهم شد
که به قدرت منحصر به فرد در شبه جزیره بدل شوند(.)Commins, 2006: 4
گفتمان وهابی در میان مردمی که طبیعتاٌ مایل به تبعیت از قدرت سیاسی مورد حمایت آن نبودند ،موجب
رضایت بود .با این حساب ،وهابیت نه تنها در آن سالها فتح را اسان میکرد ،بلکه رضایت پس از نبرد را هم
تضمین میکرد .چرا که به آن شکلی الهی میداد .در این مدل سیاسی نه تنها طغیان علیه خالفت گنهکار با
آموزههای سنت در تعارض قرار نمیگرفت ،بلکه آنها را به سوی دین پاک هدایت و در دامن اسالم خالص
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میانداخت .بدیهی است که نارضایتی از نمایندگان خلفا در مصر و تالشهای ملیگرایانه برای استقالل و البته
تمسک به آیینی که جنبه عربی و نجدی داشت میتوانست انگیزههای آنها را باالتر برد .در این مدل سعودیها
برای خود نه مشروعیت سیاسی ،بلکه رسالتی آسمانی هم قائل بودند و بالطبع طغیان و چالش علیه حکومت
سعودی با آموزههای دینی در تعارض قرار میگرفت .در کنار این رویه ،وهابیت با تکیه بر عنصر تکفیر ضمن
محق نشان دادن خود از سالح ارتداد علیه رقبای خود بهره میبرد(فیرحی .)23 :0898 ،اما این فرآیند نمی
توانست یک تاکتیک دائمی باشد ،چرا که وهابیت از زمان استقرار و مواجهه با پرسشهای جدید در دنیای
معاصر مجبور بود به سواالت هم پاسخی در خور دهد .این همان پاشنه آشیل حکومت وهابی بود .یعنی در
حالی که خود را یگانه تفسیر به حق از یک نظام مذهبی-سیاسی ایدهآل میدانست ،در معرض مطالبات جدیدی
قرار میگرفت که در دل ساختار حکومت جدید ایجاد تعارض میکرد .موضوعی که در ادامه بیشتر بدان
پرداخته می شود.
 -9وهابیت و اسالم سیاسی
وهابیت را میتوان نوعی اسالم سیاسی دانست .گرایشی که هر چند امروزه در تالش است تا ابعاد دیگر
برداشت های دینی را متوقف یا سرکوب نماید ،اما خود در تداوم سنت اسالم سیاسی به قدرت رسیده است.
نمیتوان به هیچ عنوان این اندیشه مبلغان وهابی را پذیرفت که وهابیت برای مقابله با تفاسیر معوج و ناهمگون
و بازگشت به اسالم اصیل شکل گرفته است .خاستگاه وهابیت از دو منشا قابل تحلیل است .از نظر مذهبی
آنها خالفت مستقر و اسالم ارائه شده از سوی استانبول را بدعت و دولت خود را یگانه راهحل برای بازگشت
به دین حنیف دانستهاند .از منظر سیاسی نیز این اقدام با تعارضی دیگر همراه است .به این معنا که هرچند آنها
مذهب خود را در تعارض با اسالم حکومتی میدانستند به دنبال ارائه الگویی به ظاهر مترقیتر و البته
غیرحکومتی بودند ،عمالٌ به نماد و مذهب خاندان جدید بدل شدند .تعارضی که به یکی از بزرگترین مشکالت
این فرقه در دوران معاصر بدل شده است .چرا که باید قبول کنیم سلفیگری به منزله صفت ،اصطالحی مدرن
است و سابقه آن به جنبشهای اسالمگرای اصالحی قرن نوزدهم باز میگردد .اما سلفیگری مدرن برآمده از
اندیشههای عبده و سید قطب تناسبی با سلفیگری وهابی ندارد .اگر بسیاری از سنی مذهبان با تالشهای
محمد عبده و اصحاب سلف همراهی داشتند در پذیرش وهابیت برآمده از عبدالوهاب تردیدهایی روا داشتهاند.
با نگاهی به تاریخ رویآوری به جنبشهای افراطی در مییابیم که شاید یکی از مهمترین علل رویآوری
به اینگونه کنشها علل و تاثیرات بیرونی بر حوزه کنش مسلمانان و مسائل مبتال به آنها بوده است .مهمترین
گرایشها به اسالم سیاسی افراطی در سه مقطع روی داد .یکی در پایان دهه  0965و اوایل دهه هفتاد بود که
گروههای اسالمگرای غرب عربی با تکیه به آثار سید قطب به رادیکالیسم روی آوردند .دوم در پایان دهه
هشتاد بود که گروههای افراطی مصری به استفاده از سالح برای ترور روی آوردند .سوم دوران پس از اشغال
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افغانستان توسط نیروهای روسیه بود (احمدیان و زارع .)89 :0895 ،وهابیت نیز در واکنش به منازعات با
خالفت عثمانی و فرصتسازی انگلیسیها در قرن هیجدهم پدید آمده است.
عربستان سعودی بهعنوان مهد و بستر پیدایش این مذهب جدید میتواند واجد این تحول بوده باشد .وقتی
در حدود  02قرن هیچ عالقهای به گرایشات سلفی در این نقطه از جهان اسالم شاهد نیستیم ،گمان میرود که
شاید عناصر بیرونی در ایجاد آن نقش داشته باشند .با اینهمه و فارغ از چرایی این مذهبتراشی جدید ،مذهب
سلفی در تالش برای ارائه یک چهره محافظهکارانه از خود و شکلدهی به نظامی ایدئولوژیک چندان موفق
نبوده است .هرچند ،استقرار دولت وهابی سعودی پس از جنگجهانی دوم تسلط به دو حوزه را تسهیل کرد.
اما شرایط همچنان برای این دولت شکننده است .دو حوزهای که عربستان به آن دست یازیده یکی سلطه بر
چاههای نفتی است و دیگری کنترل نظام آموزشی این کشور ( )Hegghammer, 2010: 125تسلط بر چاه
های نفتی به این دولت امکان میدهد تا برنامههای عقیدتی خود را در داخل و خارج از کشور پیش برد.
شاید از خود بپرسیم ،علیرغم آنکه اندیشه وهابی از سوی مسلمانان سنی مذهب پذیرفته نیست چرا آنها
آنقدر توانستهاند در جهان اسالم نفوذ داشته باشند .جواب روشن است ،پول فراوان .این امکانات به مفتیان
سعودی اجازه می دهد تا با ولخرجی در بالد مختلف مدارس وهابی دایر کرده یا مبلغان خود را با امکانات
فراوان به این سرزمینها اعزام نمایند .در کنار این عامل تمرکز بر تربیت طالب وهابی که بسیار افراطی و غیر
منعطف هستند رکن دیگر این تغییر است .هرچند تمرکز دقیقتر بر جامعه عربستان تعارضی دیگر را نیز نشان
میدهد .یعنی همزمان با بهرهوری از چاههای نفت و استقرار دولت ،نیاز به نیروهای تحصیلکرده پارادوکسی
دیگر را رقم میزند .دولت عربستان برای پیشبرد اهداف محافظهکارانه خود به پول نفت نیاز دارد .برای دستیابی
به پول نفت آنها به نیروهای متخصص و تکنوکرات محتاجاند و برای تربیت نیروهای تحصیلکرده به مدارس
و دانشگاههای مدرن وابسته هستند .این زنجیره در داخل خود سیکل بستهای را تولید میکند که بازتابی از
دیالکتیک هگلی را نشان میدهد .هر چیز در درون خود ،ضد خود را پرورش میدهد !.تمرکز بر نظام سیاسی
عربستان نشان میدهد که این نظام سیاسی متکی بر چهار رکن است .اسالمگرایی ،ناسیونالیسم ،لیبرالیسم و
سکوالریسم ( )Alshamsi, 2011: 19در اینجا نیز میتوان این تعارض را مشاهده کرد .بدینسان که هر چند
تکنوکراتها در حال رشد هستند و اداره دولت را در اختیار دارند ،اما متولیان حکومتی در تالش هستند تا
ماهیت و ایدئولوژی حاکم در دو سطح نظام آموزشی و ساختار مدیریتی را در دست داشته باشند .از یکسو
شاهد قدرت فراوان مفتیان افراطی چون بنباز هستیم و از سوی دیگر علمای میانهرویی را میبینیم که دولت
سعودی به شکل عامدانهای در تالش است تا جهان صدای آنها را نشنود .در این رابطه میتوان به علمایی
چون دکتر صالح الحمید ،رئیس مجلس شورای عربستان و اعضا این شورا اشاره نمود .یا هیات کبیرالعلما که
با فتاوی میانهروای خود در تالش هستند تا تصویر متفاوتی را ارائه نمایند ( )Ibid, 21اما این بخشی از منازعه
است .بخش دیگر این تعارض به آنجا باز میگردد که حکومت برای کنترل گروههای افراطیتر مجبور به
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انجام اقداماتی است که با تاریخ سنت محافظهکاری خود در تعارض قرار دارد .مثالٌ در سالهای اخیر دولت
عربستان مجبور است تا چهره خشنتر و افراطگرایانهتری از خود نشان دهد تا بتواند در برابر ماشین قدرتمند
تکفیر ایستادگی کند .وقتی در مییابیم که از دهه شصت عربستان با تزریق پولهای نفتی برای گسترش
آموزههای خشونتطلبانه و انزواطلب وهابی هزینه کرده و دستگاه ارتجاعی قدرتمندی را ساخته است بهتر
میتوانیم درک کنیم که این دولت امروزه از چه چیزی در هراس است .عربستان غولی را از چراغ جادو بیرون
آورده که قادر به کنترل آن نیست .نگاهی به گروههایی چون اهلالسهله که حکومت را ترغیب به جنگ با
آمریکا میکند موید این حقیقت است .آنها از سال  0994م از دولت انتظار تمرکز بیشتر بر شریعت را دارند.
شیوخالحوالی و االوده حتی مورد شماتت و تکفیر بن باز قرار گرفتند .اما از تبعیت از حرکت سرباز زدند
( )Commins, 2006: 182آنها با صراحت هدف آمریکا از اشغال کویت را تصرف بر حرمین و کنترل نفت
در منطقه میدانستند .این موضع میتواند نشان دهد تا چه اندازهای تعارض در میان ارکان مختلف مذهبی در
عربستان ریشهدار است .چنین وضعیتی در تعارض تاریخی با آموزههایی قرار دارد که تا پیش از استقرار وهابیت
در عربستان جاری بود ،یعنی پیوند میان کارکرد علما که همان فقه است و کارکرد سالطین که سیاست معنا
مییابد .الگویی که با استقرار وهابیت نیز از دستگاه خالفت کپیبرداری کرده است .امام معلوم نیست حکومت
سعودی بتواند در آینده براساس این الگو عمل کند (.)Vogel, 2000: 215
 -2شکاف و تعارض های اجتماعی
یاسینی یکی از محققین عرب در سالهای اخیر مطالعاتی را درباره نظام آموزشی عربستان انجام داده است.
او به خوبی به این نکته اشاره داشته که سازمان روحانیت در مجموع زندگی اجتماعی و مسائلی چون زندگی
بانوان ،امور مساجد ،مسائل فرهنگی تسلط خود را مبتنی بر آموزههای وهابی بر همه شئون زندگی مردم حفظ
کرده است .وی در این مطالعه نشان میدهد که چگونه وهابیون کنترل همه انستیتوهای مختلف سیاسی ،فرهنگی
و مذهبی و ارکان مربوط به حکومت را دست گرفتهاند (.)commins, 2006: 107

وی به این حقیقت اشاره دارد که همزمان رشد نهادهای بروکراتیک و تکنوکرات رو به افزایش است .یعنی
به روشنی جامعه در معرض یک شکاف بزرگ قرار گرفته است .مطالعات جدید نشان میدهد که از دهه شصت
همزمان با افزایش تسلط تکنوکراتهای تحصیلکرده غرب ،نهادهای سلطنتی و خانوادههای وابسته به آنها
رابطه وثیق خود را با مراکز وهابی حفظ کردهاند .نگرانی از بهم خوردن باالنس میان نازهای حکومت در حوزه
تخصصی و نفوذ فرهنگ و دانش غربی و حفظ ارزشهای مذهبی مهمترین راهبرد دولت سعودی بوده است.
با اینهمه ،حکومت نتوانسته همه منافذ را بر روی گروههای نخبهگرای عربستان ببندد .از اولین سالهای 0905
به بعد شاهد اعتراضاتی در میان کارگران و گروههای تکنوکرات درباره مور معیشتی بودهایم .در همان سالها
تعدادی از کارگران نفتی در نامهای به ملک عبدالعزیز از تبعیضی که در حقوقشان وجود داشت اعتراض نموده
و واکنش شاه به این تعدی بازداشت رهبران معترض بوده است .هرچند این کار منجر به اعتراض  08هزار نفر
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از کارکنان آرامکو بوده است ( )Ibid, 109با اینحال ،تمرکز اعتراضات بیشتر در مناطق شرقی بوده است.
جایی که چاههای نفتی عربستان در آن مناطق استقرار یافتهاند .اما مردم ساکن در آنجا به دلیل مذهبشان در
رنج و تبعیض قرار دارند .برخالف تصور رایج از شکوفایی اقتصادی و درآمدهای باالی نفتی ،اوضاع اقتصادی
چندان مناسب نمیباشد .بخشی به بافت اجتماعی و سبک زندگی در بادیهها باز میگردد و بخشی به بیکفایتی
و تبعیض سازماندهی شده در مناطق شیعهنشین .اطالعات دقیق نشان میدهد که دولت عربستان از بیکاری
شدید در رنج است .این تهدید زمانی بهتر قابل فهم است که دریابیم نیروی جوان عربستان در این حوزه قرار
دارد .بسیاری از شرکتهای فعال در عربستان نیروی کار خود را از خارج از کشور وارد میکنند و بخش دیگر
هم فاقد تخصص الزم برای به کارگیری هستند ( .)Vogel, 2000: 212البته دولت عربستان تالش کرده تا از
سیاست چماق و بستنی در این رابطه بهره ببرد .آنها ضمن ترغیب و تحبیب به شدت منتقدان خود را سرکوب
کرده و با طرح اتهامات کلیشهای هزینه کنشهای سیاسی -اجتماعی را باال نگاه داشتهاند (احمدیان و زارع،
.)33 :0895
با این همه باید اذعان کرد برخالف تصور رایج از عدم وجود خشونت اقتصادی در عربستان ،مطابق
آمارهای فوریه  2500م 45 ،درصد مردم عربستان در زیر خط فقر قرار دارند و  55درصد مردم این کشور فاقد
منزل مسکونی بودهاند .از نظر خشونت سیاسی هم این کشور یکی از بستهترین کشورهای جهان است .کشوری
که  5555شاهزاده آن با سوء مدیریت این کشور را اداره میکنند (.)House, 2011: 45

با این اطالعات میتوان فهمید چرا عربستان میتواند با شکافهای موجود هم برای خود ،هم برای
کشورهای منطقه و هم برای جامعه جهانی خطرناک باشد .زیرا وسعت سرزمینی در کنار درآمدهای سرشار
نفتی و نحوخ و مکانیزم پرمناقشه نیل به قدرت سیاسی در این کشور در کنار نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی
میتواند خود محرک هر فاجعهای باشد .به همه اینها میتوان ایدئولوژی نفرتآفرینی را اضافه کرد که راه را
برای وصول به یک راه حا غرفی سخت میکند .این اوخر عربستان با مشکل عمیق دیگری نیز دست به گریبان
است .تمایل افراد جوانتر خانواده برای انجام مانورهای سیاسی و دستیابی به ارکان قدرت و ثروت .به عنوان
مثال ،کافی است به تاریخ نه چندان دور این رقابتها در این خانواده نظری افکنیم .فرمانده گارد ملی و وارث
پادشاهی عبداهلل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمان و وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز عبدالرحمان .اگر خویشتنداری
و صبوری آنها نبود ،کیست که نداند که این رقابت میتوانست فاجعه بیآفریند (.)Kechichian, 2001: 143

برنارد لوییس بر این اساس معتقد است که به همه اینها وقتی ادبیات ضدیهودی را که در متون و البالی
آموزههای وهابی و در طول سالیان درازی تزریق شده بنگریم ،میتوانیم دریابیم چگونه این حجم از تکفیرگرایی
یا افراط مذهبی میتواند شکل گیرد ( .)Hafez, 2010: 155هرچند میتوان دریافت که دیگر مورخین شاید
تا این اندازه با او موافق نباشند .مخصوصاٌ میتوان به مورخ آلمانی گرهارد هوپ اشاره داشت .وی تعصب
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لوییس به مسلمانان را بر نمیتابد و یکسانسازی آموزههای نازیها با مسلمانان را نوعی از افراطیگری می
داند)Ibid.157( .
البته برنارد لوییس در این فهم عمومی تنها نیست .جای تاسف دارد که بدانیم در نتیجه رفتار افراطی گروه
هایی چون وهابیون سلفی ،پاپ بندیکت هم در سخنان مناقشهآمیزی به سال  2556آموزههای اسالمی را
خشونتگرایانه توصیف کرده بود .به این فهرست میتوان متفکرانی چون ساموئل هانتینگتون ،بنجامین باربر و
دانیل پایپس را اضافه کرد (.)Ibid, 137
 -2تعارض در سیاست خارجی
در بررسی پویایی و دگرگونی سیاست خارجی کشورها سه نکته را باید مورد توجه قرار داد .نخست ،در
هم تنیدگی سیاست خارجی و داخلی کشورها؛ سیاست خارجی همواره بازتاب سیاست داخلی است .دوم،
چالشها و فرصتهایی است که دگرگونیهای داخلی و خارجی را پیشروی کشورها قرار میدهد .سوم،
اولویت سیاست خارجی کشورها میباشد (احمدیانان و زارع )59 :0895 ،با این مدل باید درباره سیاست
خارجی عربستان اظهار نظر کرد .به نظر میرسد این سیاست خارجی در راستای مشکالتی که از درون جامعه
عربستان را رنج می دهد ،در بیرون نیز درگیر منازعات و تعارضات حل ناشده است .مناسبات بغرنجی که در
آیندهای نه چندان دور میتواند تهدیدهای فراوانی را پیشروی عربستان قرار دهد .گرد نانمن 0معتقد است که
دو هدف اصلی حاکمان سعودی در سیاست خارجی عبارتند از -0 :امنیت داخلی  -2امنیت خارجی .البته
بدیهی است که راه تامین امنیت داخلی از طریق اولیت دوم پیگیری و نهادینه میشود .عربستان برای نیل به
این اهداف به چهار طریق عمل میکند:.
 رشد و توسعه اقتصادی؛

 حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملیغ

 تقویت و تحکیم همبستگی عربی -اسالمی با محوریت عربستان سعودی و حمایت از ایدئولوژی وهابی؛
 حفظ جایگاه برتر عربستان در بازار نفت (همان.)35 :

عربستان برای نیل به این مهم باید دو سطح از استراتژیها و کنشهای بینالمللی را صورت دهد .از
یکسو ،باید مناسبات خود با آمریکا و غرب را در شرایط ایدهآلی حفظ نماید ،و از سویدیگر ،همچنان منبع
و الهامبخش گروه های افراطی باشد .جمع این دو به نظر جمع نقیضین است .چون منافع عربستان در منطقه
در حوزههایی در تعارض با منابع غرب قرار میگیرد .مثالٌ در حالیکه دولت عربستان در صدد حمایت و دفاع
از دولت حسنی مبارک در مصر بود ،دولت آمریکا به روشنی از مطالبات مردم مصر پشتیبانی و از حکومت
جدید در قاهره استقبال کرد (همان )34 :در ارتباط با بهار عربی هم شاهد این تفاوت نگرش بودیم .در حالیکه
دول غربی از تحوالت در مناطق عربی حمایت میکردند ،عربستان به عنوان رژیمی که حافظ ارتجاع و سنت
1

. Noneman.
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محافظهکاری بود به شدت نگران ورود این جنبشها به داخل سرزمینهای خود بود .عربستان روز خشم در
مشرق کشور خود را با اتهام وابستگی این جنبشهای اعتراضی به ایران سرکوب کرد .در داستان تحوالت
سوریه هم نقش عربستان با رویکرد آمریکا در تعارض قرار گرفته است .مهمترین نقطه افتراق به ماجرای توافق
هستهای میان ایران و غرب و البته ایران و آمریکا باز میگردد .همه نشانهها گویای این امر هستند که عربستان
از همه توان خود برای شکست مذاکرات ایران و  0+0استفاده کرده است .نتایجی که باب میل اعراب نبوده
است .نمونه دیگر ،به مزاحمتهای عربستان در عراق مربوط میشود .جاییکه علناٌ منافع مشترک سه کشور
عراق ،ایران و آمریکا را نشانه رفته ،از طرفی عربستان دیگر آن شریک مورد اعتماد غرب نیست .وقتی به
شناسنامه مهاجمان یازدهم سپتامبر مینگریم میتوانیم درک نماییم که چرا روابط آمریکا و عربستان روز به
روز رو به افول میگذارد .از نطر برخی از محققان آمریکایی از جمله رابرت بائر این فهم شدنی نیست که چرا
همچنان آمریکا تالش میکند ظاهر ماجرا را حفظ کند ،در حالیکه بیتردید مقامات عربستان در آن ماجرا
مسئول هستند .وی نقش البیها و پولهای آلوده در کاخ سفید را عامل این وضعیت میداند ( Baer, 2006:
.)96
اما عربستان با تهدیدهایی از درون نیز روبروست که تحلیل آنها فرصت مستوفایی میطلبد .این حقیقت
که بخشی از افراطگرایی عربستان در صحنه بینالمللی عقب نماندن از قافله افراطیگری در داخل است.
عربستان با دو مشکل بنیادین روبرو است .بخش اول به رابطه جامعه جهانی با عربستان مربوط است و بخش
دیگر به رابطه عربستان با جامعه داخلی خود .آن بخشی که به رابطه جامعه با عربستان مربوط است به این
حقیقت باز میگردد که در حال حاضر علیرغم وجود نیروهای تکنوکرات و سکوالر در ارکان مختلف جامعه
فوق ،فاقد آلترناتیو موثری در این کشور هستیم .جامعه جهانی نگاه ایدهآلی به عربستان ندارد .اما از سوی دیگر
بدیل مناسبتری را هم رصد نمیکند .اینجاست که میتوان تا حدی معنای سخن اوباما در قاهره به سال
 2559م را دریافت ( احمدیان و زارع .)98 :0895 ،مهمترین بخش اعتراضی این جامعه به شرق مربوط است؛
جاییکه ناراضیان شیعی قرار دارند .نه دولت عربستان اجازه کنش به آنها میدهد و نه قدرتهای غربی به
دلیل چاههای بزرگ نفتی و منافع شرکتهای چندملیتی عالقهمند به چنین ریسکی هستند .مشکل دیگری که
در درون جامعه عربستان وجود دارد این حقیقت است که عربستان در دل خود بذر فرقه و گرایشی را کاشته
که اینک به درخت تنومند افراطگرایی مذهبی بدل شده و حتی دولت سعودی را نیز قبول ندارد .در حال
حاضر رشد القاعده در عربستان تهدیدی دوگانه را رقم زده است ( .)Alshmsi, 2011: 178از سویی
وهابیت را با اسالم ناسازگار میداند و از سوی دیگر حکام عربستان را دستنشانده دول غربی میداند
( .)Commins, 2006: 185به همه اینها اگر منازعات اقتصادی و شکافهای نسلی را اضافه نماییم
میتوانیم درک کنیم که عربستان با چه مشکل ساختاری و خطرناکی مواجه شده است .وضعیتی که آدمی را به
یاد این ضرب المثل فارسی میاندازد .آنکس که باد کشت ،طوفان درو خواهد کرد.
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 -6نتیجه گیری
محافظهکاری اجتماعی وهابی ،اغلب مسئول تروریسم سازماندهی شده علیه منافع غرب شناخته شده است.
از سویی میتوان وهایت را نوعی مقاومت در برابر سلطه خارجی دانست .اما به همینسان میتواند موید
گفتمانی باشد که اطاعت از اقتدار سیاسی را تقویت میکند .وهابیت رسمی با این واقعیت سیاسی که
شاهزادگانش با رهبران یهودی و مسیحی متحد شوند هیچ مشکلی ندارد .آنها حتی مدل رفتار پیامبر با اهل
کتاب را شاهد این تعامل سیاسی میآورند .زیرا از نطر آنها این امام عصر است که بهتر میداند چه چیزی به
مصلحت آنان است .آنها تا زمانی که کنترل و نظارت بر همه عرصههای زندگی اجتماعی و مدیریتی را در
دست دارند چندان خطری احساس نمیکنند .مهمترین دغدغه آنان زدودن جامعه اسالمی از زنگار کفر ،الحاد
و شرک است .بسیاری از فرقههای اهل سنت ،شیعیان و متصوفه از این دسته اخیرند .گروههایی که اگر جامعه
از لوث آنها پاک شود ،جامعه مسلمانان منزهتر خواهد بود .این ضرب آهنگ فقهی و کالمی وهابیون است.
هرچند امروزه گروههای جهادی آنها را نیز با این معیار به کناری مینهنند .به این معنا که این شاهزادگان و
متولیان مذهب وهابی از خلوص و اراده الزم برای پاکدینی برخوردار نیستند .وجود فرقههای جهادیه و البته
تکفیری تهدید را متوجه کیان عربستان نیز کردهاند .بگونهای که میتوان به روشنی سنتز حکومت عربستان را
دولتی با نگرههای افراطی و شبیه و متحد با داعش دانست .برخی از کنشهای افراطگرایانه عربستان در بحرین،
یمن و سوریه از همین منظر قابل درک است .عربستان قدم در راه بیبازگشت نهاده است .به نظر میرسد
حکام سعودی با افراط در سیاست خارجی برای خود وجاهت بیشتری در میان طرفدران سلفیگرای افراطی
طلب می کنند .اما به تعبیر مارکس ،رشد این یکی منوط به رشد آن مولفه دیگر است .به زبان سادهتر ،درخت
تلخ افراط را لهیب زدن عربستان به آتشش مهار نخواهد کرد .چهبسا فروافتادن در سراشیب تکفیرگرایی اساس

ساختار و بنیان حکومت سعودی را دچار اختالل نماید .چون دولت عربستان مقید به حفظ برخی از پروتکل-

های بینالمللی و عمل در چارچوب قواعد شناخته شده دول غربی مخصوصاٌ آمریکا است .این نقش شتر ،گاو
و پلنگ بیثباتی را هم برای منطقه و هم عربستان افزایش خواهد داد .از سویی عربستان نمیتواند به صورت
بنیادین با مدارس و آموزه های سلفی مبارزه نماید .بنیان حکومت سعودی بر اندیشه وهابی است .هرگونه
بازنگری و تردید در این آموزهها صالحیت سیاسی و دینی آنها را نزد مفتیانی که با پولهای نفتی فربه شدهاند
به زیر سوال خواهد برد .سرمایهگزاری بر روی مدارس مذهبی و مراکز آموزشی ،افراط در سرمایهگزاریهای
گسترده در تبلیغ مساجد وهابی ،لشگری عقیدتی در جامعه عربستان ایجاد کرده که حکومت فاقد آن پشتیبانی
مذهبی را به بنبست میکشاند .از سویی دولت آنچنان از پایگاه قدرتمندی در میان تکنوکراتها و میانهروها
برخوردار نمیباشد که بتواند تغییر فاز دهد .وجود دشمنی فرضی به نام ایران و تهدید امنیتی در شرق این
کشور ،قدرت هرگونه مانوری را از عربستان میگیرد .دولتمردان عربستان میدانند که بدیل آنها در شرایط
حاضر داعش و القاعده در این کشور است .این حقیقت تلخی است که همه بازیگران بزرگ منطقه از آن
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باخبرند؛ ایران ،آمریکا و روسیه .با اینهمه ،به نظر میرسد باید منتطر فرجام این تغییر کیفی به تغییر کمی بود.
تا شاید سخن هگل اینگونه در فرجام حکومت عربستان سازگار باشد ،اینکه دریابیم چه سنتزی از این میانه
برخواهد خاست.
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بررسی و تحلیل بحران های جهان اسالم و چشم انداز آتی
سید هادی زرقانی ،0دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل علمدار ،دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده
جهان اسالم در شرائط کنونی از بحران ها و تنش های مختلفی رنج می برد و اگر فضای غالب استراتژیک
مسلط بر جهان اسالم را فضایی بی ثبات ،ناامن و نامناسب از نظر شاخص های توسعه پایدار بدانیم سخنی به
گراف نگفته ایم .بی ثباتی ،جنگ و بحران های مختلف در داخل کشورهای اسالمی نظیر سوریه ،یمن ،عراق،
لیبی ،افغانستان ،پاکستان ،فلسطین ،مصر و ...از یکسو ،تنش ها و بحران های فزاینده بین کشورهای جهان
اسالم نظیر ایران و عربستان ،عراق و ترکیه ،عربستان و یمن ،عراق و عربستان ،مصر و ترکیه،ترکیه و سوریه
از سوی دیگر به عالوه تنش ها و بحران های بین کشورهای اسالمی با سایر کشورها نظیر منازعه هند و
پاکستان،نزاع اسرائیل و لبنان ،آذربایجان و ارمنستان ،ترکیه و یونان و ...گواهی بر این مدعاست .مسئله ای که
این پژوهش در صدد است با تکیه بر منابع معتبر و با روش توصیفی-تحلیلی به آن بپردازد این است که در
حال حاضر چه بحران هایی در جهان اسالم در قالب بحران های درون کشوری ،بین کشوری در دو سطح بین
کشورهای جهان اسالم و همچنین بین جهان اسالم و سایر کشورها وجود دارد  .بر این اساس ،تالش می شود
تا ضمن بررسی این بحران ها ،علل و زمینه های آنها مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت با طبقه بندی این
بحران به ترسیم چشم انداز آتی آنها بپردازیم.
واژگان کلیدی :منازعه ،بحران،جهان اسالم ،کشور ،ملت
-5مقدمه
دین اسالم بعنوان آخرین و کامل ترین دین الهی از شبه جزیره عربستان به دنیا عرضه گشت .اصول و
جهان بینی دقیق و مبنایی این ایدئولوژی نسبت به سایر ادیان الهی باعث شد روز به روز بر طرفداران آن در
اقصی نقاط دنیا افزوده گردد و سرعت ترویج آن بسیار بیشتر شود .به گونه ای که امروزه نمادهای آن از آسیای
شرقی تا قلب اروپا و حتی آمریکا دیده می شود .مسلمانان حدود  20درصد جمعیت و مساحتی بالغ بر 22
درصد از مجموعه خشکی های جهان را در برگرفته اند(صفوی .)06 :0835،موقعیت ژئوپلیتیکی،
1

. Email: h-zarghani @um.ac.ir
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ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی جهان اسالم بر اهمیت آن بیش از پیش افزوده است .این امر باعث شده این
منطقه در صحنه جهانی نقش عمده و پایگاه مستحکمی را دارا باشد(مستوفی الممالکی .)060 :0830،مسلمانان
در در پنج قرن آغازین ظهور اسالم ،تمدن درخشانی ایجاد کردند و به گفته ی ویل دورانت ،از لحاظ قدرت،
اخالق نیک ،تحقیقات علمی در طب و فلسفه و غیره ،پیشاهنگ جهان بوده اند؛ لیکن در دوره های بعدی،
سیر نزولی طی کرده و سیادت و برتری خود را از دست داده اند( احمدیان.)02 :0833،
جهان اسالم شامل یک بدنه اصلی است که از کرانه های اقیانوس اطلس شروع شده است و با جهاتی
تقریبا از جنوب غربی -شمال شرقی تا غرب چین امتداد می یابد.
جهان اسالم دارای مناطق و مکان های بحرانی زیادی است که می توان آنها را به دو گروه حاشیه ای و
داخلی تقسیم کرد(:حافظنیا.)202 :0859،
الف) بحران های حاشیه ای و برون منطقه ای

این بحران های در حاشیه جهان اسالم و در سطح تماس قلمرو دنیای اسالم با دنیای غیر اسالم بویژه
قلمروهای فرهنگی بروز نموده اند .در واقع ،سطح اصطکاک جهان اسالم و غیر اسالم ،تبدیل به منطقه بحرانی
شده است .عمده ترین این بحران ها عبارت اند از:
-0جنوب شرق اروپا(بوسنی و هرزه گوین)
 -4فلسطین

 -2کشمیر

 -8قفقاز(آذربایجان و ارمنستان).

 -0فلیپین

ب) بحران های داخلی و درون منطقه ای

این بحران ها در داخل منطقه جهان اسالم مشاهده می شود که البته علت های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی مذهبی و  ...دارد .این بحران ها به دو گروه درون کشوری و میان کشوری تقسیم می شود.
 )0بحران درون کشوری :این بحران ها ،در دو شکل ملت با ملت و دولت با ملت شکل می گیرد و موضوع
بحران و کشمکش بر سر کسب قدرت ،تغییر نظام سیاسی و استقرار حکومت جدید ،اصالح حکومت ،مناطعه
مذهبی ،قومی ،اجتماعی ،مکانی و  ...است .مانند پاکستان -افغانستان ،سومالی ،لبنان و....
 )2بحران میان کشوری :این بحران ها در صورت خفیف یا قوی ،کوتاه مدت یا بلند مدت بین دو یا چند
کشور مسلمان وجود دارد و منشا آن ،اختالفات مرزی و منابع زیرزمینی ،مسائل قومی ،تعارض منافع ،رقابت
و اساسا فرایندهای ژئوپلیتیکی است.نمونه چنین بحران هایی عبارت اند از  :یمن و عربستان ،عراق و سوریه،
ایران و عراق ،عربستان و عراق و(...همان.)202 :0859،
-2یافته های تحقیق
کشورهای اسالمی همواره با چالش های گوناگون سیاسی ،اقتصادی و امنیتی مواجه بوده اند(والیتی و
سعید محمدی .)060 :0839 ،امروزه غالب این کشورها با بحران های سیاسی و ژئوپلیتیکی متعددی دست و
پنجه نرم می کنند ،که بخش اعظم آنها ناشی از مشکالت داخلی آنها و همچنین مداخله مستقیم یا غیر مستقیم
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قدرت های سلطه گر می باشد .برای تبیین بهتر موضوع در این پژوهش مجموعه بحران های جهان اسالم در
قالب چهار نوع طبقه بندی شده است .بر این اساس و همچنان که در نمودار زیر مشهود است ،بحران های
ژئوپلیتکی جهان اسالم را از نظر بازیگران درگیر در بحران می توان در قالب چهار دسته شامل بحران های بین
کشورهای اسالمی ،بحران های بین ملت های جهان اسالم ،بحران بین کشوری و بین حکومت و ملت و در
نهایت بحران بین کشورهای جهان اسالم و سایر کشورها طبقه بندی کرد.
شکل  :4مدل مفهومی تحقیق سطوح بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم

 )2-5بحران های ژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی
دین اسالم تا قبل از قرن یازدهم هر چند توانسته است؛ جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ ،تاریخ و
اهمیت سرزمینی در اقصی نقاط جهان باالخص در جنوب غرب آسیا رقم بزند(رهبر و همکاران.)45 :0895،
ولی از این قرن به بعد ابتدای تراژدی ژئوپلیتیک جهان اسالم بود؛ زیرا عدم وحدت بین مسلمانان موجب بروز
شکاف هایی شد و این شکاف ها به تدریج با عوامل جغرافیایی پیوند خورد و موجب تعمیق اختالفات
شد(عزتی .)68 :0835 ،در نمودار زیر مهمترین بحران های ژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی نشان داده شده
است .که در ادامه آن به بررسی و تحلیل یکی از برجسته ترین این نوع بحران ها که بین ترکیه و سوریه بوجود
آمده است می پردازیم.
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شکل  :0بحران های بین کشورهای اسالمی

مدل از نگارندگان
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)2-5-5بحران بین ترکیه و سوریه
مهمترین بستر ها و علل شکل گیری اختالفات سوریه و ترکیه در طی نیم قرن اخیر که منجر به بروز یکی
از شدیدترین بحران ها در جهان اسالم شده است را می توان بدین شکل برشمرد:
-5حزب کارگران کردستان ترکیه :دولت ترکیه از زمان برقراری حکومت جمهوری مصطفی کمال
پاشا(آتاتورک) ،برخورد سلبی با کردها و جنبش های کردی را در پیش گرفته و تالش نمود از طریق سرکوب
و ادغام کردها در جامعه ترک ،این مسئله را حل کند(احدی .)49 :0835،سالیانه حدود 85درصد بودجه نظامی
کالن ترکیه صرف مهار کردها می شود(فاطمی نسب و چگینی .)056 :0895،این امر باعث شده تا دولت ترکیه
سال ها سوریه را متهم به حمایت از نارضیان شورشی کرد موسوم به (پ.ک.ک) کند و مدعی است که مرکز
تجمع آنها در استان حلب شهر مرزی کوبانی می باشد.
-4هیدروپلیتیک فرات :حل و فصل اختالفات و بحران هایی که بر سر آب بین کشورها بوجود می آید
حداقل از دو جهت دشوار است :اول اینکه در حال حاضر قانون صریح و قاطع بین المللی برای حمایت و
تقسیم آب بین کشورها و جوامع ذینفع وجود ندارد .دوم اینکه توافقنامه هلسینکی در سال  0966نیز که در
مورد استفاده های از رودخانه های بین المللی است ،بر این نکته تاکید دارد که هرکشوری در داخل مرزهای
خود به طور منصفانه حق استفاده از آبهای حوضه بین المللی را دارد(مختاری و قادری حاجت.)40 :0833،
بنابراین عدم قاطعیت و شفافیت قوانین بین المللی مانع از حصول توافق بین کشورها می شود .این امر باعث
می شود بحران های ناشی از آب بین کشورها جزء بحران های ژئوپلیتیکی محسوب شوند.
رودخانه فرات طوالنی ترین رودخانه در جنوب غرب آسیاست که از ترکیه سرچشمه می گیرد ،طول این
رودخانه 2555کیلومتر بوده که پس از عبور از سوریه وارد عراق شده و به خلیج فارس می ریزد .اگر چه کمتر
از 85درصد مساحت حوضه این رودخانه در ترکیه قرار دارد ولی  94درصد از سرچشمه آن در ترکیه قرار
دارد( .)Encarte Reference Library, 2007احداث مجموعه سد ها و سازه های آبی همانند سد و نیروگاه برق-
ابی آتاتورک ،در جنوب شرقی ترکیه بر روی سرچشمه های فرات موجب ایجاد چالش هیدروپلیتیکی بین دو
کشور شده است و با توجه به تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در آینده پیش بینی می شود شدید تر نیز شود.
 -9استان اسکندرون :این استان در جنوب ترکیه و در کناره ی دریای مدیترانه قرار دارد ،که از غرب به
دریای مدیترانه و از شرق و جنوب شرقی با سوریه همجوار است .هاتای یا اسکندرون تا سال  0989بخشی
از سوریه بود .اما در این سال توسط فرانسه که قیمومیت سوریه را برعهده داشت به ترکیه واگذار
گردید(احمدیان .)058 :0833،جدایی اسکندرون از سوریه برای این کشور تاثیر عمیق ژئوپلیتیکی را به دنبال
داشت زیرا با جدایی اسکندرون،تقریبا نیمی از سواحل خود را در دریای مدیترانه از دست داد(جعفری
ولدانی .)560 :0853،والدت حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه در این استان واقع شده و هم اکنون نیز
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اکثر بستگان وی که علوی تبار نیز هستند در این استان به سر می برند و همین امر حساسیت دولت ترکیه را
برانگیخته است.
یکی از دالیل تحرک مداخله جویانه ترکیه در تحوالت سوریه این است که ترکیه در یک فضای جغرافیای
بسته قرار دارد .چرا که از نظر شمالی ترکیه با کشورها و همسایگان اروپایی خود هیچ قرابت فرهنگی و مذهبی
و اقتصادی ندارد و تالش های این کشور برای پیوستم به اتحادیه اروپا تاکنون با شکست مواجه شده است.
از طرف غرب نیز با قبرس و یونان بر سر مسائل مرزی و حوادث تاریخی دارای اختالف جدی هستند .از
جانب شرق و حوزه قفقاز نیز کشورهای ارمنستان با ترکیه بر سر نسل کشی ارمنی ها توسط دولت عثمانی
دارای اختالفات تاریخی هستند .با توجه به قدرت ایران در منطقه این کشور نمی تواند حوزه نفوذ داشته باشد،
لذا یکی از گزینه های مطرح شده برای ایجاد نفوذ و پیاده سازی اهداف ،سوریه میباشد(عبدالباری عطوان:0890،
 .) 4ترکیه به دنبال تغییر حکومت در سوریه است تا بتواند با هم گرایی با سیاست خارجه آمریکا بعنوان یک
فعال سیاسی از جانب جبهه(غربی -ترکی -عربی)ضد سوری حوزه نفوذ خود را در منطقه بیشتر کند.
 )2-4بحران های ژئوپلیتیکی بین دولت و ملت های جهان اسالم
ایدئ ولوژی اسالم با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی بالقوه خود باعث شده در تمام دنیا رواج پیدا کند و
پیروانی را از شرق تا غرب جهان را در خود جای دهد .کشورهایی که از ابتدای موجودیت سیاسی و بین
المللی خود ،مبتنی بر یک رژیم سیاسی غیر دینی یا سکوالر بنیان نهاده شده اند؛ امروزه با ورود اسالم به
مرزهایشان و پیدا کردن پیروانی در درون این سرزمین ،با یک زنگ خطر بزرگ مواجه شده اند .امروزه اسالم
سیاسی به عنوان رقیب و دشمن غرب و آمریکا جای کمونیسم را گرفته است(واعظی .)3 :0895،دولت های
سکوالر یا غیر اسالمی با اتخاذ قوانین ضد اسالمی و برخوردهای تبعیض آمیز سعی در سرکوب کردن پیروان،
آداب و مناسک دین اسالم می کنند .این نوع برخوردها از سوی دول متعدد باعث پیدایش یک نوع بحران
بین دولت و ملت های جهان اسالم شده است؛ که در شکل  6به برجسته ترین این نوع بحران های ژئوپلیتیکی
اشاره شده است.
شکل  : 6بحران های بین دولت و ملت در جهان اسالم
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)2-4-5بحران جامو و کشمیر
سرزمین کشمیر ،بهشت روی زمین نامیده شده است .ارتفاعات سر به فلک کشیده ی آن همچون دژی
نفوذناپذیر از مرزهای شمالی هند دفاع می کند و رودخانه های سرشارش ،اقتصاد کشاورزی پاکستان را رونق
می بخشد(احمدیان .)095 :0833،در حال حاضر از  222555کیلومتر مربع وسعت آن حدودا  50درصد در
اختیار هند است که جامو و کشمیر نام دارد و بقیه که کشمیر آزاد نامیده می شود در اختیار پاکستان است .از
حدود 05میلیون نفر جمعیت کل این ناحیه حدودا  65درصد درجامو و کشمیر و  20درصد در کشمیر آزاد و
بقیه در کشمیر چین به سرمی برند(گلی زواره .)250 :0852،اکثر مسلمانان در جامو و کشمیر به سر می برند
که در اختیار هند است در حالی که مسلمانان تمایل به پاکستان دارند و این مساله اختالفات زیادی را بوجود
آورده است .طبق موافقت نامه «امریتسر»  0943این سرزمین به توسط استعمار انگلیس به یک مهاراجه هندی
به نام «راجاگالب سینگ» فروخته شد(کوثری .)539 :0853 ،این تفاهم نامه مورد اعتراض مردم کشمیر
باالخص مسلمانان قرار گرفت .پس از برخوردهای سیاسی و نظامی در سال های  0943و  0960و ،0950
سازمان ملل طی دو قطع نامه تعیین سرنوشت کشمیر را بر عهده مردم آن گذاشت .ولی هندوستان از پذیرش
آن مفاد استنکاف نمود و حاکمیت خود را با استفاده از قدرت نظامی بر منطقه جامو وکشمیر تداوم داد.
مزیت های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه کشمیر:
منطقه عمومی کشمیر بخش عمده گرهگاه پامیر را تشکیل می دهد .و دارای مزایای ژئواستراتژیکی و
ژئوپلیتیکی است که باعث افزایش اهمیت استراتژیکی آن ،بویژه از دید همسایگان شده است؛ این مزایا
عبارتنداز( :حافظنیا.)230 :0853،
-0موقعیت جغرافیایی :کشمیر ضمن برخورداری از وضعیت مساعد طبیعی درمجاورت کشورهای
قدرتمندی مثل چین در شرق و شمال ،هندوستان در جنوب ،پاکستان در غرب می باشد.
-2ارتفاع :منطقه کشمیر بخشی از گرهگاه پامیر،بام جهان را تشکیل می دهد.از اینرو بر مناطق پست اطراف
خود مسلط است .بنابراین کشورهای همجوار ،حضور هر یک از همسایگان در این منطقه را از نظر نظامی منبع
تهدید کوتاه مدت یا بلند مدت نسبت به خود تلقی می کنند.
-8موقع ارتباطی :منطقه کشمیر ،بویژه بخش شمالی آن نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین آسیای جنوبی
و مرکزی و منطقه تبت و چین غربی و سین کیانگ و شرق آسیا دارد.
-4قرار گرفتن در حوضه آبریز سند و پنجاب :منطقه ی عمومی کشمیر و حاشیه ی شمالی کشور هندوستان
و غرب تبت بر حوضه آبریز سرچشمه رودخانه های پنجگانهی سند ،جهلم ،چناب ،روای ،ستلج تطبیق می
کند .بنابراین ،منطقه کشمیر برای کشور پاکستان که حیات خود را مرهون رودخانه های پنجاب و سند و جلگه
های حاصلخیز آن می داند ،از اهمیت استراتژیک ویژه ای برخوردار است.
 )2-9بحران های ژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی و سایر کشورها باالخص غرب:
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مساله دخالت قدرت های بزرگ در برخوردهایی که جهان اسالم را می آزارد ،موضوعی روشن است،
بویژه آن که متخاصمان مختلف ،پیوسته چه از این دسته و چه از آن دسته ی قدرت های بزرگ طلب یاری
می کنند(ایوالکست .)84 :0863،به نظر می رسد که اسالم بیش از سایر ادیان به طور بنیادین با جامعه و
حکومت در آمیخته است(لشکری .)5 :0892،این درهم تنیدگی دین و حکومت ،توان مقابله مضاعفی را برای
جهان اسالم بعنوان یک نیروی فرهنگی متفاوت از غرب فراهم می کند و این دو تمدن را به عنوان رقیب
یکدیگر پس از جنگ سرد مطرح می سازد(فولر .لسر .)0 :0834 ،گسل وحدت سیاسی جهان اسالم ،هم در
عین حال نتیجه شکاف میان شیعه و سنی است که خود حاصل جدایی میان فرهنگ عرب و فرهنگ ایرانی
است و هم پیامد مداخله اقوام ترک آسیای مرکزی که به عبارتی ،رهبری سیاسی و نظامی را از دست اعراب
بیرون آوردند .گسل وحدت سیاسی جهان اسالم هم چنین نتیجه توسعه ی جغرافیایی زیاد آن بعد از قرون
وسطی است ،زمانی که اسالم به جنوب صحرا و به هندوستان و به اندونزی و فلیپین و بر فرهنگ های بسیار
متفاوت از فرهنگ های خاورمیانه گسترش یافت.در نمودار زیر اساسی ترین بحران های بین کشورهای جهان
اسالم و سایر کشورها نشان داده شده است .در ادامه به بررسی و تحلیل بحران فلسطین بعنوان یکی از مهم
ترین بحران های ژئوپلیتیکی حال حاضر جهان اسالم با غرب می پردازیم.
شکل  : 5بحران های بین کشورهای جهان اسالم و غرب
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)2-9-5بحران فلسطین و کرانه باختری رود اردن :
مساله اعراب و اسرائیل نیز از موضوعات مورد تعارض دو تمدن جهان اسالم و غرب است .کشور فلسطین
در مجاورت کانال سوئز به عنوان یکی از آب راه های استراتژیک جهان واقع شده است و اقیانوس هند را به
اقیانوس اطلس ،از طریق دریاهای سرخ و مدیترانه به هم متصل می نماید .انگلستان در سال ،0905اعالمیه
مشهور بالفور را مبنی بر تاسیس وطن قومی برای ملت یهود در فلسطین صادر کرد .جنگ جهانی اول پایان
نپذیرفته بود که یهودیان وعده تشکیل کشور یهود را از بریتانیا دریافت نمودند و انگلیس با مشارکت شریف
حسین حکمران وقت حجاز،دولت عثمانی را از فلسطین بیرون راند و مهاجرت یهودیان به این سرزمین آغاز
شد(الغنوشی .)85 :0855،در سال  0943یک روز پس از خروج نیروهای انگلیسی ،دولت اسرائیل اعالم
موجودیت نمود و در طی مدت کوتاهی 53دصد از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورد .به دنبال آن میان
اعراب و یهودیان بر سر خاک آن کشور جنگ مسلحانه درگرفت(گیتاشناسی.)50 :0858،
کشورهای غربی و بویژه ایاالت متحده آمریکایی وفقه کشورهای جهان اسالم را در تنگنا قرار داده اند تا
اسرائیل را به رسمیت بشناسند .این فشارها به خصوص بعد از فروپاشی شوروی با برگزاری کنفرانس های
صلح فزونی گرفت(جرجیس .)053 :0832،بحران فلسطین از دید دولت های آمریکا ،اسرائیل و سازمان آزادی
بخش فل سطین در شکل تاسیس دولت خودمختار فلسطین و در چارچوب دولت اسرائیل قابل حل است که
برخی از دولت های عرب و غیر عرب به آن امیدوارند و یا حساسیتی نسبت به آن از خود نشان نمی دهند.
از سوی دیگر ،بحران مزبور از دید برخی دولت های عربی نظیر سوریه و غیر عربی نظیر جمهوری اسالمی
ایران و همچنین برخی از گروه های سازمان های فلسطینی قابل حل نیست ،مگر این که موجودیت اسرائیل
نادیده گرفته شود .بنابراین اختالف در پذیرش موجودیت اسرائیل است .در ادامه به یکی از مهم ترین عوامل
اختالفات بین اسرائیل و فلسطینی ها در حوضه هیدروپلیتیک می پردازیم.
 -2-9-4هیدروپلیتیک حوضه رود اردن:
موقعیت جغرافیایی حوضه رود اردن بین کشورهای اردن،اسرائیل ،کرانه باختری ،سوریه ،لبنان و مصر
مشترک است .رود اردن به طول  865کیلومتر و دبی ساالنه  038میلیارد متر مکعب از کوههای جبل شرقی واقع
در جنوب غربی سوریه و شرق لبنان سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جریان پیدا کرده و به دریاچه جلیله
در شمال شرقی اسرائیل می ریزد .رود اردن تنها منبع تغذیه دریاچه جلیله که به عنوان تنها منبع آب سطحی،
تامین کننده  05درصد نیازهای آب شیرین اسرائیل است ،می باشد و اسرائیل ساالنه حدود 555میلیون متر
مکعب آب شیرین را از این دریاچه به خطوط لوله و کانال های طرح آب رسانی ملی که همه شهرهای عمده
اسرائیل از جمله تل آویو را در بر می گیرد ،پمپاژ می کند .همچنین بخش زیادی از این آب برای امور کشاورزی
به صحرای نقب منتقل می شود( .)Seligman,2008:30اسرائیل ساالنه حدود  055میلیون و فسطینی ها 050
میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی که عمدتا در کرانه باختری می باشند ،برداشت می کنند .چاه
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های حفر شده توسط اسرائیل  6برابر عمیق تر از چاه های فلسطینی ها می باشد و چاه های فلسطینی ها در
 0ماه از سال خشک می شوند .میزان مصرف آب اسرائیل ساالنه حدود  2میلیارد متر مکعب است که یک سوم
آن از خاک اسرائیل و یک سوم از آب دریاچه جلیله و یک سوم دیگر از کرانه باختری تامین می شود .طبق
آماری که یک اسرائیلی منتشر کرده است یک اسرائیلی  0برابر بیشتر از یک فلسطینی ساکن کرانه باختری و
 25برابر بیشتر از فلسطینی ساکن غزه از آب های این مناطق استفاده می کند(شوتار.)52 :0836،
جدول  :0درصد و میزان مساحت حوضه رود اردن در هر یک از کشورها

منبع( :مختاری و قادری حاجت)00 :0833،
 )2-2بحرانهای ژئوپلیتیکی بین ملت های کشورهای اسالمی
از نظر موقعیت جغرافیایی ،گستره جهان اسالم را می توان از اندونزی در آسیای جنوب شرقی تا مراکش
در آفریقای شمال شرقی امتداد داد .جهان اسالم امروزه شامل 05کشور مسلمان است که از لحاظ راهبردی ،از
سوی غرب با جهان مسیحیت(الئیک و سکوالر) مواجه است واز سوی شرق با با بودائیسم و هندوئیسم
روبروست(آقایی و حسینی .)00 :0898،به طور تقریبی یک چهارم جمعیت جهان که معادل 0305میلیارد نفر
است را مسلمانان تشکیل می دهند که یکی از قطب های جمعیتی دنیا محسوب می شود و در صورت استفاده
مناسب از این نیروی انسانی ،می توان در جهت تقویت جهان اسالم و تسریع روند هم گرایی در آن بهره
برد(سیمبر و قربانی شیخ نشین .)263 :0839،از این جمعیت در حدود 08درصد کل مسلمانان در آسیا24 ،
درصد در آفریقا و  28درصدباقی مانده در سایر قاره ها پراکنده شده اند(اشرف نظری .)20 :0832،استفاده
نکردن از این پتانسیل های باالی جهان اسالم موجب شده بین ملت های جهان اسالم بر سر اختالفات مذهبی
و مسائل طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...با فتنه انگیزی کشورهای استکباری تفرقه و درگیری بوجود بیاید .این
امر سبب گردیده تا امرزوه با یک بحران ژئوپلیتیکی بین ملت های جهان اسالم مواجه باشیم .درنمودار زیر
اساسی ترین بحران ها بین ملتهای جهان اسالم نمایش داده شده است .در ادامه به تجزیه و تحلیل بحران
سودان بعنوان یکی از مهمترین بحران های ژئوپلیتیکی جهان پرداخته شده است.
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شکل  . :3بحران های بین ملت های جهان اسالم
بحران در سومالی جنگ داخلی و وقوع مخاطرات انسانی شدید
بحران در سودان میان مردم سودان شمالی و جنوبی

بحران در نیجریه با اختالف بین مسلمانان و سایر ادیان و حضور بوکوحرام ها در این کشور
بحران عراق میان اقوام عرب و کرد
بحران افغانستان -درگیری بین اقوام پشتون  -هزاره

بحران های بین
ملت های جهان اسالم

بحران در عراق با اخالفات شیعه و سنی در به قدرت رسیدن در امور سیاسی
بحران پاکستان  -درگیری شیعه و سنی
بحران ترکیه -درگیری بین کردها و ترک ها
بحران سوریه  -کردها و شیعیان
بحران تاجیکستان با اختالف اسالم گرایان و مردم طرفدار دولت
بحران لبنان با درگیری بین مسیحیان  -مسلمانان( شیعه و سنی) -یهودیان بر سر تقسیم قدرت

)2-2-5بحران سودان
جمهوری سودان که بین منطقه شلخ آفریقا و شرق صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد استقالل خود را از زیر
استعمار انگلیس به در  0906بدست آورد .این کشور با مساحت  2050308کیلومتر مربع بزرگترین کشور قاره
آفریقا و دهمین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت به شمار می رود .این کشور تا قبل از استقالل بخش جنوبی
بیش از  48میلیون نفر جمعیت داشت(حاتمی و زرگری .)000 :0890 ،این کشور به دالیلی همانند وجود
مساحت زیاد ،منابع غنی و فراوانی معدنی ،ترکیب متنوع قومی و مذهبی و وجود اندیشه ها و جنیش های
اسالمی همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه بود است .در سودان تفاوت های قومی و
فرهنگی و شرایط خاص جغرافیایی ،زمینه اختالفات را بوجود آورده است 45 .درصد از جمعیت این کشور
را اعراب و  65درصد بقیه را آفریقایی تباران تشکیل می دهد( احمدیان.)055 :0833،
اختالفات شمال و جنوب سودان صرفا به اختالفات قومی منحصر نمی شود بلکه به لحاظ فرهنگی نیز
تفاوت های زیادی بین آن ها وجود دارد به طوری که در شمال دین اسالم حاکمیت دارد ولی سیاهان جنوب
روح پرست ،بت پرست و مسیحی هستند .بنابراین مالحظه می شود ،ریشه های عمیقی برای اختالفات درونی
در سودان وجود دارد .عالوه بر این زمینه ها ،دخالت های مصر و انگلیس که بخشی از سیاست های استعماری
انگلیس به شمار می رود ،و حمایت های آمریکا و اسرائیل از شورشیان جنوب سودان ،سهم موثری در تشدید
اختالفات دارد.
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بیشترین مساحت حوضه نیل ( 6830درصد) در کشور سودان قرار دارد ولی این کشور دومین مصرف کننده
مهم آب در حوضه رود نیل می باشد .پرورش دام در سودان به علت تقاضای فزاینده عریستان سعودی و
کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش یافته است( .)Omer,2008: 2070نزدیک به  05درصد از آب نیل
سفید در «سواد» یعنی باتالق های جنوب این کشور فرو می رود و ناآرامی های جنوب این کشور مانع از
اقدامات دولت مرکزی جهت تسریع جریان آب به شمال می شود و حتی در سال  0938که «کانال جونگی »
برای تسریع جریان آب و خشکاندن باتالق ها ایجاد شده بود ،توسط شورشیان تخریب گردید(کمب و
هارکاوی .) 052 :0838،اهمیت استراتژیک سودان باالخص منطقه جنوبی به لحاظ اقلیمی و منابع نفت و گاز
باعث افزایش انگیزه قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا برای مداخله در مسایل داخلی آن شد به نحوی
که در نهایت با کمک و حمایت از شورشیان جنوبی اهدافی مانند کسب حوزه نفوذی برای خود در این منطقه
مهم آفریقا را تعقیب می کرد.
تحریک قدرت های بیگانه در در جنوب سودان ،منجر به جنگ های داخلی خونینی شد که طی آن بیش
از  030میلیون نفر کشته شدن(ذوقی .)85 :0859،نتایج تاسف بار این جنگ های داخلی منجر به فقر و فالکت
برای مردم سودان و به خصوص ساکنان جنوب این کشور گردیده است به طوری که نزدیک به یک میلیون
نفر از سکنه جنوب این کشور با خطر مرگ ناشی از گرسنگی روبرو هستند.با تحلیل وضعیت ژئوپلیتیکی
کشور سودان می توان گفت اگر چه در سال  2500با یک همه پرسی سودان به دو قسمت تقسیم شد تا شاید
گوشه ای از مشکالت آن مرتفع گردد؛ اما این جدایی شروع جنگ و درگیری نوینی بر سر قدرت سیاسی در
سودان جنوبی بود و امروزه شاهد اختالفات در سودان جنوبی در دو بخش شرقی و غربی آن بر سر منابع نفتی
می باشیم.
-2بحث و نتیجه گیری
جهان اسالم تا قرن پنجم هجری ،تا حد زیادی دارای وحدت و انسجام بود و مجموعه خدمات
علمی،آموزشی ،هنری و فناورانه جهان اسالم به ویژه در سه قرن اول کم نظیر بود و منشاء و بستر پیشرفت
های بعدی تمدن های در سراسر جهان محسوب می شود .از این زمان به تدریج وحدت و انسجام عقیدتی و
سیاسی در جهان اسالم تضعیف و این شروع تراژدی جهان اسالم بود که تا زمان کنونی نیز امتداد دارد و در
برخی زمینه های تعمیق و تشدید شده است.
بحران های جهان اسالم حداقل دو منشاء و زمینه داخلی و خارجی دارد .بدین ترتیب در داخل جهان
اسالم و بین مسلمانان ،عدم بینش و آگاهی کامل نسبت به مبانی و معارف اسالمی از یکسو و تحریف دین و
استفاده ابزاری از مفاهیم و مبانی دینی توسط برخی صاحبان اندیشه و قدرت از سوی دیگر منجر به ایجاد
نحله ها و گرایش های عقیدتی مختلف در جهان اسالم شد و مسلمانان نیز به تبع آن فرقه فرقه و گروه گروه
شدند .این وضعیت وقتی به حالت بحرانی رسید که جزم اندیشی ،خود محوری بین پیروان هر فرقه ایجاد شد
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و خود را حق مطلق دانسته و پیروان سایر گروهها را متهم به تکفیر کردند .با گذر زمان این چالش عقیدتی نه
تنها رفع نشد بلکه به دلیل مداخله سایر بازیگران به ویژه آنچه تحت عنوان اصطالح «رقابت ژئوپلیتیک اسالم
و غرب» مطرح است تشدید شد .به نحوی که امروز وحشیانه ترین ،غیر انسانی ترین رفتارها را گروههایی
همچون داعش و القاعده به نام دین نسبت به پیروان سایر ادیان و حتی مسلمانان انجام می دهند.
شکل : 9منشاء منازعه و بحران در جهان اسالم

همچنانکه در نمودار باال نشان داده شده است اختالف عقیده و تضاد دینی -مذهبی نه تنها بین مردم
مسلمان وجود دارد بلکه در شرایط فعلی جهان اسالم ،به سطوح سیاسی در مقیاس محلی ،ملی و منطقه ای
نیز گسترش پیدا کرده است .بدین ترتیب در سطح فروملی شاهد برخورد گروهها و احزاب سیاسی با منشاء
ایدئولوژیک هستیم و در سطح ملت ها نیز متاسفانه نزاع های فرقه ای با منشاء دینی و قومی در جهان اسالم
در حال اوج گرفتن است و در مهمترین سطح از نظر قدرت بازیگری ،کشورها و حکومت های مسلمان وجود
دارند که همچنان که در متن مقاله توضیح داده شد ،این نزاع ها هم در باالترین سطح خود به ضرر کشور ها
و ملت های مسلمان و به نفع غیر مسلمانان در حال اوج گیری است .به عنوان نمونه می توان به بحران سوریه
اشاره کرد .نزاع و بحران سوریه دو طرف منازعه دارد ،در یک طرف کشورهای غیر مسلمان همچون روسیه و
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آمریکا هستند که در چارچوب رقابت های ژئوپلیتیکی در بحران مداخله می کنند و طرف دیگر کشورهای
مسلمان چون عربستان ،امارات ،ایران ،عراق ،ترکیه و ...هستند که در این باتالق گرفتار شده اند.
به طور قطع مردم و کشورها در جهان اسالم به دلیل ویژگیهای مطلوب سرزمینی و جغرافیایی از یکسو و
قابل یت فرهنگی و تمدنی اسالم از سوی دیگر می توانند با وحدت و انسجام در نظام ژئوپلیتیک جهانی نقش
و جایگاه واقعی خود را پیدا نمایند .البته چنان که ذکر شد ،به نظر می رسد بستر اصلی این واگرایی و نزاع
برداشت ها و رویکرد های متفاوت و گاها متضاد نسبت به مبانی دین اسالم و فرقه گرایی و اختالف در سطوح
مختلف مردمی تا نظام ها و رهبران سیاسی است .تالش های معدود نخبگان جهان اسالم نیز تاکنون نتوانسته
است شمع تقریب و همگرایی را روشنایی و قدرت بخشد و با مداخله دشمنان و رقبای جهان اسالم این
اختالف و منازعه دربخش هایی از جهان اسالم در حال تشدید و اوج گرفتن است .در واقع مجموعه توانمندی
ها و قابلیت های غرب در قالب قدرت نرم و قدرت سخت در راستای تشدیدو تعمیق اختالف و منازعه بین
ملت ها و دولت های جهان اسالم است و متاسفانه در وضعیت فعلی چشم انداز روشنی برای کاهش و حل
منازعات و رفتن به سمت وحدت و انسجام اسالمی وجود ندارد.
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خشونت های قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی
از منظر بحران دولت -ملت سازی
خلیل اله سردارنیا ،5دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده
خشونت های قومی و مذهبی در عصر پسا جنگ سرد به مهمترین واقعیت تلخ در بسیاری از جوامع تبدیل
شده اند .در عصر حاضر ،رواج و اشاعه تعارض های هویتی سبب شده اند مباحث ژئوپلیتیکی تا حد قابل
توجهی رنگ و بوی ژئوکالچری بیابند و سیاست بین الملل نیز عمدتا ماهیت هویتی بیابد .خاورمیانه با
اختصاص یک چهارم خشونت و کشمکش های قومی و مذهبی جهان به خود ،در بین مناطق گوناگون جهان
به کانون محوری سیاست و تعارض های هویتی مبدل شده است .این پژوهش با روش تبیینی علی -تحلیلی
و رویکرد نظری جامعه شناختی تاریخی -سیاسی انجام شده است .پرسش تحقیق آن است که مهمترین دالیل
و عوامل جامعه شناختی و داخلی تاثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونت های قومی -مذهبی در خاورمیانه
عربی از اواخر دهه  0995به این سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به این صورت طرح می شود :با تمرکز بر رویکرد
جامعه شناختی تاریخی -سیاسی ،می توان گفت بحران دولت و ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت
سیاسی ناشی از آن ،نقش ماهوی ،ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی -مذهبی
داشته است .البته نگارنده بر این باور است که همانند هر پدیده اجتماعی دیگر ،خشونت هم بایستی چند علتی
نگریسته شود اما ضرورت ژرف کاوی می طلبد که موضوع با تمرکز بر یک یا دو عامل تبیین و توضیح داده
شود .مهمترین یافته این تحقیق آن است که در خاورمیانه عربی ،خشونت قومی و مذهبی که اکنون بیشتر از
گذشته فوران یافته است دارای عقبه تاریخی در یک سده اخیر دارد .در گستره تاریخی ،دو بحران سیستمی
یعنی بحران مشروعیت سیاسی و بحران هویت ،بستر ساز اصلی خشونت گرایی قومی  -مذهبی و عدم
رفتارهای دموکراتیک و بی ثباتی در منطقه بوده اند.
واژگان کلیدی :خاورمیانه عربی ،خشونت قومی -مذهبی ،بحران دولت -ملت سازی ،بحران هویت

1. Email: Kh_sardarnia@yahoo.com
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-5مقدمه
از جنگ جهانی دوم به این سو ،بیش از نیمی از کشورهای جهان کشمکش های قومی را تجربه کرده اند
و خشونت های داخلی در شکل هویت بنیاد قومی و مذهبی ،به مثابه یک واقعیت بسیار مهم و تلخ در جهان
بوده اند .در عصر کنونی ،کشمکش های قومی -مذهبی یک نگرانی وچالش عمده برای تصمیم گیران و
دانشمندان بوده است .از اواخر دهه  0995به ویژه از سده  20به این سو ،سیاست ،تنازعات و پویش های
سیاسی در جهان عمدتا جنبه هویتی یافته اند ،به تاثیر از این موضوع« ،ژئوپلیتیک» نیز عمدتا جنبه «ژئوکالچری»
به خود گرفته است .در مطالعات جدید ،افرادی مانند بری بوزان صرفاً بر ابعاد نظامی امنیت متمرکز نشده اند
بلکه با یک جامع بینی واقع گرایانه بر عوامل محیطی ،اقتصادی و فرهنگی و جماعت های قومی -مذهبی
امنیت توجه داشته اند .پس از پایان جنگ سرد ،معمای امنیتی به حوزه روابط بین جماعتی یا قومیتی ،زبانی و
مذهبی سوق یافته است(Barak ,2007:457) .

در عصر پساجنگ سرد ،اکثریت قاطع کشمکش های بین المللی خشونت آمیز نتیجه کشمکش های داخلی
بوده اند به طوری که تمیز و تفکیک کشمکش های داخلی و بین المللی دشوار شده است .مطالعه کارمنت در
مورد خشونت ها در فاصله  0940تا  0930نشان می دهد که از  465مورد ثبت شده 252 ،مورد از نوع
خشونت های غیر قومی و  203مورد از نوع قومی بوده اند که  058مورد با خشونت باال و خونین گزارش
شده اند (Aydin, 2007:34).بین سال های  0939تا  003 ،2554کشمکش مسلحانه در جهان رخ داده است
که از این بین ،تنها  5مورد از نوع جنگ بین کشوری بوده اند و  000مورد از نوع کشمکش قومی – مذهبی

بوده اند (Jenifer,2009:23) .در مطالعه دیگر ،حدود دو سوم از کل کشمکش های مسلحانه جهان از نوع
قومی گزارش شده اند ،در حقیقت کشمکش های مسلحانه قومی – مذهبی چهار برابر بیشتر از جنگ های
بین کشوری بوده اند (Dufy Toft,2003:3) .در مطالعه دیگر 35 ،درصد از کشمکش های نظامی در دهه
 ،0995از نوع قومی-مذهبی گزارش شده است). (Bloomfied & Reilly, 1998:4

بر اساس مطالعه وایمر و سیدرمن ،از  0909تا  ،2555جنگ ها و خشونت های قومی 40 ،درصد و از
 0995به این سو 50 ،درصد از کل منازعات را به خود اختصاص داده اند . .مهمترین موضوع وعامل موثر بر
خشونتها ،سهم خواهی بر سر قدرت سیاسی و اعتراض به سیاست های توزیعی تبعیض آمیز دولتها و عدم بی
طرفی دولتها بوده است .آن دو با استفاده از رویکرد نظری نهادی با تمرکز بر نوع ساختار قدرت و عملکرد
نهادی ،بر این باورند که بیشتر از آن که تنوع قومی به خشونتها بینجامد ،سیاست های تبعیض آمی قومی و
توزیع نابرابر قدرت ،اقتدار ،ثروت ،کاالها و خدمات و رفاه موثر و برانگیزاننده بوده اند .در جوامع با ساختار
نهادی یاد شده ،سه سطح کشمکش وجود دارد که عبارتند از :مبارزه ،شورش و جدایی طلبی .هر چه قدر،
سطح تبعیض ،طرد سازی و نارضایتی نسبت به ساخت قدرت و عملکرد نهادهای حاکم بیشتر باشد ،احتمال
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تسری رفتار اعتراضی از سطح مبارزه به شورش و جدایی طلبی بیشتر خواهد بود(Wimmer & Cederman, .
).2009: 318-322

خاورمیانه عربی با دارا بودن کمتر از  0درصد جمعیت جهانی ،به مهمترین منطقه کانونی تروریسم و
خشونت های قومی -مذهبی مبدل شده است به طوری که یک چهارم این نوع خشونت ها در سطح جهانی
را به خود اختصاص داده است .بیشتر خشونتها از نوع قومی بوده اند .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،جنگ
اعراب و اسرائیل ،نبرد مستمر فلسطینی ها با اسرائیلی ها ،جنگ داخلی لبنان ،جنگ داخلی سودان ،درگیری
کردها و ترکها در ترکیه ،تعارض عرب و کردها در سوریه و عراق و تعارض بربرها و عربها در مراکش از
مهمترین مصادیق در این ارتباط بوده اند )Ibrahim,1998: 229) .در فاصله سال های  0965تا 2558
خاورمیانه و شمال آفریقا با وقوع  22مورد کشمکش و خشونت داخلی پس از آفریقا ( 06مورد) و آسیا
(89مورد) رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و از جهت تعداد سالهای درگیر کشمکش ،این منطقه پس
از آسیا رتبه دوم را دارد(  )Sorli & et.al, 2005: 144با وجود همگنی جمعیتی در بخش قابل توجهی از
خاورمیانه عربی( اشتراک در عرب بودن) ،اما در چند کشور منطقه عمدتا غیر شیخ نشین های خلیج فارس،
 80درصد از جمعیتشان غیر عرب هستند و گروه بندی قومی متمایز از اعراب را تشکیل می
دهند) .)Ibrahim,1998: 230مهمترین اقلیت های قومی عبارتند از :کردها ،ترکمنها ،ارمنی ها ،ترکها ،ایرانی
ها ،قبایل آفریقایی و بربرها که عمدتا در سوریه ،عراق ،سودان ،تونس ،مراکش ،الجزایر ،لبنان ،مصر و تونس
ساکن هستند .عالوه بر آن ،منطقه دارای اقلیت های مذهبی شناخته شده ای مانند  .0شیعیان اثنی عشری،
دروزی ها ،زیدی ها ،اسماعیلی و علوی ها  .2مسیحیان ارمنی ،کاتولیک و ارتدکس یونانی  .8خوارج  4یهودی
ها  .از حیث ترکیب جمعیتی ،عربها ( 35درصد) ،اقلیت های زبانی ( 0835درصد) ،اقلیت های مذهبی غیر
مسلمان(  536درصد) و اقلیت های مسلمان غیر سنی (عمدتا شیعیان  333درصد) از جمعیت جهان عرب را
تشکیل می دهند).) Ibrahim,1998: 232
به گفته بری بوزان ،منطقه خاورمیانه همواره ساختاری کشمکش زا داشته است .در این منطقه ،اختالفات
سرزمینی و مرزی ،شکاف های قومی و مذهبی ،تعارضات ایدئولوژیک بین چپگرایان و راست گرایان ،رادیکال
ها و محافظه کاران و بین ملی گرایان سکوالر با اسالمگرایان و دخالت قدرت های بزرگ منشا اختالف و
درگیری بوده اند( .جعفری ولدانی )03 :0833 ،در منطقه خاورمیانه ،بحران هویت و بحران دولت -ملت سازی،
بستر ساز مهم تعارض های هویتی قومی و مذهبی بوده اند و در کنار آن می توان به تعارض های هویتی فکری
و ایدئولوژیک سکوالر در مقابل دینی ،مسلمان در مقابل غیر مسلمان و مانند آن و تعارض های سرزمینی،
سیاسی و مرزی اشاره کرد .در حقیقت ،در این منطقه ،آمیزه ای از تعارض های یاد شده به تصاعد بحرانها
انجامیده است که بایستی از منظر ژئوپلیتیکی و ژئوکالچری تبیین کرد .تحوالت و رادیکالیسم سیاسی در منطقه
در عصر پسا جنگ سرد عمدتا ناشی از تعارض های هویتی بوده است و بر این اساس ،تعارض های ژئوپلیتیکی
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و ت بیین های نظری از آن منظر نیز تا حد زیادی جنبه هویتی و ژئوکالچری یافته اند .در این ارتباط ،می توان
به شکل گیری «ژئوپلیتیک شیعه» و «هالل شیعی» در مقابل بلوک سنی مذهبها ،ظهور و گسترش گروه های
تکفیری و مانند آن اشاره کرد .معادالت و پویش ها و رقابت های منطقه ای نیز جنبه هویتی یافته اند .در
حقیقت ،هویت به مفهوم اصلی اثر گذار بر معادالت امنیت منطقه ای تبدیل شده است .مضافا این که به تعبیر
هانتینگون ،سیاست بین الملل نیز در عصر جدید به شدت جنبه هویتی یافته است.
وجود تنوعات قومی ،پتانسیل یا بالقوگی خشونت قومی را موجب می شود اما ضرورتا به تحقق یا فعلیت
یافتن خشونت نمی انجامد لذا باید عوامل و دالیل ریشه ای و شتابزا را در تبیین این پدیده دخیل کرد .در
عصر کنونی ،عواملی همچون انقالب ارتباطات و اطالعات ،جهانی شدن ،گسترش آگاهی های سیاسی ،ظهور
نسل جدید رهبران و گسترش جنبش های اجتماعی هویت بنیاد ،منجر به تشدید سیاسی شدن هویتها و
تروریسم قومی  -مذهبی در جهان شده اند .اما بایستی خاطر نشان ساخت که نقش آفرینی این عوامل ،عمدتا
از منظر کاتالیزوری و سرعت بخشی ،قابل بررسی هستند تا ایجاد کنندگی و ماهوی .از حیث نظری ،ریشه
دار بودن تروریسم و خشونت های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه یا برخی مناطق دیگر جهان ،ناشی از
عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از .0 :بحران هویت ملی و غلبه پیوند های فرو ملی بر پیوند
های مدنی و ملی  .2بحران دولت سازی و عدم مشروعیت رژیم ها  .8تردید های جدی در ادعاهای صلح
طلبانه رهبران ستیزه جو .4 (Barak ,2007:458) .نبود ترتیبات نهادین و دموکراتیک ،سرکوب و اقتدارگرایی
حکومتها  .8تحقیر و محرومیت اقتصادی و سیاسی اقلیت های قومی و مذهبی  .4نقش آفرینی منفی قدرت
های منطقه ای و فرامنطقه ای) Sorli & et.al, 2005: 149( .

از منظر واقع گرایی روش شناختی ،در تبیین تروریسم و خشونت های قومی -مذهبی در منطقه به شدت
بین المللی شده خاورمیانه عربی ،توجه به سه سطح داخلی اعم از فروملی و ملی ،منطقه ای و فرامنطقه ای
برای کفایت و جامعیت تبیین ،ضروری و گریز ناپذیر است ،اما در عین حال ،ژرف اندیشی ،دقت نظر،
محدودیت زمانی و دالیل دیگر باعث می شوند که هر پژوهشگر بدون نادیده گرفتن کلیت سطوح ،از یک
منظر یا سطح به موضوع بنگرد .با عنایت به اهمیت فزاینده پویش ها ،تعارضات و سیاست های هویت بنیاد،
این مطالعه با تمرکز بر سطح تحلیل داخلی و از منظر جامعه شناختی تاریخی -سیاسی صورت گرفته است و
تالش شده است تا ریشه پدیده تروریسم و خشونت های قومی و مذهبی در بحران دولت و ملت سازی
تحلیل و تبیین گردد .قلمرو جغرافیایی تحقیق ،خاورمیانه عربی است.
.4روش تحقیق
در این نوشتار ،نگارنده با روش تحقیق از نوع تبیینی علی -تحلیلی 0و رویکرد نظری جامعه شناختی
تاریخی -سیاسی ،در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش اساسی است :مهمترین دالیل و عوامل جامعه
Analytical-Causal Explanative Method
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شناختی و داخلی تاثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونت های قومی -مذهبی در خاورمیانه عربی از اواخر
دهه  0995به این سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به این صورت طرح می شود :با تمرکز بر رویکرد جامعه شناختی
تاریخی -سیاسی ،می توان گفت بحران دولت و ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت سیاسی ناشی از آن،
نقش ماهوی ،ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی -مذهبی داشته است.
.9بحران دولت-ملت سازی به مثابه بسترساز مهم خشونت قومی -مذهبی
در معنای مدرن ،دولت و ملت یک ارتباط دو سویه نسبت به یکدیگر دارند؛ یعنی دولت برای تثبیت و
تداوم خود به وجود یک ملت منسجم و هویت ملی نیازمند است و ملت نیز برای حفظ هویت متمایز و مستقل
خود در برابر دیگر ملتها به وجود دولت نیرومند و توانمند نیاز دارد؛ لذا هر چه ارتباط و وابستگی تنگاتنگ
آن دو افزایش یافته و تحکیم یابد ،در نظام بین الملل به عنوان کشورهای برخوردار از اقتدار ملی باال شناخته
می شود.
از دید راجرز« ،دولت -ملت سازی» روند یا فرایندی است که « طی آن ،یک جامعه سیاسی تالش می کند
از طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت های نهادی { دولت سازی} خودمختاری ،حاکمیت و استقالل خود
را کسب ،حفظ و ارتقا دهد؛ چنین هدفی ،به شدت وابسته به افزایش همبستگی ،یکپارچگی ملی و ثبات
سیاسی به ویژه در مفهوم توسعه نهادهای دموکراتیک است .مقصد چنین روندی ،تکامل هر چه بیشتر دولت (
به عنوان سازه نهادی نیرومند) و ملت ( به عنوان یک سازه اجتماعی یکپارچه و دارای هویت واحد) و پیوند
و نزدیکی هر چه بیشتر این دو است به گونه ای که نهایتا در نگاه بین المللی (از بیرون به دولت) دولت و
ملت ،ساختی در هم تنیده و تجزیه ناپذیر به تصویر در می آید یعنی ملت ،دولت را از خود و مال خود بداند».
( قوام و زرگر« )220 :0835 ،ملت سازی» نیز در ارتباط با ایجاد و توسعه هویت مشترک در قالب ملت ،هویت
ملی پایدار ،غرور ،یکپارچگی و همبستگی ملی به کار می رود .فرایند ملت سازی دارای ابعاد مهمی است که
عبارتند از :الف) توسعه حس همدلی در بین ملت و نیز همدلی اعضای آن با دولت ،ب) گسترش ارتباطات
و پیوند ها بین گروه بندی های قومی و نژادی و زبانی ج) فرسایش تدریجی تعهدات و علقه های فروملی و
پذیرش علقه های مدنی  -ملی و اقتدار ملی د) توسعه زیرساخت های ارتباطی ،آموزشی و مانند آن در جامعه
برای پیوند اقصی نقاط کشور با پایتخت ( .قوام و زرگر )208-200 :0835 ،ملت سازی عموما در اشاره به
فرایند یکپارچه سازی جمعیت یا مردم در یک کشور از رهگذر ایجاد وحدت ملی به کار می رود به طوری
که مردم احساس کنند که منسجم و به هم مرتبط بوده و اعتماد به یکدیگر دارند .ملت سازی همچنین در

ارتباط با ایجاد هویت ملی مشترک بر ورای هویت های قبیله ای و فرقه ای – منطقه ای به کار می رود و به
مثابه راه عالج جدی برای مقابله با بحران واقع گرایی قومی به کار می رود (Ahlerup & Hansson,
).2011:431
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در جمهوری های اقتدارگرا ،بحران سیستمی (بحران هویت و مشروعیت) شدید تر بوده است ،مهمترین
دالیل در این خصوص عبارتند از .0 :ناهمگنی باالی جمعیت آنها نسبت به شیخ نشین ها (عالوه بر شکاف
های مذهبی از شکاف های قومی باالیی بر خوردار بودند)  .2ساخت الیگارشیک حکومت و عدم توزیع عادالنه
قدرت سیاسی بین گروه های قومی و مذهبی ،حضور پررنگ یک گروه قومی در قدرت سیاسی و حاشیه رانده
شدن سایر گروه های قومی و مذهبی  .8تبعیض های شدید سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی علیه گروه های قومی
و مذهبی در اقلیت  .4ناکارامدی های اقتصادی و خدماتی این دولتها و  0سرکوبگری فزاینده حکومتها.
(ادواردز ) 285 :0832 ،در شیخ نشین های عربی ،وضعیت تا حد زیادی متفاوت از جمهوری های اقتدارگرا
بوده است .در این کشورها به دالیلی همچون عدم تنوع قومی و اتکای خاندان حاکم بر مبانی مذهبی و سنتی
مشروعیت و رفاه بخشی ،تا دهه  0995با عدم مشروعیت شدید مواجه نبودند .با این حال ،باید گفت که در
کشورهایی مانند بحرین و عربستان ،شیعیان به خاطر دولت سازی متکی بر مذهب تسنن و کنار زدن شیعیان
از قدرت سیاسی و تبعیض های سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی منبعث از مذهب ،از همان آغاز،
مشروعیت سیاسی این حکومتها را نپذیرفتند .قیام های خونین شیعیان در بحرین و عربستان و تشدید آنها در
بحرین پس از وقوع بهار عربی ،مصداق بارز در این ارتباط هستند.
در بین کشورهای عربی ،عراق ،بارزترین مصداق دولت سازی تحمیلی و دولت خودکامه به ویژه در عصر
حاکمیت حزب بعث بود و در حال حاضر ،دو کشور عراق و سوریه به کانون اصلی خشونت های قومی و
تکفیری مذهبی سلفی و افراطی گرایی مذهبی مبدل شده اند .سقوط صدام و خال قدرت مرکزی در سوریه
پسا صدام ،دولت های این کشورها را به شدت ،شکننده ساخت .مهمترین ویژگی های سپهر سیاسی و
حکمرانی در دوره صدام عبارت بودند از .0 :ملت سازی تحمیلی و دولت الیگارشیک بر مبنای استمرار سلطه
عرب های سنی مذهب بر شیعیان ،کردها ،ترکمن ها ،ارمنی ها ،آشوری ها و یزیدی ها  .2تبعیض های شدید
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی  .8سرکوب شدید گروه های قومی و مذهبی  .4روابط کالینتالیستی یا فاسد بین
حکومت و حزب بعث با نخبگان عرب سنی مذهب  .0حضور حداکثری اقلیت مذهبی و قومی در حکومت
و حضور بسیار حداقلی شیعیان و کردها در حکومت.(Binkerhoff & Myfeld, 2005:60-61 (.
.2بحران ملت سازی و هویت به مثابه عامل موثر بر خشونت های قومی و مذهبی
در بخش اعظم خاورمیانه عربی به ویژه در جمهوری های اقتدارگرا ،بحران دولت سازی عالوه بر ایجاد
بحران سیستمی در شکل عدم مشروعیت سیاسی ،به بحران هویت ملی نیز انجامید .بنابراین در منطقه دولت-
م لت واقعی به مفهومی که برآمده از ملت و تمام گروه بندی های اجتماعی ،قومی ،فرهنگی و طبقات تشکیل
دهنده ملت باشد و دولت تجلی نهادی کل ملت و تنوعات قومی و مذهبی باشد تحقق نیافت و واگرایی ملی
حاصل شد .در خاورمیانه عربی ،هنوز ملت به مفهوم مدرن آن یعنی ملت و مردم به عنوان کلیت منسجم با
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یکدیگر و دولت دارای اهداف و تعلقات ملی و مدنی و برخاسته از اراده جمعی بر ورای تعلقات قومی و
مذهبی پدیدار نشده است( .ابوالحسن شیرازی و دیگران)82-88 :0890 ،
در دوره عثمانی ها به دالیلی همچون اتکا به سنت های اسالمی وکسب اعتماد و وفاداری اقوام و پیروان
مذهبی ،سیاست مماشات و تساهل اعمال می گردید اما با سلطه استعمارگران بر این جوامع ،ای نوع مماشات
طلبی کنار گذاشته شد( .ادواردز )224 :0832،پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی ،بر اساس سه معاهده
سور( ،)0925لوزان ( )0928و موصل ( ،)0926نظام قیمومیت و تحمیلی باعث ظهور دولت های بی ریشه با
حاکمیت مستقیم قدرت های استعماری و ملت سازی مصنوعی ،تحمیلی و اجباری شد شد .از یک سو،
مرزبندی های تحمیلی و پراکنش قومی -مذهبی مانع از ایجاد هویت ملی فراگیر شد و نطفه خشونت و بی
اعتمادی و کینه توزی را افکند؛ از سوی دیگر ،دولت ها و حاکمان بی ریشه و فاقد مشروعیت سیاسی،
نتوانستند مردم و گروه بندی های قومی و مذهبی را در امر ملت سازی و ایجاد هویت ملی با خود همراه
سازند و همبستگی ملی را ایجاد کنند .کشورهای عربی ،پس از استقالل ،با یکپارچه سازی سرزمینی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی به عن وان مهمترین چالش مواجه شدند که این چالش به مراتب شدیدتر از گذشته ادامه
دارد .مهمترین گزینه فراروی آنها ،توسل به ملی گرایی بود .اما پراکنش قومیتها و مذاهب و شکاف های شدید
اجتماعی برخاسته از آن و ملی گرایی سرکوبگر عرب محور و مبتنی بر مذهب و قومیت خاص ،نتوانست
یکپارچگی و پذیرش هویت ملی در اقلیت های قومی و مذهبی را به دنبال داشته باشد( .ابوالحسن شیرازی و
دیگران )86 :0890 ،لبنان یکی از نخستین کشورهایی بود که چندپارگی قومی و مذهبی و داعیه ها ،زیاده
خواهی قدرت سیاسی و عدم وجود فرهنگ اجماع و تساهل منجر به جنگ های داخلی طوالنی مدت شد.
عراق ،سوریه ،بحرین و یمن کنونی نیز از مهمترین مصادیق بارز نهادینه شدن خشونت برخاسته از بحران
هویت ملی و مشروعیت سیاسی هستند .در لبنان ،دولت ضعیف با ظرفیت های پایین توازن بخشی و نهادی

نتوانست مانع تعادل بخشی تقاضاهای جامعه فرقه ای شده است لذا جنگ داخلی ( )0095 – 0950و استمرار
آن هر از چندگاه را شاهد هستیم .ادواردز)224 :0832 ،
به لحاظ گفتمانی و هویتی ،چند منبع مهم بحران و تعارض هویتی در خاورمیانه عربی قابل شناسایی هستند
که به نوبه خود در یک سده اخیر ،به ویژه در سال های پس از بهار عربی منجر به خشونت های قومی و
مذهبی شده اند ،این دو منبع عبارتند از :الف) تعارض اسالم سیاسی با پیروان قومی و مذهبی دیگر ب) تعارض
پان عربیسم با قومیت های دیگر .در اسالم سیاسی ،دال اصلی ،مذهب است نه قومیت .آمیزه ای از اسالم
سیاسی با رنگ و بوی قومی عرب و پان عربیسم در یک سده اخیر به انواع خشونت های قومی در منطقه
انجامیده اند که پیشتر اشاره شد که جنگ اعراب و اسرائیل ،جنگ داخلی لبنان ،جنگ تحمیلی و اکنون حمالت
گروه های تکفیری به کردها و مسیحیان و دیگر گروه ها از مصادیق بارز هستند .در هر دو گفتمان ،دو معیار
« امت محور عقیدتی» و « ملت محور قومی» ،سر منشا تعارض ها و بحران هویت فراگیر بوده اند که تاکنون
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به انواع خشونت های خونین انجامیده اند که پس از بهار عربی تشدید شده است) Ibrahim,1998: 234).
هر دو نوع گفتمان یاد شده مانع از هویت ملی فراگیر و یکپارچه سازی غیر مسلمانان ،غیر شیعیان و غیر عربها
در جامعه عرب شده اند بنابراین در نهایت «مای فراگیر ملی» در جهان عرب شکل نگرفت و بستر ساز اصلی
رفتار های سیاسی و اجتماعی فروملی قومی و زبانی و مذهبی در مقابل پیوندهای ملی و مدنی گردیده اند.
.2دموکراسی و آزادسازی به مثابه محرک یا مانع خشونت قومی؟
دموکراسی به مثابه شمشیر دو لبه عمل می کند ،از یک سو با شریک سازی گروه های قومی -نژادی در
تصمیم گیری و قدرت سیاسی و ایجاد فرصت های برابر می تواند به صلح و ثبات در بین آنها انجامد .از سوی
دیگر ،ممکن است به تشدید چالش های قومی ،جامعه نابرابر و استبداد اکثریت بر اقلیت انجامد .در این
وضعیت ،گروه های قومی کوچک ممکن است دموکراسی اکثریتی تحمیلی و ساز و کارهای آن را نپذیرند و
با خشونت قومی ،صلح و ثبات جامعه به هم خورد )Thomas,2005:21 ( .به دالیلی همچون آفزایش
آگاهی سیاسی قومی به وضعیت بد خود در گذشته ،رادیکال تر شدن تقاضاها و مطالبات گروه های قومی و
مذهبی ناراضی از گذشته ،سهم خواهی بیشتر از قدرت سیاسی و چیرگی تعصبات و پیوندهای مذهبی و
قومی بر عالیق و اصول مدنی در رقابت های سیاسی در بستر آزاد سازی و دموکراسی تازه شکل گرفته ،در
جهت عکس عمدتا به رادیکالیسم سیاسی و قومی و مذهبی می انجامد .رابرت گر بر این نظر است که
دموکراسی های نهادینه می توانند تقاضاهای گروه های قومی ]بویژه در عرصه اقتصادی ،اجتماعی و استخدامی[
را تا حد قابل توجهی پاسخ دهند و از کشمکش های شدید قومی جلوگیری کندYalcin, 1999:136- (.
 )7اگر در گذار ،نخبگان جدید متعهد به رعایت اعتدال و تساهل نباشند و نخبگان جدید در صدد برآیند که
نخبگان قدیمی را از عرصه قدرت کنار زنند و اراده جدی در دو طرف برای چانه زنی و همکاری جویی
نباشند ،چنین وضعیت پیش آمده در جوامع از جمله جوامع چند پاره قومی و مذهبی به خشونت نیشتر می
انجامد نه صلح و ثبات(Vorrath& et.al,2007: 4).
جودیت وورات در یک مطالعه پیرامون تنازعات قومی در چهار منطقه جهان از جمله خاورمیانه به این
یافته کلی می رسد که به چند دلیل ،دموکراسی و آزادسازی سیاسی اولیه به تشدید خشونت های قومی انجامیده
است .0 :ایجاد و افزایش آگاهی سیاسی در پیروان قومی و مذهبی و تحریک عاطفی ناشی از آن  .2رقابت
های سیاسی به صورت حاصل جمع صفری یا برد -باخت  .8خال قدرت پیش آمده فرصتی برای بسیج سیاسی
رادیکال قومی و مذهبی به وجود می آورد تا از آن طریق ،سهم بیشتری از قدرت سیاسی به دست آورند و
گروه مقابل را به حاشیه برانند (Vorrath& et.al,2007: 11). .چنین وضعیت ،به ویژه در ارتباط با سوریه
و عراق کنونی از صدق و انطباق پذیری بیشتری برخوردار است.
مسئله یا سوال مهمی که در این جا قایل طرح است آن که چرا بهار عربی به دموکراسی در جهان عرب
نینجامید؟ چرا عراق پسا صدام به دموکراسی نینجامید و خشونت فراگیر جای آن را گرفت؟ یمن و بحرین نیز
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شاهد نوعی نسل کشی و سرکوب شیعیان هستند .در این نوشتار ،به لحاظ محدودیت از حیث کمی و محتوایی،
نمی توان به همه دالیل پرداخت .اما به اجمال ،با تمرکز بر موضوع و فرض های اساسی این نوشتار باید گفت
که دموکراسی در خال شکل نمی گیرد بلکه نیازمند بسترهای مطلوب سیاسی ،فرهنگی ،روانی ،اقتصادی،
اجتماعی و هویتی است .به طور کلی باید گفت که در خاورمیانه عربی پسا عثمانی در یک سده اخیر ،بحران

دولت سازی به بحران شدید مشروعیت سیاسی و شکاف دولت – ملت به ویژه در جوامع چند پاره قومی
انجامید .عالوه بر آن ،الگوی لت سازی آمرانه قومیت محور عرب بنیاد و سرکوبگر با همراهی اسالم بنیادگرا
نیز منجر به بحران هویت ملی انجامید .بر اساس ادبیات نظری ،باید گفت که حل بحران هویت و مشروعیت،
مقدم بر توسعه سیاسی و دموکراسی است و بدون آن ،نمی توان انتظار تحقق و نهادینه شدن دموکراسی شد.
در خاورمیانه عربی ،دو بحران سیستمی هویت و مشروعیت ،منجر به شکاف دولت و ملت و اقوام و
پیروان مذهبی از یک سو و جامعه چند پاره ملی و ناهمگون یا عدم شکل گیری «مای جمعی منسجم» و «
اراده جمعی» جدی برای صلح و همگرایی و همکاری شد .بنابراین جامعه عراق پسا صدام و سوریه و جوامعی
که درگیر جنبش های اجتماعی شدند ،در غیاب هویت ملی و مشروعیت حکومت ،به جای رقابت ها و
رفتارهای دموکراتیک ،شاهد خشونت و رادیکالیسم قومی و مذهبی شدند .در کنار شکاف های قومی و مذهبی
سیاسی شده ،شکاف های ایدئولوژیک و شکاف های سیاسی و فکری دیگر نیز بر دامنه خشونتها افزودند.
دموکراسی نیازمند بسترسازی های مطلوب مانند فرهنگ دموکراتیک بر مبنای درونی شدن ،پایبندی و تعهد
عملی به باورهای مدنی و دموکراتیک و پرهیز از تعصب قومی -زبانی و مذهبی ،پایبندی کنشگران به قواعد
بازی دموکراتیک و قاعده «دحدت در عین کثرت» است .اما در جهت عکس ،در جهان عرب ،بحران فراگیر
فویت ملی باعث شده است که نیروهای اجتماعی آزاد شده در دموکراسی های نوظهور یا فضای باز سیاسی
پیش آمده از اصول و فرهنگ مدنی فاصله گرفته و رفتارهای رادیکال و خشونت آمیز بر مبنای تعهد به فرهنگ
و تعصبات قومی -زبانی از خود بروز دهند .عراق و سوریه کنونی ،شاخص ترین مثال در این خصوص هستند.
نگارنده بر این باور است که دموکراسی بر مبنای قاعده وحدت در عین کثرت و رقابت های دموکراتیک هم
مستلزم فرهنگ دموکراتیک درونی شده است و هم شکل گیری «مای جمعی فراگیر» مقدم بر « مای مدنی» .در
جهان عرب ،نبود مای ملی ،بحران مشروعیت ناشی از دولت های خودکامه و فرگیری فرهنگ تابعیت قومی

– زبانی و مذهبی باعث شدند که در لحظه های پیش آمده برای دموکراسی ،خشونت گرایی قومی ،مذهبی و
ایدئولو ژیک جای رفتار های مدنی و دموکراتیک را بگیرند و تساهل جای خود را به نفرت و خشونت دهد
که شرح و بسط این موضوع از حوصله این مقاله خارج است.
 .6نتیجه گیری

یکی از مسائلی که توجه افکار عمومی ،تحلیل گران و نیز کارگزاران حکومتی و بین المللی را به خود
جلب کرده است ،مسئله تشدید خشونت های قومی و مذهبی در جهان است ،در این بین ،خاورمیانه عربی،
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مثال بارزی است و به کانون اخبار و تحلیل های جهانی پیرامون این مسئله مبدل شده است .ظهور و گسترش
القاعده و سایر گروه های تکفیری و مهمتر از همه ،ظهور و گسترش جریان مخوف تکفیری داعش به مثابه
بارزترین مصادیق خشونت های مذهبی در جهان شناخته شده اند .بحران های حل نشده با مداخله مستقیم
قدرت های فرامنطقه ای و استعماری ،خاورمیانه را به کانونی ترین منطقه با تداخل نقش آفرینی کنشگران
فروملی ،ملی ،منطقه ای و فرامنطقه ای مبدل کرده است ،مداخالت نظامی و دیپلماتیک قدرت های فرامنطقه
ای و منطقه ای در قضایای مربوط به داعش و بحران عراق و سوریه ،مثال بارزی در این ارتباط است.
در چارچوب مسئله و فرض کلی تحقیق ،نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در بخش اعظم خاورمیانه
عربی به ویژه در جمهوری های اقتدارگرا ،آمیزه ای از الگوی برونزاد دولت سازی با دخالت مستقیم قدرت
های استعماری و ملت سازی تحمیلی باعث شدند که این کشورها از همان آغاز با بحران های سیستمی یعنی
بحران مشروعیت و بحران هویت مواجه گردند .بحران مشروعیت به شکاف دولت و ملت و عدم پذیرش
کلیت نظام سیاسی نامشروع از سوی بخش اعظم گروه بندی های قومی و مذهبی شد ،این عدم پذیرش عالوه
بر عدم مشروعیت اغازین و تاسیسی ،ریشه در تبعیض های قومی -مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و
حکمرانی غلط با سیاست های توزیعی تبعیضی و ناعادالنه داشته است .از سوی دیگر ،ملت سازی تحمیلی به
بحران فراگیر هویت ملی در جوامع چند پاره قومی و مذهبی در خاورمیانه عربی انجامیده است ،نتیجه این
بحران ،چند پاره گی شدید این جوامع و شکل گیری و نهادینه شدن نطفه های واگرایی و عدم همگرایی ملی
بوده است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که وجود دو بحران سیستمی و ریشه دار یاد شده ،عقبه تاریخی و
ریشه داری برای حرکت های گریز از مرکز و خشونت ها در شکل قومی  -مذهبی را در منطقه فراهم کرد.
چنین عقبه تاریخی در برخی برهه های تاریخی به ظهور و انفجار پاره ای کنش ها و حرکت های جمعی
خشونت بار انجامید .اما در مقاطع تاریخی نسبتا طوالنی مدت ،به دلیل وجود ساختار قدرت سیاسی متصلب
و سرکوبگر و باال بودن هزینه های سیاسی ،جانی و مالی ،این حرکتها مسکوت ماندند اما به مثابه آتش زیر
خاکستر باقی مانده و عمل کردند .چنین عقبه تاریخی ریشه دار و نهادینه شده در تعدادی از کشورهای منطقه
مانند یمن ،بحرین ،ل یبی ،لبنان ،سوریه و عراق سبب شدند که با وقوع بهار عربی ،موج بسیار فراگیری از
خشونت های قومی و مذهبی و تکفیری ،ظهور یافته و استمرار یابند .این موج فراگیر ،دارای پیامدهای بسیار
دهشتناکی است که حتی کشورهای اروپایی نیز از پیامدهای آن ،بی نصیب باقی نمانده اند.
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واکاوی نسبت میان بحرانهای ژئوپلیتیک جهان اسالم و بازتولید تروریسم
فاطمه سلیمانی پورلک ،5استادیار گروه علوم سیاسی روابط بینالملل در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد چالوس

چکیده
جهان اسالم اساسا یک چارچوب مفهومی مبتنی بر هویت محسوب میشود که در تعاریف کالسیک از منطقه
نمیگنجد .با وجود این ،گرانیگاه جهان اسالم خاورمیانه است .سیاست قدرت و منفعتمحور قدرتهای بزرگ در این
قلمرو ،آنان را به بازیگران مداخلهگری تبدیل کرده که با خلق (خواسته یا ناخواسته) بحران و بیثباتی در مسند مدیران
امنیتی منطقه نشستهاند .حمالت تروریستی یازده سپتامبر  2550و تحوالت متعاقب آن که در قالب سیاستهای تهاجمی
امریکا علیه افغانستان و عراق و مداخلهگری در سوریه تعین یافت ،دور جدیدی از بحرانسازیهای ژئوپلیتیک را در
سطح منطقه موجب شد .دنیای غرب که خاستگاه جریانهای تروریستی را جهان اسالم و بستر ارتزاق آنها را ساختارهای
جوامع اسالمی میانگاشت ،به طرق مستقیم (حمله نظامی) و غیرمستقیم (برنامه دموکراتیزاسیون) ایجاد دگردیسیهای
مطلوب در کشورهای اسالمی خاورمیانه را در دستوکار خود قرار داد .اجرای این سیاستها تاکنون نتیجهای جز
بحرانسازی در این کشورها دربر نداشت .حال سوال اصلی آن است که تداول ،تداوم و تعاقب این بحرانهای ژئوپلیتیکی
در جهان اسالم چه پیامدهای امنیتی دربر داشته است؟ و یا بهطور مشخص چه ارتباطی میان این بحرانها و گسترش
تروریسم در منطقه میتوان برقرار ساخت؟ فرضیهای که در این راستا به آزمون گذارده میشود آن است که نوعی رابطه
مبتنی بر قوامبخشی متقابل میان بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم و بازتولید تروریسم در این منطقه وجود دارد .بر
اساس واکاوی این نسبت ،یافته نوشتار حاضر آن است که سیاستهای امنیتی و ضدتروریستی غرب و مشخصا امریکا
در مناطق اسالمی از یک سو خود به خلق ناامنی ،بیثباتی و بحرانهای ژئوپلیتیک انجامیده است و از سوی دیگر ،این
سیاستها منجر به ظهور و بازتولید نوع جدیدی از تروریسم بهعنوان یک اقدام واکنشی گشته است که موسوم به
پادتروریسم می باشد .روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی است که برپایه توصیف روندهای متحول منطقهای و
آسیبپذیری آنها از سیاستهای مواجههجویانه غرب به استنتاجات نظری دست یافته و از این رهگذر رابطه و نسبت
میان دو متغیر بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم و بازتولید تروریسم در این منطقه را تبیین میکند.
واژگان کلیدی :بحران های ژئوپلیتیک ،جهان اسالم ،خاورمیانه ،تروریسم

-5مقدمه
جهان اسالم با محوریت خاورمیانه یکی از مناطقی است که بیشترین میزان خشونت سیاسی تحت عنوان
تروریسم در آن رخ داده است .این روند چنان پیش رفته و استمرار یافته که اقدامات خشونت آمیز سیاسی یا
1. Email: m.soleimani@yahoo.com
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تروریسم جهت دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی به جزئی از فرهنگ منطقه تبدیل شده است .زمینهها و
بسترهای مختلفی در شکلگیری و تداوم افراطگرایی مذهبی در خاورمیانه تاثیر گذار بوده است .گرایش به
افراطگرایی مذهبی در میان مردمان کشورهای این منطقه را نمیتوان تنها به یک عامل خاص نسبت داد بلکه
عوامل مختلف سیاسی (رژیم های غیردموکراتیک و سیاستهای دولتهای منطقهای و فرامنطقهای) ،اجتماعی
(بیسوادی ،تبعیض ،محرومیت) ،اقتصادی (فقر ،بیکاری ،اختالفات طبقاتی) ،فرهنگی -مذهبی ( برداشتهای
خاص از مذهب) و  ....زمینه مناسبی را برای پیدایش و گسترش تروریسم فرآهم آورده است .به عبارت دیگر
مجموعه عوامل ذکر شده در شکلگیری و تداوم این پدیده تاثیرگذار بودهاند ،ولی عامل تسهیل کننده و
تسریعکننده ،سیاستهای مداخلهجویانه فرامنطقهای است که تاثیر بهسزایی در تقویت تروریسم در جهان اسالم
و در خاورمیانه داشته است .البته این به معنای نادیده انگاشتن ضعف درونساختاری و نقش آن در پیدایش
افراطگرایی مذهبی در خاورمیانه نیست .سایر عوامل کم و بیش در شکل گیری تروریسم (القاعده ،طالبان و
داعش) در خاورمیانه تاثیرگذا بوده اند و در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر همین اساس ،دغدغه اصلی نوشتار حاضر بررسی این سوال است که چه رابطهای میان بحرانهای
ژئوپلیتیکی جهان اسالم (بحرانهای عراق و سوریه) و گسترش تروریسم در مناطق اسالمی وجود دارد؟ پاسخ
فرضی که مورد وارسی قرار می گیرد این است که بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم (به گواه بحرانهای
افغانستان ،عراق و سوریه) بهمثابه محصول مستقیم سیاستهای تهاجمی قدرتهای فرامنطقهای به بازتولید
تروریسم در قالب پدیدهای به نام پادتروریسم بهمثابه محصول واکنشی این سیاستها منجر گشته است.
پادتروریسم نیز پس از شکلگیری خود به عاملی جهت ایجاد یا استمرار بحران ها تبدیل شده است .در واقع،
نوعی رابطه مبتنی بر قوامبخشی متقابل میان این دو پدیده وجود دارد.
-4مبانی مفهومی و نظری
واژه تروریسم که از زبان فرانسوی به زبان فارسی راه یافته ،از ریشه التین ترور به معنی «احساس ترس»
است و در لغت به معنای «ایجاد رعب و هراس در بین مردم» و یا مرعوب ساختن دیگران می باشد .اشمید
تروریسم را «دکترین اثربخش تولید وحشت» تعریف کرده که از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی صرف نظر
از محدودیتهای قانونی و اخالقی اعمال میشود ) .(Schmid, 2011: 86-88در تعریف این مفهوم گفته
شده «تروریسم عبارت است از هرگونه کاربرد غیرقانونی و سازماندهی شده زور یا خشونت بر ضد اشخاص
و اموال به قصد ترساندن یا وادار کردن شهروندان یا دولتها به انجام کاری در راستای یک هدف سیاسی یا
اجتماعی خاص».
تروریسم تهدید به خشونت و یا استفاده از آن است که بهعنوان یک روش و استراتژی تهاجمی برای
دستیابی به اهداف مورد نظر و تعیین شده بکار برده میشود .خشونت نیز متناسب با شرایط تاریخی ،جغرافیایی،
سیاسی و اجتماعی به گونه هایی متفاوت به کار گرفته میشود (کدخدایی.)00 :0895 ،
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تروریسم توسل به خشونت برای اهداف سیاسی یا اجبار حکومت به انجام فعل یا ترک فعلی است که به
این وسیله در بین مردم تولید وحشت میکند .اقدامات تروریستی ممکن است برای رسیدن به اهداف سیاسی
یا مذهبی انجام شود و یا ممکن است بر اساس کسب منافع شخصی صورت گیرد .تروریسم فرآیند اعمال زور
است که در آن زور مهلک نابهنجار علیه یک قربانی سمبلیک برای تاثیرگذاری بر اراده موجودیت هدف بکار
می رود.
برخی اعتقاد دارند که هر نوع توسل و استفاده از ترور یا خشونت و اقدام های محرمانه ای که از سوی
یک گروه سازمان یافته علیه افراد یا اموال آنها ،یا تهدید غیرقانونی به استفاده از این روش ها با هدف مرعوب
کردن دولتها یا ملتها که شدیدا موجب سلب امنیت و آسایش عمومی است و برخی دیگر بیان می دارند که
یک شیوه مبارزه به قصد ایجاد وحشت صورت می گیرد نه برای نابودی افراد ،لذا تروریسم گونه ای از
خشونت است که توام با استفاده سیستماتیک یا توسط به قتل ،جرح و خرابکاری برای تهدید یا ترساندن گروه
مورد نظر که وسیع تر از قربانیان آنی جرم می باشند و یا به منظور ایجاد جو رعب و هراس صورت می گیرد
(لینکتر.)3 :0832 ،
در یک جمعبندی کلی ،اشمید از دو نوع تروریسم سخن میگوید؛ تروریسم دولتی که با هدف حفظ و
توسعه قدرت دولتها در قبال مخالفان انجام میپذیرد .ویژگی های این نوع تروریسم عبارتند از :اقدامات
سیاسی دولت برای سرکوب مخالفان داخلی ،انجام عملیات برون مرزی برای حذف فیزیکی مخالفان ،حمایت
از جنگهای منطقهای ،کمک به کودتاگران برای ساقطسازی حکومت کشورهای دیگر ،اشغال نظامی یک
کشور و تالش برای گسترش سالح های کشتار جمعی ) .(Flores, 2016تروریسم غیردولتی نیز شامل اقدامات
خشونتبار می شود که توسط گروههای سیاسی خارج از حاکمیت دولتها با انگیزه سیاسی و با هدف ارعاب
توسط عامالن غیردولتی صورت میپذیرد .در اینجا قربانیان تروریسم شهروندان هستند و هدف از اعمال ترور
کسب نتیجه قدرتطلبانه و ایجاد تأثیرات اجتماعی است ) .(Walter, 2005: 3شکلگیری تروریسم جدید
موسوم به پادتروریسم و ظهور گروههایی مانند القاعده ،طالبان و داعش را تا حد زیادی محصول این گونه
فرآیندها دانست.
مدل مفهومی نسبت میان بحرانهای ژئوپلیتیک جهان اسالم و بازتولید تروریسم
بحرانهای ژئوپلیتیکی
(عراق ،سوریه)

سیاساتهای تهاجمی قدرتهای
فرامنطقهای
(جنگهای آمرانه)
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-9دیرینهشناسی و زمینهشناسی بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسالم
دیرینهشناسی و زمیتهشناسی ظهور پدیدههای سیاسی ،اجتماعی نوعی رویکرد تعلیلی است که از
تقلیلگرایی و تحلیل تکعلتی اجتناب میورزد .در این قسمت بحرانهای ژئوپلیتکی در جهان اسالم در دو
سطح درونمنطقهای (درون زا) و برونمنطقهای (برون زا) بررسی میشوند.
 -5-4بسترهای درونزا
شکافهای ساختاری :شکافهای ساختاری در جهان اسالم معلول روندهای واکنشی طبیعی در سطح
منطقهای است که عمدتأ معطوف ،نه محدود ،به کنشگران دولتی است .از آنجا که جوامع و مناطق اسالمی
فاقد جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه میباشند ،از این رو ،کنشگران غیردولتی در قالب گروههای تکفیری و
تروریستی تعین مییابند و به همین دلیل هم ورود آنها به پویشهای منطقهای از خصائل اخاللآفرین و بحرانزا
در این حوزهها برخوردار بوده و به بروز شکافهای ساختاری در جهان اسالم منجر شدهاند مهمترین این
شکافها عبارتند:
الف) محلیگرایی در برابر جهانیسازی:
جهانی شدن فرایندیست که از یک سو به افزایش تعامل و تعاطی بیناتمدنی و از سوی دیگر به افزایش
شکاف و گسست بیناتمدنی منجر شده است ) .(Huntington, 1993: 25وجه دوم این روند همان است
که یکسویه تلقی میگردد و پروژهای از پیش طراحی شده و در راستای تسطیح فرهنگی جهان و جهانی سازی
قلمداد میشود .این روند نیز از یک سو با هدف همگونسازی فرهنگی جهان به عامگرایی فرهنگی میانجامد
و از سوی دیگر به شکلی متناقضگونه با برانگیختن هویتهای محلی به خاصگرایی فرهنگی و مقاومت در
برابر امواج جهانیساز منتهی میگردد .بر این اساس ،تالشهای هویتیابانه جوامع و ملل بر مبنای عوامل
دینی ،مذهبی ،قومی و ملی واکنشی خاصگرا در برابر امواج جهانی میباشد).(Castells, 1997: 12-15
بر این اساس ،بخشی از زمینههای ظهور و گسترش جریانهای افراطی و تروریستی در جهان اسالم و
مشخصا در منطقه خاورمیانه را باید در واکنش محلیگرایانه آنها را در قالب دینگرایی و مذهبگرایی در برابر
جهانی شدن و جهانیسازی جستجو کرد .هدف غایی نیز معطوف به رهایی از محدودیتهای نظام سرمایهداری
و نظام سلطهای است که کارگزار اصلی آن دولتها و ملتهای غربیاند.
هرگاه نیروهای گریز از مرکز و آشوب ساز ،نظام سرمایهداری را به چالش بکشند ،با واکنش گفتمانی و
راهبردی از سوی نظام سلطه مواجه خواهند شد .چالش زمانی رخ مینماید که نیروهای سیاسی و اقتصادی
مسلط در نظام بینالملل دیگر قادر به کنترل راهبردهای امنیتی نباشند .در عصر جهانی شدن ،شاخصهای
ناامنی جدید بر اساس نشانههایی از خشونت و ناشکیبایی هویتی شکل میگیرند و خشونتها در دوران جدید
در قالب بنیادگرایی دینی و تروریسم بروز میکنند(متقی )09 :0892 :که گرانیگاه اصلی آن را در شرایط موجود
جهان اسالم و منطقه خاورمیانه به عنوان بحرانخیزترین کانون جهان تشکیل میدهد.
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ب) موازنهگرایی در برابر ضدموازنهگرایی
از ویژگیهای ساختاری منطقه خاورمیانه قطبیت آن و سیاستهای موازنهگرای کشورهای منطقه است.
این سیاستها یا در راستای حفظ موازنه موجود منطقهای بوده و یا معطوف به برهم زدن موازنه موجود و یا
موازنه نوظهور (ضدموازنهگرایی) با هدف درافکندن نظم نوین منطقهای بوده است .به طور سنتی کنشگران
اصلی و تشکیلدهنده قطبیت منطقهای دولتها به ویژه دولتهای قدرتمند منطقه بودهاند .اما ظهور کنشگران
غیردولتی در قالب گروههای تروریستی و ورود آنها به پویشهای منطقهای خاورمیانه به بروز بحرانهای
ژئوپلیتیکی انجامیده و ساختار منطقه را دچار تغییرات بیثباتساز کرده است .شیوع و گسترش جنگهای
نیابتی در میان کشورهای مسلمان تا حد زیادی معلول کنشگری اخاللآفرین گروههای تروریستی نظیر داعش
میباشد.
دهه اول قرن  20همراه با تغییراتی در نظم جهانی تحت رهبری ایاالت متحده بود .از حادثه  00سپتامبر به
بعد و متعاقبأ لشکرکشی ایاالت متحده به خاورمیانه و ساقطسازی رژیم طالبان در افغانستان و سپس صدام
حسین در عراق ،نقشه سیاسی خاورمیانه تغییر کرد و باعث بازتعریف معادالت سیاسی در این منطقه شد؛ به
گونهای که میتوان گفت خاورمیانه قبل از  2558با خاورمیانه پس از آن ،تغییرات زیادی کرده است و میتوان
از عنوان «خاورمیانه جدید» در این دوران نام برد .از این تاریخ به بعد ،رقابت گسترده عربستان با ایران در
سطح منطقه شروع شد .جنگ  88روزه نقطه اوج این رقابتها بود).(Valbjorn, 2011: 2-4

در این دوران ظهور گروههای تروریستی مانند داعش با حمایت برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان
همراه شد که این سیاست حمایتگرانه سعودیها را میتوان معلول محاسبات و تحلیلهای آنها از شرایط
متحول منطقه دانست .با سقوط صدام در عراق و قدرتیابی شیعیان در این کشور نقطه عطفی در روند تحوالت
و پویشهای جهان عرب رخ داد که در نتیجه آن تصویر و دورنمایی قدرتمندانه از ایران ترسیم کرد .ارتقای
ایران در ساختار موازنه منطقهای به هیچ عنوان مطلوب و دلخواه عربستان نبوده است و از این رو ،سیاست
ضدموازنهگرایی در دستورکار سعودیها واقع شد تا از این طریق قدرت در حال ظهور ایران مهار شده و در
سلسله مراتب قدرت به صعود نرسد .در واقع ،برخی کشورهای منطقه تالش میکنند تا با افزایش سهم اعراب
سنی در ساختار قدرت ،از گسترش نفوذ و قدرت گروههای شیعی جلوگیری کنند و در این راستا تسهیل
شرایط برای بیثباتی و ناامنی بیشتر در کشورهای بحرانزده مانند عراق ،سوریه و یمن را در دستورکار سیاست
خارجی خود خود قرار دادهاند .ورود بخشی از شورشیان سنی از کشورهای عربی و همچنین حمایت
مالیـتسلیحاتی از شورشیان در عراق و سوریه بخشی از اقدامات بیثباتکننده و بحرانزای این کشورهاست
که چالشهای پیشروی دولت عراق را دوچندان میسازد ).(Cordesman, 2010:3-11
بر اساس چنین رهیافت بدبینانه رئالیستی بوده که ریاض همراهی و همنوایی با جریانهای تروریستی در
منطقه را آغاز کرد و در سایه تفکر سلفی -وهابی تقویت آنها را وجهه همت خود قرار داد .شروع بحران سوریه
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و استمرار آن ،فصل جدیدی در رقابتهای موازنهگرا  /ضدموازنهگرای منطقهای میان ایران و عربستان محسوب
میشود .اما روند تحوالت به سمتی میل یافت که سیاستهای ضدایرانی و ضدسوری سعودیها به نتایج مورد
انتظار منتهی نگشت و نهایتا با ناکامی جبهه عربی -غربی در سرنگونسازی نظام سیاسی حاکم در سوریه،
صحنه رقابت به نفع ایران ارزیابی و تحلیل شد ،نتیجهای که طبعا مطلوب عربستان و سایر بازیگران مخالف
نظام سیاسی سوریه و رقیب ایران نمیباشد .از این روست که بار دیگر عراق به صحنهای برای رقابتگری و
اجرای سیاست ضدموازنهساز علیه ایران تبدیل شد.
بنابراین ،یکی از مولفههای مهمی که در افزایش توان و نقشآفرینی گروههای تروریستی در منطقه نقش
داشته است ،نقش کنشگران غیردولتی در اجرای جنگهای نیابتی ،برجستهتر از گذشته شده است .در چنین
شرایطی ،کنشگران غیردولتی با اتخاذ شیوههای خاص و منحصربهفرد در جنگ ،ارتشهای کالسیک را در
مقابله با خود به چالش کشیدهاند که با تکیه بر اصول و شیوههای تروریستی صورت میگیرد .درگیریهای
فرادولتی ،عمدتا و کنشگران غیردولتی با توجه به عوامل انگیزشی قوی و گرایشها و تعصبات قومی و مذهبی
شدیدی که دارند و با عنایت به ماهیت سیال و منعطف خود ،ماهیتی فراملی و فرامنطقهای پیدا میکنند
(گادسون.)085: 0836 ،
گسترش اختالفات و رقابتهای بین بازیگران منطقهای در چند سال گذشته ،نتیجه بحرانهای جدید
منطقهای از جمله در عراق ،سوریه ،مصر ،بحرین و سایر کشورهای عربی محسوب میشود .این بحرانها باعث
افزایش اختالفات و رقابت بین بازیگران منطقهای مانند ایران با عربستان سعودی و قطر شد و تالش برخی از
بازیگران عربی برای بهرهگیری از گروههایی مانند داعش ،برای پیشبرد اهداف و سیاستهای خود در منطقه
را در پی داشت .عربستان سعودی و قطر عالوه بر اینکه از گروههای مخالف در سوریه برای رسیدن به سیاست
تغییر رژیم در این کشور استفاده میکنند ،سعی دارند با حمایت از داعش از این گروه برای تغییر شرایط در
عراق نیز استفاده کنند .همچنین گزارشها و شواهد مختلف حاکی از آن است که سعودیها و قطریها به
حمایتهای مختلف مالی از داعش در سالهای اخیر مبادرت کرده و این حمایتها به خصوص با توجه به
ناکامی سیاست تغییر رژیم در سوریه ابعاد جدیتری به خود گرفته است .حتی فراتر از حمایتهای مالی،
برخی از گزارشها به حمایت دستگاههای اطالعاتی این کشورها برای فراهم ساختن آموزشهای الزم برای
نیروهای داعش اشاره میکنند (اسدی.)55 :0898 ،
اتخاذ سیاستهای حمایتگرانه توسط این کشورها از گروههای شبهنظامی تروریستی در سالهای اخیر با
هدف ضدموازنهسازی در برابر ایران صورت پذیرفته که نتیجه آن وقوع و استمرار بحرانها و جنگهای نیابتی
است ،همانند آنچه در سوریه و یمن اتفاق افتاده و در جریان است .درواقع ،این سیاست به جنگ موسوم به
جنگ سرد ایران-عربستان منجر شده است که در آن کنشگران افراطی و خشونتورز همانند داعش به نیابت
از کنشگران دولتی نقش آشوبساز در نظام منطقهای و بینالمللی ایفا میکنند.
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شکافهای تاریخی
شکافهای تاریخی در جهان اسالم معلول انحراف روندها و رویههای منطقهای از مسیر طبیعی است که
اساسأ و عمدتأ تحت تأثیر مداخالت فرامنطقهای به شکل سنتی ظهور و گسترش یافتهاند .مهمترین این
شکافها عبارتند:
الف) شکاف مذهبی شیعه /سنی:
سیمای فرهنگی خاورمیانه به دین اسالم و گرایشات مذهبی آن مزین گشته است که ماهیتأ و اساسأ منبع
بالقوه قدرت کشورها و جوامع اسالمی است .اما این ویژگی ساختاری فرهنگی ،تحت تأثیر تحوالت محیطی
در درازای تاریخ از خصلت اصلی خود دور افتاده و به دستمایه جدایی و انفکاک تبدیل گشته است .در این
معنا علیرغم مسلمان بودن اکثریت جمعیت منطقه ،اما خاورمیانه نظارهگر بیشترین بحرانها و جنگها بوده
است .ذهنیت و ادراک عمومی حاکم بر این منطقه در هیچ برههای از تاریخ همانند امروز مستعد بسیج فرقهمحور
نبوده است .یکی از پویشهای مهم منطقهای تبدیل تفاوتهای مذهبی به اختالفات مذهبی و سپس در یک
سیر تصاعدیابنده به مناقشات و تعارضات فرقهای بوده است ،روندی که طی چند سال گذشته شدت بیشتری
یافته و زمینههای گسترش گروههای تروریستی تحت لوای اندیشه سلفی را فراهم ساخته است.
در واقع ،ظهور و پروبال گرفتن این گروهها و جریانهای افراطی معلول وجود بسترهای اختالفزای
تاریخی در منطقه و میان جوامع و ملل اسالمی است و در عین حال این گروهها نیز به نوبه خود عامل مهمی
در گسترش اختالفات مذهبی و تبدیل آنها به تعارضات فرقهای میان مسلمانان گشته است .راهبرد این گروهها
در قالب تالش برای هویتسازی جمعی سلفی-سنی در برابر هویت شیعی است .بخش مهمی از سیاست
هویتی گروههای تروریستی مانند داعش در برابر شیعیان و مشخصأ ایران ناظر به فرایندی است که آنها با
استفاده از آشفتگی معنایی و مفهومی امروزی واژه سنی که تقریبا به معنای غیرشیعه اطالق می گردد ،به
شکلگیری گرایشات سلفی به عنوان هویت خودی کمک کرده و نوعی هویت جمعی به آنها عرضه می دارد.
آنها این هویت جمعی را در مقابل هویت شیعی بازتولید کرده و در این راستا تالش مضاعفی را برای
یکسانانگاری رفتاری و هنجاری در جامعه اهل تسنن در مقابل تشیع به انجام میرسانند .از این رو ،میتوان
گفت که تبلیغ و رواج نگرش سلفیگری در منطقه ،همکاریها و روابط نزدیک سیاست خارجی ایران با
شیعیان و به ویژه جریانهای سنی مذهب را نیز با دشواری مواجه میسازد .زیرا سلفیها با تفسیر مذهبی و
فرقهای از رویدادهای سیاسی منطقهای بر داوری و برداشت اهل سنت منطقه تاثیر گذاشته و در تعریف آنها از
خود و دیگران موثر واقع میشوند (سقاف.)05 :0835 ،
برخالف سازمان القاعده که دشمن اصلی خود را غرب اعالم میکند ،داعشیها که از انشعابات سازمان
القاعده هستند ،عالوه بر اعالم خصومت و دشمنی با غرب ،دشمن اصلی خود را شیعیان اعالم میکنند .دشمنی
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آنها با ایران نیز بسیار بارز است تا جایی که ارتش عراق را «جیش الصفویه» مینامند؛ یعنی آنها را فاقد هویت
عرب میدانند (زارعان.)35 :0898 ،
بنابراین ،اصلیترین ویژگی فکری و عملی جریانهای افراطی و تروریستی ،فرقهگرایی به معنای تعارض
فرقهها یا ضدیت فرقهای است که خود منبع تنش و بحران سیاسی ،اجتماعی به شمار میرود .گروههای
تندروی تروریستی در این راستا عالوه بر تالش برای ایجاد جنگ داخلی با توسل به حربه تکفیر ،به مبارزه با
تمامی مذاهب و فرقههای اسالمی غیر از خود میپردازند و به جز خویش ،سایر گروهها را یکسره باطل و کافر
و ریختن خون آنان را واجب میدانند .آنها شیعیان را نیز رافضی و کافر میپندارند و از وجوب جهاد علیه
رافضیهای کافر شیعی و مجوسهای صفوی سخن به میان میآورند .در این میان ،ایران به عنوان جامعهای
مسلمان با اکثریت شیعه و صاحب ایدئولوژی شیعی و تحت حاکمیت حکومت شیعی مهمترین آماج جریانهای
تروریستی است که البته با سیاست ایرانهراسی و شیعیهراسی بسیاری از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز
همگام و همراه میباشد.
ب) گفتمان مقاومت /گفتمان تکفیری:
گروههای ترویستی با اتخاذ اقدامات خشونتبار نظامی و در نهایت تأسیس دارالخالفه اسالمی ،نسخه
جدیدی از اسالمگرایی سیاسی ارائه کردهاند .در همین راستا ،داعش خود را بنیانگذار خالفت معرفی میکند
و داعیه رهبری مسلمین جهان و مقابله با استیالی کفار بر مسلمانان را دارد ،اما کنش سیاسی این گروه در
مسائل مهم منطقهای نظیر جنگ  00روزه غزه ،سند محکمی در بطالن ادعاهای آنها است.
میتوان گفت ظهور داعش و گروههای تکفیری نظیر آن میتواند چهره گروهها ،جنبشها ،سازمانها و
جریانهای اسالمی را که در چارچوب محور مقاومت تعریف میشوند و حرکت در مدار اسالم را مبنای عمل
خویش قرار داده و مفاهیمی مثل مقاومت و جهاد در مقابل اشغالگران و متجاوزان ،چارچوب اصلی گفتمان
آنها را تشکیل میدهد ،مخدوش کند .پس از واقعۀ  00سپتامبر ،آریل شارون تشکیالت خودگردان فلسطین و
یاسر عرفات را به القاعده و بنالدن تشبیه کرد و اسرائیل با استفاده از این شبیهسازی اعمال جنگ نابرابری را
علیه فلسطینیها راه انداخت (رضوی .)0898 ،شیوه عمل تکفیریهای تروریست مانند داعش و استناد و
تمسک سطحی این گروه به اسال م و توجیه اعمال غیرقابل پذیرش خود به نام اسالم ،در نهایت به ضرر تمام
جریانهای اسالمی تمام خواهد شد .محور ضد مقاومت قصد دارد با مهندسی معکوس و بدیلسازی جنبشهای
مقاومت نظیر حزباهلل ،با محور مقاومت مقابله کند (امیرعبداللهیان.)0898 ،
محور مقاومت تحت هدایت جمهوری اسالمی ایران ،دو شاخص و ویژگی مهم دارد :مقاومت در مقابل
نظام سلطه و مقاومت در مقابل اسرائیل .این دو شاخص مهم که از ارکان گفتمان انقالب اسالمی هستند ،پس
از پیروزی انقالب اسالمی ،زمینه ایجاد جبهه گستردهای از ملتهای مسلمان منطقه در قالب محور مقاومت
فراهم شد و از آن زمان تا کنون ،منطقه شاهد پیروزیهای متعدد ملتهای مسلمان منطقه در جنگهای نظامی
459

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

و تحریمهای اقتصادی و فشارهای سیاسی ناشی از اقدامات نظام سلطه بوده است .اما در حال حاضر گروههایی
نظیر داعش در تقابل با محور مقاومت ،موجبات فرسایش و اتالف انرژی آن را فراهم آوردهاند .اقدامات نظامی
و خشونتبار داعش در سوریه و عراق و آشوبآفرینی در لبنان و تهدید مداوم ایران ،جز آنکه منافع محور
سازش را تأمین کند ،نتیجۀ دیگری نخواهد داشت .تمرکز فعالیت داعش در کشورهای عضو محور مقاومت و
بیتوجهی به سایر کشورهای اسالمی که ساختارهای سیاسی نامشروع و پیوند عمیق با دشمنان اسالم دارند و
در اولویت نبودن مبارزه با اسرائیل برای این گروه ،هدف اصلی و پنهان داعش در مقابله با گفتمان مقاومت را
آشکار میکند .بنابراین میتوان داعش را اهرم فشار آمریکا و کشورهای مخالف محور مقاومت در منطقه در
نظر گرفت (زارعان )30 :0898 ،و بحرانآفرینیهای منطقهای نیز با هدف محدودسازی گفتمان مقاومت و
کارگزاران آن صورت میگیرد.
 -4-4عوامل برونزا؛ الگوهای رفتاری قدرتهای بزرگ
بحـرانهای ژئوپلیتک موقعیتهایـی هستند که در آن نسـبت به اررزشهای بنیادین بازیگران دارای وزن
ژئوپلیتیک تهدید جدی صورت گرفته و احتمال کاربرد زور و خشـونت وجود دارد .در این موقعیت که موجب
شکلگیری بحرانهای مـنطقهای مـیشـود ،همـواره قدرتهای بزرگ بهعنوان حامی یکی از طرفین درگیر
حضـور دارنـد .تحت تاثیر سیاستهای غرب امروز ترور و ناامنی به پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا تبدیل
شده و تروریستها و اقدامات تروریستی آنها به ابزار سیاستهای غرب بدل شدهاند .چشمانداز صلح و ثبات
این منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید میکند .همه
این مصائب ،ورای موجودیت گروه تروریستی داعش ،ریشه در سیاست تروریستزای کشورهای غربی دارد.
در دیرینهشناسی موضوع میتوان به تحوالت ساختاری دهه آخر قرن بیستم بازگشت .با فروپاشی کمونیسم

و رفع خطر آن برای غرب ٬آمریکا تالش گستردهای برای طرح اسالم و بنیادگرایی اسالمی به عنوان تهدیدی
فزاینده علیه منافع کشورهای غرب در دستورکار قرار داد .بر این اساس ،بسیاری از افراد در جوامع غربی
ترغیب شدند تا باور کنند بنیادگرایی دینی بهویژه بنیادگرایی اسالمی ،جایگزین مارکسیسم به عنوان خطر اصلی
برای نظم جهانی شده است .از این رو ،با پایان یافتن عصر جنگ سرد ،ایده برخورد تمدنها در سطح جهان
مطرح شد و اسالم به عنوان اصلیترین چالش پیش روی غرب شناخته شد.
تالش غرب برای مترادف گرفتن اسالم با تروریسم ،تالشی است برای منحرف کردن افکار عمومی جهان
از توجه به افراطگرایی رو به رشد در جهان غرب و شکلی از تروریسم که از آن تحت عنوان تروریسم غربی
یاد میشود .تحت تاثیر سیاستهای غرب امروز ترور و ناامنی به پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا تبدیل شده
و تروریستها و اقدامات تروریستی آنها به ابزار سیاستهای غرب بدل شدهاند (م.ک :.اسپوزیتو.)0834 ،
چشم انداز صلح و ثبات این منطقه تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید میکند .در
شناخت زمینههای بروز بحرانهای ژئوپلیتیک جهان اسالم بهعنوان محصول شیوع گروههای تکفیری و
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تروریستی ،در زمینه درگیری و مداخله قدرتهـای بـزرگ در این بحـرانها میتوان چند الگوی رفتاری تصور
نمود:
الگوی رفتاری تهاجمی؛ جنگهای آمرانه و بحرانها
در این الگوی رفتاری ،یک ابرقدرت در ح صول به اهـداف خـود مـبادرت بـه اسـتفاده از تهدید و در
نهایت زور علیه منافع امنیتی و استراتژیک ابرقدرت دیگر مینماید .منطق حاکم بر این الگوی رفتاری ،که به
موجب آن ابـزارها و رویـههـای روانشـناختی و دیپلماتـیک کـنار گذاشـته میشود« ،منطق میلیتاریسـم»
اسـت .در ایـن حالـت کـنش سیاسـی بازیگران متأثر از عزم و اراده تصـمیمگیرندگان میباشد .تالش
قدرتهای بزرگ در مراحل مختلف تاریخ برای پی افکـندن هژمونی در نظام بینالملل نمونههایی از این
الگوی رفتاری است ) .(Miller, 1996: 308تهاجمات عراق علیه ایران در  0935و کویـت در  ،0995حمالت
امریکا به افغانستان و عراق در  2550و  ،2558در سـطح مـنطقهای برای ایجاد هژمونی از جمله مثالهای عینی
ایـن الگـوی رفـتاری مـیباشـد .بدیهی است که رفتار تهاجمی همواره در راستای تغییر وضع موجود انجام
میپذیرد.
الگوهای جدید در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا در قالب مداخلهگرایی ،هژمونیکگرایی،
یکجانبهگرایی ،مبارزه با تروریسم و جنگ پیشدستانه تعریف میشود .نمونه عینی و جدید این الگوی رفتاری

به سیاستهای تهاجمی امریکا پس از  00سپتامبر بازمیگردد .همانگونه که گفته شد امریکا پس از تغییرا
ساختار دوقطبی نظام بین الملل به یک تهدید اقناعکننده به عنوان منبعی معنابخش برای سیاست خارجی و
امنیتی خود نیاز داشت .حمالت تروریستی  00سپتامبر دستمایه الزم را برای مداخله مستقیم امریکا در منطقه
ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاورمیانه فراهم ساخت .این کشور در مقام واکنش دست به عملیات نظامی
ابتدا در افغانستان و سپس در عراق زد تا با ساقطسازی رژیمهای حاکم بر این کشورها زمینههای ارتزاق
تحرکات تروریستی خشکانده شود .این در حالی است که روند بعدی تحوالت نشان میدهد امریکا برای
مدیریت یک بحران مبادرت به جنگ و در نتیجه خلق بحران جدیدی کرد.
امریکا جنگ را به عنوان راهحل نهایی مدیریت بحران تروریسم برآمده از جهان اسالم برگزید ،اما از عهده
مدیریت بحران پس از جنگ برنیامد و این بحران جدید خود هم معلول سیاستهای تهاجمی امریکا است و
هم عامل استمرار این سیاست ها .به بیانی ،امریکا به منظور مقابله با تهدید تروریسم راهبرد تهاجمی را برگزید
و این در حالی است که برخی تحلیلگران مانند محمد ایوب هشدار داده بودند که این راهبرد گزینشی و
دوگانه نه تنها در نابودی خشونت و افراطگرایی گروههای تروریستی موفق نخواهد شد ،بلکه با نقض غرض
اولیه خود به تولید و بازتولید نوع جدیدی از تروریسم در منطقه منجر خواهد شد ،نوع جدیدی که پادتروریسم
نامیده شده است ) .(Ayoob: 2003: 30نگاهی اجمالی به روند ظهور و رشد گروههایی مانند داعش به
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وضوح حکایت از انشعاب آن از پویشهای منطقهای دارد که برآیند جنگهای آمرانه امریکا طی دو دهه قبل
به شمار میآید.
الگوی رفتاری بیپروا؛ بحرانها و جنگهای ناخواسته
رفتار بیپروا و مبتنی بر بیباکی قدرتهای بزرگ ،جنگهای ناخواسته را در پی دارد .برعکس جنگهای
ارادی منبعث از رفتارهای تهاجمی یک قدرت بزرگ ،جنگهای ناخواسته رویاروییهای نظامی هسـتند کـه
هـیچکدام از طرفیـن درگـیر انـتظار وقوع آن را ندارند .در این شرایط علـیرغم عـدم انـتظار و تمـایل،
ممکـن اسـت میان قدرتهای طرفدار وضع موجود جـنگ روی دهـد .گاهـی قدرتهـای درگـیر ،برحسـب
رفتار بیپروا اهداف محـدودی را پیگـیری مـیکنند ،اما با گذر زمان و تشدید خصومت اهداف گسترش پـیدا
کـرده و بهصورت تصاعدی زمینه برای خشونت بیشتر فراهم میگردد .این الگوی رفـتاری بـه لحـاظ اسـتفاده
سریع از زور به الگوی رفتار تهاجمی نزدیک است .با ایـن حال تفاوت اساسی میان این دو الگو در آن است
که رفتار تهاجمی آگاهانه زمینه را بـرای جـنگ فـراهم مـیکـند ،در حالـی که رفـتار بیپروا ناشی از ادراک
نادرسـت از تـوازن مـنافع ،بـرآورد غلـط از راهحلها و محاسبه نادرست تواناییهای رقیـب اسـت .در الگـوی
رفـتار بیپروا قدرتهای بزرگ به موقعیت و منافع متحدیـن کوچـک خـود توجـه نمـیکنـند ،بهعالوه در
این شرایط قدرتهای بزرگ هـیچگونه تمایـزی بین متحدین کلیدی و حاشیهای ،بین موقعیتهای تهدیدکننده
بقـاء رژیـمهـای دوسـت و تهدیدهـای بیاهمیت و سرانجام بین موضعگیریهای دفاعـی و سیاسـتهای
توسـعهطلـبانه متحدین کوچکتر قائل نیستند .جنگ جهانی اول ،جـنگ کریمه و جنگ شش روزه اعراب و
اسرائیل نمونههای مشخصی از این الگوی رفتاری محسوب میشوند ).(Miller, 1996: 309
در این الگوی رفتاری امریکا به گونهای آگاهانه راهبرد مقابله با ترویسم را در قالب تهاجم مستقیم و آمرانه
به کشورهای اسالمی نظیر افغانستان و عراق و مداخله در بحران سوریه برگزید .این الگوی جنگی خود به
تکوین تروریسم دیگری با خشونتورزی بیشتر ،و در نتیجه به ظهور بحران و جنگ دیگری منجر شد که
مرزهای منطقه خاورمیانه را درنوردید و ابعاد جهانی یافت ،به گونهای که این تروریسم نوپدید جوامع غربی
را نیز نشانه رفته و به تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است .به عبارت دیگر ،جنگ آگاهانه
امریکا در مقابله با تروریسم به وقوع بحرانها و جنگهای ناخواسته انجامید.
از لوازم تفکر استراتژیک جنگی ،پیشبینی و تدبیر فضای التهاب و بحرانی پس از جنگ میباشد .این در
حالی است که امریکا به منظور مدیریت بحران تروریسم الگوی رفتاری تهاجمی را در پیش گرفت که محصول
آن وقوع بحران پساجنگ بوده است .عدم آمادگی در برخورد با بحران های پساجنگ و سوءمدیریت این
بحرانها خود به شیوع جنگهای جدید با ماهیت و شکل نوین انجامید .در واقع ،موج دوم جنگهای تروریستی
که پس از تهاجمات برنامهریزی شده امریکا در خاورمیانه به راه افتاده ،پیامد ناخواسته این سیاستهای تهاجمی
است .به بیانی ،الگوی رفتاری تهاجمی امریکا ،ناتوانی آن در مدیریت بحران های پساجنگ و درنتیجه تصاعد
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این بحران ها تا آستانه وقوع جنگهای ناخواسته در کشورهای اسالمی نظیر عراق و سوریه بوده است که
دیگر ضرورتأ کنترل آن برای استراتژیستهای امریکایی به سادگی امکانپذیر نمیباشد.
-2دیرینهشناسی افراطگرایی و تروریسم در مناطق اسالمی
در تاریخ معاصر جوامع و کشورهای اسالمی خاورمیانه کانون اصلی افراطگرایی و تحرکات تروریستی
بودهاند .دیرینهشناسی و ریشهیابی این پدیدههای خشونتبار به ورود بازیگران فرامنطقهای تحت عنوان
قدرتهای استعماری به منطقه بازمیگردد .از این روست که تروریسم در مناطق اسالمی فارغ از بسترهای
درونزا ،اقدامی واکنشی در برابر زیادهخواهیها و بهرهبرداریهای قدرتهای غربی محسوب میشود .عالوه
بر این ،با توجه به تبعیت سیاست قدرتهای بزرگ از شرایط ساختاری نظام بینالملل ،فروپاشی ساختار
دوقطبی پساجنگ سرد نقطه عطفی در روند سیاستهای قدرتهای بزرگ و درنتیجه در روند تحوالت و
پویشهای منطقهای بوده است.
 -5-9امریکا و سیاست یکسانانگاری تروریسم و بنیادگرایی اسالمی در دوران پساجنگ سرد
با تحول ساختار نظام بینالملل پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،سیاست خارجی و امنیتی امریکا در قالب
دکترین نظم نوین جهانی میل بهسوی هژمونیسم یافت و بر این اساس ،مداخلهگرایی را به عنوان رکن سیاست
هژمونیکگرایی برگزید .از آنجا که مداخالت خارجی همواره نیازمند مبانی اقناعی و توجیهی میباشند ،در
شرایط نبود تهدید پس از جنگ سرد ،اسالم و بنیادگرایی اسالمی به منزله منبع اصلی تهدید و ناامنی تعریف
شد .در این راستا ،یکسانانگاری تروریسم و بنیادگرایی اسالمی به دستمایه اصلی سیاست مداخلهگرایانه امریکا
در مناطق و کشورهای اسالمی تبدیل شد.
سیاست مداخلهگرایی از جانب قدرتهای بزرگ معموأل برای نیل به اهداف استراتژیک خاص انجام
میپذیرد .در همین راستا ،اهادف استراتژی امــنیت ملی امریکا بعد از جنگ سرد را میتوان حفظ امنیت آمریکا
از طریق قابلیــت و نیـروی نظامی ،ارتقاء قابلیت و توانمندی اقتصادی و ارتقاء دمــوکراسی در سایــر
حوزههای جغــرافیایی دانست )  .(Hansen, 2000 : 83 -6هر یک از اهداف یاد شده ،زمینـههای الزم
برای حداکثرسازی مداخلهگرایی را فراهم میسازد .بهطور کلی ،ساختار دفاعی و همچنین نظام امنیتی آمــریکا
بر ضرورت مداخلهگرایی تاکید دارد ،حتی اگر فضای بینالمللی در شرایط آرامـش ،ثبـات و تعادل نیز قرار
داشـته باشد ،مداخلهگرایی امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
آمریکاییها اسالم ستیزهجو را به عنوان نماد تروریسم معرفی کردند .اقداماتی که در جنگ علیه طالبان
و القاعده سازماندهی نمودند را میتوان در این ارتباط مورد مالحظه قرار داد .در چنین روندی ،تروریسم به
عنوان دشمن جدید آمریکا تلقی میشد .بــه طور کلی ،جنگ تازه بین اسالم مبــارز و آمریکا شباهت بسیاری
با دوران جــنگ سـرد داشت .دشــمنی بـا مــسلمانان ،آمریکاییها را تشویق میکند تــا هــویت خــود را
به لــحاظ ســیاسی و آرمــانی تعریف نمایند (هانتینگتون  .)490 : 0834اما از سویی ،دکترین مبارزه با
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تروریسم به دلیل اینکه با سرشت سیاست خارجی یک دولت-ملت مشخص ،یعنی ایاالت متحده امریکا ،به
هم آمیخته بود ،طبعا قابلیت اقناعکنندگی و توان عملیاتی کمتری داشت.
در این میان ،ظهور القاعده و عملیات آنها علیه نیروهای آمریکایی در دهه  0995خطر تروریسم را بیش از
پیش به بخشی از گفتمان امنیت ملی آمریکا تبدیل نمود (مشیرزاده .)050 : 0836 ،این گروه افراطی که اساسأ
ریشه در سیاستهای حمایت گرانه امریکا در دوران جنگ سرد داشته است ،حال با ایجاد خالء ژئوپلیتیک بر
پایه دکترینی جدید اهدافی متفاوت و با برد کالن برای خود تعریف کرد .این هویتیابی جدید که بر پایههای
افراطی و ساختارشکنانه مبتنی بود در تعارض آشکار با دکترین نظم نوین جهانی امریکا قرار گرفته بود .از این
رو ،مبارزه با تروریسم را میتوان به عنوان یکی از اصلیترین دالهای گفتمانی آمریکا در حوزههای سیاست
خارجی دانست که در آن اسالمگرایی مترادف با تروریسم تلقی شد.
سیاست جنگ سرد امریکا در قالب موازنهگرایی پیش از این زمینههای بیثباتی و بحرانآفرینی را در مناطق
اسالمی فراهم آورده بود .در فضای پساجنگ سرد مهمترین تهدید امنیتی منطقهای گروه تروریستی القاعده و
حکومت تحت حمایت آن در افغانستان بوده است .این کنشگران نوپدید به نوعی قطبیت جدید در منطقه بر
مبانی و شالودههای جدید شکل دادند که بر شکاف و انشقاق ساختاری منطقهای افزوده بود .قطبیت و آرایش
قدرتی که از ماهیت و شکل آشکار فرقهگرایی مذهبی نیز برخوردار شده بود .در واقع ،این کنشگران جدید در
افغانستان به محور صفبندیهای منطقهای تبدیل شدند و روابط و پویشهای منطقهای را متأثر ساختند.
بنابراین ،پیامدهای سیاست مبارزه با تروریسم و برجستهسازی تهدیدات تروریستی در سیاست خارجی
آمریکا ،نه تنها مخاطرات زیادی برای آینده سیاسی آمریکا در حوزههای جغرافیایی مختلف به ویژه خاورمیانه
به همراه داشت ،بلکه به بروز نشانههای جدیدی از بیثباتی ،ناامنی و در نهایت بحرانآفرینیهای ژئوپلیتیکی
در مناطق اسالمی نیز انجامید .گفتنی است که عالوه بر واحدهای سیاسی خاورمیانه میتوان نشانههای دیگری
را نیز مورد مالحظه قرار داد که به موجب آن حتی بازیگران قدرتمند نظام بین الملل را نیز به واکنش نسبت
به سیاستهای افراطی آمریکا کشانده است.
حوادث  00ســپتامبر مداخلهگرایی آمـریکا را در خاورمیانه افـزایش داد ،زیـرا ایـن کشـور درصدد تعقیب

و مقابله با گروههای تروریستی برآمد (کوپچان .) 865 – 32 : 0838 ،این حوادث قدرت اقناعکنندگی امریکا
نسبت به یکسانانگاری تروریسم و اسالمگرایی افزایش داد و بر همین اساس ،مداخلهگرایی آمریکا تحت
عنوان راهبرد مقابله با تروریسم در حوزههای جغرافیایی متنوعی شکل گرفت .هر منطقهای که با منافع امنیتی
آمریکا ارتباط داشته باشد ،ناگزیر جلوههایی از مداخلهگرایی نیروهای نظامی ایاالت متحده در آن به چشم
میخورد .بر همین اساس ،آمریکاییها تروریسم را به عنوان پدیده جدید امنیتی تلقی میکنند ،آنان بر این امر
اعتقاد دارند که گروههای تروریستی بیشترین مخاطره امنیتی را برای آینده سیاسی آمریکا ایجاد میکنند.
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تروریسم به گونهای در فرهنگ سیاسی آمریکا طراحی شده که به موجب آن ضرورت مقابله با هرگونه تهدید
و یا مقاومت منطقهای را برای نهادهای آمریکایی اجتنابناپذیر میسازد.
 -4-9استراتژی مقابله با تروریسم و گسترش جریانهای افراطی در مناطق اسالمی پس از  55سپتامبر
حادثه  00سپتامبر  2550و حمله به مراکز استراتژیک آمریکا ،زمامداران و صاحبنظران نظامی و امنیتی آن
کشور را با محیط امنیتی جدیدی روبهرو کرد .این واقعه با خلق دشمن جدیدی به نام تروریسم ،زمینه را برای
بهرهبرداری آمریکا از این دشمن در جهت حل و فصل مشکالت خود در نظام بینالملل فراهم کرد (افتخاری،
 ،0838ص .)265یکی از دالیل سیاست یکجانبهگرایی آمریکا پس از  00سپتامبر ،جدی بودن تهدید تروریسم
برای این کشور است .قبل از حادثه  00سپتامبر نیز ،در گزارش دسامبر  0999کاخ سفید که پیش از این به آن
اشاره شد ،دربارة تهدیدات فرامنطقهای که از چالشهای فراروی امنیت ملی آمریکا بیان گردیده ،آمده است:
«اینگونه تهدیدات غالباً ناشی از بازیگران غیردولتی مانند تروریستها و سازمانهای جنایی هستند .آنها منافع،
ارزشها و شهروندان آمریکا را تهدید میکنند .نمونههای این امر عبارتاند از تروریسم ،قاچاق موادمخدر و
دیگر جرایم بینالمللی ،قاچاق غیرقانونی اسلحه و موج کنترلنشدة پناهندگان» (کمیسیون امنیت ملی آمریکا،
 ،0835صص.)08-04
بر این اساس تهدیداتی چون تروریسم ،اشاعه سالحهای کشتارجمعی ،دولتهای یاغی ،منازعات منطقهای،
دولتهای ناکارآمد و جرایم سازمانیافته به عنوان خطرات امنیتی ایاالت متحده در دوران پساجنگ سرد شناخته
شدهاند .در میان تهدیدات امنیتی موجود علیه آمریکا ،تروریسم در کنار اشاعه سالحهای کشتارجمعی به عنوان
بزرگترین تهدیدات بالفعل و بالقوه شناخته میشوند .در این میان وحشتناکترین سناریو از دید استراتژستها
آن است که گروههای تروریستی بخواهند به سالحهای کشتارجمعی نیز مجهز گردند.
دولت بوش در استراتژی امنیت ملی خود ،سده  20را برای ملت آمریکا و متحدان آن مخاطرهآمیز خوانده
و آنها را هدف سالحهای کشتارجمعی از سوی دولتهای یاغی و سازمانهای تروریستی اعالم کرده است.
در این سند ،به موقعیت برتر نظامی ،سیاسی و اقتصادی آمریکا اشاره شده که نشان از برتریطلبی و تالش
آمریکا برای تثبیت نظام هژمونی خود دارد .بر همین اساس ،بوش عملیات پیشدستانه را سازوکار مناسبی برای
مقابله با تهدیدات آتی (بهویژه تروریسم) دانست (رودز ،0838 ،ص .)824در اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا
در سالهای  2552و  2556و اخیرا در  2500وجود تروریسم جهانی از بزرگترین تهدیدات پیشروی این
کشور عنوان شده است.
اروپا نیز برداشت مشابهی با آمریکا در خصوص تهدیدات امنیت بینالمللی دارد .برای شناسایی تهدید
تروریسم از دیدگاه اتحادیۀ اروپا میتوان سه مرحله را مورد توجه قرار داد :در مرحله اول ،بیانیههای اتحادیه
اروپا بی درنگ پس از حمالت  00سپتامبر ،بر تهدیدی که توسط آمریکا بهعنوان یک تهدید جهانی نسبت به
جوامع باز و مردمساالر مطرح شد ،تأکید کردند .همزمان با افزایش اقدامات اتحادیۀ اروپا در شناسایی گروههای
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تروریستی و خلع سالح کردن آنها ،این گروهها بهعنوان بخشی از یک تهدید جهانی و نمایشدهندگان تهدیدی
«بیرونی» تلقی شدند .تأکید اصلی در این مرحله ،بر تهدیدی نسبتاً نامتمایز و وسیع با ماهیتی جهانی نسبت به
پایههای سیاسی ،قانونی ،اجتماعی و اقتصادی اتحادیۀ اروپا و دولتهای عضو آن بود (.)Monar, 2008
بر اساس چنین ادراکی مقابله مستقیم با جلوههای تروریسم در کشورهای اسالمی در دستورکار کشورهای
غربی تحت هدایت امریکا قرار گرفت .این سیاست مقابلهجویانه ضدتروریستی که در قالب جنگهای آمرانه
تعین یافت ،روندی از اغتشاش ،آشوب ،بیثباتی و بحران را در مناطق ژئوپلیتک اسالمی رقم زده است که تا
به امروز نیز ادامه دارد و کنترل و مدیریت آن را به موضوعی غامض تبدیل کرده است.
جنگ افغانستان و گسترش افقی تروریسم:
جنگ افغانستان اولین حلقه از حلقههای جنگهای آمرانه امریکا در قالب استراتژی مقابله با تروریسم
محسوب میشود .مشهودترین نشانه سیاستهای تاریخی بحرانزای امریکا در افغانستان خود را نشان داد ،زیرا
امریکا برای نخستین بار ناامنی مستقیم را در جریان حمالت  00سپتامبر تجربه کرده بو ،آن هم از جانب
کنشگری که محصول سیاستهای موازنه قدرت واشنگتن در دوران جنگ سرد بوده است .شواهد نشان می
دهند که امریکا برای مقابله با شوروی در افغانستان به حمایت و سازماندهی گروههای جهادی در این کشور
روی آورد و از آنجا که پس از تحوالت ساختاری نظام بینالملل برخی از مناطق ژئوپلیتیک ،مانند افغانستان،
اهمیت و کارکرد خود را در سیاست خارجی امریکا از دست دادند ،این گروهها و حوزههای عملیاتی آنها
مغفول استراتژیستهای امریکایی واقع شدند .اینگونه بود که القاعده پدیدار شد و تحت حمایت و ابتکار این
گروه ،حکومت طالبان به مدت پنج سال از سپتامبر  0996تا دسامبر  2550قدرت را در افغانستان به دست
گرفت .القاعده با حمایت همهجانبه طالبان که به مدت پنج سالعملیاتهایی را به انجام رسانده که  24کشور را
دربرگرفته است (علیخانی.)0894 ،
پس از حمله امریکا به افغانستان در پی  00سپتامبر ،و با سقوط طالبان ،تداوم فرماندهی شبکههای زنجیرهای
القاعده در سراسر جهان به شکل سامانه «تمرکزگرا» و «وحدت فرماندهی» امکانپذیر نبود و با چالشی
سرنوشتساز مواجه گردید و آن پراکندگی جنگجویان القاعده بود .جنگجویانی که پیشتر در محیط امن
افغانستان گرد هم آمده بودند ،اکنون ضروری بود که سران القاعده آنان را از گزند نیروهای امنیتی که در تعقیب
آنان بودند مصون بدارند و با تجدید سازماندهی ،آنان را برای انجام عملیات به کشورهای مختلف جهان اعزام
کنند (علیخانی .)0 :0894 ،از این روست که پس از حمله امریکا به افغانستان ،زمینه برای گسترش افقی شبکه
تروریستی القاعده در مناطق جغرافیایی مختلف جهان اسالم فراهم شد .این گروه از اواخر تابستان  2552به
تشکیل پنج حوزه مستقل که هر کدام دارای ساختار رهبری و عملیاتی مستقل و منابع مالی محلی هستند به
کار خود ادامه میدهد .این حوزههای پنجگانه عبارتند از هند و پاکستان ،حوزه منطقه آسیای مرکزی ،حوزه
جنوب شرقی آسیا ،حوزه خاورمیانه حوزه غربی عربی و مدیترانه(مهدویفر .)050-052 :0830،گستردگی
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افقی و پراکندگی حوزههای جغرافیایی عملیات القاعده پس از حمله به افغانستان ابعاد تازهای یافت و با جنگ
 2558عراق وارد مرحله جدیدی شد.
از آنچه گفته شد این گونه برمیآید که دولتهای غربی در ادامه گفتمان تهدیدسازی و امنیتیسازی
پساجنگ سرد که اسالم و اسالمگرایی را جایگزین کمونیسم کرده بودند ،پس از  00سپتامبر نیز القاعده را نماد
عینی و واقعی از «بنیادگرایی اسالمی» معرفی میکنند .این در حالی است کـه دسـتکـم بخـشی از آنچـه آنها
«تروریسم اسالمی» مینامند ،نتیجه عملکرد ایاالت متحده و برخی دولتهای همپیمانش در طول جنگ سرد
و پس از آن و بهویژه محصول جنگهای آمرانه پس از  00سپتامبر بوده است.
جنگ عراق و گسترش افقی تروریسم:
اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال  2558موجب مهاجرت گروههای مسلح سلفیـجهادی از
افغانستان به عراق شد .این گروهها که پیش از این زمان ،با هدف مقابله با تجاوز شوروی به افغانستان و سپس
تأسیس دولت اسالمی توسط طالبان و در ادامه ،مقابله با تهاجم نظامی ائتالف ضدتروریسم به رهبری آمریکا
به افغانستان ،در این کشور حضور داشتند ،با حمله آمریکا به عراق جبهه جدیدی را علیه آمریکا و همپیمانانش
در عراق گشودند و هستههای اولیه آنان با محوریت عربهاـافغانها تشکیل شد .پس از سقوط صدام ،صدها
نفر از این عناصر با متمرکز شدن در منطقهای از عراق با عنوان مثلث سنی ،ضمن اتحاد با بعثیها و تشکیل
یک محور قوی علیه اشغالگران آمریکایی ،به اقدامات مخرب خود مانند بمبگذاری ،قتل ،غارت و ترور ،در
سطحی گسترده مبادرت کردند .این جنگجویان که توسط شبکههای القاعده در افغانستان آموزش دیده بودند
و به شدت تحت تأثیر کانونهای وهابیت در منطقه قرار داشتند ،با پیش گرفتن رویههای طایفهگرایانه ،به
صورت خشونتآمیز وارد تقابل با شیعیان شدند (الزبیدی .)450: 2553 ،این گروهها که دلیل اصلی اقدامات
خود را مقابله با اشغالگران آمریکایی اعال م کرده بودند ،حتی پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق ،به
اقدامات خشونتآمیز خود ادامه دادند .آنها تمرکز قدرت در دست شیعیان در سالهای پس از سقوط صدام را
دستاویزی برای تداوم اقدامات خشونتبار خود قرار میدادند.
در همین راستا ،تنها سه روز پس از تصرف موصل ،داعش طی یادداشت رسمی به تمام سفارتخانههای
خارجی و سازمانهای بینالمللی داخل عراق اعالم کرد :داعش برای نجات اهل سنت از دست شیعیان در
عراق انقال ب کرده و هدف داعش ،تغییر نظام سیاسی در عراق و احقاق حقوق اهل سنت است که پایتخت
خود را در عراق از دست دادهاند (امیرعبداللهیان.)0892 ،
بنابراین ،هداف استراتژیک القاعده عراق منعکسکننده تعصبات فرقهای خشونتبار آن است .برای این
گروه ،اهمیت عراق در نقش آن به عنوان سرپلی برای جهادیهای جهانی بود که در کانون جهان اسالم واقع
شده است .آنها که از مدتها قبل در پی هدف کسب پایگاه سرزمینی امنی برای جهاد بودند ،منازعهای مرحلهای
را پیشبینی کردند که با اخراج «صلیبیها» از عراق و در نتیجه ایجاد سرزمین اولیهای برای خالفت در غرب
405

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

عراق آغاز میشد .این سرزمین آزادشده میتوانست به عنوان سکوی اولیهای برای حمله و در نهایت براندازی
«رژیمهای کافر همسایه» عمل کند و از این طریق ایجاد خالفت و وحدت سیاسی بخش بزرگتری از امت
اسالمی را تسهیل نماید ) . (Philips, 2008بر این اساس هدف اصلی القاعده در عراق استفاده از خاک این
کشور به عنوان پایگاهی برای ایجاد تدریجی و چندمرحلهای خالفت اسالمی بود؛ اقدامی که نظم منطقهای و
در مرحله بعدی نظم بین المللی را با چالشها و تغییراتی مواجه میساخت.
استراتژی القاعده عراق برای دستیابی به اهداف خود ،ایجاد جنگ داخلی تمامعیار بین گروههای شیعی و
اعراب سنی با کشاندن شبه نظامیان شیعی به واکنش نظامی و در نهایت شکست روند سیاسی جدید و اخراج
نیروهای خارجی بود .محاسبه این بود که جنگ داخلی دستکم میتواند تالشهای دولت برای اعمال کنترل
سیاسی خود بر عراق پس از صدام و تالش نیروهای خارجی را تضعیف کند .این استراتژی درصورت موفقیت
کامل میتوانست با تضعیف حمایت عمومی درون آمریکا از جنگ ،نیروهای آمریکایی را وادار به خروج از
عراق کند و از این طریق حکومت شیعی را نسبت به حمالت متداوم القاعده و سایر گروههای شورشی سنی
آسیبپذیر سازد و در نهایت به براندازی آن منجر شود .از سوی دیگر این پیشبینی نزد رهبران القاعده عراق
وجود داشت که جنگ داخلی فرقهای داخلی در عراق به تدریج به تمام منطقه خاورمیانه گسترش یابد و
درنتیجه گسترش شکافها در منطقه و تضعیف رژیمها را باعث شود .این امر در صورت تحقق میتوانست
به خروج نیروهای خارجی از منطقه و بسترسازی برای ایجاد خالفت اسالمی منجر شود.
القاعده عراق برای اجرای استراتژی ایجاد جنگ فرقهای داخلی و سپس جنگ منطقهای ،بر بمبگذاریهای
انتحاری با هدف وارد کردن تلفات وسیع به غیرنظامیان شیعی متمرکز شد .تاکتیک بمبگذاری انتحاری در
میان سلفیهای داخل عراق تا زمان حمله آمریکا سابقه نداشت و تنها با ورود جنگجویان غربی به این کشور،
این تاکتیک به صورت وسیع و حتی در برخی موارد از سوی عراقیها مورد استفاده قرار گرفت .هرچند
اقدامات و سازماندهی القاعده در ابتدا پراکنده و به نسبت ضعیف بود ،اما به تدریج حمالت خشونتآمیز این
گروه با وسعت و سازماندهی بیشتری انجام شد و از سال  2556به اوج خود رسید .گسترش اقدامات
خشونتآمیز القاعده و سایر گروه های شورشی سنی در مقابل غیرنظامیان شیعی باعث رادیکال شدن فضای
داخلی عراق و افزایش خشونتهای فرقهای به ویژه بعد از انفجار سامرا در فوریه  2556شد..
در مقایسه با سایر گروههای شورشی ،گروه القاعده در رادیکال کردن فضای درونی عراق و تشدید
خشونتهای فرقهای بین شیعیان و سنیها نقش بسیار برجستهای داشت.این گروه برای تشدید ناامنیها و در
نتیجه تضعیف دولت عراق و نیروهای آمریکایی سعی کرد از شکافهای اجتماعی و سیاسی داخلی این کشور
به بهترین نحو استفاده کند و با تحریک شیعیان و سنیها علیه یکدیگر زمینههای الزم را برای ایجاد جنگ
داخلی مهیا سازد .بر این اساس به نظر برخی با توجه به افزایش خشونتهای فرقهایدر عراق ،القاعده در این
خصوص تا سال  2556تا حد زیادی موفق بود ).(Riedel, 2007
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در طول این سالها ،فعال شدن گروهها و شبکههای محلی در عراق به عنوان قطبهای عمده ایجاد امنیت
برای مردم به همراه حضور فراگیر نیروهای خارجی در این کشور باعث شد تا دولت نتواند کنترل مؤثری بر
کشور اعمال کند .ناتوانی و ضعف نسبی دولت عراق و شرایط پس از حمله آمریکا به ایجاد شبکهای از
بازیگران و کارگزاران امنیتی متعدد مانند القاعده در مقابل دولت منجر شد و در عرصه سیاست و امنیت عراق
حکومت تنها یکی از بازیگران«شبه دولت» محسوب میشود ).(Stan Field, 2007
یک نظرسنجی جدید در  0کشور عربی نشان داد جنگ عراق عامل اصلی گسترش حمالت تروریستی در
خاورمیانه بوده است .به نوشته االهرام این نظرسنجی در کشورهای عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
لبنان ،مغرب ،و اردن انجام شده است 53 .درصد اعالم کردهاند رشد حمالت تروریستی پس از جنگ عراق
در منطقه بیشتر شده است.
بروس ریدل ،کارشناس موسسه بروکینگز ،تصمیم جرج بوش در حمله به عراق را در سال  2558سرآغاز
تنشهای این کشور میداند .خوان کول ،استاد تاریخ دانشگاه میشیگان امریکا ،نیز حمله امریکا به عراق را
عامل مهمی در تقویت حضور نیروهای افراطگرا و تندرو در این کشور ارزیابی کرد .نوام چامسکی نیز معتقد
است که اشغال خاک عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی منشاء اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش
در این کشور بوده است .حمله و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی در سال  2558که منجر به
از هم پاشیدگی شالودههای اجتماعی در این کشور شد ،در واقع اولین شعلههای اختالفات فرقهای را به وجود
آورد .همین اختالفات فرقهای به تدریج زمینه را برای شکلگیری گرایشهای افراطی در میان مسلمانان سنی
عراق فراهم آورد و در نهایت به پیدایش گروه تروریستی داعش منتهی شد .این فضای رادیکال کل پویشهای
سیاسی و امنیتی منطقه را تحتالشعاع قرار داد و در نتیجه به گسترش بحرانهای منطقهای دامن زد ،به گونهای
که بحرانآفرینی و جنگافروزی در سوریه و یمن را می توان در این راستا ارزیابی و تحلیل کرد.
جنگ سوریه و گسترش افقی و عمودی تروریسم:
با آغاز بحران در سوریه و تغییر ماهیت اعتراضات از سیاسی و مدنی به تروریستی و فرقهای تحت تأثیر
تبلیغات رسانهای و عملیات روانی ،گروههای متعددی با گرایشهای سلفیـتکفیری به منظور جهاد با علویها،
راهی سوریه شدند .طی بحران سوریه ،تبلیغات روانی سنگین و پرحجمی در راستای القای مذهبی و فرقهای
بودن جنگ سوریه انجام گرفت و این تبلیغات و عملیات روانی باعث عزیمت تعداد زیادی از اهل سنت سلفی
به منظور جهاد با علویها به سوریه گردید .معارضان نظام سوریه به منظور افزایش هرچه بیشتر انگیزه در
اعضای خود برای جنگ با ارتش سوریه ،وجود جنگی مذهبی را در سوریه تبلیغ میکنند (زارعان.)25: 0892 ،
از آنجا که مذهب یکی از مؤثرترین عوامل انگیزشی است ،گروه سلفیـ تکفیری داعش در سوریه نیز فعال
شد و در شرایط آشوب و هرج و مرجی که بخشهای وسیعی از سوریه را دربرگرفته بود ،توانست با تسلط
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بر برخی استانها و تسخیر چاههای نفت و دستیابی به مهمات و تسلیحات پادگانها و مراکز نظامی ،خود را
در ابعاد مالی ،تسلیحاتی و نیروی انسانی به سرعت گسترش دهد.
در واقع ،داعش به عنوان نسل دوم القاعده در منطقه با جنگ عراق پدیدار شد و فرایند گسترش افقی خود
را در حوزه های جغرافیایی مختلف آغاز کرد .با وقوع بحران و جنگ سوریه محیط مستعدی نه تنها برای
گسترش افقی داعش بلکه برای گسترش عمودی آن نیز فراهم شد .این گروه در حال حاضر مجری حرفهای
استراتژی جدید القاعده منطقه به شمار میآید و مهمترین اصل در این استراتژی تشکیل امارت اسالمی در
منطقه است .کلمه داعش که عنوان اختصاری نام «دولت اسالمی عراق و شام» است ،کامال هوشمندانه انتخاب
شده و مفهومی ژئوپلیتیک در بطن خود دارد .در واقع این نام متضمن مفاهیم جغرافیایی است و به نظر میرسد،
مرحله دوم راهبردها و جنگهای گروه القاعده به شمار می آید .گروه القاعده این بار سعی در فراهم کردن
فضای استراتژیک و منطقهای در کانون خاورمیانه دارد که شبکه اصلی منافع آمریکا و غرب و منابع انرژی

شمرده میشود.

داعش در تالش جهت گسترش مناطق جغرافیایی و مرزهای تحت سلطه خود در خاورمیانه ،آفریقا ،قفقاز
و نقاط دیگر جهان برآمده و همین گسترش محدوده جغرافیای سیاسی در نهایت با گسترش عمودی نیز همراه
شده است .این گروه سعی در سیطره بر مناطق مرزی سوریه با عراق و ترکیه و تقویت سلطه خود بر این
مناطق دارد و این به داعش اجازه میدهد ،از یک سو ،به راحتی اعضای جدیدی را به عضویت خود درآورد
و به منابع طبیعی ،مالی و کمکهای طرفهای خارجی دسترسی داشته باشد .داعش در وهله اول سعی در
ایجاد عمق راهبردی و پس از آن ،ایجاد کانالهای مناسب جلب حمایتهای مالی دارد و تالش میکند تا مانع
استفاده سایر گروههای مسلح از مرزها برای گرفتن کمکهای الزم شود .از سوی دیگر ،این امر موجب شده
داعش بر شدت خشونت در عملیاتهای نظامی بیفزاید تا با ایجاد رعب و وحشت مضاعف و گسترش عمودی
در سوریه و عراق ،اهداف مدنظر از گسترش افقی را نیز حاصل کند .در واقع ،راهبرد جنگی داعش بر محور
خشونت تصاعدیابنده قابل ارزیابی است که اوج آن را می توان در سوریه و عراق مشاهده کرد.
.2نتیجه گیری
جهان اسالم با مرکزیت و محوریت خاورمیانه از سابقه دیرینهای از بیثباتی ،بحران و ناامنی در حوزههای
مختلف ژئوپلیتیک برخوردار است .واکاوی و ریشهیابی این روندهای بحرانی که از ویژگی مانایی برخوردار
و دنبالهدار بودهاند ،نشان از آن دارد که بسترهای مستعدی وجود داشته یا شکل گرفتهاند که در نهایت کشورها
و ملتهای مسلمان را به نظارهگران و قربانیان بحران تبدیل کرده است .وارسی تاریخ سیاسی منطقه حاکی از
آن است که به شکل سنتی پویشهای جهان اسالم به شدت تحت تأثیر مداخالت قدرتهای فرامنطقهای قرار
داشته و دارد .تنها تغییری که در این زمینه مشاهده میگردد ،تفاوت در نوع کارکرد سیاسی و امنیتی منطقه
خاورمیانه برای تأمین اهدفا قدرتهای بزرگ است .مهمترین این تفاوتها را میتوان در دورن پساجنگ سرد
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و به ویژه پس از  00سپتامبر  2550مشاهده کرد که طی آن تحوالت ساختاری عظیمی در سطح بینالمللی رخ
داد.
سیاست قدرتهای بزرگ در مناطق اسالمی دستکم طی بیش از دو دهه قبل بر ریشهیابی تهدیدات امنیتی
در جهان اسالم متمرکز بوده است .تهدیداتی که همنشین تروریسم بوده و در سطح جهانی بازتاب یافتهاند.
راهبرد مقابله با تروریسم با هدف از بین بردن تروریستها مشخصا از سپتامبر  2550به بعد عملیاتی شد و
بدین منظور جنگهای افغانستان و عراق رقم خوردند .این جنگها که خود جهت مهار و امحاء یک تهدید و
مدیریت یک بحران تروریستی شروع شده بودند ،خود به وقوع بحرانهای جدید منجر شدند که مدیریت این
بحران های نوپدید نیز بار دیگر با جنگ همراه شد .در واقع ،راهبرد ضدتروریستی غرب خود به تکوین و
تقویت یک نوع تروریسم جدید موسوم به پادتروریسم منجر شده که در قالب ظهور گروههای تندرویی مانند
داعش تعین یافته است .بنابراین ،تروریسم در دوران پس از جنگ سرد ،ابزارها ،انگیزه ها و رستنگاههای
جدیدی یافته است که بیشک در مقایسه با دوران جنگ سرد ،تروریسم نه تنها کاهش نیافتـه ،بلکـه متنـوع
شـده و در نتیجه ،تهدید ناشی از آن فزونی یافته است .تروریسم پس از جنگ سرد بسیار متکثر ،متنـوع و با
اهداف و انگیزههای بسیار متفاوتتری است.
رویه افراطی و خشونتگرای این گروهها خود به منبع دیگری از ناامنی و بیثباتی تبدیل شده است و در
نهایت چرخهای از بحرانزایی و جنگافروزی در مناطق اسالمی شکل گرفته است .به این معنا که مداخله
قدرتهای بزرگ برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ ،خود به بازتولید تروریسم در
قالبی جدید و در نتیجه به استمرار جنگ در مناطق مختلف و با شدت و عمق بیشتری منجر شده است .نتیجه
قابل تأمل دیگر از این فرایند مستمر و متقابل تروریسم-بحران-جنگ آن است که پس از ناکامی آمریکا در
عراق و افغانستان ،تغییر از جنگ بیناتمدنی به جنگ درونتمدنی در جهان اسالم حاصل شده است و بر این
اساس ،بحران عراق و سوریه را باید محصول جنگ درونتمدنی دانست.
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جامعه شناسی سیاسی بحران سوریه :شکل گیری ،تداوم و آینده
محمدعلی سوری لکی ،5دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

چکیده
از زمان شروع تحوالت در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی در کشورهایی همچون مصر ،لیبی ،یمن ،تونس
و ...ناآرامی ها در سوریه نیز شروع شد .بر خالف این کشورها که خیلی سریع این تحوالت با جانشینی قدرت و تغییرات
در ساختار حکومت توام گشت ،در سوریه جنگ بین تروریست ها ،مخالفان دموکراتیک ،کردها و حکومت بشار اسد
تداوم یافته است و با ضعف انسجام داخلی ،دخالت های منطقه ای و رقابت های قدرت های جهانی اوضاع آن متشنج
تر شده است .در اثر این بحران قسمت اعظم جمعیت این کشور پناهنده شده اند و بحران پناهجویان را شکل داده اند،
غیر نظامیان زیادی کشته شده و زیر ساخت های این کشور به کلی نابود شده است .پرسش اصلی این نوشتار این است
که بسترهای تداوم بحران در سوریه چیست و آینده بحران آن چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش چنین است که ضعف

انسجام داخلی و ثبات اجتماعی(به صورت شکاف قومی – مذهبی) ،ضعف ارزش های دموکراتیک در نظام سیاسی و
تنگنای عرصه مشارکت سیاسی ،تحول طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط ،تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده از یک سو و
اقدامات تروریستی ،رقابت های منطقه ای و دخالت های قدرت های جهانی از سوی دیگر باعث شکل گیری و تداوم
بحران در سوریه شده اند .پژوهش با روش تحلیلی صورت گرفته است .بدین صورت که با بهره گیری از منابع کتابخانه
ای و تکیه بر داده های عینی به شکل استداللی به تبیین موضوع پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :شکاف اجتماعی ،قومیت ،مذهب ،ثبات اجتماعی ،مخالفان دموکراتیک ،کردها ،تروریسم ،سوریه

 .5مقدمه
منطقه خاورمیانه همواره محل حضور قدرت های استعماری قدیم ،محل برخورد ایدئولوژی ها ،محل
تنوعات فزاینده و پیچیده قومی و مذهبی و محل دخالت های قدرت های جهانی و رقابت های منطقه ای بوده
است .انرژی ،قومیت ،مذهب و شرایط بین المللی این منطقه را به بین المللی ترین نقطه جهان تبدیل کرده
است و دائما باعث تشنجات سیاسی در آن شده است .سوریه در منطقه خاورمیانه و به عنوان نقطه ثقل منطقه
شامات در دهه های گذشته تاریخ سیاسی پر فراز و نشیبی داشته است .کشور سوریه دارای تنوع قومی در

محور کردی -عربی و تنوع مذهبی در محور سنی – علوی و اسالم – مسیحی است .در این پژوهش سعی
شده است که شناخت پیچیدگی ها و شکاف ها و تعارضات جامعه سوریه و همچنین گروه بندی ها و نیروهای
1

. Email: m-souri67@yahoo.com
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اجتماعی که سازنده شکاف های اجتماعی در سوریه هستند ،به عنوان نقطه عزیمت پژوهش بیان شوند و مورد
تحلیل قرار گیرند .بحران سوریه  4عامل ساختاری و داخلی در مرحله شکل گیری بحران دارد که عبارتند
از -0:ضعف انسجام و ثبات اجتماعی -2 .ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه مشارکت سیاسی.
 -8تحول طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط -4 .تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده .در کنار این موارد باید به 8
عامل غیر ساختاری یا بیرونی در تداوم بحران اشاره کرد که عبارتند از -0 :گروه های تروریستی -2 .دخالت
های منطقه ای -8 .رقابت قدرت های جهانی .عوامل چهار گانه داخلی و ساختاری ترکیب پیچیده ای از
نیروهای اجتماعی با گرایشات متضاد را تشکیل داده و باعث شده است بحران ابعاد بسیار پیچیده ای پیدا کند.
تحول در روابط نیروهای اجتماعی با حکومت سوریه و ترکیب آنها با شکاف های اجتماعی و فعال شدن
این شکاف ها و تبدیل آنها به تضاد اجتماعی باعث شکل گیری چهار نیرو یا بازیگر اصلی در سوریه شده
است -0 .نیروهای که در قالب گفتمان توسعه سیاسی و در اتصال به جامعه مدنی ضعیف اما فعال شده سوریه
مخالفان دموکراتیک را تشکیل داده و به دنبال استقرار یک رژیم دموکراتیک و گسترش حوزه مشارکت سیاسی
هستند -2 .نیروهای کرد که از یک سو با روند ایجاد اقتدار نوین در سوریه همسو هستند و در این مورد با
مخالفان دموکراتیک اختالفی ندارند و از سوی دیگر به دلیل اینکه نهایت منطقی اقدامات آنها کسب
خودمختاری و در صورت توان استقالل است با نیروهای دموکراتیک و دو نیروی دیگر اختالف اساسی پیدا
خواهند کرد همچنین با مخالفت های هماهنگ منطقه ای از طرف ایران ،ترکیه و عربستان مواجهه خواهند شد.
 -8نیروی دیگر که خارج از بدنه جامعه مدنی می باشد و ایدئولوژی رادیکال و بنیادگرایی خشنی را در پیش
گرفته است به دلیل ویژگی های سنت و مذهب که برای خود تعریف کرده است به صورت معکوس نه خواهان
دموکراسی است ،نه خواهان خودمختاری کردها و نه با حکومت اسد تطابق ایدئولوژیک ،مذهبی و سیاسی
دارد زیرا الگوی سیاسی آنها خالفت اسالمی است که کامال ضد دموکراتیک می باشد و تجزیه طلبی قومی را
قبول ندارد و همچنین با حکومت بشار اسد اختالفات شدید مذهبی دارد -4.نیروی دیگر در سوریه ،حکومت
بشار اسد و حامیان داخلی وی که عمدتا علوی ها هستند می باشد .بشار اسد نیز خواهان نابودی هر سه نیروی
دیگر است زیرا نه دموکراسی خواهی نیروهای دموکراتیک را قبول دارد و نه خودمختاری کردها و با گروه
های تروریستی نیز در جنگ مستقیم است و دارای اختالف شدید مذهبی و ایدئولوژیک و الگوی سیاسی
است .از بین این نیروها ،مخالفا ن دموکراتیک و کردها در ذیل مفهوم اقتدار نوین و همسو با توسعه سیاسی
قرار دارند و گروه های تروریستی و حکومت بشار اسد در طیف اقتدار سنتی و غیر دموکراتیک جای دارند.
مجموع این عوامل مسئله رابطه اقتدار سنتی و اقتدار نوین را مطرح کرده است و باعث شده که رسیدن این
گروه ها به یک طرح مشترک سیاسی غیر ممکن گردد.
با توجه به موارد فوق باید اشاره کرد که نیروی های دموکراتیک که حامالن جامعه مدنی هستند بر حول
محور توسعه سیاسی مشارکت سیاسی شکل گرفته اند و کردها نیز عالوه بر این که دارای محوریت توسعه
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سیاسی هستند ،نشان دهنده فعال شدن شکاف قومی می باشند .گروه های تروریستی با رادیکال کردن مذهب

شکاف دین و دولت و همچنین شکاف مذهبی – فرقه ای را نمایندگی می کنند و حکومت بشار اسد نیز به

عنوان قدرت مستقر عامل اصلی ایجاد و فعال شدن شکاف های ساختاری(طبقاتی) و مذهبی – فرقه ای و
همچنین قومی می باشد زیرا به نهادینه شدن آنها در الگویی دموکراتیک اقدام نکرده است.
محور قومیتی در این کشور مخصوصا بعد از بهم خوردن ثبات سیاسی در این کشور در قالب جنگ بین
کردها و گروه های عرب بروز پیدا کرد و محور مذهبی در قالب جنگ بین اسالم گرایان افراطی و تروریست
های داعش از یک سو و علوی ها ،مسیحی ها و دروزی ها از سوی دیگر شد .به لحاظ شرایط داخلی و
ساخت اجتماعی و سیاسی و همچنین تعارضات قدرت و نحوه توزیع آن در کشور سوریه ،گروهها و احزاب
این کشور از امکان مشارکت فعال در روند قدرت محروم بوده اند و حزب بعث با توجه به محدودیت هایی
که ایجاد کرده مانع مشارکت آنها در قدرت شده است .جامعه مدنی در سوریه ضعیف بوده و انسجام اجتماعی
در کمترین میزان موجود بوده است .اسالم گرایان سلفی از سیاست های دولت علوی بشار اسد ناراضی بوده،
کردها به حقوق حداقلی خود اعتراض کرده و طبقه متوسط دارای میزان رفاه پایینی است .در این شرایط و با
توجه به شروع نارضایتی ها زمینه بی ثباتی سیاسی و امنیتی در سوریه فراهم شد و گروههای قومی و مذهبی
فراوانی توانستند اعالم موجودیت کنند و با توجه به حمایت های منطقه ای و بین المللی از این گروههای
مسلح ابعاد بی ثباتی سوریه فراگیر شد و به یک بحران تبدیل شد .آمریکا ،ترکیه ،عربستان و اسرائیل با تمام
تالش به دنبال نابودی حکومت بشار اسد هستند و ایران و روسیه در کنار حزب اهلل لبنان حامی بشار اسد و
ثبات سیاسی در سوریه بوده اند .این تقابل بین ایران و روسیه با آمریکا و متحدانش آینده سیاسی سوریه را
مخدوش کرده است و از سوی دیگر مسائل قومی نیز باعث سیاست های متفاوتی شده اند مثال ترکیه با وجود
اینکه کردها نقش قابل مالحضه ای در تضعیف داعش داشته اند خواهان تروریستی خواندن آن است زیرا
خودمختاری آنها را خطری برای خود می داند و از این طریق با آمریکا دچار مشکل شده است .تروریستهای
داعش نیز در این میان قسمت هایی از خاک سوریه را تصرف کرده و به حکومت در آنها پرداخته اند  .حال
آنچه مورد نظر است این می باشد که با وجود دخالت های کشورهای منطقه و قدرت های جهانی در سوریه
و با توجه به ضعف های داخلی آیا آینده این کشور به سمت ثبات سیاسی حرکت می کند یا به سمت ادامه
بحران و یا تجزیه و یا هر سناریوی دیگر؟
 -4روش تحقیق
در این پژوهش چند پرسش که در مجموع و در ترکیب با هم یک مجموعه نظری را تشکیل می دهند
مطرح شده است که عبارتند از :بسترهای تداوم بحران سوریه در سایه شکاف قومی و مذهبی چیست؟ نوع
نظام سیاسی سوریه چه تاثیری بر شکل گیری و ادامه بحران داشته است؟ جنگ نیابتی در سوریه چه تاثیری
بر تداوم بحران دارد؟ رقابت های منطقه ای چگونه بحران را تداوم داده است؟ و آینده بحران سوریه چیست؟
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برای پاسخ دادن به این پرسش ها فرضیه پژوهش از این قرار است که :ضعف انسجام داخلی و ثبات اجتماعی(به

صورت شکاف قومی – مذهبی) ،ضعف ارزش های دموکراتیک در نظام سیاسی و تنگنای عرصه مشارکت
سیاسی ،تحول طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط ،تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده از یک سو و اقدامات
تروریستی ،رقابت های منطقه ای و دخالت های قدرت های جهانی از سوی دیگر باعث شکل گیری و تداوم
بحران در سوریه شده اند .در راستای تدوین سوال و فرضیه مجموع شرایطی که باعث شکاف قومی و مذهبی
و ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت مشارکت سیاسی در سوریه شده اند با توجه به ساخت اجتماعی
این کشور و قبل از شروع بحران در یک روند تاریخی ،بدست آمده و اطالعات مربوط به اقدامات تروریستی
و دخالت های کشورهای منطقه و قدرت های جهانی در طول مدت شروع بحران حاصل و مورد استفاده قرار
گرفته است .برای این منظور روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیلی است که مبتنی می باشد بر جامعه
شناسی سیاسی تحوالت سوریه و شناخت عوامل بیرونی بحران در سایه روابط بین الملل و مطالعات منطقه
خاور میانه .همچنین اطالعات و داده ها ،هم از طریق روش کتابخانه ای و هم از طریق پایگاه های رسانه ای
– اینترنتی به دست آمده اند تا عالوه بر ایجاد مبانی نظری ،جدید ترین رویداد ها نیز مورد توجه قرار گیرند.
 -9اطالعات و داده ها
در این پژوهش  5عامل اساسی در ارتباط با مسائل سوریه شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است .از
بین این عوامل  4عامل مربوط به ساخت سیاسی و اجتماعی سوریه هستند که عبارتند از -0 :ضعف انسجام و
ثبات سیاسی(به صورت شکاف قومی و مذهبی) -2 .ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه
مشارکت سیاسی -8 .تحول طبقاتی مخصوصا در طبقه متوسط -4 .تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده .این
عوامل بستر و زیر ساخت شکل گیری بحران در نظر گرفته شده اند .همچنین  8عامل به عنوان عوامل بیرونی
یا غیر ساختی بحران در نظر گرفته شده اند که باعث تداوم این بحران شده اند که عبارتند از -0 :گروه های
تروریستی -2 .دخالت های منطقه ای -8 .رقابت قدرت های جهانی .بنابراین به طور کلی ما عوامل شکل
گیری و تداوم بحران را در قالب عوامل ساختاری و غیرساختاری از هم جدا شده و شکل گیری بحران را بر
عوامل ساختی و تداوم بحران را در عوامل غیر ساختی یا بیرونی تحلیل کرده ایم هر چند عوامل ساختاری در
تداوم بحران نیز موثر بوده اند ولی در این پژوهش نقش آنها در شکل گیری بحران مدنظر می باشد.
در مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی شکاف های اجتماعی هر چه قدر که شمار شکاف ها بیشتر و
شیوه ترکیب آنها پیچیده تر باشد ،مجموعه پیچیده تری از گروه بندی ها و نیروهای اجتماعی پدید می آید که
این نیروهای اجتماعی مستقیما بر سیاست اثر می گذارند(بشیریه .)90 :0830،در واقع این نیروهای اجتماعی
در قالب کلی ،جامعه مدنی و در درون گفتمان توسعه سیاسی که مستقیما در ارتباط با روابط جامعه مدنی است
عرصه قدرت اجتماعی هستند و دولت نیز عرصه قدرت سیاسی و آمریت را تشکیل می دهد(بشیریه:0836،
 .)065شکاف های اجتماعی به فعال ،غیر فعال و ساختاری ،تاریخی تقسیم می شوند .به لحاظ تاثیر گذاری بر
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سیاست به فعال و غیر فعال تقسیم می شوند .شکاف اجتماعی وقتی فعال می شود که بر پایه آن گروه بندی
ها و عمل و آگاهی سیاسی تکوین یابد .مثال شکاف طبقاتی در یک کشور ممکن است از نظر سیاسی خفته و
غیر فعال باشد ،یعنی اینکه آگاهی سیاسی ،سازماندهی و عمل سیاسی بر پایه آن صورت نگیرد .به طور کلی
شکاف های ساختاری مربوط به طبقات یک کشور هستند(نحوه مالکیت) و شکاف های تاریخی که عبارتند

از :شکاف مذهبی -فرقه ای ،شکاف میان دین و دولت و شکاف قومی – زبانی(بشیریه .)99-050 :0830،نمونه
هایی از این شکاف ها در سوریه وجود دارد .شکاف ساختاری در این کشور در دو سطح تسلط بخش هایی
از جامعه بر وسایل تولید و اختصاص سطح باالی درآمد به خود و در سطح دیگر تسلط دولت بر وسایل تولید
که باعث کنترل بیشتر علوی ها و اطرافیان حکومت اسد بر منابع اقتصادی شده است و این امر تضادهای
فراوانی به لحاظ ساخت طبقاتی ایجاد کرده است .شکاف های تاریخی در این کشور چند نمونه دارند :شکاف

مذهبی – فرقه ای(تعارضات بین گروه های بنیاد گرا با حکومت و نیروهای سکوالر ،شکاف بین سنی ها و
علوی ها) ،شکاف دین و دولت ،شکاف قومی(کرد – عرب) .به طور کلی سه شکاف اساسی در سوریه وجود
دارد که بحران را شکل داده اند :شکاف ساختاری و طبقاتی مربوط به نحوه مالکیت و میزان درآمد بخش های
مختلف ،شکاف مذهبی ،شکاف قومی .همچنین باید اشاره کرد پویایی و تحول نظام های سیاسی با شناخت
فعالیت یا عدم فعالیت شکاف ها ممکن می شود.
مخالفت ها و درگیری ها در سوریه در ابتدای بحران ویژگی عمده آنها در ذیل عنوان شورش های اجتماعی
جای می گرفت زیرا به صورت غیر مستقیم بر حکومت اثر می گذاشتند و اساسا به معنی اعتراض به وضع
موجود بودند و علت اصلی آنها نارضایتی اقتصادی و خودکامگی سیاسی بود .با تداوم بحران و فعال شدن
شکاف های اجتماعی و شکل گیری آگاهی نسبت به آنها و اقدام سیاسی بر مبنای آنها ،چهار جریان اصلی در
سوریه یعنی :کردها ،مخالفان دموکراتیک ،حکومت اسد و گروه های تروریستی مخصوصا داعش ،با خصلتی
انقالب گونه اقدام می کردند .زیرا انقالب منازعه ای است سیاسی برای تصرف قدرت حکومتی که در آن
گروه های درگیر در کشاکش قدرت عمدتا از خارج از دستگاه قدرت مستقر بر می خیزند(بشیریه.)50 :0835،
البته باید اشاره کرد که در مورد گروه های تروریستی انقالب در مفهوم گسترده و حمایت مردمی نیست زیرا
آنها پایگاه اجتماعی گسترد ندارند و اصوال به شبکه جامعه مدنی در سوریه متصل نیستند ،بلکه ذکر عنوان
انقالب برای آنها فقط به این معنی است که آنها به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند.
 -2تجزیه و تحلیل
 -5-2عوامل ساختاری(داخلی) شکل گیری بحران سوریه
 -5-5-2ضعف انسجام و ثبات سیاسی

ثبات سیاسی ناظر به وجود توازن بین خواست های مردمی از یک طرف و کارکرد های دولتی از طرف
دیگر است .اگر نظام سیاسی بتواند به خواست های متنوع مردم پاسخ دهد و در ایدئولوژی مورد قبول جامعه
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باشد از ثبات برخوردار است( .)Golizadeh,2002:2ثبات سیاسی نه در حفظ الگوی سیاسی واحد بلکه در
تحول مسالمت آمیز آن و حفظ نظم و آرامش در شرایط نوین معنا می دهد( .)Alesina,1996:201معیارهای
بی ثبات کننده سیاسی نشان می دهند تا چه حد تغییر ها و چالش ها در هر حکومت ،الگوی معمولی نظام
حکومتی را تغییر داده اند و تا چه میزان باعث ایجاد چالش در آن شده اند(ساندرز .)084 :0835،همچنین باید
اشاره کرد که ،بی ثباتی سیاسی وضعیت و حالتی منبعث از تکرار وقایع و حوادثی خاص است که تداوم و
پایداری یک حکومت را مورد تهدید قرار می دهد(طالبان ،)80 :0895،و در صورت گسترش و تعمیق آن
ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی نظام و در نهایت بروز رفتارهای اعتراض آمیز که تجلی بیرونی بی
ثباتی سیاسی هستند منجر گردد(افتخاری .)60-63 :0830،بی ثباتی سیاسی پنج سطح و بعد اصلی را در بر می
گیرد که عبارتند از :نظام سیاسی ،رژیم سیاسی ،هنجارهای سیاسی ،مقامات سیاسی و تصمیمات
سیاسی(دالوری .)50 :0894،حکومت اسد نتوانسته است که عوامل بی ثبات کننده را رفع نماید .این حکومت
پایگاه اجتماعی مستحکم نداشته است و با کمک نهادهای امنیتی و نظامی توانسته ثبات سیاسی را حفظ نماید
ولی با شروع اعتراضات اجتماعی و فعال شدن شکاف های اجتماعی قومی ،مذهبی و شکاف بین دین و دولت
و توسعه سیاسی و دولت اقتدارگرا در  0عامل یاد شده ترتیبات الزم رعایت نشد و ثبات سیاسی بر هم خورد
تا این بحران شکل گیرد و تداوم یابد.
گوناگونی و ناهمگونی در سوریه شامل ابعاد و انواعی چون دینی ،مذهبی ،قومی ،زبانی و فرهنگی می

شود .محور قومی – زبانی و محور دینی – مذهبی مهمترین محورهایی هستند که نیروهای اجتماعی حامل
آنها با انسجام داخلی و ثبات سیاسی – اجتماعی را تهدید کرده است و بستری برای بروز خشونت داخلی و
استفاده کشورهای منطقه ای شده است .چهره عمومی حکومت سوریه ایجاب کرده است که کارویژه های

عمومی خود یعنی ایجاد انسجام اجتماعی و حل منازعه را انجام دهد .ایجاد این بسترها باعث استحکام امنیت
اجتماعی در بین نیروهای اجتماعی سوریه می شد .امنیت اجتماعی یعنی عدم هراس ،خطر و ترس در حفظ
و نگهداری ویژگی های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب ،زبان و سبک زندگی .در واقع آنچه که امنیت
ارزش ها و هویت یک گروه را تهدید کند ،امنیت اجتماعی آن گروه را نقض کرده است .میراث فرهنگی اقوام
و مذاهب از حوزه های حساس نیروهای اجتماعی است.
مسلمانان  36درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند و مسیحیان نیز  08/0درصد از جمعیت هستند.
این کشور از دو قوم اصلی عرب و کرد تشکیل شده است(همشهری آنالین .)0890،سنی ها  55درصد و علوی
ها کمتر از  00درصد از جمعیت را تشکیل می دهند .ستون فقرات حکومت بشار اسد و مخصوصا تشکیالت
نظامی – امنیتی در اختیار علوی ها است(مشکوری و غروی اصفهانی .)85 :0898،در قانون اساسی سوریه
دین رسمی اعالم نشده است و از این نظر در بین کشورهای عربی منحصر به فرد است .البته در ماده  8قانون
اساسی سوریه تاکید شده است که فقه اسالمی منبع اساسی قانونگذاری است(امامی .)82 :0833،به دلیل اینکه
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سیاست های بشار اسد مبتنی بر اصول دینی نبوده است اسالم گرایان سنی با آن مخالفت اساسی داشته اند .در
واقع حرکت اعتراضی سنی ها بر علیه علوی ها ویژگی اساسی بنیادگرایی مذهبی در سوریه بوده
است(دکمیجان .)252 :0855،در کنار این موارد و سیاست های غیر مذهبی ،حکومت اسد بیشتر بر قومیت
عربی تاکید کرده است و سعی کرده آن را مبنای هویت ملی قرار دهد .این عامل باعث نادیده گرفته شدن
حقوق کردها شده است.
 -4-5-2ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت مشارکت سیاسی
از نظر هانتینگتون ،نهاد شاخص جامعه سیاسی نوین ،احزاب هستند که کارکرد آنها سازمان دادن به اشتراک
سیاسی ،ادغام منافع و عمل کردن به عنوان حلقه پیوند بین نیروهای اجتماعی و حکومت است .احزاب باید
نیروهای اجتماعی مولود نوسازی را به شایستگی در درون نظام سیاسی جذب و تقاضاهای آنها را تعدیل
نمایند .در واقع پیش شرط استواری سیاسی ،نظام حزبی است که بتواند نیروهای اجتماعی نوین ناشی از
نوسازی را به درون نظام جذب کند(هانتینگتون .)088-086 :0836،بر اساس استدالل هانتینگتون ،جامعه
سیاسی نوین بر حسب پهنه آگاهی سیاسی و اشتراک سیاسی مردمش ،با جامعه سیاسی سنتی تفاوت می پذیرد.
جامعه سیاسی نوین و توسعه یافته از نظر ماهیت نهاد های سیاسی اش با جامعه سیاسی سنتی تفاوت دارد.
نهادهای جامعه سیاسی سنتی تنها به آن نیاز دارند که اشتراک ،بخش کوچکی از جامعه را ساختار بخشند .اما
نهادهای جامعه سیاسی نوین باید اشتراک توده مردم را سازمان دهند .تمایز نهادهای تعیین کننده این دو جامعه،
در سازمان هایی که برای ساختار بخشیدن اشتراک توده مردم در سیاست فعالیت دارند ،نمایان می شود .برای
همین ،نهاد شاخص جامعه سیاسی نوین ،حزب سیاسی است(هانتینگتون.)082-088 :0836،
یکی از موارد بسیار مهم در حفظ تعادل و ثبات سیاسی جوامع غیر دموکراتیک رابطه بین نوسازی و
مشارکت سیاسی است .باید توجه داشت که مشارکت سیاسی منطبق بر یک تحول تدریجی است تا به صورت
ویرانگر و خشونت آمیزی مانند تظاهرات ،اعتراضات و حتی انقالب بروز نکند(واینر و هانتینگتون:0859،
 .)043بر اساس استدالل هانتینگتون ،تحکیم ارزش ها ،هنجارها ،نقش ها و رفتار های سیاسی در قالب سازمانها
و تاسیسات باثبات و ضابطه مند به تعدیل منازعات و تخفیف خشونت ها سیاسی خواهد
انجامید(دالوری .)45 :0835،در فرآیند توسعه سیاسی ،نهادینه شدن عاملی اساسی است و تابعی از تالش
آگاهانه و برنامه ریزی شده دولت برای اصالح نقش ها ،هنجارها و نهادهای سیاسی است.
لیپست و رکان احزاب سیاسی را محصول شکاف های مختلف اجتماعی دانسته اند که دانسته اند که در
صورت دوام و پایداری از قابلیت تبدیل شدن به شکاف سیاسی می باشند .در واقع احزاب سیاسی نمایندگی
شکاف های فعال سیاسی را بر عهده دارند( .)Brechon,1999:7در واقع باید اشاره کرد که در یک ساختار
دموکراتیک ،به دلیل امکان نمایندگی تعارضات و شکاف ها ،احزاب محصول نزاع های تاریخی و شکاف ها
هستند .در این سیستم تعارضات اجتماعی به وسیله احزاب وارد رقابت می شوند و به واسطه احزاب سیاسی،
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شکاف های اجتماعی بر روی ساختار و رفتار سیاسی جوامع تاثیر گذار بوده و در عملکرد دولت ها موثرند.
از نظر لیپست و رکان ،احزاب شکل تلطیف شده و تحول یافته نزاع ها و تعارضات گذشته می
باشند(.)Lipset&Rokkan,1967
به طور کلی از آنجا که احزاب و نهادهای سیاسی حلقه واسطه بین حکومت و مردم بوده و مانع توده وار
شدن جامعه شده و نقش تعدیل و کانالیزه کردن مطالبات اجتماعی و ارتباطی دو جانبه میان حکومت و جامعه
را فراهم می کنند ،لذا ضعف چنین نهادهایی ورود سریع ،هیجانی و غیر نهادینه نیروهای اجتماعی گوناگون با
مطالبات و خواسته های تعدیل نشده به عرصه سیاست را موجب می شود که در چنین شرایطی کشمکش و
درگیری در عرصه سیاست فزونی می گیرد(نیاکوئی.)256 :0898،
چهار نیروی عمده سوریه یعنی کردها ،گروه های تروریستی ،مخالفان دموکراتیک و حکومت بشار اسد،
به دلیل ضعف جامعه مدنی ،اقتدارگرایی حکومت ،عدم وجود عوامل واسط جهت استقرار بازی دموکراتیک،
محدودیت مشارکت سیاسی و نبود ثبات و امنیت اجتماعی و عدم ایجاد نهادهای جامعه سیاسی نوین جهت
ساختار دهی به مشارکت همه نیروهای اجتماعی توسط حکومت ،فاقد استراک سیاسی می باشند .این ضعف
اشتراک سیاسی باعث شده است که این نیروها نتوانند حول یک طرح مشترک سیاسی متحد شوند و یک
ساختار واحد دموکراتیک را نهادینه و به همزیستی مسالمت آمیز برسند .ضعف دموکراسی در سوریه عوامل
فراوانی از جمله نوع فرهنگ سیاسی ،نوع شکاف های اجتماعی ،نخبگان ،ضعف تحزب و ...دارد که ما به
عامل حزبی توجه کرده ایم زیرا نقش حضور هیجانی نیروهای اجتماعی را در سیاست خنثی می سازد و عاملی
است جهت دریافت خواست های مردم و پاسخ به آنها ،که بحران سوریه مشخصا از این جهت تداوم پیدا کرد
که ساختار حزبی جهت دریافت خواست مردم وجود نداشت و حضور آنها در سیاست هیجانی شد و فعالیت
مدنی و تحرک مسلحانه را با هم درآمیخت و بحران را دامن زد.
جامعه سیاسی نوین در سوریه شکل نگرفته است و جامعه سیاسی سنتی توانسته است که بسیاری از ویژگی
های خود از جمله اقتدار گرایی و خودکامگی شخصی را اعمال نماید .حکومت بشار اسد با حذف تنوع قومی
و مذهبی در سوریه حضور نیروهای علوی و نزدیک به خود را در حکومت ساختار دهی کرده است و سایر
نیروها را از عرصه قدرت طرد نموده .این اقدام ،اشتراک سیاسی بین جامعه را کاهش داده و مانع شکل گیری
نهادهای سیاسی مشترک و یک طرح سیاسی قابل پذیرش بین همه نیروها شد .درواقع حکومت اسد با کاهش
ساختاری و نهادینگی ارزش های فراگیر سیاسی و فرهنگی امکان ساختارمند شدن همه نیروها را تقلیل داد و
باعث شد که نیروهای اجتماعی سوریه امنیت اجتماعی و هویت فرهنگی خود را در خطر ببینند و اقدام به
مقابله نمایند .البته باید اشاره کرد که در همان بخش ساختار دهی شده علوی ها نیز حکومت بشار اسد به
صورت دموکراتیک عمل نکرده است زیرا حضور علوی ها را به صورت دموکراتیک و یا در قالب حزبی دامن
نزده است.
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محورهای چهارگانه قومی ،مذهبی ،دموکراتیک و اقتدارطلب در سوریه در قالب کردها ،نیروهای اسالم
گرا و گروه های تروریستی ،مخالفان دموکراتیک و حکومت بشار اسد ،هر کدام خواهان پر کردن فضای خالی
احزاب سیاسی شده اند .این نیروها به دلیل اینکه در سوریه جامعه مدنی ضعیف بوده است و ساختار حزبی
وجود نداشته است که خواسته ها و مطالبات خود را به حکومت انتقال دهند ،به صورت هیجانی وارد عرصه
سیاست شده اند و همین عامل نبود و اسطه تعدیل کننده(حزب) باعث گردید ابعاد بحران به محض شکل
گیری به شدت وسعت یابد و به سرعت تداوم یابد .اپوزیسیون حکومت سوریه بر خالف حکومت های
دموکراتیک که تحت حمایت قانون به انتقاد از حکومت می پردازند ،دارای حمایت قانونی برای مخالفت و
انتقاد از حکومت بشار اسد نبوده اند و نتوانسته اند که خواسته های خود را با حمایت سیاسی و قانونی پیگیری
نمایند .اصوال در حکومت های دیکتاتوری ،اپوزیسیون شامل احزاب و گروه های سیاسی نسبتا سازمان نیافته
ای است که مخالف پرسنل سیاسی حاکم یا سیاست های جاری و یا حتی کل نظام سیاسی می باشند و به
مبارزه با دولت بر می خیزند ،بدون آنکه امکان بدست آوردن قدرت از طریق مسالمت آمیز را دارا باشند(بشیریه،
 .) 499 :0836اپوزیسیون سوریه نیز برای به دست آوردن قدرت با روش های غیر مسالمت آمیز اقدام نموده
اند زیرا امکان قانونمند عمل کردن برای کسب قدرت را نداشته اند .در واقع در رژیم های اقتدار طلب چها
گونه اپوزیسیون وجود دارد :اپوزیسیون کلی ،اپوزیسیون قدرت طلب درونی ،اپوزیسیون اصولی و اپوزیسیون
دارای مخالفت موردی .از بین این موارد ،اپوزیسیون کلی که مخالفت ساختاری و انقالبی با کل نظام است در
اشکال مختلفی مانند شورش ،توطئه ،مقاومت مسلحانه ،فعالیت زیر زمینی ،مهاجرت از کشور ،مقاومت منفی،
و جز آن ظاهر می شود(بشیریه .)008-004 :0836،مشکل اساسی سوریه از این مسئله نشئت می گیرد که کلیه
نیروهای اپوزیسیون حکومت از نوع اپوزیسیون کلی هستند که خواهان سرنگونی کامل حکومت بشار اسد
هستند .دلیل عمده این مورد را نیز باید در همان عامل ضعف جامعه مدنی و نبود ساختار حزبی جهت تعدیل
مخالفت ها دانست .نیروهای چهاگانه فوق به دلیل اینکه در ساختاری دموکراتیک و با در نظر داشت ارزش
های دموکراتیک که زمینه اعتماد متقابل را فراهم نماید ،نهادینه نشده اند ،توان ایجاد یک الگوی سیاسی پایدار
جهت تشکیل حکومت وحدت ملی و دموکراتیک را ندارند .بازی دموکراتیک نیازمند نهادینگی است و
نهادمندی بستر تاریخی و فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی استواری الزم دارد .در سوریه این بستر فراهم نشده
است زیرا رژیم های حکومتگر دائما ب ه صورت تک ساختی و اقتدارطلبانه قدرت سیاسی را بدون عوامل
واسطه ای جامعه مدنی اعمال کرده اند و اجازه رشد مدنی نهادهای سیاسی دیگر را نداده اند .کردها دغدغه
هویت فرهنگی دارند ،نیروهای مذهبی از تقابل دین و دولت و تسلط محض علوی ها بر قدرت ناراضی
هستند ،نیروهای د موکراتیک دغدغه ضعف مشارکت سیاسی و نبود دموکراسی را دارند و حکومت اسد به
دلیل اینکه قدرت مستقر بوده از یک سو نگران تمامیت ارضی و ثبات سیاسی است و از سوی دیگر نگران
بقای حکومت خود است .این چهار گرایش و نیروی اجتماعی در شرایط عدم حضور عوامل واسطه ای و
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مدنی دا ئما اوضاع را وخیم تر کرده اند .حتی باید اشاره کرد که توسل جستن نیروهای اجتماعی سوریه به
مبارزه مسلحانه و خشونت نیز در راستای همین نبود عوامل واسطه ای و مدنی از جمله احزاب آزاد است که
معنی می یابد .نیروها می دانند که به دلیل اینکه مشارکت آنها و حفظ حقوق و منافعشان نهادینه نشده است
در صورت شکست دوباره سرکوب خواهند شد و امکان مشارکت سیاسی را نخواهند یافت حاضر به کنار
گذاشتن اسلحه نیستند.
در کنار این موارد باید اشاره کرد که ،وضعیت سوریه در حال حاضر شباهتی به شرایط گذار به دموکراسی
ندارد و این مسئله نگران کننده است زیرا توسل به خشونت و ادامه بحران را دامن خواهد زد .به دلیل تعدد
خواست ها و ایدئولوژی ها و تنوع شکاف های اجتماعی محورهای سنت و مدرنیته ،دین و دولت ،خودمختاری
و تمامیت ارضی ،فرقه گرایی ،دموکراسی خواهی و اقتدارطلبی با هم تداخل پیدا کرده و وضعیت سوریه را از
شرایط گذار به دموکراسی دور ساخته اند .اگر منازعه بین نیروهای دموکراتیک و حکومت اسد بود شرایط
گذار به دموکراسی بیشتر مهیا می شد زیرا شکاف های اجتماعی حول دو نیرو شکل می گرفت ولی تعدد
نیروها با تعدد شکاف ها شرایط گذار دموکراتیک را مشکل کرده است.
 -9-5-2تحول طبقاتی مخصوصا در طبقه متوسط
از آنجا که سیستم اقتصاد سوریه مبتنی بر سوسیالیسم دولتی بوده است و در مواردی سیاست های بازار
آزاد نیز اجرایی شده است ،جایگاه و موقعیت طبقات باال ،متوسط و پایین در این کشور دچار تغییراتی شده
است .اصالحات اقتصادی بشار اسد کارگران و کشاورزان سنی عرب را از رژیم بیگانه کرد .بشار اسد بر خالف
پدرش ،اصالحات اقتصادی را به تندی انجام داد و اگر چه تولید ناخالص ملی سوریه گسترش یافت اما یارانه
فقرا و استخدام در بخش های دولتی کاهش یافت .در این میان بورژوازی دولتی که منافع سرشاری از رژیم
اسد کسب می کند به صورت منسجم به تسلط بر منابع اداوه داده و در این باره از رژیم اسد دفاع کرده است.
برای ورود به بازار سوریه مشکالت خاصی وجود دارد .یکی از این مشکالت دالالن محلی هستند که تمامی
فعالیت های اقتصادی را کنترل می کنند .اشخاص و دالالن از لحاظ سیاسی دارای دارای نفوذ و قدرت هستند
زیرا شبکه هدایت عمودی که متصل به دستگاه دولتی است ،این جریان را ایجاد می کند .حضور اقلیت علوی
در راس دستگاه حکومتی که طی سال های متمادی تمامی امکانات اقتصادی جامعه را در اختیار خود گرفته و
اجازه فعالیت به سایر گروه ها را نداده است ،بر پیچیدگی اوضاع افزوده است .در سوریه گروه حاکمه تحت
فشارهای اقتصادی ،برخی از سیاست های سوسیالیسم دولتی خود را کنار گذاشته و به سیاست های بازار آزاد
روی آورده است .هدف اصلی از این تغییر جهت گسترش پایگاه اجتماعی رژیم بوده است .با این حال همین
تحوالت موجب تشویق نهادهای ضعیف جامعه مدنی شده است .تجار و بازرگانان همواره بسیار نیرومند و از
سیاست های آزاد سازی نیز بسیار منتفع شده اند .قبل از بشار اسد ،رژیم حافظ اسد ،طبقات دهقان و کارگر
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را پایگاه حمایت اجتماعی خود می دانست؛ حال با تغییر در سیاست های اقتصادی و تقویت قدرت طبقات
بازرگان ،احتمال بروز تعارضات و تضعیف بیشتر رژیم افزایش یافته است(بشیریه.)050 :0836،
به طور کلی در دوره حافظ اسد تمرکز بیشتر رژیم بر روی جلب حمایت طبقات پایین از راه تکیه بر
سوسیالیسم دولتی و در دوره ای سیاست گزینشی بازار آزاد استوار بود .در دوره بشار اسد با انجام سیاست
های اقتصادی جدید تمرکز حکومت به جای طبقات پایین ،متوجه طبقات متوسط و باال شد و از این طریق
زمینه تحرک بیشتر جامعه مدنی را موجب شد .در این دوره شاخص های طبقه متوسط دچار تحول شد و این
طبقه توانست جایگاه اقتصادی نسبتا مناسبی را بدست آورد تا بتواند مدعی جایگاهی نیز در عرصه قدرت
سیاسی باشد .نیروهای حامل این طبقه در قالب نیروهای خواهان مشارکت مدنی بسیاری از جنبه های رژیم
اقتدارگرای بشار اسد را به چالش کشیدند و با فعالیت های مدنی و فرهنگی خود(هر چند محدود) بسیاری از
ارزش های ایدئولوژی رژیم را زیر سوال بردند و توانستند الگویی دموکراتیک را معرفی نمایند تا جایگاه رژیم
را تهدید کند .از طرف دیگر طبقات باالی اقتصادی در سوریه به دلیل سیاست های فرقه گرایانه حکومت بشار
اسد تاثیر زیادی بر افزایش شاخص های توسعه سیاسی در سوریه نداشته اند و این طبقه با حمایت از حکومت
توانسته است که به خود شکل دهد و بیشترین مزایای اقتصادی را به صورت نابرابر و انحصارطلبانه به خود
اختصاص دهد و این عامل دلیل بسیاری از مخالفت ها با تبعیض های حکومت اسد بوده است .با توجه به
موارد فوق بی دلیل نیست که اعتراضات سوریه از نواحی فقیر نشین و حاشیه ای شروع شد(قزوینی
حائری.)0895،
اگر چه همچنان سلطه حکومت بر بخش هایی از سوریه ادامه دارد ولی عوامل اقتصادی و اجتماعی زمینه
بحران مشروعیت ،مشارکت و توزیع را ایجاد و حکومت را در آستانه تزلزل کامل قرار داده است .از بین
نیروهای چهار گانه سوریه ،نیروهای دموکراتیک مشخصا حاصل عوامل طبقاتی این کشور هستند و در این
راستا باید بیشتر بر روی طبقه م توسط و الیه های جدید آن تاکید کرد .عامل دیگر در این باره سیاست های
توزیع درآمد در حکومت بشار اسد هستند که بین شهر و روستا و بین نواحی قومی و مذهبی مختلف فاصله
انداخته است .از آنجا که علوی ها بیشترین کنترل را بر منابع دارند باالترین میزان درآمدها را نیز به خود
اختصاص داده اند و از این لحاظ نیز نارضایتی فراوانی را ایجاد کرده اند.
مسئله مورد نظر این است که با سیاست های بشار اسد در زمینه بازار آزاد و تقویت قدرت بازرگانان و
تجار ،تحرکاتی در فضای اجتماعی سوریه رخ داد که باعث تقویت نیروهای اجتماعی و رشد آنها شد .این
طبقات حامل ارزش ها و هنجارهایی بودند که نقش آنها را در عرصه قدرت گسترش می داد و به دلیل ساخت
قدرت در سوریه آنها نتوانستند به این میل عمومی خود که حضور در عرصه قدرت بود جنبه عملی بدهند و
دچار فشار هیجانی در سطح طبقاتی شدند و این امر در آگاهی سیاسی آنها از ظرفیت رژیم و در اراده به
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مخالفت با آن موثر بود تا اینکه سرانجام در تنگنای مشارکت سیاسی و در واکنش حکومت بین این نیروها و
حکومت برخورد ایجاد شد.
 -2-5-2تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده
شکاف های اجتماعی بیانگر خطوط تعارض و تمایزی است که بر سر هنجار ها و ایستار های اجتماعی،

سویه ها و کارکردهای اجتماعی – فرهنگی گروه های مختلف فعال یا موثر در بافت اجتماعی وجود دارد و
گاه و بیگاه این گروه های را به اشکال مختلف رویاروی هم قرار می دهد(سمیعی اصفهانی.)08-04 :0830،
هر چه شکاف های اجتماعی از ماهیت و محتوای عقیدتی ،هویتی و ایدئولوژیک بیشتری برخوردار باشند،
کشمکش سیاسی برآمده از آنها با تخاصم و خشونت بیشتری همراه خواهد بود .همچنین این شکاف ها هر
چه معطوف به دولت باشند و نیروهای معارض برآمده از آنها دولت را آماج خود سازند ،احتمال تشدید و
گسترش کشمکش ها و خشونت آمیز شدن آنها بیشتر خواهد شد و هر گاه شکاف های متعدد اجتماعی و
سیاسی به طور همزمان فعال شوند ،کشمکش های سیاسی وسیع تر و شدیدتر خواهند بود و احتمال خشونت
آمیز شدن آنها بیشتر می شود(دالوری.)55-34 :0853،
در ارتباط با سوریه و با توجه به موارد فوق باید اشاره کرد که این کشور دارای شکاف های هویتی ،عقیدتی
و ایدئولوژیک ا ست که معطوف به دولت شده اند و به طور همزمان فعال شده اند .این موارد حاکی از این
است که دامنه فعال شدن سیاسی شکاف ها همراه با خشونت و بحران است .شکاف ها در سوریه مبتنی هستند
بر تنوع قومی و مذهبی .سوریه دارای دو قوم اصلی کرد و عرب است .همچنین دارای دو مذهب اصلی سنی
و علوی و حدود 08درصد از جمعیت آن مسیحی هستند .در شرایط ضعف دموکراتیک و تسلط علوی ها بر
حکومت و اقتدارگرایی حکومت بشار اسد که امکان مشارکت نیروهای مخالف را در عرصه سیاسی داده است،
امنیت اجتماعی اقوام و مذاهب بر هم خورده به نحوی که نیروهای کرد به شدت نگران هویت فرهنگی و
زبانی خود شده اند و اسالم گرایان سنس نیز از سیاستهای سکوالریستی اسد و تسلط علوی ها ناراضی هستند.
حکومت اسد مبتنی بر نوعی اقتدار گرایی شدید فرقه ای است که به مرور باعث آسیب پذیری آن شده
است .عدم برگزاری انتخابات واقعی و گردش نخبگان ،زمینه شکل گیری بحران مشارکت و مشروعیت را
فراهم کرده است(نیاکوئی .)083 :0890،به طور کلی ضعف هویت ملی ،وجود وفاداری های محلی و طایفه
ای و شکاف های عمیقی که هم اکنون نیز خشونت شدیدی را در این کشور در پی داشته است ،از موارد
داخلی تداوم بحران در سوریه می باشند.
 -4-2عوامل غیر ساختاری(بیرونی) و تداوم بحران سوریه
 -5-4-2گروه های تروریستی

در جامعه سوریه احزاب و جریان های مختلفی از اسالم گرایی تا پان عربیسم و لیبرالیسم و سوسیالیسم
حضور دارند که باعث تشکیل احزاب و جریان هایی شده اند که به طور کلی به احزاب حکومتی و مخالفان
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تقسیم می شوند .احزاب حکومتی عبارتند از حزب بعث ،حزب کمونیست ،حزب سوسیالیست های عرب،
حزب وحدت گرایان سوسیالیست ،حزب اتحاد سوسیالیست عرب ،حزب وحدت گرایان سوسیالیست
دموکرات و حزب قومی اجتماعی .این احزاب حامیان بشار اسد بوده و سعی کرده اند با اقدامات سیاسی خود
اوضاع را آرام و مردم به حمایت از رژیم اسد بکشانند هر چند که بجز حزب بعث بقیه احزاب دارای پایگاه
اجتماعی الزم نیستند.
در میان احزاب سیاسی مخالف مجموعه متکثری از فرهنگ ها و ایدئولوژی های سیاسی وجود دارد که از
جمله می توان به جریان های لیبرالیسم و اسالم گرایی اشاره کرد .مهمترین این احزاب را اخوان المسلمین،
گروههای کرد ،شورای ملی سوریه ،ارتش آزاد سوریه ،کمیته هماهنگ ملی ،حزب کمونیست ،جبهه نجات
ملی ،تجمع یکپارچه قومی ،حزب اصالح و جریان اعالمیه دمشق شکل می دهند.در میان گروههای فوق اخوان
المسلمین مهمترین آنها می باشد که در برخی موارد از خشونت استفاده کرده است ولی در سالهای اخیر برای
سرنگونی رژیم بشار اسد سعی کرده که به اقدامات دموکراتیک روی بیاورد تا توجه جامعه بین المللی را جلب
نماید .اخوان المسلمین سوریه در مجموع یک جنبش اعتراضی سنی علیه حکومت علوی ها بوده است .از نظر
آنها رژیم اسد بر پایه یک فرقه گرایی محدود استوار است  .آنها فرقه علوی را مرتد می دانند و برای مشروعیت
بخشیدن به این ادعای خود فتاوای علمای مذهبی همچون ابو حامد غزالی و ابن تیمیه را پیش می کشند .آنها
روابط نزدیکی با حزب عدالت و توسعه ترکیه و همچنین عربستان دارند.
در کنار این گروهها و بیش از همه باید به گروه تروریستی داعش اشاره کرد .داعش یک گروهک تروریستی
با تفکرات سلفی -تکفیری است .این گروه ساختاری هرمی دارد که ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه در راس
هرم آن است .زیر مجموعه های این گروه عبارتند از :معاون اول و دوم ،شورای نظامی ،مجلس شورا ،هیئت
شرعی ،شورای امنیت و اطالعات ،مسئول رسانه ای ،استانداران یا همان والیان ،سخنگو( نورانی.)45 :0898،
گر وه های تروریستی تا جایی که مربوط به ساخت داخلی سوریه است محصول تکیه بر بنیادگرایی و
رادیکال کردن سنت و مذهب اسالم هستند و در قالب الگوهای توتالیتر نظام سیاسی خواهان تسلیم کل جامعه
در قبال سیاست های خود هستند .گروه های تروریستی حاصل رادیکال شدن شکاف مذهبی و شکاف بین
دین و دولت هستند و در آینده با توجه به نوع الگوی سیاسی در پیش گرفته شده نخواهند توانست که پایگاه
اجتماعی تشکیل دهند .همچنین این گروه ها به دلیل اینکه پراکنده و مسلحانه هستند و پایگاه اجتماعی خاصی
ندارند آینده بحران سوریه را مخدوش کرده اند.
 -4-4-2دخالت های منطقه ای
در ارتباط با سوریه ایران ،ترکیه و عربستان دارای اولویت های خاصی هستند و تاثیر فراوانی در نوع بحران
و تداوم و آینده آن دارند .در این مورد تاثیرات آنها بر تحوالت سوریه از این قرار است:
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عربستان سعودی یکی از قدرت های منطقه ای است که نام آن با گروهک های تروریستی گره خورده
است .عربستان در قبال گروهک تروریستی داعش چهار راهبرد را در پیش گرفته است .راهبرد تکثیر ،راهبرد
اولیه عربستان در پیشبرد سیاست های خود در منطقه بوده است .عربستان نقش بارزی در گسترش افراطی
گری در منطقه داشته است و به دنبال تکثیر اندیشه وهابی در بین کشورهای مسلمان منطقه است .تفکر وهابی
هسته اصلی تفکر جنگجویان القاعده ،طالبان و داعش را تشکیل می دهد .عربستان تا جایی که بتواند منافع
خود را دنبال نماید از گزوههای تروریستی حمایت نموده ولی در قبال تحوالت سوریه و در قالب راهبرد
همراهی با غرب بنا به دالیلی در مقابل گروه تروریستی داعش تغییر رویکرد داد و با ائتالف ضد داعش همراه
شد .این دالیل عبارتند از :اختالفات فکری و عقیدتی :داعش با گروه القاعده در خصوص نحوه مبارزه دچار
اختالف اساسی شده است و در این زمینه نقش عربستان را بارز می داند و درگیریهایی نیز با این گروه در
سوریه داشته است .داعش از حمایت عربستان از القاعده نگران است و هشدارهایی به این کشور داده و باعث
شده است عربستان در مبارزه با داعش بیشتر به غرب نزدیک شود .نگرانی عربستان بابت امنیت داخلی:
عربستان به شدت نگران ناامن شدن اوضاع داخلی خویش است .و این کشور سعی کرده با سیاست تحمیق
یعنی تامین اقتصادی مردم رضایت آنها را در مقابل تبلیغات شدید داعش جلب نماید و مانع جذب آنها در این
گروه شود .تالش عربستان در تضعیف محور مقاومت و مخصوصا ایران باعث شده است منافع ایران و عربستان
در سوریه به شدت با هم برخورد نماید و این یکی از مهمترین دالیل منطقه ای تداوم بحران سوریه بوده است.
عربستان با سیاست های شیعه گرایانه ایران مشکل دارد و حمایت ایران از بشار اسد را نیز در همین راستا می
داند و این کشور نیز تالش خود را روی مخالفان مسلح اسد متمرکز نموده و با کمک به آنها به دنبال تضعیف
ایران است .در مجموع فشار دیپلماتیک به سوریه و حمایت از مخالفان اسالم گرای سنی مهمترین وجوه
سیاست عربستان در قبال سوریه است(قزوینی حائری .)04: 0895،مهمترین دالیل عربستان برای قرار گرفتن
در جبهه ضد سوری را می توان این گونه شمرد :رقابت با ایران در منطقه و تالش برای تضعیف هر چه بیشتر
ایران ،حفظ موازنه قدرت در منطقه به نفع خود ،ایفای نقش به عنوان محور سیاست های آمریکا در منطقه،
مقابله با جریان های شیعی منطقه ،تضعیف جریان مقاومت و بخصوص حزب اهلل لبنان ،به قدرت رسیدن
دولتی نزدیک به عربستان در دمشق.
ترکیه در آغاز بحران سوریه تالش کرد تا حکومت بشار اسد را به اصالحات ترغیب نماید .ولی پس از
باال گرفتن اعتراضات و درگیری ها در سوریه که مهاجرت بخشی از مردم سوریه به خاک ترکیه را در پی
داشت ،موضع این کشور نیز دچار تغییر و تحوالتی شد طوری که ترکیه از تغییر حکومت در سوریه دفاع کرد
 .ترکیه پیوسته بیان کرده که حکومت بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند .این کشور همچنین تالش کرده
پذیرای اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد باشد(فنایی .)29 :0895،پیروزی اسد بر داعش که با اعطای امتیازاتی
حداقلی به کردها همراه خواهد بود برای ترکیه که چندین نسل علیه حکومت اسد تالش و مبارزه کرده،
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نامطلوب است .مقامات ترکیه معتقدند که در صورت پیروزی حکومت سوریه بر تروریست ها ،بشار اسد از
اهرم پ ک ک و کردها برای فشار بر ترکیه استفاده نماید .از سوی دیگر پیروزی کردها و حزب پ ی
د( )PYDبر داعش و برقراری سیستم کانتونی در سوریه برای ترکیه به ویژه از آن حیث مهم است که مکمل
سیستم فدرال مستقر در عراق می شود .شاید مهمتر از آن این است که پ ی د در واقع شعبه سوری پ ک
ک است که دشمن اصلی ترکیه می باشد .مقامات ترکیه کردهای سوریه را در کنار داعش تروریست می دانند
و به دنبال تضعیف هر دو هستند .ترکیه بین این دو گروه نمی تواند به نفع هیچ یک از دو طرف درگیر ،یعنی
داعش و پ ی د وارد منازعه شود .ارائه سالح استراتژیک به اعضای پ ی د یعنی تجهیز پ ک ک که دشمن
اصلی ترکیه است .کمک به داعش نیز با توجه به ابعاد بین المللی آن و قدرت گیری این کشور در کنار مرزهای
ترکیه قابل توجیه نیست  .به طور کلی ترکیه در سوریه با یک چالش سه بعدی طرف است .از یک طرف خطر
گروه تروریستی داعش را حس می کند مخصوصا بعد از حمالت تروریستی در این کشور و از سوی دیگر
ترکیه همواره مسئله کردها را اصلی ترین چالش سیاسی خود می داند و سعی می کند که سازماندهی کردها
در هر منطقه از خاورمیانه را سرکوب نماید تا هسته های مقاومت قومیتی در مقابل ملی گرایی افراطی را در
درون خاک ترکیه شکل نگیرد .در مقابل این دو رویکرد ترکیه سعی در نابودی حکومت اسد دارد زیرا آن را
هم به لحاظ ایدئولوژیک مخالف خود می داند و هم به لحاظ سیاسی .تا آنجا که با اسد مخالفت نماید رو
درروی ایران قرار می گیرد و روسیه ،تا جایی که با کردها مقابله کند با اتحادیه اروپا و آمریکا برخورد پیدا می
کند زیرا کردها متحد آمریکا در جنگ با داعش هستند و تا جایی که نگران امنیت داخلی خود است با داعش
مشکل دارد  .به طور کلی ترکیه از سه نیروی اصلی داخل خاک سوریه با همه آنها مشکل اساسی دارد و در
نتیجه دو اقدام انجام داده ،از یک طرف به مخالفان میانه رو اسد کمک کرده و از سوی دیگر سیاست صبر و
انتظار را در پیش گرفته است و همین باعث شده تا موضع مشخصی در سوریه نداشته باشد و بر تداوم بحران
بیافزاید.
ایران دارای تنوع قومی و مذهبی پیچیده ای است ،به نحوی که به لحاظ قومی بسیاری از اقوام ایران دارای
هم زبانان در کشورهای همسایه هستند .مثال ترک های ایران و ترکیه ،کردها در ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه،

عرب های ایران ،بلوچ ها در ایران و پاکستان .از سوی دیگر تنوع مذهبی مخصوصا در دو قطبی شیعه – سنی
و تاثیر پذیری سیاست های خارجی ایران مخصوصا سیاست دفاعی ایران بر مبنای آن ،زمینه ساز تحوالتی در
منطقه و شکل گیری تشنجات فراوان در خاورمیانه شده است .جمهوری اسالمی ایران شبکه ژئوکالچری خود
را در قالب تمدن اسالمی تعریف می نماید که ایران به عنوان بخشی از شبکه ژئوکالچری اسالم درگیر
تعارضات احتمالی تمدنی خواهد شد ،به ویژه تأکید بر ارزش های دینی  -اسالمی در امر حکومت و آمیختن:
سیاست خارجی خود با چنین ارزش هایی ،تعارضات آن عیان تر خواهد شد .تنظیم سیاست خارجی و راهبرد
منطقه ای ایران در منطقه همواره تحت تاثیر دو عامل «واقعیت های ایدئولوژیک» و «جهت گیری های
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ایدئولوژیک» بوده است(برزگر .)55 :0836،از بین عوامل یاد شده ،تنوع مذهبی و سیاست های مذهبی در
خاورمیانه عامل تحرکات سیاسی و نظامی بوده است .دولت جمهوری اسالمی به دلیل داعیه دار بودن حرکت
شیعی ،به تقویت جنبش های شیعی پرداخته است و سعی کرده که در لبنان ،سوریه ،عراق ،یمن و تا حدودی
کمتر در بحرین ،حرکات شیعی را تقویت نماید و این عامل از سوی دیگر باعث مقاومت کشورهای عربی
منطقه مخصوصا عربستان شده است .در واقع باید اشاره کرد که با سیاسی شدن مذاهب سنی و شیعه و سعی
دولت ها در اشاعه آنها به خارج مرزها ،زمینه های برخورد بین آنها به وجود آمده است و احتماال در آینده نیز
تشدید شود و حالتی نظامی گرایانه تر به خود بگیرد .سوریه که احتماال بزرگترین بحران حال حاضر نظام بین
الملل است عمال صحنه برخورد نظامی بین ایران و کشورهای منطقه بوده است .سوریه به دلیل نزدیکی به
اسرائیل ،وصل بودن به حزب اهلل و جریان مقاومت ،دارای مرز با ترکیه ،مسئله کردها در سوریه ،عراق و ترکیه،
حضور قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و روسیه ،دخالت های عربستان و سایر کشورهای متحد آن مخصوصا
در مقابله با ایران ،مداخله نظامی ،بحران سازی محیط منطقه ای ،افزایش مداخله در امور داخلی ایران،
فشارهای سازمان یافته از طریق نهادهای بین المللی ،عملیات انتقامی و محدود سازی راهبردی ،قرار گرفتن
متحدان راهبردی قدرت مداخله گر آمریکا در منطقه و آسیب پذیری شدید آنها در برابر تهدیدهای راهبردی
قدرت های مداخله گر از آن جمله می باشد .از جمله عواملی هستند که در سوریه باعث تغییر جهت سیاست
های دفاعی -نظامی ایران از بازدارندگی تدافعی به استراتژی مداخله جو بوده اند و به این ترتیب ،جمهوری
اسالمی ایران برای تأمین منافع و اعتالی ارزش های خود و اثر گذاری در معادالت جهانی به قدرت نظامی
که از شاخه های دفاعی  -امنیّتی و از ابعاد اساسی اقتدار ملّی می باشد ،نیازمند است .رژیم بشار اسد به
عنوان متحد ایران و روسیه و با پشتیبانی آنها توانسته است با مخالفان متنوع خود مقابله کند .کردها در سودای
خودمختاری به مبارزه با داعش پرداخته اند که این امر و مخصوصا موفقیت های آنها با حمایت آمریکا باعث
نگرانی های ترکیه شده است زیرا ترکیه همواره از مسئله قدرت گیری کردها حساسیت زیادی داشته است و
شکل گیری یک اقلیم خودمختار کرد در سوریه را تهدیدی برای خود در تاثیرگذاری بر کردهای آن کشور می
داند .مخالفان سنی مذهب بشار اسد که مورد حمایت عربستان هستند عمده نیروهایی هستند که کشورهای
عربی با کمک به آنها سعی دارند عالوه بر نابودی رژیم اسد ،مانع کمک های ایران در حمایت از جنبش های
شیعی شوند .به طور کلی سوریه از دو جهت برای ایران اهمیت اساسی دارد :اول اینکه مهمترین متحدان
راهبردی ایران در این منطقه هستند و منطقه شامات منطقه دوستان ایران است و دوم اینکه این منطقه مهمترین
دشمن ایران یعنی اسرائیل را نیز در خود جای داده است .سوریه با موقعیت جغرافیایی ویژه به عنوان سپر و
سکوی محور مقاومت مطرح است ؛ سپر برای دفاع در مقابل حمله های اسرائیل و سکو برای اقدام بر علیه
اسرائیل .به همین دلیل در سوریه ایران در اضطراب اینکه مبادا نفوذ استراتژیک خود را از دست بدهد به
حمایت از بشار اسد اقدام کرده است و تا به حال از این رویکرد حمایت نموده است .محدودیت های ایران
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در سوریه که احتمال وقوع آنها وجود دارد در قالب سناریو های مختلف عبارتند از :مدیریت بحران از سوی
ائتالف و فشار آنها بر اسد ،عضو گیری گسترده داعش و افزایش تجربه نظامی آنها ،افول هژمونی و اقتدار بشار
اسد در سوریه ،طوالنی شدن جنگ در شهرهای بزرگ سوریه ،ادامه جنگ سرد بین ایران و عربستان در حوزه
انرژی و ایدئولوژی ،فرسایشی کردن نبرد و تکرار پروژه شوروی درباره ایران و یا پیشی گرفتن تعهدات ایران
از توانایی هایش ،دستیابی داعش به سالح های کشتار جمعی و سقوط بشار اسد .این موارد احتماالت هستند
و ایران باید خود را آماده سازد تا در صورت وقوع هر کدام از آنها توان تصمیم گیری و اقدام را در جهت
منافع ملی داشته باشد .در مقابل سناریوهای تهدید آمیز فوق ایران مزیت هایی نیز دارد که در صورت لزوم می
تواند از آنها استفاده نماید این موارد عبارتند از :هدایت شیب خطر داعش به سمت عربستان ،همسویی سنجیده
با عربستان ،تاسیس و تحکیم ارتش عراق با هسته شیعه ،انعطاف پذیری در مورد ادامه حکومت بشار اسد،
اجتناب از رادیکالیسم شیعه گرا و مقابله با گروههای ضد سنی در ایران(نصری.)68-65 :0898،
آینده سوریه تا جایی که به اقدامات ایران بستگی دارد ،به شدت پیچیده و تعارض آمیز است .زیرا ایران
در این راستا به لحاظ داخلی در سوریه با گروههای تروریستی رو به رو است که به شدت به دنبال بیرون
کردن نیروهای ایران از سوریه هستند و از سوی دیگر از رژیم اسد دفاع نموده که توان مدیریتی و کارایی و
مشروعیت الزم را در بین مردم سوریه ندارد .در جنبه دیگر با چهار کشور پرنفوذ یعنی عربستان ،ترکیه ،آمریکا
و اسرائیل اختالفات اساسی ایدئولوژیک ،سیاسی و امنیتی دارد .هر اقدام ایران در سوریه با واکنش آنها مواجهه
می شود و این کشورها سعی کرده اند گروههای سنی ضد ایران را مسلح نمایند تا مانع اقدامات ایران در
سوریه شوند و این امر بحران سوریه را تداوم بخشیده و باعث شده است تا آنها نتوانند یک برنامه سیاسی
برای آینده این کشور ارائه دهند زیرا هر کدام به دنبال خواسته هایی هستند که دیگری قبول ندارد.
 -9-4-2رقابت قدرت های جهانی
مهمترین دغدغه های آمریکا در خصوص سوریه را می توان در امنیت اسرائیل ،کاهش نفوذ منطقه ای
ایران ،مقابله غیر مستقیم با اسالم سیاسی معرفی شده توسط ایران ،تثبیت هژمونی خود ،گسترش فرهنگ
آمریکایی در پوشش ایجاد دموکراسی ،ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم و تضعیف مخالفان منطقه ای واشنگتن.
آنها از مخالفان مسلح میانه رو اسد حمایت نموده و با کمک به کردها و نیروهای عرب میانه رو در تالش
جدی هستند که هم بتوانند داعش را تضعیف کنند و هم با کمک مخالفان مسلح اسد ،رژیم وی را نابود کنند.
در واقع آمریکا وضعیت دوگانه ای را در پیش گرفته است زیرا از یک سو در تالش برای تضعیف داعش به
بمباران هوایی مواضع این گروه اقدام کرده و از سوی دیگر با کمک نظامی به مخالفان میانه رو اسد سعی کرده
که رژیم اسد را سرنگون کند ولی مخالفان میانه رو توان الزم را برای این کار ندارند و از سوی دیگر بمباران
های مواضع داعش نیز نتوانسته است که باعث نابودی این گروه شود .یکی دیگر از اقدامات آمریکا که باعث
تداوم بحران شده است رقابت های سیاسیو ایدئولوژیک ایران و روسیه با این کشور است که باعث شده نتوانند
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بر سر آینده سوریه به توافق برسند زیرا روسیه با کمک نظامی به بشار اسد و سرکوب مخالفان وی عمال در
مقابل آمریکا قرار گرفته و ایران نیز به دنبال سیاست های مذهبی خود سوریه را کمربند جریان مقاومت می
داند و با کمک به وی زمینه تضیف مخالفان را فراهم کرده است.
روابط روسیه و سوریه از بعد اساسی نظامی ،امنیتی و اقتصادی برخوردار است .در بعد نظامی پایگاه های
روسیه در سوریه مخصوصا پایگاه طرطوس است که به دلیل موقعیت پدافندی حساس اهمیت خاصی در
روابط این دو کشور ایجاد کرده است .در بعد اقتصادی نیز انرژی و فروش تسلیحات از حساسیت های خاص
روسیه نسبت به سوریه هستند و بعد امنیتی نیز در تقابل با آمریکا و جهت حفظ ثبات سوریه مورد نظر روسیه
است .به طور کلی روسیه و آمریکا در سوریه منافع متضادی دارند .آینده نظام سیاسی سوریه یکی از موارد
اختالف این دو کشور است زیرا آمریکا خواهان پیروزی کردها و مخالفان دموکراتیک است و احتماال در آینده
برای تسلط آنها بر نظام سیاسی سوریه مخصوصا مخالفان دموکراتیک تالش خواهد کرد ولی روسیه منافع خود
را بر الگوی خاصی از نظام سیاسی در سوریه تعریف نکرده است و با کمک به بشار اسد و تضعیف مخالفان
احتماال خواهان بقای بشار اسد می باشد.
 -2نتیجه گیری
بحران سوریه  4عامل ساختاری و داخلی در مرحله شکل گیری بحران دارد که عبارتند از -0:ضعف
انسجام و ثبات اجتماعی -2 .ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه مشارکت سیاسی -8 .تحول
طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط -4 .تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده .در کنار این موارد باید به  8عامل غیر
ساختاری یا بیرونی در تداوم بحران اشاره کرد که عبارتند از -0 :گروه های تروریستی -2 .دخالت های منطقه
ای -8 .رقابت قدرت های جهانی .عوامل چهار گانه داخلی و ساختاری ترکیب پیچیده ای از نیروهای اجتماعی
با گرایشات متضاد را تشکیل داده و باعث شده است بحران ابعاد بسیار پیچیده ای پیدا کند .در ارتباط با ثبات
اجتماعی اصلی ترین عاملی که شکل گیری بحران ،به خطر افتادن امنیت اجتماعی مبانی هویتی اقوام و مذاهب
سوریه در اثر عدم مشارکت در روند مدنی و ساختاری نشدن آنهاست .ارزش های دموکراتیک و مشارکت
سیاسی به دلیل اقتدارگرا بودن حکومت و ضعف جامعه مدنی و عدم مشارکت نیروهای مخالف در عرصه
قدرت باعث شکل نگرفتن اشتراک سیاسی بین نیروهای مختلف شد و وجود نداشتن عوامل واسطه ای مانند
احزاب باعث حضور هیجانی این نیروها در عرصه سیاسی و شروع بحران شد .اصالحات اقتصادی بشار اسد
و رشد محدود طبقه متوسط و افزایش توقع آن برای مشارکت سیاسی ،نیروی دموکراتیک در جهت مخالفت
با اقتدارگرایی حاکم ایجاد کرد و همچنین این اصالحات باعث تبعیض و نارضایتی اقتصادی در قشر های
پایین جامعه و شکاف بین شهر و روستا و طبقات مختلف شد .همچنین باید اشاره کرد که تنوعات اجتماعی
سوریه توسط حکومت در ساختارهای نهادی جای نگرفت و این عامل همبستگی اجتماعی را از هم گسست
و باعث ریزش نیروها برای حفظ هویت فرهنگی خود شد .در این شرایط به دلیل ضعف جامعه مدنی و عوامل
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واسطه ای بین حکومت و نیروهای اجتماعی ،اکثر نیروها به مبارزات مسلحانه روی آورده اند .در این بین
گروه های تروریستی با ایدئولوژی رادیکال خود باعث شدت بحران و درگیری ها شده اند که در آن بسیاری
از زیر ساخت های سوریه نابود شده و جمعیت زیادی از آن مهاجرت کرده اند .از طرف دیگر قدرت های
منطقه ای و جهانی با تبدیل کردن سوریه به میدان رقابت های سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک خود بحران را
تداوم داده و آینده آن را مخدوش کرده اند .آینده بحران سوریه در تعامل چند محور اساسی نیروهای اجتماعی
در قالب مسئله کردها ،مسئله نیروهای اسالم گرا ،مسئله استقرار دموکراسی ،نابودی گروه های تروریستی و
تالش های دولت اسد برای بقا و بازگشت ثبات و همچنین رقابت های منطقه ای و بین المللی در نوسان
است.
منابع و ماخذ
-0

افتخاری ،اصغر .) 0830( .رسانه ها و بی ثباتی در ایران .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 -2امامی ،محمد علی .) 0830( .سیاست و حکومت در سوریه .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 -8بشیریه ،حسین .)0830( .جامعه شناسی سیاسی .تهران :نشر نی.
 -4بشیریه ،حسین .)0836( .عقل در سیاست .تهران :نشر نگاه معاصر.
 -0بشیریه ،حسین .)0835( .انقالب و بسیج سیاسی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -6برزگر ،کیهان .)0836( .سیاست خاورمیانه ای آمریکا و نظریه نقش منطقه ای ایران .تهران :پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
گروه پژوهش سیاست خارجی.
 -5دالوری ،ابوالفضل .) 0853( .بررسی ریشه های خشونت و بی ثباتی سیاسی در ایران .رساله دکتری .تهران :دانشکده حقوق
و علوم سیاسی.
 -3دکمیجان ،هریر .)0855( .جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب .ترجمه حمید احمدی .تهران :انتشارات کیهان.
 -9سمیعی اصفهانی ،علیرضا .) 0830( .شکاف های اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی دولت در ایران معاصر .رساله دکتری
علوم سیاسی .دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 -05ساندرز ،دیوید « .) 0835 ( .الگوهای بی ثباتی سیاسی ».ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی .تهران  :پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
 -00طالبان ،محمد رضا .)0895( .جامعه شناسی سیاسی کالن :تحلیلی بین کشوری از بی ثباتی سیاسی .تهران :انتشارات جامعه
شناسان.
 -02قزوینی حائری ،یاسر .)0895( .سونامی در جهان عرب .تهران :امیرکبیر.
 -08نیاکوئی ،سید امیر .)0890( .کالبد شکافی انقالب های معاصر در جهان عرب .تهران :میزان.
 -04نورانی ،سید مهدی .)0898( .داعش از کاشت تا برداشت .قم :انتشارات مجد اسالم.
 -00هانتینگتون ،ساموئل .)0836( .سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
 -06وب سایت همشهری آنالین بخش معرفی کشورها ،مرداد www.hamshahrionline.ir 0890
 -05واینر ،مایرون و هانتینگتون ،ساموئل .)0859( .درک توسعه سیاسی .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ب)مقاالت
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 -03دالوری ،ابوالفضل .)0835( .درآمدی نظری بر حل منازعات سیاست .فصلنامه سیاست دانشگاه تهران .دوره  .83شماره.8
 -09دالوری ،ابوالفضل .) 0894(.درآمدی انتقادی بر مفهوم و شاخص های بی ثباتی سیاسی .فصلنامه دولت پژوهی دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران .سال اول .شماره  .2صص .09-98
 -25فنایی ،داوود .) 0895( .چالش های سیاست خارجی ترکیه .همشهری دیپلماتیک .دوره جدید .شماره .05
 -20مشکور ،محمد جواد و غروی اصفهانی ،حسن .)0800( .علویان در سوریه .مجله فرهنگ و هنر .دوره.04شماره .068
 -22نیاکوئی ،امیر .)0898( .جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران .پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال  .05شماره  .0صص -285
.099
 -28نصری ،قدیر .) 0898( .معادالت استراتژیک در شامات و امنیت ملی ایران .ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی .شماره
.84
24- Brechon,Pierre, (1999), Les Partis Politiques, Paris: Clef.
25- Lipset, Seymour Martin& Stein Rokkan,(1967), Cleavage Structures, Party Systems, and
Voter Alignments, New York, Free Press.
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بررسی و تحلیل اختالفات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی
ریحانه صالح آبادی ،دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،تربیت مدرس
سعید صادقلو ،5دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،تربیت مدرس

چکیده
مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه ها و رودها تشکیل می دهد و بر خالف مرزهای خشکی ،مرزهای آبی
و به ویژه مرزهای رودخانهای به دلیل قابلیتها و تنگناهای خاص خود بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی را دارند .از
همین روست که بسیاری از صاحب نظران ،قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگها
بر سر منابع آبی مشترک ،سده هیدروپلیتیک نامیدهاند .تغییرات اقلیمی و بروز دورههای طوالنی خشکسالی ،ایجاد طرح
های توسعه به ویژه در بخشهای کشاورزی و صنعت در مناطق مرزی ،انحراف مسیر رودهای مرزی ،رشد جمعیت
شهری و  ...مهمترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیریها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش مهم و اساسی
دارند .در منطقه آسیای مرکزی دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با شعبات خود جریان دارد که مسائل و چالشهای
آن پنج کشور این منطقه را درگیر خود ساخته است .در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،همانند برخی دیگر
از حوزه ها ،کشورهای منطقه میراثدار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی
شدند .این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اختالفات هیدروپلتیکی کشورهای حوزه ی رودهای آمودریا و
سیردریا می پردازد و تالش دارد تا مهم ترین زمینه ها و دالیل بروز و تشدید اختالفات کشورهای منطقه بر سر رودهای
مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،منافع متفاوت کشورهای باالدست و
پایین دست ،عدم مدیریت صحیح ،سد سازیهای گسترده ،تغییرات آب و هوایی ،دخالت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه
ای ،رشد جمعیت ،گسترش شهرنشینی و تک محصولی بودن کشاورزی مهمترین دالئل بروز اختالف بر سر منابع آب
مشترک مرزی هستند.
واژگان کلیدی :آسیای مرکزی ،هیدروپلتیک ،آمودریا ،سیردریا ،رود مرزی

 -5مقدمه
در سراسر تاریخ بشر ،دسترسی مطمئن به آب یک شرط اساسی برای توسعه ی اجتماعی ،اقتصادی ،و
پایداری فرهنگی تمدنی بوده است .یک ضرب المثل معروف بیان میکند که« :آب جوهر زندگی است» ،که
گواه اهمیت باالیی از آب در بقای جامعه انسانی است ( .)Kaleji ،2012:1از کل آب مصرفی در سطح
جهان هرساله به طور میانگین حدود  %55در بخش کشاورزی %28 ،در بخش صنعت و  %3نیز به مصارف
1

. Email: rsadeghlou1370@gmail.com
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خانگی میرسد .از طرفی ،بخش قابل توجهی از منابع آبی جهان در قالب رودها و دریاچه های مرزی بین
کشورهای مختلف قرار دارد .بر اساس آمارها تعداد حوضه های رودخانه های بین المللی از 204در سال
0953به 268مورد درسال 2502رسیده است که  8/40از سطح زمین به استثنای قطب جنوب را در بردارند.
ضمن اینکه حدود %45از جمعیت جهان نیز در این حوضه های آبریز مشترک زندگی میکنند (رحمانی:0850 ،
 .)42وجود برخی عوامل و زمینه ها چون تغییرات اقلیمی و بروز دورههای طوالنی خشکسالی ،توسعه فعالیت
های کشاورزی و صنعتی ،افزایش جمعیت شهرنشین و رواج مصرف بی رویه منابع آبی ،استفاده بیش از اندازه
از آب در کشورهای باالدست ،اولویتها و نیازهای متفاوت کشورها در بهره برداری از منابع آبی مشترک و
 ...موجب شده است که منابع مشترک آبی و به طور خاص رودهای مرزی به منبع مهم تنش و درگیری در
بسیاری از مناطق جهان تبدیل شوند .منطقه آسیای مرکزی نیز از جمله مناطقی است که کشورهای آن بر سر
منابع آبی مشترک آن چون رودهای آمودریا و سیر دریا دچار اختالف و درگیری هستند .در واقع وجود برخی
زمینهها و عوامل چون ساختار ویژه توپوگرافیک ،وضعیت اقلیمی ،مدیریت فرامنطقه ای و سوء مدیریت منابع
آبی در دوره حکومت شوروی سابق ،اولویتها و نیازهای متفاوت کشورهای باالدست و پاییندسترود ،تالش
کشورها برای اجرای برنامههای توسعه کشاورزی و صنعتی ،افزایش شدید مصرف به دلیل افزایش جمعیت
شهر نشین و  ...باعث شده است پنج کشور منطقه شامل ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،قزاقستان و
قرقیزستان بر سر نحوه استفاده از منابع آبی مشترک دچار اختالف شوند ( .)Tabyshalieva, 2005: 6ضمن
اینکه وجود برخی عوامل چون مداخله بازیگران سیاسی فرامنطقه ای و جهانی نیز بر پیچیدگی اختالفات
افزوده است ( .)Bohr,2004: 485–502این پژوهش تالش دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه
اسنادی به بررسی مهمترین زمینههای ایجاد و تشدید اختالف بر سر منابع آبی مشترک در بین کشورهای منطقه
آسیای مرکزی بپردازد.
 -4چهارچوب نظری تحقیق
-4-5تعریف و مفهوم مرز :انسان برای مشخص ساختن پیرامون جوالنگاه خود آن گونه که با گسترده
جوالنگاه همسایه تداخل نیابد ،ناچار به تعیین خطوطی قراردادی دربخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود
است .گونۀ گسترش یافتۀ این مفهوم ،خط پیرامونی است که بخش پایانی جوالنگاه یک ملت را مشخص
میسازد و جنبه سیاسی پیدا کرده و «مرز» خوانده میشود (مجتهدزاده .)80 :0859 ،مرزهای خطوط مرزی
خطوطی اعتباری و قرار دادی هستند که به منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص
میشوند (میرحیدر .)060 :0830،در واقع مرزهای بین المللی مهمترین عامل تشخیص وجدایی یک واحد
سیاسی از واحدهای دیگر است و کارکرد مهم مرز ها جدا سازی قلمرو فرمانروایی دونظام سیاسی است
(حافظ نیا .)095 :0859 ،مرزها فضاهای انسانی هستند که توسط فعالیتهای اجتماعی جدا شده و تعریف
میشوند .بسته به نوع فعالیت اجتماعی از انواع دقیق تا انواع نامشخص تغییر مینماید .به عنوان مثال ،مرزهای
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سیاسی که به منظور تحدید حدود سرزمین یک کشور ترسیم میشوند ،در عین حال تعیین کننده محدوده دقیق
حاکمیت آن کشور هم هستند .درحالیکه مرزهای درون کشوری ،تعیین محدوده مسولیت های قانونی برای
ارائه ی خدمات عمومی و جمع آوری مالیات مشخص میشوند .مرزهای بین المللی گرچه در نقشه هاو روی
زمین به صورت خطی دیده میشوند ،ولی در واقع سطوحی هستند عمودی که از فضا تا سطح زمین و سپس
به زیر زمین امتداد یافته اند و حکومتها را از یکدیگر جدا میکنند(میرحیدر.)5:0836،
 -4-5رودخانه بینالمللی :از دیدگاه حقوق بین الملل ،رودهای بین المللی به راههای آبی اطالق می
شوند که از مرز بین دو یا چند کشور عبور کرده و نوار مرزی کشورها را تعیین میکند یا رودهایی که در طول
مسیر خود از قلمرو چند کشورعبور میکنند .مانند رن ،دانوب ،اروند رود ،دجله و فرات و (...زرقانی:0836 ،
 .)020ماده  28قرارداد ورسای ( ،)0909رودخانه بین المللی را رودی میداند که قابل کشتی رانی بوده و بیش
از یک کشور را به آب آزاد مرتبط مینماید .موافقتنامه بارسلون ( )0920که به منزله قانون اساسی حاکم بر
رودهای بین المللی است ،وجه تسمیه و عرفی رودهای بین المللی را به «آبراه های مورد استفاده بین المللی»
تغییر داد .اساسنامه بارسلون ضابطه اقتصادی رود را بر ضوابط عرفی ،یعنی عبور از چند سرزمین و قابل
کشتیرانی بودن افزود ( فرشاد گهر .)6-0 :0865 ،در نهایت میتوان چنین استنتاج کرد که رودی بین المللی
است که سه مشخصه را دارا باشد :از خاک دو یا چند کشور عبور نماید ،دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا
سازد و در نهایت اهمیت اقتصادی داشته باشد .پیش از کنگره ی وین ( ،)0300حاکمیت بر روی رودها مطلق
بود و به منافع سایر کشورهاتوجه نمیشد.اصل همکاری بین المللی در بهره برداری از رودهای بین المللی برای
نخستین باردر همین کنگره عنوان شد ،زیرا با پیشرفت شگرف صنعتی و توسعه بازرگانی در اروپا الزم بود که
منافع متضاد ملت ها و دولت های مختلف در رودخانه های بین المللی اروپا بویژه دانوب و رن با یکدیگر
وفق داده شوند .در طرح کمیسون حقوق بین الملل درباره ی رودخانه ی مرزی پیش نویسی ارائه شد که به
قرار زیر است:
اصطالح رودخانه بین المللی به آبراه تسری می یابد که اجزای آن در کشورهای مختلف باشد.
اصطالح دولت آبراه ،دولتی اطالق میشود که بخشی از یک آبراه بین المللی در قلمرو آن دولت قرار
گرفته است.
مفهوم آبراه بین المللی طی زمان تحول یافته است ،تعریف سنتی آن برای تامین نیاز های کشتیرانی
تدوین شده است( .)sauser-hal, 1656: 586
 -4-4هیدروپلیتیک :هیدروپلتیک به مطالعه ی نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعی انسانها و دولتها
میپردازد ،اعم از آنکه در داخل کشورها و یا در سطح منطقهای و جهانی و بینالمللی باشد (حافظ نیا:0830 ،
 .)052به تعبیری دیگر ،هیدروپلتیک به مطالعه اثر تصمیمگیریهای مربوط به آب که در شکلگیری سیاسی
درروابط میان دولتها با یکدیگر و مردم و دولت حتی در یک کشور دخیل است میپردازد .کمبود آب یا اجازه
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ی عبور آب از مرزهای بینالمللی به گونهای روز افزون در سیاستهای کشورها تاثیرگذار است
(مجتهدزاده .)080 :0830،برخی ژئوپلتیسینها سده کنونی در جهان را سده ی هیدروپلتیک مینامند ،و بر این
باورند که اغلب درگیریها و جنگهای منطقهای در جهان به دلیل بحران بر آمده از کمبود آب خواهد بود
(کاویانی راد .)880-884 :0834 ،میسنیر در تعریف خود از هیدروپلتیک آن را مطالعه سامانمند روابط میان
دولت ها ،بازیگران غیر دولتی و سایر عناصر مانند نهاد های فرا دولتی در باره استفاده انحصاری از آبهای بین
المللی میداند .در این تعریف بر مواردزیر تاکید شده است)turton, 2003: 15( :
 بررسی ارتباط متقابل میان بازیگران دولتی و غیر دولتی،
 تاکید بر بازیگران و نهادهای درون و بیرون کشور،
 تالش در جهت استفاده ی انحصاری از آب،

 اعمال حاکمیتهای گوناگون برروی رودهایی که هم جنبه ی ملی دارند و هم بین المللی.
با توجه به این مطالب ،سیاسی شدن منابع آب و به عبارت بهتر هیدروپلتیک در مقیاس های مختلفی از
محلی تا بین المللی ظاهر میشود .امروزه منابع آب موجبات تنش هم در درون کشورها و هم در روابط بین
کشورها را فراهم میسازد ،که بیشتر ناشی از عدم برنامه ریزی ،عدم استفاده بهینه و ذخیره سازی مناسب منابع
آب یا عوامل طبیعی میباشد .در واقع آب تبدیل یه یک عامل تاثیر گذار در مسائل داخلی و بین المللی شده
است.
 -4-9اختالفات مرزی :منظور از اختالف مرزی ،اختالف دو کشور همجوار بر سر مرز مشترک از جنبه
های مختلف مکانی ،سرزمینی ،عملکردی  ...و در سطوح مختلف خرد تا کالن است .مراحل تحدید حدود و
عالمتگذاری که معموال همراه با قراردادهای مرزی صورت میگیرد ،هیچ دولتی را از اختالفات مرزی مصون
نمی دارد (زرقانی .)003 :0836 ،به عقیده اس .بی .جونز «مرز مثل پوست ممکن است مرض مربوط به خود
را داشته باشد یا منعکس کننده امراض بدن باشد» (درایسدل .)002 :0854 ،امروزه کمتر منطقه ای را در سطح
جهان میتوان یافت که در آن اختالفات مرزی بین کشورها وجود نداشته باشد .بر شمردن این نزاعهای مرزی
و سرزمینی به طور دقیق امکانپذیر نمیباشد .به گفته مارتین گالسنر تعداد اختالفات مرزی عمده فقط
درخشکی ها حدود  055مورد است که اگر جزایر مورد نزاع را نیز به حساب آوریم تعداد آنها بسیار بیشتر
خواهد شد ( .)Glassner, 2004: 84با وجود اهمیت باالیی که اختالفات مرزی دارا می باشند تقسیم بندی
دقیق و کاملی در این زمینه وجود ندارد .پرسکات از جغرافیدانان سیاسی محسوب میشود که به طور مبسوطی
بحث اختالفات مرزی را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس نظر وی اختالفات مرزی را می توان به چهاردسته اختالفات مکانی ،اختالفات ارضی ،اختالفات
عملکردی و اختالفات ناشی از وجود یک منبع مشترک اقتصادی در مرز تقسیم کرد (.)Prescott, 1987: 93
گالسنر جغرافیدانان سیاسی دیگری است که به موضوع اختالفات مرزی توجه کرده و چهار نوع اختالف
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مرزی مذکور را تحت عنوان  allocational، operational، locational،definitionalطبقه بندی کرده است
( .)Glassner,2004: 91همچنین پیتر هاگت جغرافی دانان معروف انگلیسی در مدل فرضی خود از عوامل
تنش آفرین در روابط دولتها ،به چهار مورد در رابطه با منابع آب اشاره میکند .یعنی خط تقسیم آب ،رودخانه
مرزی ،حوضه آبگیر موجود در کشور دیگر و مرزهای ورودی را در روابط همسایگان و کشورها مؤثر میداند.
 -4-2محیط شناسی تحقیق
ویژگی های عمومی منطقه آسیای مرکزی:آسیای مرکزی منطقه ای در میان قاره ی اوراسیا است که از
شرق به دریای خزر ،از غرب به چین ،از شمال به روسیه و از جنوب به هند میرسد و گاهی اوقات بعنوان
آسیای میانه نیز شناخته میشود .این منطقه دارا ی وسعتی بالغ بر 4555555کیلومتر مربع و بیش از  00میلیون
نفر جمعیت است این منطقه محصور در خشکی است و بطور کلی توپوگرافی آن شبیه کاسه متشکل از دشتها
و رشته کوههای پامیر است .درجه ی حرارت و تبخیر و تعرق بسیار باالست و میزان بارش محدود و نامتوازن
است بطوریکه در نواحی کوهستانی  655-355میلی متر و در نواحی بیابانی  35-005میلی متر گزارش شده
است .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  0کشور مستقل ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان،
تاجیکستان پس از سال  0990ظهور کردند ،که کشورهای تازه تاسیس این منطقه دارای ثروت بسیاری در زمینه
نفت ،گاز ،زغال سنگ و فلزات هستند اما یک منبع خاص که پتانسیل درگیری را افزایش داده است آب است
(.)kushkumbayev, 2013: 1

در این منطقه منابع بصورت بسیار نابرابر توزیع شده است % 95کوهستانها درقرقیزستان و تاجیکستان
متمرکز شده است ( .)Karaev, 2005: 1این دو کشور دارای بیش از  %30منابع آب شیرین هستند .در مقابل
جمهوریهای ترکمنستان ،قزاقستان ،ازبکستان دارای منابع غنی نفت و گاز هستند ،بطوریکه ترکمنستان و
ازبکستان به ترتیب  %44و  %28از ذخایر گاز را دارا هستند .دو رودخانه ی اصلی این منطقه سیردریا و آمودریا
است که پس از عبور از تعدادی کشور به دریاچه آرال میریزند و همین دو رودخانه عامل بروز مناقشات مرزی
بین کشورها را فراهم نموده اند (.)Shalpykova, 2002: 1
جدول شماره :0ویژگی های طبیعی کشورهای آسیای مرکزی
نام کشور

مساحت

محدوده ی ارتفاعی

خشکی

مرز خشکی

آبی

ترکمنستان

228.511

9.796

1

ازبکستان

242.211

6.445

44111

پست ترین

Vpadi na

آب و هوا

مرتفع ترین

Gora Ayri baba

Akchanaya

 Goraارتفاع

ارتفاع ( )- 85

( )9593

قسمت اعظم خاک ازبکستان از جلگه (  ) % 78 /7و بقیه از
کوهها و فرورفتگیهای بین کوهها (  ) % 45 /9تشکیل شده
است .
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تاجیکستان

524711

9625

211

قرقیزستان

535.91

*

411. 7

قزاقستان

4663811

54.514

27211
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بلندترین نقطه کالی

پایین ترین نقطه سیردریا

اسمولی یومونی 7232

(زیردریو)  911متر

متر

قرقیزستان نصف غرب تیان شان و قسمت کوچکی از پامیر را
اشغال کرده است .هم تیان شان و هم پامیر در قلمرو قرقیزستان،
متشکل از سلسله جبالی می باشند که مساحت وسیعی را در
برمیگیرند .
پست ترین نقطه آن در

قله خان تنگری در مرز

گودی نمک کرجی (قراقیه)

قزاقستان و قرقیزستان با

با  594متر پایین تر از سطح

ارتفاع  6332متر

تابستانهای گرم ،زمستانها
معتدل و دررشته کوههای
پامیر نیمه خشک و قطبی

معتدل کوهستانی  ،بهار و
تابستانی معتدل ولی
زمستانهای سرد و سخت

قاره ای (تابستان گرم و
زمستان سرد)

دریا

SOURCE: www.ngdir.ir/geoportalinfo/PSubjectInfoDetail.asp

جدول شماره  :2ویژگی های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی
کشور

تولید ناخالص ملی

رشد اقتصادی محصوالت کشاورزی

نیروی کار

کشاورزی صنعت خدمات کشاورز صنعت

خدمات

ی
ترکمنستان 29/83
*
ازبکستان

%43/2
*

*

20/02
%83

%44

قرقیزستان

%86

%25

%9/4

%6235
%23

%5/0

کتان ،غالت ،میوه ،انگور،

%20/8

سبزیجات

%45/5

9/824

%00

%85/0

%40 %20/9

%5/300

%00/53 %45/4

کتان ،حبوبات ،میوه ،سبزی،
چارپایان اهلی

86 %26/8

تاجیکستان 3/353
%24

%03/2

%85

%22

کتان ،حبوبات ،چارپایان اهلی

%85

%00

%5/0

کتان ،تنباکو ،سیب زمینی،
انگور،گاو ،گوسفند ،سبزیجات،
میوه و مرکبات ،پشم

قزاقستان

%25

082/5

%05

%85

%05/5

کتان ،حبوبات ،میوه ،چارپایان
اهلی

ماخذ :نگارندگان0898 :
 -4-2هیدروگرافی منابع آبی منطقه
سیردریا :سیر دریا یا سیحون دومین رود پرآب در آسیای مرکزی است .این رود دو سرچشمه دارد ،یکی
کوههای تین شان در قرقیزستان کنونی و دیگری در ششرق ازبکستان .این رود در  2225کیلومتر در غرب و
شمال غربی سرچشمه دارد و پس از گذر از جنوب کشور کنونی قزاقستان به دریاچه خوارزم میرسد .این
رود در گذارش سرتاسر کشتزارهای پنبهرا در آسیای مرکزی آبیاری میکند .سیردریا از کنار شهرهای خجند
و قیزیلاوردا و خوقند میگذرد .متوسط جریان ساالنه ی سیردریا85/2ملیارد مترمکعب است که بیشتر از
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قرقیزستان سرچشمه گرفته و از بین ازبکستان و قزاقستان جریان یافته و به دریاچه ی آرال می ریزد (درخور،
.)5 :0892
آمودریا  :آمودریا یا جیحون پرآبترین و بزرگترین رود آسیای مرکزی است .با طولی بیش از
2625کیلومتر وحوضه ی آبریز آن 859555کیلومتر مربع میباشد .که از ذوب یخچالهای طبیعی تغذیه میشود.
آمودریا از کوههای پامیر سرچشمه گرفته و حدود  0026کیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی افغانستان با
تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان جاری است (تاجیکستان  ،%35افغانستان  ،%3ازبکستان ،%6قرقیزستان و
قزاقستان  %8و ترکمنستان  )%8از آب این رود را در اختیار دارند (غیاث آبادی .)25 :0834،بخشهایی از آن
قابل کشتیرانی است .در سواحل آن شیرخان بندر و بندر حیرتان قرار گرفته ،که کاالهای صادراتی یا وارداتی
افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی مرکزی از این طریق مبادله میشود .این رود به طور تاریخی در حدود
یا سرحد سرزمین باستانی ایران قرار داشته و در آثار اساطیری نیز مرز ایران و توران به شمار میرود .این رود
در گذشته در دورهای به دریای خزر میریخته ،بعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود سیر دریا به
دریاچه ی آرال میریزد .امروزه هرچند مسیر اصلی رود به سوی آرال است اما تمامی آب آن در طول مسیر و
با کانالکشیهایی که برای کشاورزی صورت گرفته به مصرف میرسد.
 -9روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ روش شناسی ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد .گردآوری اطالعات مورد نیاز در این
پژوهش به شیوه اسنادی (کتابخانه ای و فیش برداری) ،استفاده از منابع و مقاالت موجود در اینترنت و گزارشات
علمی میباشد .این تحقیق از حیث هدف کاربردی محسوب میشود ،زیرا با استفاده از اطالعات موجود به
طبقه بندی اختالفات رودهای آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی میپردازد .پرسش اصلی این پژوهش ،این
است که مهمترین عوامل و زمینه های طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی بروز و تشدید اختالفات مرزی در
رودخانه های آمودریا و سیردریا کدامند؟ مفروض این پژوهش این است که عوامل طبیعی و انسانی مختلفی
نظیر تغییرات آب و هوایی ،خشکسالیهای گسترده ،ذوب یخچالهای طبیعی ،دخالت قدرتهای منطقهای و
فرامنطقهای ،سیاستهای نادرست مدیریتی ،رشد باالی جمعیت ،نیاز به مصرف آب شرب شهری ،تک محصولی
بودن کشاورزی منطقه ،سدسازی های گسترده جهت تولید برق آبی و  ...از مهم ترین دالیل اختالفات رودهای
آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی میباشد.
 -2یافته های تحقیق
 -2- 5عوامل ایجاد و تشدید اختالفات در منابع آبی مشترک مرزی در منطقه آسیای مرکزی

در ایجاد و تشدید اختالفات بر سر رودهای مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی عوامل مختلفی تاثیرگذار
هستند که به اختصار مهمترین آنها مورد بررسی قرار میگیرد:
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 -2-5-5مدیریت نامناسب منابع آبی منطقه در زمان شوروی سابق :مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی با
چالشهای بسیار بزرگی روبروست رودخانههای سیردریا و آمودریا بزرگترین عامل رقابت آمیز این منطقه
هستند .وضعیت خاص آسیای مرکزی به طورعمده میتواند به دالیل تاریخی باشد .دوره ی استعمار اتحاد
جماهیر شوروی همزمان با امپریالیسم اروپا رخ داد شوروی متوجه آسیای مرکزی شد جاییکه حفرههای سیاسی
و فرصتهای اقتصادی بیشماری داشت در دوره اتحاد جماهیر شوروی آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق
برنامهریزی شده که تصمیمات در مسکو گرفته میشد ،شناخته شده است .در اوایل دهه ی  0925آسیای
مرکزی ضمیمه ی شوروی شد و ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی زیست محیطی آن تغییرات
بسیاری کرد ( .)Hartman،2007: 16در سال  0925سیاست استالین با عنوان تفرقه بینداز و حکومت کن
مطرح شد این سیاست تنها برای گروههای قومی ،زبانی ،فرهنگی نبود بلکه رودخانه ها و جریان آب را نیز
در بر میگرفت .شورویها با ایجاد جمهوریهای کوچک قرقیزستان و تاجیکستان با آب فراوان و زمینهای
کشاورزی در مقابل  8کشور بزرگ قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان با منابع آب محدود و زمینهای کشاورزی
گسترده به دنبال منافع کوتاه مدت خود برآمدند .جمهوریهای باالدست منابع آبی فراوان و زمین های کشاورزی
اندکی داشتند ،درحالیکه جمهوریهای پایین دست (ازبکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان) دارای زمینهای بیشتر و
منابع آبی محدودتر هستند .قرن 09استعمار شوروی باعث توسعه ی کشاورزی شد .در واقع بسیاری از
متخصصان استدالل کردهاند که یکی از انگیزههای روسها برای تصرف آسیای مرکزی پتانسیل این منطقه برای
کشت پنبه بود .در اواسط این قرن آمریکا و انگلستان بزرگترین تولیدکنندگان پنبه درجهان بودند ،روسها در
صدد کاهش وابستگی خود به این دوکشور بر آمدند زیرا جنگ داخلی آمریکا در سالهای 0360-0360باعث
افزایش شدید قیمت پنبه در جهان شد که همین عامل جرقه ای برای تفکر استراتژیکی روسیه ی تزاری شد.
برنامه ریز ی شوروی دراین زمان در واقع تالش برای به حداکثر رساندن استفاده ازمنابع و افزایش سود بود
( .)Mosello, 2008:56-60ظهور فناوری جدید ،صنعت گرایی ،تولید برق آبی در سراسر جهان همزمان
با برنامه ریزی متمرکز شوروی شد .آسیای مرکزی موقعیت منحصر به فردی بعنوان یک منطقه خشک با جریان
وسیع رودخانهها داشت که شوروی از آنها استفاده فراوانی برای تولید برق آبی کرد .شوروی توسعه برق آبی
رادرکشورهای باالدست دورودخانه (قرقیزستان ،تاجیکستان) در طول جنگ جهانی دوم آغاز کرد .ساخت و
ساز نیروگاهای نارک در سال  ،0960ایجاد  25555مایل کانال 40 ،سد و بیش از 35مخزن از جمله اقدامات
در کشورهای باالدست بود .اهمیت آبیاری برای روسها بسیار باال بود بهطوریکه برخی از منابع شوروی گزارش
افزایش300555هکتاری زمینهای آبیاری در آسیای مرکزی را بین سالهای 0905-0355میدهند ( Carli,
 .)2009: 1در سال 0935شوروی %35از آب این دو حوضه را به کشاورزی %00،به صنعت و تنها  %8به
شرب اختصاص داد .سیاست شوروی از سال 0936بر اساس برنامه ای تحت عنوان  BOVبود که بر اساس
این برنامهریزی بسیاری از سدها در سیر دریا و آمودریا ساخته شدند که به قرقیزستان اجازه میداد از  %56این
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دورودخانه بهرهبرداری کند .جمهوریهای ازبکستان و قزاقستان از این آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی و
گسترش صنعت نساجی بهره برداری میکردند به طوریکه تولید پنبه ازبکستان از4/8میلیون تن درسال
0965به 05میلیون تن در سال 0995رسید که 05تا 00برابر سالهای قبل بود .پنبه یک اولویت و استراتژیک
برای  8جمهوری پایین دست رودها بود .در بین سالهای 0505-0305تنها  %20زمینها به کشت پنبه اختصاص
داشت و  %04به غالت و حبوبات اما در اوایل سال 0965حدود نیمی از مناطق ازبکستان به زیر کشت پنبه
رفت .در سال  0995دوسوم اراضی به پنبه اختصاص داده شد اما خشکسالی سالهای  0938-0936باعث
کاهش شدید غالت و حبوبات شد که به دلیل افزایش جمعیت کاهش منابع غذایی نگرانیهایی را برای مردم
آسیای مرکزی بوجود آورد .درعین حال برنامه ریزان شوروی اولویت قرقیزستان و تاجیکستان را دامداری
تولید گوشت و شیر و تمرکز بر کشت دیم قرار دادند و تولید برق از طریق رودخانه ها صورت میگرفت
( .)Horsman, 2001: 71همانطوریکه سارا اوهارا بیان میکند ،در واقع اتحاد جماهیر شوروی یک وضعیت
رقابت آمیز را ایجاد کرد این وضعیت به نفع مسکو بودکه به دو روش کار میکرد :اول اختالفات آب را تقویت
میکرد در نتیجه پتانسیل برای همکاری در برابر شوروی کاهش میافت و دوم رقابت برای آب افزایش میابد
و برای حل اختالفات این جمهوریها به شوروی نیازمند میشدند (.)ohara, 2000: 430
 -2-5-4تعارضات منافع و دیدگاهها در بهره برداری از منابع آب در کشورهای تازه استقالل یافته :با فروپاشی
شوروی سابق 0 ،جمهوری جدید در منطقه به استقالل دست یافتند که به دلیل وابستگی شدید ساختاری به
شوروی سابق از یک سو و نو پا بودن و فقدان تجربه در مدیریت و سازماندهی فضاهای کشاورزی ،صنعتی،
شهری و  ...دچار تعارضات و اختالفات شدیدی در حوزههای مختلف از جمله مدیریت منابع آبی مشترک
شدند .در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،تمام طرحهای آبی ارائه شده در دوره قبل به دلیل عدم
تقارن به یک منبع رقابت آمیز میان کاربران باالدست و پایین دست تبدیل شد .افزایش بهره وری از آب،
مشکالت زیرساختی ،شیوههای نامناسب آبیاری ،که تبعا قبل از فروپاشی شوروی با سیستم مدیریتی یکپارچه
اداره می شد زمینه ساز درگیریهای میان کشورهای ساحلی شد ) . (Wegerich،2008: 88استقالل باعث شد
تا ازبکستان به منابع آبی سیردریا و آمودریا وابسته شود؛ مهم تر اینکه این منابع قابل کنترل برای تولید
محصوالت آبی نبود با توجه به اینکه  %90از منابع آبی این کشور از خارج از مرزها تامین میشود کشت پنبه
زیاد در این کشور معقول به نظر نمی رسید .به طور مشابه  %93از منابع آبی ترکمنستان از خارج از مرزها
است %44 .از جریان ساالنه ی آب قزاقستان نیز از رودخانه های مرزی تامین میشود .کشورهای پایین دست
مصرف کنندگان اصلی آب برای کشاورزی بودند مسکو تا قبل از فروپاشی قدرت مشروع برای حل و فصل
اختالفات بود .لذا با استقالل ،هر کشور شروع به تعریف اولویتها و نیازهای خود کرد تمام کشورها بجز
قزاقستان آشکارا منافع شان در تضاد با یکدیگر تعریف شد .افزایش جمعیت و تغییرات آب وهوایی سبب شد
تا قرقیزستان خواهان آبیاری  45555هکتار ،تاجیکستان بین  ،45555 - 045555ترکمنستان  ،65555ازبکستان
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بین  65555 - 425555هکتار زمین کشاورزی شوند ( .)Micklin, 2002: 37مدیریت آب پس از سال 0990
در کشورهای مختلف به صورتهای متفاوتی بود بطوریکه در  4کشور مستقل شده حزب کمونیست تحت
پوششهای مختلف سیاسی از لحاظ اقتصادی به حیات خود ادامه داد.
نمودار شماره  :1خالصه ای از شاخصهای اصلی سدهای آسیای مرکزی
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Source:economic commission for europe: p.16

 -2-5-9فضای بی اعتمادی و فقدان مشارکت موثر دولت های منطقه در حل بحران :کشورهای تازه استقالل
یافته منطقه آسیای مرکزی ،به دلیل تسلط و استیالی  55ساله شوروی سابق بر همه شئون مدیریتی کالن این
کشورها و مدیریت متمرکز اتحاد جماهیر شوروی ،عمال هیچگونه اختیاری از خود نداشته و از این رو در
زمینههای مختلف از جمله مدیریت منابع آبی اراده حکومت شوروی برای اینگونه کشورها الزم االجرا بوده
است .بعد از فروپاشی شوروی ،به دلیل از بین رفتن ساختار قدرت متمرکز ،کشورهای تازه استقالل یافته منطقه
دچار چالش های فراوانی برای حل مسائل و مشکالت بین خود شدند .فقدان یا ضعف اعتماد بین کشورها،
بی اعتباری یا کم اعتباری تفاهم نامهها و قراردادهایی که این کشورها بعد از فروپاشی شوروی بین خود امضا
کردند ،دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقهای و  ...از جمله مهمترین عواملی بود که منجر به فقدان
مشارکت موثر کشورهای منطقه در حل مسائل بین خود از جمله در مدیریت منابع مشترک آبی شد .در واقع،
اعتماد بین کشورهای آسیای مرکزی اندک است و با وجود سازمانهای همکاری منطقهای ،مشکالت بسیاری
در ترویج گفت وگو و تعامل موثر و سازنده در مورد منابع مشترک آب وجود دارد .مهمترین دالئل این امر را
میتوان به شرح زیر ذکر کرد:
سیستمهای آب در منطقه در طول دوره اتحاد شوروی طراحی شده بودند و درحال حاضر آنها توسط پنج
کشور مختلف مدیریت میشود،
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اقتصاد آسیای مرکزی تحت سلطه شیوه های کشاورزی آبیاری است ،که تولیدهای آن نخبگان حاکم را در
گرفتن قدرت حفظ میکند،
کشورهای آسیای مرکزی به طور فزاینده مواضع با حاصل جمع صفر را بر مدیریت منابع آب به کار
میگیرند و در عین حال افزایش مصرف به سطح غیرقابل تحملی تبدیل شده است،
کشورهای پایین دست رودخانه از نظر نظامی و اقتصادی قویتر از کشورهای باالدست هستند که منجر به
یک رابطه نامتقارن قدرت شده است که در درگیریهای آب مشهود میشود (امیر احمدیان.)08:0892 ،
 -2-5-2مداخله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای :فروپاشی شوروی منجر به ایجاد خالء قدرت اساسی در
مناطق تحت سلطه پیشین حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شد.
در چنین شرائطی فضا برای نفوذ قدرت ها و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با اهداف ژئوپلیتیکی،
ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی فراهم شد .در بحث مدیریت منابع آبی این کشورها نیز این وضعیت برقرار
بود .بدین معنی که کشورهای مختلف با اهداف متفاوت در پرژههای آبی این کشورها همچون احداث سدهای
عظیم ،پروژه های تولید برق آبی و نیروگاهی و  ...مشارکت کردند و این وضعیت معادله بهره برداری از منابع
مشترک آبی را در منطقه پیچیدهتر کرد .به عنوان نمونه ،هم روسیه و هم چین دارای منافع ژئوپلیتیکی مهمی
در منطقه هستند .چین به عنوان یک سرمایه گذار در نیروگاههای تولید الکتریسته به عنوان رقیب باالدست
برای آب و همچنین در پروژههای آبی دریاچههای بزرگ و کوچک منطقه همچون دریاچه بالخاش در قزاقستان
مشارکت داشته است .ایاالت متحده منافع امنیتی استراتژیک در منطقه دارد که در سالهای آینده نیزکاهش
نمییابد .اتحادیه اروپا ،اگر چه در ابتدا در کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک بازیگر اصلی محسوب
نمیشد ،اما به تدریج در برخی زمینه های از جمله مسائل زیست محیطی و سیاسی به عنوان شریک مهمی
ظاهر شده است .محور چهارم به نظر میرسد ترکیه ،ایران و پاکستان باشند .که همگی دارای منافع استراتژیک
و تجاری درازمدت هستند .ترکیه با روابط تاریخی و فرهنگی قابل توجه خود در بخشهای بزرگی از آسیای
مرکزی نیز مشخصات خود را به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای مطرح کرده است .آنکارا ظرفیت خود را به
عنوان یک منطقه دروازهای فشار رو به جلو در دستورکار اتحادیه اروپا در منطقه ابراز داشته است ،ترکیه همچنین
رابطه خاص با ترکمنستان دارد که تولید کننده منطقهای گاز طبیعی و کشوری است که از عالقه به اتحادیه اروپا
در شرایط امنیت انرژی برخوردار است .از سوی دیگر ،فعالیتهای نهادهای مالی بین المللی در منطقه مربوط
به بخش آب نیز زمینههای مختلف مورد عالقه آنها را نشان میدهد .با توجه به بانک توسعه آسیایی ،تالشهای
مختلفی وجود دارد که شامل بسیاری از بازیگران بزرگ در آسیای مرکزی برای مدیریت بخش منابع انرژی
است .بانک توسعه و ترمیم اروپا در میان مسایل دیگر ،بیشتر در طرحهای شهری در جهت بهبود سیستمهای
توزیع آب متمرکز شده است .اتحادیه اروپا در مدیریت طرحهای مختلف درگیر در منابع آب ،به شکل کلی در
سیستمهای درحال توسعه منطقهای ،آب و سیستمهای اطالعات زمین و موافقتنامههای بین دولتی آب متمرکز
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شده است .آژانس توسعه بینالمللی ایاالت متحده فعال در فعالیتهای مدیریت منطقه ای آب از سال 0998
درگیر بوده است و در میان دستاوردهای آن کمک به چارچوب توافق  0993در رودخانه سیردریا است .آلمان
از بازسازی نیروگاههای الکتریکی آبی در مقیاس کوچک در جمهوری قرقیزستان پشتیبانی میکند .هماهنگی
درحال رشد در آسیای مرکزی به صورت فزاینده ای مشهود است .برای نمونه کمیسیون سازمان ملل متحد
برای اروپا ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون اروپا توافق کرده اند که فعالیتهای بخش آب خود
را در زیر یک چتر مشارکت جدید هماهنگ کنند (امیر احمدیان.)0 :0892 ،
 -2-5-2تخریب محیط زیست :تخریب محیط زیست سبب ایجاد شکافهای اجتماعی شده و اشکال جدیدی
از تعارضات قومی و مذهبی را ایجاد خواهد نمود ،به ویژه در مناطقی که اختالفات در مورد سرزمین یا مالکیت
و کنترل منابع وجود داشته باشد را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد (قوام .)25 :0839،در منطقه ی آسیای
مرکزی اختالفهای سیاسی بین کشورها ،نداشتن آینده نگری ،فرهنگ پایین ،سیستمهای آبیاری قدیمی و
پرمصرف ،قدیمی بودن تجهیزات انتقال آب و فقر تکنولوژی ،اقتصاد تک محصولی و وابستگی به کشت پنبه
و توسعه آن در کنار نبود اعتماد به کشورهای همسایه برای تأمین احتیاجات و روی آوری به کشت محصوالت
جدید مانند برنج که با اکوسیستم آبی منطقه تناسب ندارد به همراه مجموعهای از عوامل دیگر منجر به ناکارآمدی
مدیریت ،تشدید و سرعت بخشیدن به بحران آب در این منطقه شده است .مسئله ای که میتواند در آینده نزدیک
به مهمترین بحران زیست محیطی در منطقه تبدیل شود.
 -2-5-6تغییرات آب و هوایی :ادعای نئومالتوس ها بیانگر این موضوع است که تغییرات آب و هوایی یک
منبع تنش زای مهم میباشد ( .)Bernauer, 2012: 1موضوع تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به
یک موضوع اصلی در مجامع بین المللی است .آب و هوادر ارتباط با فاکتورهای کشاورزی ،امنیت غذایی قرار
دارد .تغییرات آب و هوایی آسیای مرکزی نشاندهنده پدید آمدن چالش عظیم در سالهای آتی است زیرا بخش
زیادی از منابع آبی آسیای مرکزی از یخچالهای طبیعی تامین میشود .یخچالهای طبیعی تین شان بیش از 00555
کیلومتر مربع وسعت دارند (برابر با یک سوم وسعت سوئیس) این یخچالها به دلیل تغییرات آب و هوایی %0
تا % 0از وسعت خود را از دست دادهاند ( .)Elhance, 2008: 207-218دانشمندان پیش بینی میکنند تا
سال  2520هزاران کیلومتر از یخچالهای طبیعی تاجیکستان از بین بروند و مناطق یخچالی به  %25و زمینهای
پوشیده شده از یخ به  %20کاهش یابند ( .)www.worldbank.orgبر اساس برخی پژوهش ها پیش بینی
میشود  %4تا % 3بارشهای فصلی و  %4تا  %5بارشهای تابستانه ی این منطقه تا سال 2505کاهش یابد و درجه
حرارت تا 4سال آینده 4درجه افزایش پیدا کند .افت جریان دو رودخانه نیز به  %20-85خواهد رسید .میلیونها
تن از مردم آسیای مرکزی زندگیشان به جریانات رودخانهها بستگی دارد؛ تغییرات آب و هوایی باعث کاهش
بهروری کشاورزی و آسیب پذیری ،بروز سیل و کاهش استانداردهای زندگی میگردد مسائل حل نشده در
به اشتراک گذاری منابع آبی اکوسیستم رودخانهها و دریای آرال را به نابودی کشانده است .خشکسالیها
404

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

(2555و )2550نیز به این مشکل دامن میزند و باعث جابجا شدن نمکها شنها و ماسهها در این منطقه میشود
که تغییر اکوسیستم رودخانهها و دریای آرال را بدنبال دارد ( .)FAO: 2000همچنین انتظار می رود خشکی
هوا در سراسر منطقه آسیای مرکزی ،به ویژه در مناطق غربی ترکمنستان ،ازبکستان و قزاقستان افزایش یابد
( .)Lioubimtseva, 2009: 963روابط قرقیزستان و تاجیکستان تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی با
همسایگان قرار میگیرد به گونهای که ذوب یخچالها و کاهش بارندگی باعث افزایش تقاضا برای انرژی میشود
به کمبود آب برای کشورهای پایین دست منجر میشود ازبکستان به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی وآفت
کشها جهت باالبردن سود محصوالت کشاورزی باعث افزایش سولفات و کلرها و افزایش غلظت نمک شده
است ( .)Bedford, 2009: 69-63این مواد شیمیایی از طریق کانالها وارد رودخانه ها و دریای آرال شده
بعلت تبخیر باالی منطقه باقی میمانند که آلودگی را بدنبال دارند ( %85 .)Evers, 2006: 9از اراضی
کشاورزی قزاقستان از آب اشباع شده است و  %06اراضی تاجیکستان به زیر آب رفته است () Sievers،2002
 %90اراضی ترکمنستان نیز شور شده است.
 -2-5-7اقتصاد تک محصولی و ناکارآمدی مدیریت :در دوره اتحاد شوروی به واسطه نیاز به مواد خام و
کشاورزی در طرح سراسری اتحاد شوروی مبنی بر تقسیم وظایف بین جمهوریها ،به منطقه آسیای مرکزی
وظیفه تولید مواد خام و کشاورزی و به ویژه کشت پنبه واگذار شد .کشت پنبه به صورت وسیع در این منطقه
با استفاده از یکپارچه سازی سیستم آبیاری کل منطقه در سطح کالن شروع شد که در طول  5دهه حاکمیت
اتحاد شوروی بر منطقه این روش ادامه داشت و منجر به تولید درصد از پنبه مورد نیاز اتحاد شوروی شد.
اقتصاد تک محصولی مبتنی بر کشت پنبه منجر به وضعیتی شکننده در اقتصاد این کشورها و درآمد پایین شده
است .همچنانکه مصرف آب در صنعت ،توان درآمدزایی بیشتری برای منطقه داشت؛ اما به واسطه نبود
زیرساختها و تکنولوژی در توسعه صنعت منطقه و روی آوردن به کشت بیشتر ،برای درآمد بیشتر بر منابع آبی
فشار بیشتری وارد شده است .برای نمونه در بین سالهای  0995-0994ظرفیت تولید آب در منطقه نزدیک به
3میلیون متر مکعب کاهش یافت اما در همین مدت زمینهای کشاورزی حدود555هزار هکتار افزایش یافت.
مسئله بعدی مؤثر در مدیریت آب با توجه به اقتصاد تک محصولی منطقه ،برنامه ها برای رهایی از فشار اقتصاد
متکی بر کشت پنبه و روی آوردن برای تنوع کشت برای به دست آوردن استقالل محصوالت غذایی چون گندم
و برنج است .این مسئله با توجه به پرمصرف بودن کاالهای جایگزین در مقایسه با پنبه فشار بیشتری به منابع
آبی وارد میکند و از طرف دیگر انعطاف را بر سر تعیین یک رژیم حقوقی عادالنه در استفاده از آب دریاچه
آرال با مشکل روبه رو میکند (درخور.)45 :0892 ،
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نمودار شماره :2محصوالت عمده ی آسیای مرکزی
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ماخذ :نگارندگان0898 ،
 -2-5-8افزایش رشد جمعیت و نیاز بیشتر به آب :مسئله افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی در سراسر
جهان یکی از عوامل مصرف جهانی بیشتر از منابع کره زمین است که آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی
نیست .جمعیت این کشورها ،به سرعت درحال افزایش است .برای مثال در ازبکستان از سال  2558تا 2553
دو میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده و قرقیزستان در سالهای  2558تا  2550نرخ رشد جمعیتی بالغ بر
 %03داشته است .در واقع مشکل جمعیت به دو صورت باعث پیچیده تر شدن چالش آب در منطقه شده است.
ابتدا افزایش جمعیت در مناطق کشاورزی مانند دره فرغانه که منجر به مشکالت بهداشتی و زیست محیطی
نسبت به رودخانه شده و باعث فشار بیشتر به آب و اکوسیستم منطقه شده است .دوم افزایش شهرنشینی است
که همراه با افزایش مصرف و تقاضای بیشتر و فعالیتهای شهرنشینی منجر به افزایش مصرف آب و مازاد بر
مصرف کشاورزی خواهد شد .هم اکنون  %49جمعیت ترکمنستان شهرنشین هستند و نرخ رشد شهرنشینی در
این کشور  %2/2است .این عدد برای قزاقستان و ازبکستان به ترتیب  %03و  %85است .این درحالی است که
در کشورهای باالدستی شهرنشینی کمتری رواج دارد و جمعیت نیز به مراتب کمتر است .اگرچه میزان
شهرنشینی منطقه از متوسط جهان کمتر است اما پتانسیل و ظرفیت گسترش شهرنشینی و به وجود آمدن کالن
شهرها در منطقه به غیر از قزاقستان وجود دارد .بنابراین گسترش شهرنشینی موجب فشار بیشتر و تقاضای
بیشتر برای مصرف آب میشود .این مسئله روند تصمیم گیری را پیچیدهتر و تعیین رژیم حقوقی را با مشکل
روبه رو میکند (.)Indexmundi, 2012
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نمودار شماره  :3رشد جمعیت شهری بین سالهای 2012-2009
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ماخذ :نگارند گان0898 ،
 -2-4مروری بر اختالفات مرزی کشورهای منطقه بر سر منابع آبی
همچنانکه در مطلب فوق آمده است ،اختالفات بر سرمنابع آبی مشترک مرزی کشورهای آسیای مرکزی
علل و زمینه های متعدد طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی و  ...دارد .بدیهی است همه این عوامل در
کشورهای مختلف ن قش و جایگاه یکسانی ندارند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و برخی متغیرهای دیگر
نقش و وزن این عوامل متفاوت است .بر این اساس و به منظور شناخت مهمترین اختالفات دو جانبه برسر
منابع آبی مشترک مرزی در ادامه مطلب به این نوع اختالفات اشاره می شود:
 -2-4-5اختالفات تاجیکستان و ازبکستان :تاجیکستان پس از جنگ داخلی بعلت رشد زیاد جمعیت و
نیاز به سوخت به دنبال بهره وری از منابع آبی باالدست برآمد( .)Borisov, 2012: 1بر این اساس تاجیکستان
دارای دو هدف اساسی بود :اول گسترش زمینهای کشاورزی برای تامین امنیت غذایی جمعیت در حال رشد
خود و دوم افزایش تولید برق آبی .این کشور پس از استقالل زمینهای کشاورزی خود رابه 255555هکتار
افزایش داده است ( .)CENTRAL ASIA, 2007: 49عالوه بر این برای تولید برق آبی به ساخت سدها
وپروژه های مختلفی پرداخته است :سد راغون باظرفیت تولید بالقوه  83655مگاوات برق است که در سال
0935ساخت آن آغاز شد ولی سیل عظیم سال0998به تخریب این سد انجامید .تاجیکها درصدد جذب سرمایه
گذاریهای خارجی برای احداث دوباره ی این سد برآمدند که در صورت ساخته شدن به بلندترین سد جهان
(متر  )880تبدیل میشود که هزینه ی ساخت آن 8میلیارد دالر برآورد شده است .این کار باتوجه به عدم تامین
مالی دولت تاجیکستان به حالت تعلیق در آمده است و این دولت به دنبال یک شریک استراتژیکی برای ساخت
این سد است .عالوه بر این از بزرگترین نیروگاهها میتوان از نیروگاه برق «نورکسی» در تاجیکستان نام برد.
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همچنین در تاجیکستان نیروگاههای سنگ توده  0و  2در حال احداث میباشد .تاجیکها با ساخت نیروگاه
نارک به تولید برق آبی باظرفیت 655مگاوات پرداخته اند .ازبکستان شدیدا نگران این موضوع است زیرا
تاجیکستان بیشترین استفاده از آب آمودریا را داردو ازبکستان استدالل میکند که این سد باعث تباهی کشاورزی
این منطقه است .این سد با ایجاد امواج زمین لرزه به طور گسترده در صورت شکسته شدن 555روستا و
زندگی 0میلیون نفر ازمردم ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان را نابود میکند .تاجیکستان همچنین دارای یک
برنامه ریزی برای ساخت یک نیروگاه برق آبی (روگان) است که ساخت آن از سال 0992آغاز شده است و
احتماال بر مناطق شمال ازبکستان تاثیر میگذارد .پاکستان که عالقه مند به دریافت برق ارزان بوده است
 655میلیون دالر برای ساخت این سد به دولت تاجیکستان کمک کرده است .الزم به ذکر است این نیروگاه
برای ازبکستان پیامدهای امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...دارد ،زیرا  %50ازمردم ازبک در روستاها زندگی می
کنند .دولت ازبکستان با استفاده از البیهای سیاسی به تضعیف پیمانکاران روسی این پروژهها پرداختند .مقامات
تاجیکستان میگویند با توجه به افزایش جمعیت کشورشان و نیاز به تامین نیروی برق و نداشتن سوختهای
فسیلی ،چارهای جز ساخت سد و نیروگاههای آبی بر روی این دو رودخانه ندارند و مقامات ازبکستان میگویند،
ایجادسد «راغون» ،سبب کاهش جریان آورد این رودخانهها به کشورشان شده که گسترش صحراهای «قره
قوم»« ،قزل قوم» و خشک شدن دریاچه «آرال» را بدنبال دارد اما این موضوع را مقامات تاجیکستان ناشی از
سوء مدیریت منابع آبی درازبکستان می دانند .اختالف این کشورها زمانی شکل گرفت که ازبکستان به خوبی
درک کرد برای توسعه بخش کشاورزی و تامین آب اهالی خود ،به تدریج به آب تاجیکستان وابسته خواهد
شد؛ همان گونه که این کشوربرای توسعه زیرساخت های خود به راه ،نفت و گاز ازبکستان نیاز دارند .بنابراین
دو طرف سعی میکنند با استفاده از این اهرمها ،از یکدیگر امتیاز بگیرند که قطع چندین باره جریان گاز از
ازبکستان به تاجیکستان و متوقف کردن کاالهای وارداتی به تاجیکستان در مرزهای ازبکستان رامی توان دراین
راستا ارزیابی کرد.
 -2-4-4اختالفات قرقیزستان و ازبکستان :درابتدا مسئله ی استفاده ی عادالنه از منابع آبهای ساحلی
دورودخانه ی سیردریا و آمودریا توسط دولت قرقیزستان مطرح شد که این کشور نسبت به افزایش سهمیه ی
خود از این آب نظر مساعد دارد و عالقه ی بسیاری به حفظ امنیت غذایی خود با داشتن موقعیت باالدستی
دارد .قرقیزستان اذعان میکند که اتحاد جماهیر شوروی طی سالهای 0965تا 0955تعداد زیادی مخازن
هیدرولیکی و سد ساخته است و مدیریت منابع آبی را در اختیار این کشور قرار داده است ( Dukhovny,
 .) 2005باتوجه به موقعیت باالدستی قرقیزستان مالکیت این دو رودخانه را در اختیار خود قرارداده است.
دولت قرقیزستان با استفاده از این موقعیت موفق به آبیاری 455555هکتار از زمینهای خود شده است .تولید
برق قرقیزستان در طول دهههای گذشته از 932میلیارد کیلووات در سال0935به 0036میلیارد کیلووات در سال
0993افزایش یافته است که  %30آن متعلق به رودخانه سیردریا است .تولید این برق ناشی از ایجاد نیروگاه
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هایی بر روی این دو رودخانه است :نیروگاه «کامباراتا» ،یک نیروگاه تولید برق آبی در قرقیزستان بر روی رود
نارین شاخه ای از سیر دریا است .این نیروگاه ظرفیت تولید 03955مگاوات برق آبی رادارد .برای ساخت این
نیروگاه سرمایه گذاریهای خارجی ضروری است ،زیرا 2-4میلیارد دالر هزینه ی آن است با توجه به تولید
ناخالص داخلی 039میلیاردی دولت قرقیزستان به تنهای قادر به ساخت این سد نیست .دولتهای قزاقستان،
ازبکستان و ترکمنستان نگران ایجاد این سد هستند ،زیرا باعث کاهش جریان آب در فصل بهارو تابستان می
شود که به کشاورزی و در نتیجه معشیت میلیونها نفراز مردم این مناطق آسیب میرساند
( .)www.waterpolitics.comسدتوکتوگل توسط روسها در قرقیزستان بر روی رود سیردریا ساخته شده
است توکتوگل در حال حاضر منبع تنش میان قرقیزستان و کشورهای پایین دست است زیرا این سد قادر به
ذخیره کردن 230میلیارد مترمکعب آب است .قرقیزستان ترجیح میدهد آب را برای گرمایش در فصل زمستان،
در تابستان و بهار ذخیره نماید با این حال قزاقستان و ازبکستان برای آبیاری مزارع پنبه و گندم خود به این
آب بسیار نیازمند هستند ( .)Brussels, 2002: 1براین اساس اختالفاتی میان این کشورها با قرقیزستان در
گرفته است که در سال  2553قرقیزستان چندین بار جریان آب به قزاقستان و ازبکستان را قطع کرده است،
ازبکستان هم متقابال جریان انرژی رابه قرقیزستان قطع کرده است.
 -2-4-9اختالفات ترکمنستان و ازبکستان :در ارتباط با اختالفات ازبکستان و ترکمنستان راجع به آب باید
بیان نمود؛ زندگی حدود  3میلیون نفر در ازبکستان و ترکمنستان به آب رودخانه آمودریا بستگی دارد .دو
کشور مزبور در سال 0996توافقی در زمینه تقسیم مساوی آب بین خود امضا کردند .نمایندگان ازبکستان و
ترکمنستان رسماً میگویند که از اجرای این قرارداد خشنودند .با این حال کارشناسان آب ازبکستان و
سیاستمداران در استان خوارزم و جمهوری خود گردان قره قالپاقستان از این امر گله مندند که ترکمنستان
آب بسیار زیادی برداشت میکند .کارشناسان ازبک خاطر نشان میسازند که تقسیم مساوی آب آمودریا بین
ترکمنستان و ازبکستان غیر منصفانه است زیرا  04میلیون نفر در ازبکستان به آب رودخانه آمودریا متکی هستند
در حالی که در ترکمنستان فقط  4میلیون نفر به آب این رودخانه وابستهاند .عالوه بر این ازبکستان زمین
بیشتری را میبایست آبیاری کند و آب میبایست مسافتهای طوالنیتری را طی کند .در نظر آنان ،از نقطه
نظر جمعیتی ،کل زمین نیازمند به آبیاری و نیز ضایعات آب به هنگام تعیین سهمیه آب میبایست در نظر گرفته
شود .ازبکستان همچنین ادعا میکند که ترکمنها از سهمیه خود تجاوز میکنند ،ترکمنستان و ازبکستان هر
یک حق دارند حدود 25کیلومتر مکعب آب از آمودریا بردارند .در واقع گفته میشود ترکمنستان بالغ بر 85
کیلومتر مکعب آب برداشت میکند .سرانه مصرف آب ترکمنستان به سبب مدیریت بسیار ضعیف آب حدود
دو برابر ازبکستان است .از جمله موارد چالش برانگیز دیگر میتوان به کانال قره قوم اشاره نمود .بزرگترین
شبکه آبیاری در منطقه بیابانی رودخانه معروف قره قوم است که از محدوده بیابانی جنوب شرق و جنوب
ترکمنستان عبور میکند .این رودخانه سه رودخانه آمودریا ،مرغاب و تجن را در این جمهوری به همدیگر
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وصل می کند .در آبراه قره قوم مهم ترین انشعاب از آمودریا که اراضی ترکمن را سیراب میسازد دو برابر
زمان شوروی آب جریان دارد ،اما نگهداری آن بخوبی صورت نمیگیرد .به تدریج گل و لجن در آن انباشته
میشود و به طور روز افزونی از کارایی آن کاسته میگردد و بر ضایعات آب اضافه میشود .حل این مسئله دو
راه دارد :یا می بایست به هزینههای گزاف بازسازی کانال تن داد و یا به میزان برداشت آب از رودخانه آمودریا
هر روز افزود .تاکنون راه دوم غالب بوده است (قلی بغده .)280 :0835 ،به عالوه در اکتبر سال  2555ترکمنستان
کار احداث عظیم ترین دریاچه مصنوعی را در صحرای قره قوم به نام دریاچه قرن طالیی آغاز کرد .این دریاچه
سبب نابودی بخش شمال غربی صحرای کاراکوم شد که پوشش گیاهی 4555-8055کیلومتر را از بین برد.
تکمیل این دریاچه که قادر به ذخیره کردن  082-005کیلومتر آب است .مرحله ی اول ساخت این پروژه در
سال  2554به پایان رسیده است .این پروژه نگرانی فوری کشور ازبکستان را ایجاد کرد زیرا این کشور نمی
توانست از آب باقی مانده و رسیده به کشورش برای آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده کند.
 -0نتیجه گیری
در دهههای اخیر گسترش سالحهای هستهای برای بسیاری از دولتها نگران کننده بوده است غافل از آنکه
رقابت بین کشورها برای دستیابی و مدیریت و کنترل منابع آبی بسیار نگران کننده تراز سالحهای هسته ای
است .امروزه در بخش های زیادی از جهان ،نشانههایی از بروز یا تشدید بحرانها و درگیریها بر سر منابع
آب در حال روز است .مجموعه عوامل طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی و فرهنگی و اجتماعی در این
گونه بحرانها نقش آفرین هستند .منطقه آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست .بر این اساس ،پنج
کشور آسیای مرکزی شامل قرقیزستان ،تاجیکستان؛ ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان به دلیل کمبود روزافزون
منابع آبی از یکسو و اجرای طرح ها و برنامه های صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و  ...با نیاز فزایندهای به منابع
آب از سوی دیگر ،وارد مرحلهای از تنشها و رقابتهای هیدروپلیتیکی شدهاند که در صورتی که به درستی
مدیریت نشود میتواند به منازعات جدی بین کشوری یا منطقهای تبدیل شود .در این پژوهش ،مهمترین عوامل
و زمینههایی که منجر به ایجاد و تشدید اختالف بین کشورهای منطقه بر سر منابع مشترک آبی شده است مورد
بررسی قرار گرفت .بدین ترتیب همچنانکه در نمودار زیر نشان داده شده است ،مجموعه عوامل طبیعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی -اجتماعی در این منطقه منجر به بروز اختالفات و تنش هایی بر سر دو منبع آبی
اصلی این منطقه یعنی آمودریا و سیر دریا شده است .هر کدام از این عوامل در کشورهای مختلف نقش و
جایگاه متفاوتی دارند .از سوی دیگر ،رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان میراث شوم شوروری سابق و
حرکت به سمت گسترش اراضی کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی به عنوان یک اصل مهم در تقریبا
همه کشورهای منطقه مطرح است .بدیهی است ،در چنین شرائطی و با توجه به محدودیت منابع آب ناشی از
تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی های پی در پی ،هرگونه توسعه کشاورزی می تواند منجر به بروز تنشهای
جدید بر سر منابع آبی مشترک شود .به همین دلیل است که کشورهای پایین دست با هر گونه ساخت سد و
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گسترش اراضی کشاورزی در کشورهای باال دست رودهای آمودریا و سیردریا به شدت مخالفند ،در حالیکه
خود به انجام چنین پروژههایی مشغول هستند .رشد جمعیت و افزایش جمعیت شهری نیز عامل مهم دیگری
است که منجر به افزایش شدید مصرف آب در کشورهای منطقه شده است .بر این اساس دولت های منطقه
برای تامین نیازهای روزمره جوامع شهری و همچنین تامین منابع غذایی آنان چارهای جز استفاده بیشتر از منابع
مشترک آبی ندارند که خود این امر بر تشدید بحران آب در منطقه میافزاید .در کنار این عوامل ،متغیرهایی
دیگری چون مداخله قدرتها و کشورهای فرامنطقهای نیز مطرح هستند که گاهی در تشدید اختالف بین
کشورها بر سر منابع آبی مشترک میافزایند .بدین ترتیب برخی از کشورهای منطقهای ازجمله ایران ،روسیه و
ترکیه و قدرتهای فرامنطقهای مانند ایاالت متحده آمریکا و چین ،اتحادیه ی اروپا ،هندوستان و  ...درصدد
افزایش نفوذ خود در این منطقه ی استراتژیکی و مهم هستند .دخالت در ساخت و ساز سدهای عظیم ،اجرای
پروژه های آبی گسترده در منطقه بدون در نظر گرفتن شرایط کشورهای حوزه رودهای مرزی از جمله اقداماتی
است که میتواند منجر به پیچیدگی بیشتر اختالفات مرزی بین کشورهای منطقه شود.
شکل شماره  :0عوامل موثر بر ایجاد و تشدید اختالفات بر سر منابع آبی مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی

ماخذ :نگارندگان0898 ،
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نقش ژئوپلیتیک قفقاز در رقابت ایران و ترکیه؛ مطالعه موردی :قره باغ
آرزو صحبت زاده،5
چکیده
بحران قره باغ یکی از عمیقترین بحران های موجود پس از فروپاشی شوروی و اعالم استقالل جمهوری های تحت
حاکمیت آن است؛ گرچه بیشتر منابع کارشناسانه ریشه جنگ قره باغ را مسائل قومی وناسیونالیم افراطی قومی ،می دانند
؛ اما با توجه به آشکار شدن نقش بعضی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای ابعاد دیگری از علل این بحران روشن می
شود .در این میان ایران و ترکیه به دلیل همسایگی با این منطقه حساسیت های خاصی دارند ،این بحران فرصت ها و
چالش های جدیدی را پیش روی این دو کشور قرار داده است که برایند رقابت در منطقه است .در این مقاله ابتدا به
ریشه یابی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و ادامه ی این بحران خواهیم پرداخت و به این سؤال پاسخ داده می شود که
ایران و ترکیه در راستای منافع ملی خویش چه سیاست-هایی را در قبال بحران قره باغ در پیش گرفته اند؟ این سیاست
ها چه تأثیری بر روند بحران در قره باغ می تواند داشته باشد؟ ایران به خاطر حفظ مرزهایش و در راستای منافع ملی
خویش سیاست جلوگیری از گسترش بحران را در پیش گرفته است اما ترکیه به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه قفقاز و در
راستای همکاری با غرب سیاست هایش را پیش می برد.
واژگان کلیدی :قره باغ ،ترکیه ،ایران ،ژئوپلیتیک ،قفقاز

 .5مقدمه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،معادالت امنیتی ونظام قدرت در قفقاز جنوبی دچار تحوالت
اساسی شد .بهطوری که امروزه قفقاز جنوبی صحنه رقابت و کشمکشهای فراوان منطقهای و فرامنطقهای
شده است .امروزه در این منطقه پنج نوع رقابت و برخورد منافع را میتوان طبقهبندی کرد .نخست ،رقابت و
برخورد منافع ایاالت متحده آمریکا و روسیه که مهمترین رقابت و برخورد منافع امنیتی واقتصادی به شمار
میآید .دوم ،رقابت و برخورد منافع روسیه وترکیه ،سوم ،رقابت و برخورد منافع ایران و امریکا ،غرب و اسرائیل،
چهارم ،رقابت و برخورد منافع ایران و ترکیه ،پنجم ،رقابت و برخورد منافع آمریکا و چین که بیشتر در موارد
اقتصادی و انرژی خالصه میشود(فالحت پیشه و دیگران.)89 :0894 ،
ناگورنو-قرهباغ ،منطقه خودمختار ارمنی نشین در غرب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای
ارمنستان است .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ارامنه ساکن قرهباغ با حمایت از ارمنستان ،استقالل خود را
1

. Email: arezoo.sohbatzadeh@yahoo.com
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از باکو اعالم کردند.این اقدامات جدایی طلبانه باعث درگیریها و خونریزیهای زیادی در این منطقه شده
است.و توجه بازیگزان منطقهای و فرامنطقهایی بسیاری را بسوی قفقاز جلب کرده است.البته ورود این بازیگران
نه تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه بر پیچیدگیهای آن افزوده است.چرا که اوال این بازیگران دارای
یکسری منافع مغایر با خواستههای طرفین درگیر بوده وثانیا ،خواه ناخواه از یک طرف مناقشه حمایت
مینمایند که این مسأله باعث نارضایتی و عدم اعتماد طرف دیگر منازعه میشود.
ایران و ترکیه پس از سال  0990اهمیت راهبردی دوران جنگ سرد را از دست دادند؛ اما در فرایند
دگرگونیهای ژئوپلیتیکی دوران پساجنگ سرد ،به صورت سرزمینهای پل مانندی در آمدهاند که مناطق پر
اهمیت دنیا را به هم پیوند میدهند .شعاع نفوذ این دو کشور بیشتر در میان همسایگانشان است .این دو کشور
با توجه به واقعیتهای ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد ،در برابر گرایشهای ملی گرایانه یکدیگر در قفقاز جنوبی
مقاومت کردهاند .موقعیت راهبردی ونزدیکی جغرافیایی با منطقه ،نگرانیهای امنیتی متفاوت درکشورهای قفقاز
جنوبی،پیوندهای تاریخی -فرهنگی ،میراث قومی -مذهبی مشترک ،اهمیت اقتصادی منطقه و مسیر حمل ونقل
انرژی بسترهای مناسبی را برای رقابت تهران و آنکارا در منطقه به وجود آورده است(جوادی ارجمند و فالحی،
 .)202 :0894فهم سیاست منطقهای ایران و ترکیه در قفقازجنوبی به صورت تطبیقی بهتر قابل دستیابی خواهد
بود .در این نوشتار ابتدا به ریشهیابی علل وعوامل مؤثر در ایجاد و ادامهی این بحران خواهیم پرداخت و به
این سؤال پاسخ داده میشود که ایران و ترکیه در راستای منافع ملی خویش چه سیاستهایی را ذر قبال بحران
قرهباغ در پیش گرفتهاند؟ این سیاستها چه تأثیری بر روند بحران در قزهباغ می تواند داشته باشد؟ ایران به
خاطر حفظ مرزهایش و در راستای منافع ملی خویش سیاست جلوگیری از گسترش بحران را در پیش گرفته
است اما ترکیه به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه قفقاز و در راستای همکاری با غرب سیاستهایش را پیش میبرد.
ژئوپلیتیک در ماهیت جدید خود از اواخر قرن  09میالدی ومتأثر از تحوالت اروپا در آن دوران شکل گرفت.
تحوالت سیاسی منجر به وقوع جنگ جهانی اول و بهخصوص تمایل آلمان به برهم زدن وضع موجود جهان
و به دست آوردن مستملکات جدید یا حداقل بازپسگیری سرزمینهای از دست داده شده و همچنین تفکراتی
مانند داروینیسم اجتماعی که توجیهگر قدرتطلبی انسان و در مرحله بعد دولتها به تبعیت از قواعد حاکم بر

طبیعت عنوان یک روال منطقی بودند ،به عنوان مهمترین عوامل شکل گیری ژئوپلیتیک مطرح گردیدند(کریمی-

پور.)00-08 :0850
 .4اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز
قفقاز منطقه ای کوهستانی درجنوب غربی روسیه است که از غرب به دریای سیاه و آزوف ،و از شرق به
دریای خزر واز شمال به اراضی پست کومانیچ روسیه واز جنوب به ایران و از جنوب غربی به ترکیه محدود
میشود.طی قرون گذشته این منطقه به دلیل اهمیت زئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که داشت ودارد ،محلی برای
رقابتها و منازعات قدرتهای بزرگ از جمله ایران ،روسیه و عثمانی(ترکیه امروزی) ،انگلستان و حتی امروزه
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آمریکابوده است .اما پس از فروپاشی اتحادشوروی ،معادالت امنیتی و نظام قدرت در قفقاز جنوبی دچار تحول
اساسی شد .بهطوری که امروزه قفقاز جنوبی صحنه رقابت و کشمکشهای فراوان قدرتهای منطقهایی و
فرامنطقهایی شده است(فالحتپیشه و دیگران .)83 :0894،قفقاز منطقه ای بسیار حساس و استراتژیک است
و برخالف گفتهی برخی پژوهشگران از نظر تاریخی هیچگاه به صورت سیستمی واحد و یکپارچه عمل نکرده
است.قفقاز مرز میان فرهنگهایغالب منطقه یعنی روس ،ترک و فارس است(سیمبر و کریمی پاشا.)35 :0890،
نظم منطقهای خاص قفقاز جنوبی پس از فروپاشی شوروی حاکی از ان است که هر گونه تغییر و تحول در
نوع روابط و ماهیت تعامل بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در قالب ستیز ،رقابت ،همکاری و همگرایی یا
ائتالف ،تعیین کنندهی موازنهی قدرت در این منطقه بوده است.با توجه به وضعیت بیثبات این منطقه در دو
دهه گذشته ،بهنظر میرسد توازن وتعادل قدرت و ائتالفها و اتحادیههای منطقهای هنوز به طور کامل تثبیت
نشده و عوامل داخلی وخارجی متعدد ثبات استراتژیک در قفقاز جنوبی را غیر ممکن میسازد(بنیهاشمی،
.)006 ،0833
 .9بحران ژئوپلیتیکی
بحرانهای ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحرانهای بین المللی هستند که از منشأ جغرافیایی-سیاسی
برخوردارند .این موضوع مهمترین مشخصهی بحرانهای ژئوپلیتیک است .برخالف بحرانهای بین المللی

اقتصادی یا سیاسی که ممکن است تبعات منفی و بازتابهای جهانی آن بسیار گستردهتر از نوع خاص بحران-
های ژئوپلیتیکی باشد ،با این حال هیچکدام از این بحرانها مانند بحران ژئوپلیتیکی بنیانهای وجودی دولت-

ملتها را تهدید نمیکند .این بحرانها از منازعه و کشمکش کشورها و گروههای متشکل سیاسی-فضایی و
بازی گران سیاسی بر سر کنترل و تصرف ارزشها و عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی شکل می-
گیرد.بحرانهای ژئوپلیتیکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار است و به سادگی قابل حل و برطرف شدن
نیست .از مهم ترین مشخصات این آن است که در چنین بحرانهایی معموال الگوی ومداخلهی چند سطحی
شکل میگیرد ،و بازیگران مختلفی در ارتباط با بحران درگیر میشوند(.ولیقلی زاده و دیگران:0892 ،
.)0043000بحران قرهباغ از جمله بحرانهای منحصر به فردی است که که در حال حاضر در بعدفراملی ،ماهیت
کامال ژئوپلیتیکی به خودگرفته است( .ولیقلیزاده .)2 :0895 ،این بحران اندکی پیش از استقالل دو کشور

آذربایجان و ارمنستان در سال 0933آغاز شد .ودو طرف بر سر مالکیت منطقه ارمنی نشین ناگورنو_قرهباغ که

در چارچوب م رزهای آذربایجان قرار داشت ،وارد جنگ شدند که در نهایت در جریان جنگ سال -98

_0992بیش از 25درصد خاک جمهوری آذربایجان ار آن جدا و به ارمنستان ملحق شد(.کرمزادی وخوانساری-
فرد.)043 :0890
این بحران حاصل یک مناقشهی قومی-نژادی در حوزه قفقاز جنوبی است ،ابتدا با درگیریهای گسترده
میان ارمنیها و آذربایجانیهای ساکن منطقه قرهباغ آغاز شد و سپس به جنگ میان دو کشور آذربایجان و
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ارمنستان انجامید .در حال حاضر هرچند با میانجیگری قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای آتش بس در این
منطقه برقرار شده است.اما با گذشت دو دهه و برگذاری مذاکرات فراوان بین طرفین هنوز شرایط نه جنگ و
نه صلح بین طرفین وجود دارد ،واختالفهای گذشته کامال به قوت خود باقی است(. .ولیقلی زاده و دیگران،
.)020 :0892
در بحران قرهباغ ،آذزبایجان و ارمنستان همواره با دولت خودخوانده قرهباغ طرفین اصلی بحران هستند که
به اعتقاد آذربایجانیها قرهباغ به لحاظ حقوقی-تاریخی و جغرافیایی به انها تعلق دارد .آذربایجان در راستای
حل بحران ،همواره درباره اعطای باالترین سطح خودگردانی برای قرهباغ در داخل ساختار سیاسی خود-

مشروط به خروج ارمنستان از سرزمینهای اشغالی و بازگشت آوارگان آذری – اعالم آمادگی کرده است .به
اعتقاد دولت آذربایجان موضوع قرهباغ تنها در چارچوب مرزهای رسمی آذربایجان قابل طرح است و از این
دیدگاه سرنوشت سیاسی قرهباغ بایستی توسط مشارکت دو گروه آذری و ارمنی بومی قرهباغ رقم بخورد .در
مقابل اگرچه ارمنیهای قرهباغ اعالم استقالل کردهاند ،اما راهبرد ملی ارمنستان نسبت به قرهباغ به طور رسمی
بر محور الحاق قرار دارد .به اعتقاد ارمنیها طبق اصل حق تعیین سرنوشت ،ملتها میتوانند به صورت ازاد
با هم متحد شده و دولت مستقلی داشته باشند .قرهباغ در تاریخ ارمنستان موضوعی کامال عاطفی و مقدس
است و برای ارمنیها تصورارض موعود را دارد .به همین دلیل در ارمنستان هر نوع مسامحه دربارهی قرهباغ
با عنوان خیانت بزرگی در حق ملت مطرح است(. .ولیقلی زاده ودیگران.)026 :0892 ،
 .2اهمیت اقتصادی و سیاسی قرهباغ
هرچند بیشتر کارشناسان بحران قرهباغ را بیشتر در بستر اختالفات سرزمینی و قومیتی-دینی مورد تحلیل
قرار میدهند اما نبایستی فراموش کنیم که از مهمترین دالیل مؤثر بر طوالنی شدن والینحل ماندن بحران قرهباغ،
میتوان به پتانسیلهای راهبردی و اهمیت اقتصادی قرهباغ اشاره کرد.مراتع وسیع قرهباغ ،همراه با زمینهای
حاصلخیز برای کشاورزی با شرایط آب وهوایی مساعد ،محیط مناسبی برای تولید انواع محصوالت فراهم
کرده است .همچنین وجودمعادن سنگهای گران قیمت بر اهمیت اقتصادی قرهباغ میافزاید.عالوه براین ،این
حوزهی جغرافیایی سرچشمه تعدادی از رودخانههای مهم است که به سوی اراضی آذربایجان سرازیر شده
است .بنابراین کامال واضح است تسلط یک دولت دیگر غیر از آذربایجان بر این منطقه (بویژه اگر آن دولت
ارمنستان که اختالفات اساسی ژئوپلیتیکی با آذربایجان داشته باشد .میتواند با کنترل آب این رودخانهها،
زیانهای فراوان اقتصادی برای آذربایجان در پی داشته باشد و همچون اهرم فشار علیه باکو بهکار رود( .ولیقلی
زاده ودیگران .)089 :0892 ،بحران قرهباغیکی از عمیقترین بحرانهای موجود پس از فروپاشی شوروی واعالم
اسقالل جمهوریهای تحت حاکمیت آن است.هزاران انسان در نتیجه این تنش فزاینده کشته ،مجروح واز
خانههای خود آواره و سرگردان شدند .این بحران از همان ابتدای امر به محمل رقابتی میان قدرتهای بزرگ
بدل شده است .اینک دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان با مسائل گوناگونی جهت صلح وثبات خود
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روبرو هستند؛ از این جهت که امنیت و رشد پایدار آنها منوط به حل بحرانهایی از این دست است(.صفوی
وماجد.)2 :0892،
اهمیت اقتصادی و کامال حیاتی قرهباغ زمانی پر میشود که بحث انزوای ژئوپلیتیکی ارامنه در شطرنج
ژئوپلیتیکی منطقه مورد بحث قرار میگیرد .واقعیت امر این است که تحریم اقتصادی و سرزمینی ارمنستان
توسط ترکیه و آذربایجان ،گسل بزرگیدر همکاریهای سیاسی -اقتصادی ارمنستان با منطقه بوجود آورده است.
از این حیث ،میتوان به حذف ارمنستان از پروژههای مهم ارتباطی و انتقال انرژی اشاره کرد که خسارتهای
اقتصادی جبران ناپذیری برای ایروان در پی داشته و خواهد داشت(.ولی قلی زاده و دیگران.)045 :0892 ،
 .2عوامل اصلی و تعیین کننده در تدام بحران قرهباغ
عوامل ومتغییرهای گوناگونی در تداوم بحران قرهباغ میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان دخیل بوده است.
بدون چشم پوشی از عوامل و اقتضاعات درونی این دو کشور در استمرار بحران بیست و چند ساله قرهباغ،
باید توجه داشت که رقابت بازیگران بین المللی نقش تعیین کننده در این موضع داشته است .به گونهای که
بازخوانی راهبردها و منافع این بازیگران ،گویای ان است که چرخهی متعارض منافع با کاربست قواعد
خصمانه بازی قدرت ،صرف بیشینه سازی نفوذ و کسب حداکثری منافع را به هدف اصلی بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای دخیل در بحران قرهباغ تبدیل کرده است .به گونهای که تالش و تفاهم باکو و ایروان ،بلکه اراده
این قدرت های ذینفع است که میباید معطوف به پایان تخاصم و امکان آفرینی تساهل و همپذیری بین
طرفین مناقشه باشد .ارادهای که نه تنها در چنین مسیری قرار ندارد ،بلکه با خلق و تثبیت پندارهای تهدید انگار
به تجویز تعارض و ناسازواری منافع ودر نهایت تداوم و انجماد بحران می انجامد(.زهرانی.)059 :0892،
 .2-5عوامل درونی و محلی بحران
هویت دینی و قومی آذریها و ارمنیها به صورت ریشهای با هم تفاوت دارد ،اما این تفاوت هراندازه زیاد
هم باشد در پارهای موارد سرنوشت و شرایط مشابهی دارند .آذربایجانیها ،هم در جهان اسالم(با مقیاس وسیع)
و هم در جهان ترک ( با ابعاد محدودتر ولی بسیار با اهمیت) دارای عالیقی هستند ودر هر صورت ،خود را
امت و ملت بزرگی به شمار میآورند.آنها عمال خود را قومی ماندگار محسوب نموده و احتمال اضمحالل
قومی خود را بسیار بعید می دانند و ازین رو هیچ گونه نگرانی ندارند .ارامنه نیز به خاطر هویت دینی خاص
خود(ارتدکس بودن) ،دارای وضعیتی ویژه در بین دنیای گسترده مسیحیت هستند .این ذهنیت با بروز تحوالت
سیاسی قرن نوزده و بیست تشدید شد و به صورت یک ایدئولوژی افراطی و ستیزه جو تبلور یافت .در حقیقت،
تاریخ ارمنستان و به ویژه تاریخ معاصر آن نوعی از وحشت و درونی گرایی را در اذهان ارامنه دامن زده است.
اکنون نیز ارامنه یک هویت تاریخی که بارهامورد ستم قرار گرفته است را مشاهده میکنند .قرهباغ مظهر آمال
و خواستههای تاریخی ارامنه محسوب میشود.ازین رو ،در ارمنستان هرگونه نرمش کوچک در ارتباط با قرهباغ
به مانند خیانت بزرگ مطرح میشود.
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عملکردهای جمهوری آذربایجان نیز در بحرانی شدن مناقشه قرهباغ مؤثر بود .از جمله تصمیماتی که در
شدت بخشیدن به بحران قرهباغ نقش داشت این بود که در سال  ،0990دولت باکو در ازای تصمیم شورای
والیت خودمختار قرهباغ را تحریم در مورد جداشدن این منطقه از جمهوری آذربایجان و پیوستن آن به
ارمنستان ،منطقه قرهباغ را تحریم و راههای ارتباطی ،ارسال سوخت و خدمات رسانی را بهروی آن مسدود کرد
که در نتیجه آن فشار بسیاری بر مردم قرهباغ وارد شد و سبب تشدید بحران گردید و از طرفی این تصمیمات
سبب خشم ارامنه و پافشاری آنان در الحاق به ارمنستان شد(تویسرکانی.)036 :0839 ،
 .2-4نقش قدرت های منطقهای درتداوم بحران قرهباغ
بازیگران عرصه جدید پس از جنگ سرد دردو گروه منطقهای و فرامنطقهای قابل شناسایی هستند .بازیگران
منطقه ی که در درون منطقه یا حاشیه و یا کرانه منطقه قرار دارند ،عبارتنداز ایران ،روسیه ،ترکیه ،ازبکستان،
چین ،قزاقستان که هر یک از این بازیگران با ابزارهاو استراتژیهای خاص خود ،در پی توسعه حوزهی نفوذ
منطقهای خودهستند(حسینی فائق.)050 :0832،
.2-4-5روسیه
درواکاوی نقش رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در تداوم بحران قرهباغ ،فدراسیون روسیه یکی
از بازیگران اصلی میباشد.این کشور قبل از هر چیز به دلیل احساس تعلق به منطقه به دنبال بازگرداندن نفوذ
دیرینه خود در قفقاز جنوبی میباشد .به گونهای که با داشتن دست برتر در بحران قرهباغ ،تالش میکند تا
سایر بازیگران را در این صحنه به حاشیه براند .و همان طور که ایران مدعی است که منطقه قفقاز جزء خاک
ایران بوده است و در گذشته دور به زور و جنگ این مناطق از ایران جدا شده است ،روسیه هم میتواند ذکر
کند این جمهوری ها مدتهای طوالنی در زیر یک قدرت برتر با هم زندگی کردهاند(زیباکالم.رضازاده:0890،
 .)60روسیه در بحران قرهباغ به دنبال نقش مسلط و تعیین کنندهای میباشد .از این رو حمایتهای آشکار و
نهان بسیاری از ارمنستان به عمل اورده است.ومهمترین هدف روسیه در بحران قرهباغ ،حفظ موازنه راهبردی
در قفقاز و ممانعت از توسعه نفوذ غرب بویژه آمریکا در منطقه میباشد وهدف مهم دیگر روسیه در این بحران،
جلوگیری از توسعه نفوذ اسالم به ویژه اسالم سیاسی میباشد(زهرانی و فرجی.)0053000 :0892،
البته مقامات روسیه ،توسعه نفوذ ترکیه در منطقه را به دو دلیل مهم خطرناکتر از ایران میدانند :اول ،ترکیه
بالفاصله بعد از فروپاشی شوروی سابق روابط قومی و زبانی خود را با ملتهای ترک زبان آسیای مرکزی و
قفقاز که مناطق نفوذ دیرینه روسیه بودند توسعه داد .دوم ،ترکیه یک قدرت نظامی متعارف بزرگ در منطقه
بوده وبا توسعه روابط خود با غرب و امریکا روز به روز بر این توان افزوده است(زهرانی وفرجی:0892،
.)000یکی از اهمیت های این منطقه برای روسیه خواستههای ژئوپلیتیکی و استراتژیکی قرهباغ برای روسیه
میباشد.
 .2-4-4جمهوری اسالمی ایران
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یکی از بازیگران منطقهای مهم در تحوالت مربوط به بحران قرهباغ جمهوری اسالمی ایران میباشد .ایران
به دلیل پیوندهای فرهنگی-تاریخی و جغرافیایی فراوان با قفقاز جنوبی ،تالش مینماید تا نقش مؤثری در
مسائل آن به ویژه بحران قرهباغ داشته باشد(زهرانی وفرجی .)006 :0892،و همواره آمادگی خودرا برای کمک
به حل مناقشات موجود در منطقه اعالم کرده است(ولیقلیزاده . (5 : 0895،منطقه قفقاز در تفکرات استراتژیک

ایران ،همیشه با واژهی "امنیت" همراه بوده است و علت آن هم حضور روسیه در منطقه و نگاه ایران به قفقاز
به عنوان داالن ورود ایدئولوژی انقالبی بوده است(یزدانی .)32 :0833 ،جمهوری آذربایجان مرکز اختالف
ایران و ترکیه در قفقاز است(جوادی ارجمند .)204 :0894 ،اهداف ایران در منطقه را میتون از چند جهت
بررسی کرد:
اهداف سیاسی.0 :احیای نفوذ سنتی ایران درمنطقه.2 ،مدیریت حل بحرانهای منطقهای و کمک به حل
بحران قرهباغ و تأکیدبر صلح و امنیت در منطقه .8 ،تالش برای تعیین رژیم حقوقی مناسب برای دریای خزر،
 .4ایجاد مانع برای جلوگیری از تقویت شکل بندی سیاسی -امنیتی که در جهت مخالف با ایران تشکیل شود،
 .0حفظ و توسعه روابط دوستانه با روسیه با توجه به منافع دو جانبه.0 ،استفاده از موقعیت ترانزیتی ایران
حهت گسترش روابط سیاسی با کشورهای منطقه.
اهداف اقتصادی.0 :جلوگیری از دستاندازی دیگران به منافع نفتی کشور در حوزه دریای خزر.2 ،استفاده
از منابع آب دریای خزر و مسائل وابسته به آن ،مثل منابع داخلی و بستر آن اعم از ماهیها خاویار و سایر
منابع . 8 ،استفاده از بازارهای منطقه جهتفروش کاالهای ایرانی ،بویژه مواد مصرفی وانتقال صادرات کاالی
ایرانی به اروپا .4 ،تالش برایتوسعه میادین نفت و گاز .0 ،افزایش نقش جغرافیایی-اقتصادی ایران در شبکه
ترانزیتی و ارتباطی قلب اروپا-آسیاو خلیج فارس.
اهداف فرهنگی.0 :حضور ونفوذ در بین جمعیتهای مسلمان منطقه از جمله در جمهوری آذربایجان با
استفاده از اشتراکات دینی .2 ،تالش برای حضور فرهنگی در قفقاز با استفاده از اشتراکات عمیق فرهنگی،
مذهبی و تاریخی.8 .گسترش فرهنگ اسالمی و ایرانی در منطقه(سنایی.)02308 :0890،
بهرحال ایران در بحران قرهباغ عالوه بر داشتن منافع وفرصتهای قابل توجه ناشی از پیوندهای عمیق
تاریخی ،تهدیدات و مخاطرات زیادی از جمله توسعه نفوذ آمریکا در منطقه و سیاستهای تحریک آمیز
جمهوری آذربایجان روبهرو است .در این راستا ،میتوان به جهت گیری های جمهوری آذربایجان در بحران
قرهباغ و گرایش آن به بازی در محور غرب به رهبری آمریکا و مقابله با توسعه نفوذ ایران اشاره کرد .به طوری
که این کشور ایران را متهم به حمایت از ارمنستان در بحران قره باغ کرده است.شاید این بدبینی ریشه در
تأخیرایران در به رسمیت شناختن استقالل جمهوری آذربایجان داشته باشد(زهرانی و فرجی.)005 :0892 ،
هدف از میانجیگری و تالش برای آتشبس ،حفظ امنیت مرزهای شمالی ،تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور
بود.زیرا خطر سرایت ناامنی به مناطق مرزی و برانگیخته شدن احساسات تجزیه طلبانه وجود داشت؛ از سویی
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دیگر ،ادامه جنگ و درگیری باعث مداخله نظامی روسیه ،آمریکا و ناتو میگردید که به هیچ وجه در جهت
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران نبود(سنایی و کریمی .)60 :0890ایران حضور و مداخله بازیگران فرامنطقهای
درقفقاز را یکی از منافع اصلی بیثباتی و ناامنی این منطقه تلقی میکند .به نظر ایران ،مداخله آمریکا و اسرائل
در منطقه منشأ عمده منازعه و مناقشه بین کشورها بهشمار میرود(دهقانی فیروزآبادی و مرادی.)00 :0833،
ایران به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در بحران قرهباغ از یک طرف از تالشهای ارمنستان جهت تقویت
مثلث مسکو-تهران-ایروان استقبال کرده و از طرف دیگر تالش مینماید تا وزنه تأثیر گذاری خود بر تحوالت
منطقه قفقاز جنوبی به ویژه بحران قرهباغ را ارتقا بخشد .بااین وجود ،جمهوری اسالمی در سالهای اخیر
همواره تالش کرده است تا ضمن رعایت حسن همجواری با ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،طرفین را به
ترک مخاصمات نظامی و حل وفصل بحران از طریق سیاسی ترغیب نماید.
 .2-4-9ترکیه
گرچه ترکیه در شمار نخستین کشور هایی بود که استقالل ارمنستان را به رسمیت شناخت ،اما دو کشور
نزدیک دو دهه روابط رسمی دیپلماتیک نداشتندکه یکی از عوامل به مسأله منطقه قرهباغ واشغال آن از سوی
ارمنستان در جنگ خونین 0992مربوط میشود(کوالیی وگودرزی .)46 :0894 ،اولویت ترکیه در قفقاز بیش
از همه جمهوری آذربایجان است .ترکیه به دلیل اشتراکهای قومی و فرهنگی با شعار اتحاد ترکها ،وارد
جمهوری آذربایجان شده است(جوادی ارجمند .رضازاده .)64 :0898،و در جریان درگیری قرهباغ مرزهای
خودرا بهروی ارمنستان بست؛ اما در سالهای اخیر ترکیه به حل اختالفات با ارمنستان اقدام کرده است.محور
سیاست خارجی نوین ترکیه در قفقاز کشور ارمنستان است .این مسئله میتواند جایگاه منطقهای کشور
آذربایجان را درسیاست خارجی ترکیه تا حدودی کاهش دهد(جوادیارجمندوفالحی .)206 :0894،برای بهبود
تأثیر گذاری در سیاست خارجی ترکیه باید روابط دوجانبه وچند جانبه را با کشورهای منطقه توسعه دهد .از
جمله دیدارهای مکرر با رهبران و از پایتختهای این کشورها و همچنین میزبانی ترکیه از مقامات رده باالی
کشورهای همسایه ( .(Kaya,2009:76
در ارتباط با ترکیه و نقش ایران در منطقه دو مسأله وجود دارد.اوال این که ترکیه نمیخواهد بپذیردکه ایران
بازیگر مهمی در منطقه است و از طرف دیگر به عنوان کارگذاری برای کشورهای غربی و با استفاده از حالت
تنشی که بین روابط ایران و غرب وجود دارد ،تالش میکند تا هرچه بیشتر پای کشورهای غربی را به منطقه
باز کند(.سیمبر.)36 :0830 ،در واقع ایران مایل به تنظیم معادالت منطقهای به دست کشورهای منطقه است؛ اما

ترکیه برای کاهش نفوذ روسیه و ایران در پی ایجاد سازوکارهای فرامنطقهای درقفقاز جنوبی است( .جوادی-
ارجمند .)203 :0894،مواضع و رویکردهای ترکیه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک این کشور در منطقه
از یک طرف و حمایت قاطع آن از جمهوری آذربایجان در بحران قرهباغ از طرفدیگر و همچنین بازی عمل-

گرایانه این کشور در محورغرب ،موجب شده است تا نقش مهمی در بحران قرهباغ داشته باشد .به گونهای که
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بدون توجه به نقش این کشور ،حل بحران قرهباغ دشوار خواهد بود(.زهرانی وفرجی.)025 :0892،به همین
دلیل تهران به هر گونه برنامهی عملی آنکارا در نطقه به شدت حساس است .چنانچه با طرح آنکارا ،برای
واگذاری قرهباغ بهارمنستان در مقابل واگذاری قسمتی از مرز ارمنستان به جمهوری آذربایجان که هممرز با
ایران است ،بهشدت به مخالفت پرداخت .ترکیه نیز همین حساسیت را در برابر ایران دارد .نمود آن به پرواز
درآمدن هواپیمای ترکیه بر فراز باکو درپی اختالف میان ایران و جمهوری آذربایجان در تابستان  2550در
دریای خزر است .این اقدام ترکیه را میتوان مبتنی براصل دفاع در خطمقدم دانست .این حرکتهاحاکی از آن
است که در صورت لزوم ،ایران و ترکیه برای دفاع از منافع مل خوداز نیروهای نظامی نیز استفاده خواهند کرد.
(جوادیارجمند و فالحی.)200 :0894،مناقشههای قرهباغ و اوستیای جنوبی ،محیط امنیتی ناپایداری برای ترکیه
به وجود آورده و احتمال درگیر شدن آن را افزایش داد .برای مثال ،تغیر توازن قدرت در جنگ قرهباغ علیه
جمهوری آذربایجان باعث شد دولت وقت ترکیه در سال  ،0992ضمن هشدار به ارمنستان ،بخشی از نیروهای
نظامی خود را به جمهوری نخجوان اعزام و تهدید به مداخله جدی نماید .این تحرکات ،باعث واکنش شدید
مقامات روسیه و فرمانده کل نیروهای جامعه مشترکمنافع و هشدار به ترکیه گردید .در راهبرد جدید امنیت
ملی ترکیه ،بحران قرهباغ ،مهمترین عامل ناامنی در قفقاز به شمار میرود .بنابراین ،حل این مسئله از طریق
روشهای مسالمت آمیز در بلند مدت ،هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه میباشد .این هدف راهبردی ایجاب

میکند روابط ترکیه -ارمنستان وسپس روابط ارمنستان – آذربایجان ،از وضعیت خصمانه به بهبودو عادیسازی
گرایش یابد .در واقع ،در استراتژی امنیت ملی ترکیه ،دستیابی بهتوسعه و امنیت اقتصادی و انرزی در منطقه،
مستلزمرفع تنش با کشورهای پیرامونی وبهبود روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای منطقه از جمله
ارمنستان میباشد(.بنیهاشمی.)024 :0833،
 .2-9نقش قدرتهای فرامنطقهای در تداوم بحران قرهباغ
عالوه بر بازیگران منطقهای بازیگران فرامنطقهای هم در حال ورود و ایفای نقش واجرای سیاستهای خود
هستند که هر یک ازاین قدرتها در قالب طرحهای مختلف نظیر مبارزه با تروریسم ،گسترش دموکراسی،
طرحهای ترانزیتی بینالمللی و  ...در پی گسترش نفوذ خود در منطقه هستند(.حسینیفائق.)056 :0832،
 .2-9-5آمریکا
از جمله بازیگران بین المللی تعیین کننده در بحران قرهباغ ،ایاالت متحده آمریکا میباشد که بر حسب
تعریف جهانی از منافع راهبردی خود ،وارد فعالیتهای میانجیگری در این موضوع شده است .هدف اصلی
آمریکا این است که در رقابت با سایر بازیگران بین المللی بحران قرهباغ بهویژه روسیه ،بتواند نفوذ دائمی خود
در حوزه قفقاز جنوبی را تثبیت نماید( .زهرانی .)008 :0892،ایاالت متحده آمریکا که به عنوان یکی از روسای
گروه مینسک،فعالیتهای مربوط به حل وفصل بحران قره باغ را پی گیری مینماید ،در راستای تالشهای
متنوع خودتوانسته در هر دو جمهوری آذربایحان و ارمنستان ،گروههای غیر دولتی طرفدار صلح را تجهیز
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نموده واز این طریق ،فشار بر دو حکومت را افزایش دهد(.کوالیی.)06 :0835،از طرفی با کمکهای مالی
هنگفت به جمهوری خوخوانده قرهباغ و پشتیبانی از دیاسپوری ارمنی ،علنا معادله را چندمجهولی کرده و به
نوعی تالش بر تداوم بحران دارد تا ازاین راه زمینه را برای بهرهبرداری هر چه بیشتر منافع راهبردی خود مهیا
سازد .طبق اطالعات موجود ،نزدیک به نیمی از بودجه دولت ارمنستان با کمک بالعوض واشنگتن و دیاسپوری
ارمنی در آمریکا تامین میشود .حال،بدین جهت که روسیه در ارمنستان همه کاره است ،آمریکا در تالش است
با حمایت های مادی و سیاسی خود کنترل بخشی از دولت ارمنستان را در دست داشته باشد و برای همین از
ارمنی ها حمایت میکند(ولیقلیزاده.)0890،206،در پی تجزیه اتحاد شوروی ،آمریکا تالش کرده است تا از
راه تقویت سازوکارهای اقتصادی منطقه ،گسترش روند انتقال انرژی از شرق به غرب و کمک برای حل
منازعات درجهت منافع ملی خود اقدام کند .البته یکی از هدفهای آمریکا از این اقدامها نیز کاهش نفوذ ایران
(به دلیل تضاد منافع با آمریکا) و روسیه در منطقه وشکل گیری معادالت منطقه به نفع غرب است(جوادی
ارجمند،رضازاده.)58 :0898،
 .2-9-4اتحادیه اروپا
درپی نشت فوریه  0992وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک (پایتخت
روسیه سفید یا بالروس) ،گروه معروف به مینسک تأسیس شد .این گروه که دارای یازده عضو(آمریکا ،روسیه،
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،سوئد ،روسیهسفید ،جمهوریچک ،ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان) است که از سال 0992
تا کنون ،از نظر سازمان ملل تنها مرجع رسمی وفعال برای حل مناقشه قرهباغ بوده است و به این ترتیب
فعالترین میانجگرانی که با عزمی راسختر در جهت استقرار صلح و امنیت در مسئله قرهباغ درگیر شدهاند،
اروپاییها بودهاند؛ به گونهای که با تأسیس گروه مینسک و سناسایی آن از سوی سازمان ملل متحد ،این سازمان
پس از صدور چهار قطعنامه ( )322-308_354-334در سالهای نخستین مناقشه؛ ادامه حلوفصل مناقشه را

به گروه مینسک سپرد .این گروه توانست درمه  0994با همکاری روسیه ،موافقتنامهای در برقراری آتش بس
میان طرفین منعقد کند؛ اما در حل قطعی مناقشه موفقیتی حاصل نشد و بااصرار باکو و ایروان بر مواضع خود،
تاکنون به صلح نهایی منجر نگردیده است(غفاری ودیگران.)0890:060 ،
اتحادیه اروپا همچون آمریکا به گسترش نفوذ در کشورهای قفقاز جنوبی عالقه زیادی دارد؛ اما برای این
هدف با مشکالت زیادی روبهرو است؛ بهویژه که این منطقه از نظر اقتصادی و صنعتی با توسعه یافتگی فاصله
زیادی دارد واتحادیه اروپا خود را به تنهایی برای حل مشکالت توسعه نیافتگی این منطقه توانا نمیداند.
بنابراین اتحادیه اروپا نیازمند همکاری قدرت های دیگری همچون آمریکا در این منطقه است .بررسی دقیق
منافع و عالئق این دو قدرت درمنطقه و ابزارهایی که برای رسیدن به آنها در اختیار دارند ،نشانگر این است
که آنها مکمل یکدیگرند .این به مفهوم آن است که در آینده ،شکل احتمالی روابط میان این دو قدرت (آمریکا
و اروپا ) در حوزه قفقاز بیشتر بهصورت همکاری است .در این صورت هرچند روابط فراآتالنتیکی اروپا و
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آمریکا بهویژه پس از 00سپتامبر ،میتوند قدرت مانور جمهوری اسالمی ایران را در بهرهگیری از تضاد منافع
دو قدرت به کمترین حد برساند؛ اما همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا میتواند منشأ فرصتهای مهمی نیز برای
ایران باشد(مطلبی و دیگران.)860 :0898 ،
همکاری اروپا با آمریکا در منطقه قفقاز به مفهوم این است که در نتیجه نفوذ تعدیل کنندهی دولتهای
اروپایی بر واشنگتن و پدیدهی تقسیم وطایف ،اختیارها و عالئق به دلیل همکاری دو قدرت ،از شدت میزان
اثرهای منفی حضورونفوذ آمریکا در این منطقه بر ایران،تا اندازهی زیادی کاسته میشود .بویژه که اتحادیه اروپا
و ایران در این منطقه عالئق ومنافع مشترک دارند (.همان .)866 :همچنین اتحادیه اروپا سیاستهای اقتصادی
وامنیتی خاص،تأمین امنیت خطوط انرژی ومهم تر از همه کاهش حضور راهبردی روسیه در منطقه ،مهمترین
انگیزه و دلیل جلب توجه اتحادیهی اروپا به آسیای مرکزی و قفقاز شد(سازمند و شمس.)250 :0894 ،
 .6نتیجهگیری
به طور صریح میتوان گفت که مناقشه قرهباغ نه فقط مناقشه بین آذریهای محلی و ارمنیهای ساکن
منطقه ،بلکه یکی از مسائل اساسی بینالملی در دوران بعد از جنگ سرد است که تبدیل به یک بحران و زخم
مزمن در پیکر نظام بینالملل شده است وتا کنون نه تنها حل نشده ،بلکه آینده و دورنمای آن نیز چندان
مشخص و روشن نیست؛ چرا که هریک از بازیگران تأثیر گذار در صحنه روابط بینالملل از جمله اروپا ،روسیه
و آمریکا همراه ترکیه و ایران ،اهداف خاصی را درباره حل این مناقشه دنبال میکنند .از طرفی با توجه به
حمایتهایی که از ارمنستان شده است ،تاکنون انعطافی در مواضع این کشور نیز ایجاد نشده است .اگرچه در
مجموع هیچ یک از بازیگران مزبور ،موافق تشدید بحران یا جنگ بر سر قرهباغ نیستند ،اما در مورد سرنوشت
قرهباغ هیچ گونه اجماع مشخصی میان آنها وجود ندارد .از طرفی حل وفصل بحران ممکن است عواقبی چون
برقراری روابط دوستانه میان سه کشور ارمنستان ،ترکیه و آذربایجان یا حضور پررنگتر قدرتهای منطقهای
از جمله آمریکا را در منطقه در پی داشته باشد که نتیجه این حضور آن است که از وابستگیهای دو کشور
آذربایجان و ارمنستان به ایران و روسیه کاسته خواهد شد .روی هم رفته اجماع واحدی میان بازیگران خارجی
وجود ندارد و تنها دولتی که حمایت بیشتری از خواستههای آذربایجان به عمل میآورد ،ترکیه است.
ایران به مسائل قفقاز جنوبی رویکردی منطقهای دارد در حالی که ترکیه با رویکردی فرامنطقهای و در
راستای همکاری با غرب سیاستهای خود را در منطقه پیش میبرد و سیاستهای منطقهای ترکیه به آمریکا
و غرب نزدیک تر است ،ایران نیز تا حدودی تحت تأثیر سیاستهای روسیه درمنطقه قرار دارد .رقابت ایران
و ترکیه در منطقه غیر مستقیم است .ترکیه نقش ضعیفی در ارمنستان و ایران حضور کمرنگ در آذربایجان
دارد .در بعد منطقهای ،ترکیه در جهت تحقق منافع ملی خود موفقتر عمل کرده است.
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محیط شناسی امنیتی پیرامونی ج .ا ایران در مواجهه با داعش؛
بحرانی ژئوپلیتیک در جهان اسالم
سید حمزه صفوی ،5استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
امین صادقی بکیانی ،کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران

چکیده
محیط امنیتی دارای جوهره چالشی بوده ،گستره و عمق آن در حال تغییر است و کشورها سعی می کنند گفتمان
خود را در آن محیط به دیگران دیکته نمایند .مجموعه امنیتی پیرامونی که نوعی از محیط امنیتی است متشکل از چند
بازیگر امنیتی ساز همسایه است .موقعیت ژئوپلیتیک ایران بگونه ای است که دیگر کشورهای اسالمی همانند حلقه هایی
به دور این هسته ی مرکزی قرار دارند« .عامل محوری» به عنوان مشخص کننده بازیگران و تهدیدات هر مجموعه امنیتی
می باشد؛ از این رو در فضای محیط های امنیتی پیرامونی ایران یک شبکه ژئوپلیتیک درهم پیچیده ای قرار دارد .یکی از
این موارد ،عوامل و متغیرهای قومی -نژادی و دینی -مذهبی است که گونه ای از بحران در جهان اسالم را شامل می
شود .این بحران ها به واسطه فعال بودن یا قابلیت فعال شدن در کانون ها و مناطق مختلف پیرامونی ،تاثیرات خاص
خود را دارند .این عامل محوری در قالب تشکیالتی -ساختاری خود را به شکل باز فعال شدن گروه های تروریستی
تکفیری در قالب جدیدی به نام داعش با ویژگی سرزمین پایه و فراملیتی نمایان می سازد .نوشتار حاضر در صدد است
که به شناخت مجموعه محیط های چهارگانه امنیتی پیرامونی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با جدیدترین مدل
تروریسم تکفیری که موجب استمرار بحران در جهان اسالم می شود ،بپردازد.
واژگان کلیدی :داعش ،محیط امنیتی ،مجموعه امنیتی :خاورمیانه ،خلیج فارس ،شرق ،آسیای مرکزی و قفقاز

 -5مقدمه
توجه به محیط ،شرایط ،زمینه ها و بسترهای شکل گیری پدیده های امنیتی در کثیری از پژوهش های

راهبردی و امنیتی و نیز سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی رایج است .سنجش و ارزیابی شرایط و
اقتضائات محیطی ،گاهی به صورت مستقیم و اصلی و در مواقعی به صورت غیر مستقیم به عنوان مسائل و
دغدغه های پژوهشی مطرح می شود(حاجیانی .)3:0894،محیط شناسی فرآیند بررسی محیط اطراف یک واحد
تحلیل(ارگانیزم ،سازمان و  ) ...است .از منظر آینده پژوهی یا پویش محیطی به معنای کسب و به کارگیری
اطالعاتی در مورد وقایع ،روندها و روابط موجود در محیط است .محققان مدیریت استراتژیک تحلیل محیطی
1

. Email: safavi@ut.ac.ir
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را به معنای فرآیند نظارت بر محیط سازمانی به منظور شناسایی تهدیدات و فرصت های جاری و آتی می
دانند(سرتو و پیتر .)00 :0859،محیط شناسی عمدتا با هدف کسب اطالع از محیط( اطالع یابی) ،کشف الگوها
و فهم موقعیت خود و یادگیری از محیط انجام می پذیرد تا بدین وسیله کنش گر یا سیستم مورد مطالعه خود
را با آن منطبق نموده یا تغییر دهد.
ایران ،به واسطه ی موقعیت استراتژیک و واقع شدن در یکی از حساس ترین مناطق جهان دارای وجه

بالقوه ای از فرصت ها و مزیت ها و همراه با آن تهدیدات و محدودیت های اجتناب ناپذیر و غیر ارادی می
باشد .بر اساس نظریه مجموعه های امنیتی ،چهار محیط امنیتی پیرامونی ایران را می توان منطقه خاورمیانه،
خلیج فارس ،آسیای مرکزی و قفقاز و آسیای جنوب غربی(از جمله افغانستان و پاکستان) در نظر گرفت(غرایاق
زندی .)00:0835،در تبیین محیط امنیتی کشور جمهوری اسالمی ایران عالوه بر رویکرد مجموعه های امنیتی،
به عنصر نیاز ،منافع ملی ،قدرت و منافع امنیت ملی ،حوزه جغرافیایی و بازیگران امنیتی ساز منطقه ای باید
نگاه ویژه ای داشت(علیزاده .)039:0895،در حال حاضر ،تروریسم و افراط گرایی ،دولت های ضعیف و بحران
اقتدار و همچنین مداخالت قدرت های فرامنطقه ای ،سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب
می شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند(واعظی .)8:0836،به همین سبب سوال پژوهش بر
محوریت این موضوع شکل می گیرد که محیط های چهارگانه امنیتی پیرامونی ایران که بر امنیت ملی ما به

صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار است در برابر یکی از بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم در قالب
گروه تروریستی تکفیری داعش از چه وضعیتی برخوردارند؟ در مجموع با مفروض پنداشتن امکان و احتمال
(متوسط به باال) عملیات تروریستی و ایجاد جنگ های فرقه ای -مذهبی به عنوان گونه ای از بحران های
جهان اسالم توسط داعش تحت فراهم شدن شرایط مورد نیاز در محیط های پیرامونی ایران؛ هدف مقاله این
است که به معرفی سازمان تروریستی داعش در محیط های امنیتی پیرامونی ایران به عنوان گروهی که از توان
بالقوه و بالفعل عملیاتی برخوردار است بپردازد و اینکه این محیط ها در چه وضعی قرار دارند تا در تصمیم
سازی ها و تصمیم گیری های امنیتی در رابطه با محیط های پیرامونی خود حداکثر امنیت سازی پایدار داشته
باشیم .در ادامه این نوشتار با موضوعات زیر مواجه خواهیم بود:
در گام اول در چارچوب مفهومی به تعریف محیط امنیتی ،مجموعه امنیتی منطقه ای ،مجموعه امنیتی
پیرامونی پرداخته می شود .در گام دوم مجموعه های امنیتی چهارگانه پیرامونی جمهوری اسالمی ایران و مهم
ترین مسائل و مشکالت ساختاری و موضوعی آن ارائه می شود و به دنبال آن وضعیت فعلی هر یک از مناطق
در مواجهه با داعش بررسی می شود و در آخر با ارائه پیشنهاداتی ،نتیجه گیری آورده می شود.
 -4چارچوب مفهومی
 5-4محیط امنیتی
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محیط امنیتی گرچه جغرافیا محور است ولیکن محاط شده ی آن نیست .در همین چارچوب ،محیط امنیتی
محل رویش و پیدایش تهدیدات و فرصت ها ،ابعاد سخت افزاری شامل توانمندی های فیزیکی مادی و ابعاد
نرم افزاری شامل ظرفیت سازی و زیر مجموعه های مربوطه می گردد(عصاریان نژاد و عبداهلل خانی،
 .)082:0830دکتر اصغر افتخاری نسبت به طراحی مدل جامعی از محیط امنیتی اقدام نموده که از حیث محتوایی
تلفیقی است از ابعاد متعددی که تحلیل گران متفاوت در شناسایی محیط امنیتی به آن اشاره کرده اند .محیط

امنیتی در این رویکرد در چهار جهت قابلیت دارد:
-0محیط ایدئولوژیک که دربردارنده آموزه های اعتقادی موثر بازیگر در سیاست و عمل امنیتی وی می
باشد.
 -2محیط مجازی که از رهگذر باز تعریف ایده آل های ذهنی حسب شرایط و مقتضیات زمانی در قالب
طرح های بلند مدت شکل می گیرد.
 -8محیط تاریخی که تجلی خواسته های عملیاتی شده بازیگر در چشم انداز تاریخ است و به عنوان کانون
قدرت فعالی برای اجرای سیاست های جدید بازیگران مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 -4محیط فیزیکی که مشتمل بر ابعاد سخت افزاری بازیگر( از قبیل جغرافیا ،جمعیت ،منابع طبیعی و ) ...
است(افتخاری.)02:0835،

در ارتباط با محیط امنیتی ایران می توان از « محیط امنیتی حلقوی » نام برد .این نوع محیط براساس جغرافیا
و موقعیت جغرافیایی بوده و تقریبا در خصوص اغلب کشورها مصداق دارد.
شکل  :0محیط امنیتی حلقوی پیرامونی جمهوری اسالمی ایران

عامل محوری تعیین کننده و مشخص کننده بازیگران حاضر در محیط امنیتی می باشند ،بازیگران محیط
می توانند شامل حکومت ها ،نهادها و سازمان های بین المللی ،شرکت های فراملیتی ،نهضت های ملی و حتی
افراد باشند .عامل محوری همچنین مشخص کننده ی تهدیدات(نوع تهدید ،سمت و سوی تهدید ،جنس تهدید
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و ابزار تهدید) بوده به طوری که سنجش تهدید ارتباط مستقیمی با توانمندی هر بازیگر دارد (بوزان.)086:0855،
یکی از عوامل محوری در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران بحران های قومی -مذهبی در قالب باز فعال
شدن گروه های نو تکفیری می باشد.
محیط امنیتی جبهه مقاومت به سبب موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک محیطی آسیب پذیر و حساس
است .موقعیت ژئوپلیتیک این جبهه در ساختار فضایی ژئوپلیتیک جهانی همراه با دارا بودن عوامل ثابت و

متغیر ژئوپلیتیک موثر و خیلی قوی در داخل کشورهای منطقه غرب آسیا به گونه ای است که قدرت های
جهانی و نیز کشورهای پیرامونی ،این جبهه را نسبت به تغییر در وزن ژئوپلیتیک و تحوالت داخلی و خارجی
خود بسیار حساس کرده است()tajik. Irib.ir/Persian/home
 4-4مجموعه امنیتی منطقه ای
تشخیص موجودیت یک مجموعه امنیتی و فقدان موجودیت آن بر اساس برخی مالک ها و معیارها امکان
پذیر است؛ باری بوزان و ویور در خصوص مجموعه امنیتی می گویند :مجموعه ای از واحدها که فرآیندهای
امنیتی و غیر امنیتی کردن آن ها به میزانی دارای پیوند درونی مستحکمی است که مشکالت امنیتی آن ها را
نمی توان جدا از یکدیگر به شکلی معقول تحلیل کرد) .(Buzan,Weaver,2003:50-55ساختار و پویایی شناسی
شکل دهنده به یک مجموعه امنیتی معموالً با واحدهای موجود در درون آن تولید نمی شود؛ بلکه با استنباط

آن ها از امنیت و تعامل با یکدیگر به وجود می آید) .(Reynolds,2009:14باری بوزان ساختار بنیادین هر
مجموعه امنیتی منطقه ای را دارای چهار متغیر می داند:
 مرز که مجموعه امنیتی منطقه ای را از همسایگانش جدا می کند. ساختار آنارشیک به این معنا که مجموعه امنیتی منطقه ای باید از دو یا چند واحد تشکیل شده باشد. قطب بندی که پوشش دهنده توزیع قدرت در میان واحدها است. -ساخت اجتماعی که شامل دو الگو دوستی و الگوی دشمنی میان واحدها

است )(Buzan,Weaver,2003:60

 9-4مجموعه امنیتی پیرامونی
مجموعه های امنیتی پیرامونی نوعی از محیط امنیتی است .این مجموعه متشکل از چند بازیگر همسایه
است .بنابراین سرزمین پایه بودن و پیوستگی سرزمین بین تمام بازیگران امری ضروری است .در این نوع
مجموعه ها ،یک یا چند عامل خارجی امنیتی در میان چند بازیگر امنیتی ساز همسایه و دارای مرزهای
جغرافیایی مشترک ایجاد پیوستگی کرده است .عوامل خارجی امنیتی در مجموعه امنیتی پیرامونی عمدتا داخل
کشورهای عضو هستند که میان اعضاء به صورت یک مسأله یا معضل مشترک در آمده است و یا اعضاء در
فرآیند امنیتی ساختن و غیر امنیتی ساختن آن نقش دارند ،مانند محیط امنیتی پیرامونی بین ایران ،ترکیه ،سوریه
و عراق بر سر اکراد و یا مجموعه ی امنیتی پیرامونی بین ایران ،پاکستان و افغانستان پیرامون مواد مخدر و
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تروریسم(عصاریان نژاد .)33:0833،محیط امنیتی پیرامونی ایران در حالت کلی از شاخص های زیر برخوردار
است:
 -0ناهمگونی و واگرایی در میان اعضای هر مجموعه؛
 -2اختالفات ارضی و مرزی میان اعضا؛
 -8تمایالت تجزیه طلبانه ،اختالفات قومی و زبانی ،مذهبی و فرهنگی؛

 -4اقتدار محوری عمده ساختارهای حکومتی کشورها؛
 -0ضعف فرآیند دموکراسی در این کشورها؛
 -6گره خوردن امنیت در این کشورها به امنیت دیگری؛
 -5در پروسه تأمین امنیت نگاه به بیرون وجود دارد و عمدتا کشورها به دنبال یک نیروی خارجی تأمین
کننده امنیت خود هستند؛
 -3پیمان های دو یا چند جانبه نظامی و دفاعی مشترک در میان اکثر کشورها ،شاکله مناسبات امنیتی آنها
است؛
 -9مجموعه های امنیتی پیرامونی ایران از حساسیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مبسوطی برخوردارند؛
 -05این مجموعه ها هر یک به نحوی درگیر یک منازعه داخلی و یا یک جنگ خارجی هستند؛

 -00به لحاظ ساختار شناسی هر مجموعه از یک یا دو قدرت محوری تشکیل شده و بقیه اعضاء پیرامون
آن قرار دارند(شاه کرمی.)0833 ،
 -9مجموعه های چهارگانه امنیتی پیرامونی ایران
 5-9مجموعه امنیتی خاورمیانه

منطقه خاورمیانه با چند مشکل جدی مواجه است :اصالحات سیاسی ،مشکالت اقتصادی ،مسائل جمعیتی
و دموگرافی منطقه ،مناسبات مدنی -نظامی ،معضل جانشینی ،بحث انرژی و فناوری هسته ای و موشکی .سه
عامل مهم باعث پیدایش مسائل مهم و بارز خاورمیانه شده است .عامل اول عدم شکل گیری نظام ملت -دولت
یا حتی منطق دولت محوری در بین کشورهای منطقه است .عامل دوم بحث امپریالیسم است که منطقه را به
شکل صوری و غیر واقعی دسته بندی و جو ناآرام و امنیتی را بین کشورهای مختلف فراهم کرده است .عامل
سوم به بحث وابستگی اقتصادی این کشورها به نفت و در نتیجه وابستگی به بازارهای مصرف غرب باز
میگردد(زندی.)06:0835 ،
محیط امنیتی خاورمیانه به گونه ای است که کامال متأثر از متغیرهای نظام جهانی(سرمایه داری لیبرال) و
نظام بین المللی(هژمونی آمریکا) بوده و فاقد ساز و کارهای بومی امنیت سازی است(کرمی .)06:0834،مجموعه
امنیتی شامات چند کشور زیر سیستم مجموعه امنیتی خاورمیانه هستند .این کشورها جملگی در حاشیه ی
شرقی دریای مدیترانه قرار دارند .این مجموعه متشکل از چهار کشور عربی است .عناصر عربیسم و ایدئولوژی
430
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اسالمی دو عنصر کلیدی مرتبط کننده این کشورها به یکدیگر است .این کشورها در معرض یک نیاز مشترک
برای تشکیل یک مجموعه امنیتی در زیر مجموعه سیستم خاورمیانه قرار دارند .در مجموعه امنیتی منطقه ای
شامات ،هر چهار کشور با بحران داخلی مواجه اند و به نحوی در معرض درگیری با گروه های مخالف قرار
دارند که نمونه بالفعل و حساس آن بحران کنونی سوریه است که به جنگی تمام عیار در سطح منطقه با تبعات
داخلی ،منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است .استراتژی اتحاد متقابل ایران با سوریه و لبنان در چارچوب

جبهه مقاومت اهرم قدرتمندی را در اختیار ما به عنوان محوریت جبهه مقاومت قرار خواهد داد .بعد از بحران
داعش از سال  0895هجری شمسی در سوریه به این سمت اهمیت این مجموعه به منظور زمین گیر کردن
تروریسم تکفیری در زمینی فراتر از زمین( محیط امنیتی) داخلی دو چندان شده است.
 4-9مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز
فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق و استقالل جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز ،تعریف جدیدی
از محیط امنیتی پیرامونی ایران در این منطقه ارائه داده است .از نظر تاریخی این منطقه در حوزه ی تمدنی
ایران واقع شده است .قفقاز جنوبی از طریق دریای خزر در مجاورت آسیای مرکزی و نیز اروپا ،روسیه و
خاورمیانه قرار گرفته است و سه کشور آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان هم در این منطقه واقع شده اند .هر
سه کشور با منازعات و درگیری های قومی رو به رو هستند .موضوعات مبارزه با تروریسم ،اسالم سیاسی،

مبارزه با مواد مخدر ،جرائم سازمان یافته ،تقسیم دریای خزر ،انرژی و خطوط لوله نفت و گاز و بی ثباتی
داخلی کشورها از موارد مهم محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است(زندی.)03:0835،
جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل دارا بودن مرزهای وسیع با آسیای مرکزی و همسایگی با جمهوری های
ارمنستان ،آذربایجان ،ترکمنستان و نیز دارا بودن ساحل مشترک با روسیه ،آذربایجان و ارمنستان ارتباط تنگاتنگ
و عمیقی با منطقه مزبور پیدا می کند .این ارتباط را از آن جهت می توان مهم تلقی کرد که ایران در میان دو
منطقه مهم ژئوپلیتیک جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد و از طرفین ،بین افغانستان و عراق به
عنوان دو کشور بحران خیز واقع شده است .به لحاظ آنکه ایران کشوری تعیین کننده در منطقه است عضویت
ایران در مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز ،تعامل دو و چند جانبه میان ایران و جمهوری ها ایجاد می
کند که می تواند فراتر از اهداف امنیتی و دفاعی دنبال شود(موسوی .)5:0832،در حال حاضر روابط امنیتی
ایران با کشورهای آ سیای مرکزی از روند و رویه مشخصی برخوردار نمی باشد و همکاری های امنیتی منظم
در چارچوب تعریف شده ای وجود ندارد ولی سازمان شانگهای به ابتکار چین و روسیه و با عضویت
تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان و با هدف پاسخ گویی به نیازهای امنیتی این کشورها تشکیل شده است.
 9-9مجموعه امنیتی خلیج فارس

به طور مشخص این مجموعه متشکل از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است( شورای
همکاری خلیج فارس در سال  0930با عضویت عربستان ،قطر ،بحرین ،کویت ،عمان ،امارات تشکیل شد و
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در حال حاضر با اهداف توسعه همکاری های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی فعالیت می کند) .منطقه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان و
موقعیت ژئوپلیتیک آن دارای اهمیت بین المللی باالیی است(واعظی .)0:0836،بطور کلی الگوی دوستی و
دشمنی را میتوان در قالب دو متغیر قومی و مذهبی و متغیرهای ارضی و مرزی در نظر گرفت.
 -متغیرهای قومی و مذهبی :یکی از مهمترین متغیرهای دوستی و دشمنی برای فهم دینامیکهای امنیتی

در مجموعه ی امنیتی خلیج فارس ،فاکتور قومی و مذهبی می باشد .به لحاظ قومیتی جمعیتهای عرب دارای
بیشترین تعداد در این مجموعه میباشند؛ ایران نیز دارای جمعیت فارسی باالیی است .برجستهترین بعد اختالف
در این مجموعه میان سنی و شیعه است .به عالوه وهابیت که یک گروه مذهبی سنی میباشد در عربستان
زندگی میکنند). (Hinnebusch,2003: 55-56
 متغیرهای مرزی و ارضی :کشمکش میان عراق و عربهای خیلج فارس به طور اساسی بر سر قیمتنفت و جریان منابع نفتی مرزی میباشد( .(Buzan and weaver,2003: 791-792اختالفات ارضی ایران با
امارات بر سر جزایر سه گانه و موضع قاطع اعراب در قبال ایران نیز یکی دیگر از موارد می باشد.
 -2-9مجموعه امنیتی شرق

منظور از مجموعه امنیتی منطقه شرق کشورهای افغانستان و پاکستان می باشد .این کشورها در شکل یک

زنجیره تسلسل گونه حوزه جنوب شرق آسیا را به آسیای مرکزی مرتبط می کنند .در این منطقه افغانستان و
پاکستان دارای ویژگی های خاصی هستند که آنها را به دولت های ورشکسته تبدیل نموده است .این ویژگی
ها عبارتند از :وجود خودکامگی در عرصه سیاسی و اجتماعی و در عین حال ضعف شدید زیرساخت های
اقتصادی و صنعتی ،فقدان کارویژه استخراجی در نظام سیاسی به واسطه اقتدارگرایی و در نتیجه بروز اشکال
متعدد اجبار و زور عیان ،فقدان مشروعیت سیاسی نظام سیاسی ،فقدان مسئولیت پذیری و عمل متقابل ،وجود
بی اعتماد سیاسی و سوء ظن و درگیری های قومی و مذهبی .مهم ترین موضوعات امنیتی این منطقه مواد
مخدر ،تروریسم و بنیادگرایی اسالمی است(زندی .)09:0835،در این مجموعه ایران منافع و تهدیدات مشترک
قابل توجهی با اعضاء داشته و از این رو بازیگر و عنصر فعال آن خواهد بود به خصوص آنکه حفظ امنیت
مرزهای شرقی با توجه به گسترش تهدیدات روزافزون وارده از جانب فعاالن بین المللی حمل سالح و مواد
مخدر چشمگیر می باشد(شاه کرمی .)0833،معظالت جمهوری اسالمی ایران را که توأمان از ناحیه شرق بر
کشور وارد می شود می توان این گونه برشمرد:

 بی ثباتی سیاسی همسایگان شرقی و شکل گیری دولت های ضعیف و ورشکسته؛
 تثبیت جریان افراطی سلفی؛

 حضور نیروهای بیگانه در منطقه.
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افراط گرایی ،امری منطقه ای است که از توان بی ثبات سازی باالیی برخوردار می باشد .در حال حاضر
جریان افراطی در پاکستان و افغانستان علیه شیعه و ایران در حال تشدید است .برخی از علمای اهل تسنن نیز
از این روند حمایت می کنند(واعظی.)5:0836،
 -2داعش و مجموعه های چهارگانه امنیتی پیرامونی جمهوری اسالمی ایران
-5-2داعش و خاورمیانه

جریان تکفیری داعش (که از پشتیبانی طیفی از اهل سنت عرب عراق برخوردار می باشد) تاحدی توانسته
است تعادل سیاسی ،امنیتی و نظامی کشور عراق را به هم بریزد .کارشناسان معتقدند این موضوع این قابلیت
را دارد که تا آینده قابل پیش بینی ادامه یابد و حتی منجر به فشار و اعمال تغییراتی در جغرافیای سیاسی-
امنیتی عراق و همچنین ژئوپلیتیک منطقه ای شود .تخمین زده می شود که داعش در سوریه بین  6تا 5هزار
نفر نیروی مسلح به صورت سیال در اختیار داشته باشد .اغلب نیروهای داعش از کشورهای عربی ،اروپایی و
آسیای مرکزی و قفقاز هستند(فیروزآبادی .)005:0898،کشور عراق به عنوان یکی از حوزه های بالفصل
راهبردی جمهوری اسالمی ایران در شرایط جدید شاهد مواجه با تشدید ناامنی ها و توسعه ی حضور گروهک
تروریستی داعش شده است .بحران جدید ناشی از اقدامات تروریستی داعش را می توان به عنوان مهم ترین
چالش امنیتی برای عراق طی یک دهه ی گذشته قلمداد کرد .اگر پروژه عراق به نتیجه می رسید و بغداد سقوط

می کرد شرایط منطقه بسیار دگرگون می شد .کشورهایی که اتن ادعا می کنند ائتالف ضد داعش هستند در
گام اول فکر می کردند برای زدن محور مقاومت یا به تعبیر آنها هالل شیعی ،پوشش داعش بهترین پوششی
است که بتوانند زیر این پرچم به محور مقاومت و انقالب اسالمی ضربه بزنند .با ایجاد بسیج مردمی(در عراق
علیه داعش) و سازماندهی طیف شیعی ،کردها و بسیاری از اهل سنت غیر تکفیری جلوی پیشرفت داعش
گرفته شد(فوالدگر.)0894،
نخستین سازمان پرنفوذ سلفی در سوریه در سال  0924به نام «الجماعه القری» توسط شیخ عبدالغنی الدکار
تأسیس شد .تا سال  0968و وقوع کودتای نظامی حزب بعث ،سلفی های سوریه به عنوان سلفی اصالح طلب
همچنان هویت خود را حفظ کردند .نخستین بذرهای جریان تکفیری در دوران حافظ اسد تشدید شد .یکی
از فعال ترین گروه های جنگ علیه سوریه «جبهه النصره» شاخه ی سوری گروه القاعده بود که محمد الجوالنی
رئیس جبهه النصره طی بیانیه صوتی بیعت خود را با ایمن الظواهری (رهبر القاعده) اعالم نمود .جریان سلفی
النصره عمال با راهبرد غربی ها برای سرنگونی بشار اسد و جنگ با شیعیان فعالیت می کند و در جهت تقویت
غیر مستقیم رژیم اشغالگر صهیونیستی است(فیروزآبادی .)45-46:0898،در میان گروه های رادیکال فراوان در
صحنه نظامی و سیاسی سوریه ،دو گروه داعش و جبهه النصره حضور بارز و تعیین کننده ای دارند .ناظران
نیروهای تحت امر النصره را در حال حاضر بین  00تا  25هزار تن تخمین می زنند .هر دو گروه داعش و
النصره عمدتا متشکل از نیروهای خارجی اند .به لحاظ تاکتیکی ،داعش بیش از النصره به ایجاد حکومت در
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مناطق متصرفه عالقه مند است ،کما اینکه پس از تسلط داعش بر رقه (آبان  )0892قوانین سختگیرانه «دولت
اسالمی» را اعالم کرده و به مورد اجرا گذاشت .داعش مهم ترین گروه تروریستی و بزرگترین گروه در شمال
سوریه و در استان های رقه ،حلب و ادلب ،صاحب سلطه و حکومت است .تعداد نیروهای داعش سوریه را
بین  0تا  6هزار تن تخمین می زنند(سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا .)620-625:0892،سقوط دولت بشار اسد
باعث تغییر ماهوی اتصاالت منطقه ای ایران خواهد شد و امکان بازیگری ایران در منطقه و مقاومت علیه جبهه

استکبار کاهش خواهد یافت و زمینه جدایی مباحث عربی و اسالمی و همچنین گرایش منطقه ای کشورهای
عربی و حتی فرامنطقه ای غربی علیه ایران بیشتر خواهد شد .اهم محورهای راهبرد داعش در بخش نظامی در
دو کشور عراق و سوریه را می توان موارد زیر دانست:
 تالش برای تثبیت موقعیت خود در عراق؛ تالش برای تسلط بر مناطق اقتصادی عراق و سوریه؛ تالش برای ایجاد پیوند سرزمینی دولت خالفت اسالمی در عراق و سوریه؛ تالش برای گسترش عملیات های ایذایی در عراق و سوریه.در ترکیه جامعه ی اهل سنت آن؛ بخش اهل سنت کردها ،علوی ها و ترکها ،می باشند که یک جامعه ی
 35میلیون نفری را تشکیل می دهند 05 .میلیون علوی ها هستند که رقم قابل توجهی می باشد و به شدت

مخالف تکفیری ها می باشند .از طیف کردهای ترکیه که بیشتر شافعی مذهب می باشند و بیشتر پیرو اندیشه
های قومی می باشند تا مذهبی (کال اندیشه های قومی در تمامی کردها بیشتر از اندیشه مذهبی می باشد) و
زمینه داعش در بین اینها بسیار محدود می باشد .به خصوص در جنایتی که داعش در کوبانی انجام داد ،همراهی
کردهای کل منطقه حتی ایران ،بسیج عمومی نسبت به این بحران رخ داد .طرفدار داعش در کردها ناچیز می
باشد و کردها اکثرا همراهی با این داعش ندارد و کمتر از یک درصد می باشد .ترکیه یکی از پشتیبانان داعش،
جبهه النصره ،احرار شام و جیش الفتح به حساب می آید .داعش را سمبلیک برای تشکیل نوار امنیتی ای که
در شمال سوریه می خواهد تشکیل بدهد حمایت می کند و آنها را دارد مجبور به عقب نشینی از آن مناطق
می کند(فوالدگر.)0894،
علت نگرانی مردم لبنان از بحران داعش و دیگر گروه های تکفیری به نقش بی نظیر سوریه در تجهیز
ارتش و مقاومت اسالمی لبنان باز می گردد .اهمیت مرزهای راهبردی لبنان و سوریه برای امنیت ملی لبنان به
ویژه در جنگ سال  2556میالدی با رژیم صهیونیستی مشخص شد که طی آن اصلی ترین مسیر راهبردی
پشتیبانی و حمایت آمادی از مقاومت مردم لبنان ،مسیرهای منتهی به مرزهای سوریه و دره بقاع بود .در این
میان پس از آغاز بحران سوریه از سال  2500میالدی یکی از مهم ترین مأموریت های جریان های سلفی و
تکفیری ،قطع عقبه راهبردی مقاومت و به ویژه اشغال نوار مرزی مشترک لبنان و سوریه بوده است تا از این
طریق از تحرک و آماد مقاومت اسالمی ،ممانعت به عمل آورند( )bashgah.net/fa/content/showبه طور
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حتم ،قطع عقبه راهبردی -نظامی و سیاسی مقاومت در نزد حزب اهلل به معنای ،تحدید حوزه ژئوپلیتیکی و در
نهایت ژئو استراتژیک مقاومت و در نتیجه افزایش ضریب آسیب پذیری آن در برابر حمالت رژیم صهیونیستی
تفسیر می شود(فیروزآبادی.)052-050:0898،
اردن یک نوع دلواپسی از رشد اخوان المسلمین در کشور خودش دارد و داعش زمینه چندانی ندارد ولی
در شهر «امآن» نفوذ دارد .جریان اخوانی در اردن یک جریان بسیار قوی می باشد .جریان اخوان در اردن با

مفهوم پیروی از داعش نمی باشد و نوعی «سلفی تبلیغی -سیاسی » است که تقریباً بخشی از طیف های تندروتر
آن نوعی همگرایی با برخی از شعارهای تند داعش دارند ولی اکثریت همگرایی و همراهی ندارند .و به نوعی
شبیه اخوان مدل مصر می باشد .عبدالفتاح السیسی در مصر به دلیل رسیدن به بن بست در مسایل داخلی و
درگیری با جریانات افراطی و تند سلفی ،ترجیح می دهند به جای هم نوایی با جریان های معارض در سوریه
با حکومت بشار اسد که اشتراکات بسیاری دارند ،باشند چون با اخوان در داخل مصر درگیر
هستند(فوالدگر.)0894،
در پایان این بخش باید اشاره کرد مجموع تحوالت حاصل از بحران داعش در مناطق مذکور به نوعی
فاصله گیری جهان اسالم از اولویت اول آن یعنی مسأله فلسطین را رقم می زند.
-4-2داعش و آسیای مرکزی و قفقاز

پس از حادثه  00سپتامبر در سال  2550میالدی ،جریان وهابیت اصلی به رهبری اسامه بن الدن نیز رسما
در این منطقه ظاهر شد به طوری که گفته می شود از همان ایام ایمن الظواهری مرد شماره  2القاعده به نیابت
از بن الدن امور این منطقه را انجام و دنبال می نماید(فیروزآبادی .)054:0898،فقر شدید مالی به واسطه ی
سیطره ی هفتاد و اندی سال استقرار نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،ضعف در دولت -ملت
سازی و فساد دولتی از دالیل اصلی گرایش برخی مردمان مسلمان این منطقه به جریانات وهابی(سلفی گری)
و القاعده به شمار می رود.
منطقه قفقاز و به تبع آن آسیای مرکزی با توجه به ظرفیت های بسیار بالقوه و بالفعل آن در آینده قابل پیش
بینی با مجموعه ای از بحران های نظامی و امنیتی ناشی از افزایش فعالیت گروه های تکفیری وهابی شبه داعش
مواجه خواهد شد .اگرچه این مسئله می تواند به بهانه ها و دالیل مختلف مورد حمایت برخی از بازیگران
منطقه ای و فرامنطقه ای نیز قرار گیرد ،اما به نظر می رسد با توجه به اینکه این منطقه جزء مناطق بالفصل
راهبردی جمهوری اسالمی ایران می باشد و هرگونه تحول امنیتی در آن آثار مستقیم بر امنیت ملی کشور
خواهد داشت ،ضرورت دارد از هم اکنون با اتخاذ برخی اقدامات راهبردی مانع از هرگونه حادثه ناگواری در
این منطقه شد(فیروزآبادی .)058-052:0898،از جمله علل گرایش به گروه های تکفیری در این مناطق عالوه
بر مسایل مالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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 -0مسائل قومی و ملی گرایی در این مناطق که ضد روسیه و حکومت روسیه بوده و می خواهد بدین
طریق خود را اثبات نماید؛
 -2رواج فرق و گروه های تهی از اسالم واقعی در منطقه که برپایه خرافی گری شکل گرفته و رشد یافته
است؛
 -8فقر معلومات دینی و عدم شناخت صحیح از اسالم در این منطقه؛

 -4دامن زدن به تضاد بین شیعه و اهل سنت در طی سال های پس از فروپاشی شوروی توسط گروه های
وهابی وابسته به شیوخ منطقه ،ترکیه ،آمریکا و غرب در منطقه.
هم اکنون شعار اعالمی تکفیریان این است که به زعم خود پس از سوریه و عراق در دو جهت ادامه مسیر
خواهند داد :مسیر اول به سمت قفقاز شمالی جهت تقابل با روسیه و آزادسازی مناطق مسلمان نشین روسیه
در قفقاز شمالی و مسیر دوم به سمت جمهوری اسالمی ایران(فیروزآبادی .)056:0898،یکی از دالیل همراهی
روسیه با حاکمیت های عراق و سوریه در تقابل با جریانات تکفیری و وهابی نیز همین مسئله می باشد ،چرا
که روسها حدود بیست و دو سال است که سرگرم مبارزه با جریان وهابیت در قلمروی سرزمین خود و در
قفقاز شمالی هستند و نمی خواهند دوباره درگیر این موضوع در قلمروی سرزمینی خود شوند ،لذا سوریه و
عراق را به مثابه سنگر و خاکریزی برای دفاع از خود و تمامیت ارضی شان قلمداد می نمایند.

جمهوری آذربایجان و گرجستان نیز به دنبال کنترل فعالیت وهابی ها در کشورهایشان بوده ،تا در صورت
فعال شدن داعشی ها و تکفیری ها در قفقاز شمالی آسیبی را متوجه نشوند .دالیل ذکر شده برای منطقه قفقاز
در مورد منطقه آسیای مرکزی نیز مصداق دارد و البته مهم تر همجواری این منطقه با افغانستان است ،که کانون
وهابیت به سبک القاعده است و همچنین هزینه ی باالیی که برای جنگویان توسط عربستان و  ...پرداخت می
گردد عوامل اصلی این حضور محسوب می گردند(فیروزآبادی.)056:0898،
-9-2داعش و منطقه خلیج فارس

مسائل امنیتی به ویژه جلوگیری از اقدامات گروه های تروریستی نیز از چالش های اعضای شورای همکاری
خلیج فارس می باشد .در گذشته بیشتر تهدیدات امنیتی در این منطقه متوجه قدرت و جایگاه حاکمان بود و
گروه های تحول خواه و پویش های دموکراسی خواهانه مهم ترین منابع تهدید بودند ،امری که هنوز در
کشوری مانند بحرین مهم ترین تهدید تلقی می شود .تحرکات و اقدامات گروه های تکفیری و تروریستی نیز
به دل مشغولی های امنیتی حاکمان منطقه افزوده است .عملیات انتحاری در مساجد شیعیان عربستان و کویت،
کشتن چندین پلیس سعودی در استان ریاض و کشف یک گروه تروریستی در کویت ،نه تنها حاکمان بلکه
شهروندان این دو کشور را نیز نگران کرده است .این در حالی است که مناطق جنوبی عربستان به دلیل حمالت
خمپاره ای ارتش یمن و شیعیان حوثی نا امن می باشد .گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب گذاری های
انتحاری مساجد شیعیان را برعهده گرفته است(سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا.)600:0890،
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در کشورهای خلیج فارس عربستان ،امارات و کویت به شدت نگران داعش می باشند .عربستان ،داعش و
النصره را خارج از مرزهای خودش به شدت تقویت می کند .آنجایی که قرار است در مخالفت با جبهه مقاومت
باشد ،در سوریه و عراق حمایت می کنند اگرچه به ظاهر عربستان در ائتالف ضد داعش خود را نشان می
دهد .در مناطق سنی مرکزیت وهابیت مثل منطقه نجد ،قسیم و ریاض طرفدار داعش وجود دارد و اندیشه ی
تفکیری دارند .عربستان با جریان سلفی تکفیری و جهادی در داخل به شدت مخالف می باشد چون چتر امنیتی

عربستان را به هم می زند ولی در مناطقی که قرار است داعش عملیات انتحاری و ایذایی داشته باشد مثال در
ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق به شدت حمایت می کند .امارات نیز با اخوانی ها مشکل دارد ولی در موضوع
داعش با عربستان همراهی می کند ،کویت نیز نگران داعش می باشد و طیف اقلیت تند سلفی گری وهابی در
این کشور با داعش هم نوایی دارد .ولی جامعه ی کویت به دلیل اینکه  00%آن شیعه می باشد و اکثریت سنی
آن ماجراجویی و هم نوایی با سلفی ها ندارند از داعش گریزانند ولی به دلیل اینکه سلفی گری کویت بخشی
از اهرم فشار عربستان برای تأثیرگذاری بر حکومت کویت هست ،قابل اشاره می باشد(فوالدگر.)0894،
قطر بر اساس سیاست امنیتی و جغرافیایی جنگ لوله ها قصد داشت با بحران آفرینی در سوریه و تغییر
رویکردهای سیاسی آن ،صادرات گاز خود را از طریق خط لوله سوریه به دریای مدیترانه و از آنجا به اروپا
منتقل کند که با توجه به اختالفات قطر با عربستان و همچنین تداوم درگیری ها در سوریه این سیاست امنیتی

و جغرافیایی به نتیجه نرسید(فیروزآبادی .)92،0898،مکنت مالی قطر و روابط حسنه با کشورهای منطقه ای و
غربی ،حمایت از اخوان المسلمین و بلندپروازی های امرای این کشور سبب ناخرسندی عربستان از حاکمان
دوحه شده است(سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا .)643:0890،اعضای شورای همکاری خلیج فارس در سوریه فاقد
رویکرد واحدی هستند .در حالی که کویت و عمان دولت سوریه را به رسمیت می شناسند و به دنبال راه حل
سیاسی برای حل این بحران اند ،عربستان و به تبع آن بحرین هرگونه راه حل سیاسی را منوط به کنار رفتن
بشار اسد از قدرت می دانند .قطر نیز در پی همراهی با غرب و بهبود روابط خود با مسکو از مجرای حل
بحران سوریه است(سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا.)605:0890،
 2-2داعش و منطقه شرق

گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام ،در  08ژانویه  ،2500در ویدئویی ،رسماً تشکیل شاخه خراسان
خود را در افغانستان و پاکستان اعالم نمود .در این ویدئو ،شاهدا ...شاهد ،سخنگوی سابق طالبان پاکستان با
نام بردن از برخی فرماندهان داعش ،آنها را مسئول بخشهایی در افغانستان و پاکستان معرفی نمود .حافظ
سعیدخان ،رهبر طالبان منطقه اورکزی نیز به عنوان فرمانده شبهنظامیان داعش در ایالت بلوچستان است .شاهد
صراحتاً اعالم کرد که وی به همراه پنج نفر از اعضای ارشد «تحریک طالبان پاکستان» متعهد به اتحاد با ابوبکر
البغدادی ،به عنوان خلیفه مسلمین است و از تمامی دستورات وی اطاعت خواهند
نمود( .)www.nypost.com,2015در اوایل سپتامبر  ،2500یک گروهی از شبه نظامیان هوادار داعش با عبور
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از مرز ،از افغانستان به پاکستان آمدند و همراه خود ،پرچمها و کتابچههایی به زبانهای پشتو ،دری و فارسی
با عنوان «فتاح» را در شهر پیشاور و نیز میان اردوگاههای پناهندگان افغان ،واقع در حومه شهر ،توزیع نمودند.
در این جزوه آمده است بقای اسالم ،تنها از طریق جهاد با دشمنان ممکن خواهد بود .البته منابع محلی در
پیشاور و خیبر معتقدند داعش از دو سال گذشته عضوگیری در پاکستان را آغاز نموده است و حدود  255نفر
شبه نظامی که عمدتاً عضو طالبان پاکستان و لشکر جهنگوی بودند ،کشور را برای پیوستن به جهاد این گروه

در عراق و سوریه ترک کردند .)Nazish,2014( .بر اساس اطالعات موجود ،لشکر جهنگوی(در سه دهه اخیر
در کنار سپاه صحابه ،چندین گروه افراطی و تکفیری دیگر نیز در پاکستان شکل گرفته است(فرمانیان)08:0890 ،
با توجه به ارتباطش با داعش ،اقدام به تأسیس اردوگاه آموزشی به نام قاضی عبدالرشید در اربیل عراق در سال
 2508نمود که در آنجا به شبهنظامیان ،آموزشهای الزم ،تعلیم داده میشد ( .)Nazish,2014داعش همچنین
با تشکیل یک شورای  05نفره به نام «شاخه برنامهریزی استراتژیک» در پاکستان ،درصدد مقابله با ارتش این
کشور ،تسهیل در استخدام جنگجویان محلی و اعزام آنها به عراق و سوریه و تقویت جایگاه این گروه در
افغانستان و پاکستان برآمده است(.)Ahmed,2015

روند تحوالت افغانستان از ابتدای سال  ،2500با ظهور چالش های جدید همراه بود؛ چالش هایی که
حکومت وحدت ملی را در نخستین ماه های فعالیت خود ،غافل گیر ساخت .در عمده ترین مورد در ماه

جنوری(ژانویه) یک درگیری میان طالبان مسلح با نیروهایی که خود را وابسته به داعش می دانستند ،در
ولسوالی(شهرستان) کجکی والیت هلمند( لشکرگاه) صورت گرفت .عالوه بر والیت هلمند ،گزارش هایی در
مورد حضور نیروهای وابسته به داعش در والیت هایی مثل فراه ،زابل(قالت) ،غزنی ،سرپل ،فاریاب ،بدخشان
و ننگرهار(جالل آباد) نیز منتشر شد .در نتیجه فعالیت های نیروهای امنیتی( افغانستان) ،عبدالرئوف مشهور به
« خادم »مسئول گروه داعش در زون جنوب غرب افغانستان و معاون داعش در خراسان در شهرستان کجکی
والیت هلمند در ماه ژانویه و حافظ واحدی ،جانشین مال عبدالرئوف در هلمند کشته شدند و فعالیت های
داعش در هلمند کنترل شد .والیت ننگرهار به دلیل هم پیمانی فرماندهان ارشد طالبان با داعش ،به یک پایگاه
اساسی داعش مبدل شد .با وجود آنکه در شش ماه نخست سال  ،2500نشانه های ظهور داعش در چندین
والیت دیده شد ،اما داعش در هیچ جا به جز والیت ننگرهار زمینه نفوذ و حضور گسترده نیافت(طلوع نیوز-6:
.)5
حضور داعش در افغانستان به این گروه تروریستی امکان میدهد که تا با جریانهای جنگجو و
خشونتگرایی چون «سپاه صحابه»« ،تحریک خالفت پاکستان»« ،لشکر جهنگوی»« ،جماعت الدعوه»« ،حرکت
المجاهد»« ،جیش المسلمین»« ،شورای کویته»« ،شبکه حقانی»« ،جنبش اسالمی ترکستان شرقی»« ،حرکت
اسالمی ازبکستان» همسو گردد و با تعقیب اهداف افراطی و آرمانگرایانه ،امنیت منطقه و بینالملل
راباچالشهای چند وجهی و مخاطرات جدی روبرو سازد (میری.)0894،
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داعش ،پاکستان را برای فعالیت خود مطلوب می بیند ،چرا که این کشور از نظر امنیتی با مشکالتی نظیر
حضور و فعالیت حدود  43گروه تروریستی مواجه است( .)Nazish,2014هممرز بودن پاکستان با افغانستان و
استفاده از این موضوع در راستای بیثبات و ناامن کردن افغانستان ،عضوگیری از میان جوانان و اعضای سایر
گروه های تروریستی حاضر در این کشور ،استفاده از درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر در افغانستان از علل
حضور داعش در پاکستان می باشد« .جاوید کوهستانی» کارشناس نظامی و افسر ارشد پیشین ارتش افغانستان

می گوید « :پاکستان برای گرفتن امتیازهای سیاسی بیشتر از غرب و نشان دادن حُسن نیت و حس همکاری با
دولت افغانستان ،رهبران طالبان را پشت میز مذاکره با دولتمردان افغانستان خواهد نشاند؛ اما در عوض از
داعش به عنوان حربه و ابزار فشار علیه دولت افغانستان استفاده خواهد کرد»(میری.)0894،
-2پیشنهادات
0-0حوزه ی خاورمیانه؛
عراق ،سوریه و لبنان که در محور ژئوپلیتیک مقاومت قرار دارند در اولویت منافع امنیت ملی ما می باشند
لذا حفظ محور مقاومت به عنوان عمق راهبردی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اتفاقات اخیر در ترکیه
و اعتراف سفیر ترکیه در ایران به حسن نیت تهران نسبت به کودتای نافرجام حاکی از دو موضوع می باشد
یکی اینکه تنها راه حفاظت از انقالب اسالمی ،کیان مسلمین و شیعیان « ،مقاومت» است و دیگر اینکه « الگوی

مقاومت» در برابر دیگر الگوها از جمله الگوی سیاست منطقه ای ترکیه کارساز می باشد .از آنجایی که در
بحران سوریه و عراق دولت های منطقه و فرامنطقه دخیل می باشند با باال بردن هزینه سیاسی و امنیتی از یک
طرف و از طرفی افزایش هزینه تأمین مالی برای کشورهای حامی تروریست ها می توان در جبهه های نبرد و
عرصه سیاسی تعادل و توازن بخشی کرد .تعدیل مواضع تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به
کناره گیری بشار اسد از قدرت صحتی بر مدعاست.
 2-0حوزه آسیای مرکزی و قفقاز؛
سیاست روسیه در ایجاد پیمان های امنیتی -نظامی با دولت های آسیای مرکزی و قفقاز ،بیانگر اهمیت
منطقه به لحاظ استراتژیک و امنیتی است .در رابطه با داعش باید یادآور شد که ترس دولت های این مجموعه
امنیتی از داعش ،بیشتر از هر زمانی بستر همکاری های امنیتی با جمهوری اسالمی ایران را فراهم کرده است؛
لذا با اتخاذ تدابیر و سیاست های به موقع می توان بن بست همکاری های امنیتی با این کشورها را شکست،
چرا که در جریان مقابله با بحران داعش زمینه های عینی و عملی همکاری های تنگاتنگ ایران و روسیه در
قالب اجالس چهارجانبه به همراه سوریه و عراق فراهم شد.
 8-0حوزه خلیج فارس؛
تغییر وضعیت و یورش داعش به اعضای شورای همکاری خلیج فارس و حتی اردن می تواند آن ها را
برای مشارکت جدی تر در حل بحران عراق به ویژه بیرون راندن داعش مصمم کند .لذا جمهوری اسالمی
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ایران که در شرایط فعلی از «مناسبات هابزی» در رابطه با عربستان به سر می برد؛ می تواند به صورت جداگانه
با دیگر کشورهای این منطقه ارتباط گرفته و به عنوان حسن نیت این کشورها را متوجه تهدیدات داعش کند
تا اینکه سر آغازی برای همکاری ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در سطوح باالتر باشد که کیاست
دستگاه دپیلماسی و امنیتی ما را می طلبد.
 4-0حوزه شرق؛

گروه تروریستی داعش درصدد برقراری خالفت مدنظرش در منطقهای به نام والیت خراسان ،شامل
افغانستان ،پاکستان و بخشهایی از آسیای میانه ،نیز میباشد .با توجه به این مسئله و نیز اظهارات مقامات
رسمی پاکستان در خصوص خطر اتحاد داعش با طالبان در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح دولت
افغانستان با طالبان و تهدید منطقهای ناشی از این موضوع و اعالم عزم پاکستان برای مبارزه با هر نوع فعالیت
داعش شرایط محیط امنیتی شرق کشور ما خطیر تر شده است .ایران در مرزهای شرقی خود ،با رویکرد
مشارکت جویانه و صلح طلبانه باید تمام توان خود برای برقراری ثبات و صلح در دو کشور افغانستان و
پاکستان که دارای معظالت متعددی هستند ،را به کار گیرد زیرا مشکالت ناشی از ناآرامی در این کشورها به
سرعت به منطقه و به ایران سرایت می کند که این امر به هیچ عنوان در راستای منافع ملی ایران نیست.
 -6نتیجه گیری

جهان اسالم با بحرانی داخلی برآمده از مولفه های ایدئولوژیک مذهبی و قومی مواجه می باشد که این
تقابل گفتمانی در مدل جدید آن اعالن احیای خالفت اسالمی می باشد و برای رسیدن به آن اقدامات و عملیات
های تروریستی و ایذایی سازماندهی شده ای در قالب دولت اسالمی عراق و شام(داعش)صورت می گیرد .با
توجه به تحوالت جهانی ،منطقه ای و تشدید اقدامات سخت(تروریستی) و نرم جریان تکفیری در حوزه های
جغرافیایی جهان اسالم احتمال انتقال بحران آفرینی های این فرقه به داخل مرزهای هر یک از کشور های
اسالمی از جمله ایران متصور است .لذا پرداختن به این موضوع یکی از اولویت های مهم در حوزه امنیت ملی
کشورهای مجموعه های امنیتی چهارگانه پیرامونی ما می باشد .روند تحوالت جدید را از منظر منافع امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران باید از دو جنبه ی فرصت محور و چالش محور مورد توجه قرار داد .بدین معنی
که تحوالت در عین حال که موجب توسعه تعارضات و درگیری های منطقه ای می شوند و از این جهت برای
کشورمان چالش ساز است ،اما از این جهت که جمهوری اسالمی امکان اثبات نقش و جایگاه ژئوپلیتیکی
منطقه ای خود را پیدا نموده به عنوان فرصت باید نگریست.
با توجه به میزان تحرکات نظامی ،مناطق مختلف پیرامونی ما به قرمز ،نارنجی ،زرد و سبز دسته بندی می
شود .مناطق قرمز مناطقی اند که در آنها ،درگیری نظامی در یکی یا همه سطوح داخلی در جریان باشد .موضوع
سوریه ،عراق و یمن سبب شده است تا منطقه غرب آسیا منطقه قرمز باشد .خلیج فارس ،منطقه نارنجی می
باشد زیرا درگیری نظامی ای در این منطقه رخ نداده و تنها منطقه آمادگی و احتیاطی برای کشور ما بوده است.
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منطقه زرد منطقه رقابت نظامی را در بر میگیرد .زمانی که دو کشور سطح رقابت شان از بعد سیاسی به بعد
نظامی سوق مییابد ،منطقه زرد پدید میآید .شواهدی که درباره ترکیه و آذربایجان وجود داد نشان می دهد
که این دو کشور برای رسیدن به اهداف خود با دشمنان کشور ما همکاری و زمینه های نفوذ آنها را فراهم
می کنند .منطقه سبز منطقه ای است که زمینه برای بازیگری و همکاری نظامی بین دو یا چند کشور برقرار
است .مجموعه ی امنیتی شرق کشور را می توان سبز دانست اما بسیار شکننده است و به دلیل امکان سرایت

درگیری های داعش از این مجموعه به ایران احتمال نارنجی شدن منطقه می باشد .آسیای مرکزی نیز از
وضعیت سبز برخودار می باشد ولی امکان سیر به سمت زرد و از زرد به نارنجی به تناسب تحرکات داعش
در این منطقه می باشد .آنچه در این برهه زمانی برای جمهوری اسالمی ایران مهم است در پیش گرفتن یک «
الگوی عمل متحد» در سطح هماهنگی و استراتژی های کالن نظام ،ناظر به برنامه های کوتاه مدت به منظور
حفظ وضع امنیت موجود کشور در برابر داعش و بلند مدت در جهت «سیاست گذاری پدآفندی» به منظور
مقابله با جریان های تکفیری ای که در آینده با نام ها ،تاکتیک ها و راهکنش ها ،پوشش ها و راهبردهای
متفاوت در مجموعه های امنیتی پیرامونی ما ظهور و بروز می یابند؛ چرا که ساختارهای ژئوپلیتیکی جهان
اسالم به واسطه نیروهای مرکز گریز که به دنبال« قلمرو سازی» در قالب «جدایی سرزمینی» در برابر دولت
های ملی که محرک «اتحاد سیاسی» هستند ،مستعد تهدیدات امنیتی سخت می باشند.
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تاثیر رویکرد تقریبی کانونهای مذهبی جهان اسالم
در کاهش بحرانهای منطقه ای
برزین ضرغامی ،5استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
سلمان انصاری زاده ،دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران

چکیده:
بحران به وضعیتی خطرناک و ناپایداری گفته میشود که سیستمهای تصمیمگیر را با چالش مواجه ساخته و آنها
تحت فشار قرار میدهند .بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگارههای متعارف و
واکنشهای گسترده میشود و آسیبها ،تهدیدها ،خطرها و نیازهای تازهای به وجود میآورد .چنانچه سطح فشار وارده
به سیستم مورد نظر بیش از توان آن باشد ،عامل یا عامالن بحران خواستههای خود را در سیستم مورد نظر عملیاتی کرده
و میتوانند کنشهای سیستم را کنترل نمایند .در حال حاضر جهان اسالم با بحرانهای مختلفی مواجه است .بحران بین
سیستمی ،بحران درون سیستمی ،بحران خارج سیستمی در انواع مختلف آن .برخی از این بحرانها که چالش عمدهای در
چند دهه اخیر برای کشورهای مسلمان بوجود آوردهاند از سوی کانونهای مذهبی حمایت و تغذیه فکری میشوند.
کانونهای مذهبی به مراکزی گفته میشوند که در تولید و گسترش تفکرات مذهبی تابعان و پیروان خود نقشآفرین
هستند .این کانونها بواسطه دو نقش تشویقی و بازدارندگی با هدف رویکرد تقریبی ،میتوانند در تولید صلح و امنیت
در جهان اسالم ایفای نقش نمایید .از بین کانونهای مختلف جهان اسالم ،چند کانون قم ،نجف ،االزهر ،ریاض و پاکستان
نقش مهمی دارند .چنانچه کانونهای مورد اشاره رویکرد تقریبی را به پیروان خود مننتقل نمایند بخشی از بحرانهای
اجتماعی و سیاسی جهان اسالم کاهش خواهد یافت.
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی به نقشآفرینی کانونهای مذهبی
جهان اسالم در کاهش بحرانهای بین مسلمانان پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد با ترویج رویکرد تقریبی
کانونهای تولید و آموزش مذهبی در جهان اسالم برخی از بحرانهای بین سیستمی و درون سیستمی در جهان اسالم
کاهش خواهد یافت.
واژگان کلیدی :بحران ،جهان اسالم ،رویکرد تقریبی ،کانونهای مذهبی.
Email: zarqami@yahoo.com
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 -5مقدمه:
همبستگی و اتحاد مسلمانان در هر مرحله ای از تاریخ ،بیانگر پیشرفت و ترقی امت اسالمی بوده و
این مطلب از صدر اسالم تاکنون به اثبات رسی ده است .تقریب مذاهب اسالمی کوششی جدی برای
تحکیم روابط میان پیروان این مذاهب از راه درک اختالفهای موجود میان خود و زدودن پیامدهای منفی
این اختالفها است .کسی که به «تقریب» فرامی خواند ،به دنبال از میان برداشتن مذاهب و تبدیل آنها به
یک مذهب نیست؛ او نمیخواهد سنی را شیعه و شیعه را سنی کند ،بلکه می خواهد اختالفهایی را که به
صورت درد این امت درآمده است ،به درمان قطعی و داروی مؤثری برای بیماریهای العالج آن ،تبدیل
سازد (قمی .) 22 ،0839 ،حل اختالفات مذهبی اساساً نمی تواند بر مبنای ریختن همه آنها در قالب مذهبی
خاص صو رت پذیرد ،بلکه صرفاً به معنی احترام گذاشتن به آرای دیگر مذاهب اسالمی قابل تصور است.
مسائل دیگر از قبیل یکسان سازی نظرات راجع به نقش دین ،چگونگی حکومت اسالمی ،اتخاذ مواضع
در مقابل دشمنان و همکاریهای مشترک در باب مسائل دینی جهان اسالم ،باید در همین موضع مورد
توجه قرار گیرند (حکیم .) 092 ،0855 ،از این رو سید جمال الدین اسدآبادی فضایل اخالقی را مایه
مودت و نزدیکی مسلمانان به یکدیگر می داند و مسلمانان را بدان فرامیخواند « :الزمه هر فضیلت
اخالقی ،این است که دارندگان آن فضایل ،نسبت به هم نزدیک و مأنوس میشوند ،در نتیجه وحدت و
یگانگی میان مسلمانان به وجود می آید .میزان این وحدت و همبستگی بسته به میزان رسوخ آن فضایل
اخالقی در نفوس انسانها است» (جمعی از نویسندگان حوزه.)048 ،0850 ،
روشن است که رویکرد تقریب میان کانون های مذهبی جهان اسالم و توحید امت ،در برابر دشمنان
اسالم ،یکی از آرزوهایی است که همه مصلحان جهان اسالم در سر می پرورانند .اسالم همه بنیادها و
پایه های مادی مطرح برای وحدت را نفی کرده ،بر وحدت باورها و همبستگی قلبی ،پای فشرده است.
بر این اساس ،سرچشمه ها و محورهای وحدت را نهفته در این موارد می داند :قرآن کری م ،سنت شریف
نبوی و مرجعیت تفسیری ائمه اهل بیت(ع) درباره قرآن و سنت (تسخیری.)65 ،0836 ،
رویکرد تقریب مذاهب به مفهوم نزدیک سازی پیروان شیعه و سنی با حفظ کیان طرفین می باشد و این
دعوت بر پایه علم و عقل نهاده شده است ،نه عواطف و احساسات زودگذر(بی آزار شیرازی)20-24 ،0830،؛
به عبارتی رویکرد تقریب مذاهب اسالمی عبارتند از نزدیک شدن پیروان مذاهب اسالمی با هدف شناخت
یکدیگر ،به منظور دستیابی به اخوت دینی بر اساس اصول مشترک اسالمی و در نهایت همکاری بر اساس این
اصول ،و اتخاذ موضع یکسان برای تحقق اهداف عالی امت اسالمی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان
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اسالم و باالخره عدم توهین به پیشوایان و اصول مذهبی سایر مذاهب اسالمی است(آصف محسنى،0836 ،
 .)055تقریب مذاهب حقیقتی است اخالقی و برخوردار از مطلوبیت ذاتی که مبانی روشن آن ریشه در کتاب
و سنت و مضامین شریعت دارد(آذر شب.)9 ،0834 ،
بنابراین تقریب و وحدت میان امت اسالمی متضمن سعادت و پیروزی مسلمانان است .اما آنچه مانع تحقق
این امر مهم شده ،بروز اختالفات و ایجاد دودستگیها و فاصله گرفتن امت واحده از هم است .تردیدی نیست
که نشان دادن تصویر شایسته و برتر از اسالم ،نیازمند همکاری میان علمای مختلف از مذاهب گوناگون اسالمی
است .در این میان کانون های مذهبی در جهان اسالم به عنوان یک چراغ راه نقش مهم و پر اهمیتی دارند .این
کانون ها (حوزه علمیه نجف ،قم ،االزهر ،ریاض ،پاکستان و  )...با همکاری و گفتگو با یکدیگر نه تنها احتالفات
مذهبی را کاهش داده ب لکه می توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب چالش های کنونی در جهان اسالم را سر و
سامان بخشند .در واقع کانون های مذهبی در جهان اسالم با رویکرد تقریبی می توانند در شکل گیری امت
واحد در اسالم «ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون» (انبیاء )92 ،و اخوت اسالمی «انّما المؤمنون اخوة
فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات ،)05 ،نقش پر رنگی داشته باشند .این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی
و استفاده از منابع کتابخانه ای در تالش است که ،به تحلیل شاخص ها و راهکارهای رویکردهای تقربی در
کانون های مذهبی جهان اسالم جهت کاهش بحران های منطقه ای بپردازد.
 -4چارچوب نظری تحقیق:
رهیافت نهادی به ارائهی گزارههایی در مورد علل و نتایج نهادهای سیاسی میپردازد و بر این نکته توجه
دارد که نهادها می توانند در کنار دولت ها به توسعه همکاری با دیگر نهادها پرداخته و در نهایت توسعه
همکاری میان دولت ها را منجر شوند .نهادگرایی قدیم به دوران باستان و نخستین تفکر نظام مند درباره تفکر
سیاسی بر می گردد .پرسش های اولیه طرح شده توسط عالمان به توجه به طبیعت نهادهای حاکم گرایش
داشت که می توانست رفتار افراد  -هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان  -را به سمت اهداف بهتر
طبیعت متغیر و ناپایدار رفتار فردی و نیاز به هدایت آن رفتار به سمت اهداف جمعی نیازمند به شکل گیری
نهادهای سیاسی بنا کند .فالسفه سیاسی اولیه پس از شناسایی و تحلیل موفقیت این نهادها در حکومت ،توصیه
به طراحی دیگر نهادهای مبتنی بر مشاهده را آغاز کردند (مشیرزاده.)066 :0890 ،
سنت مشابه تحلیل نهادی با دیگر متفکران سیاسی تداوم یافت .برخی متفکران تالش کردند نقش نهادهای
حاکم در جامعه را مشخص و اصطالحات ارگانیک را بیان کنند .توماس هابز که در طول فروپاشی زندگی
سیاسی طی جنگ مدنی انگلستان می زیست ،از ضرورت وجود نهادهای قوی برای حفظ نوع بشر سخن
496

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

گفت .جان الک یک مفهوم قراردادی تر از نهادهای عمومی را توسعه داد و مسیری را به سمت ساختارهای
دموکراتیک تر آغاز کرد .منتسکیو نیاز به تعادل در ساختارهای سیاسی را شناسایی کرد و به عنوان بنیان گذار
دکترین تفکیک قوای امریکا برای ضعیف کردن حکومت های اقتدارگرا خدمت نمود (لک زایی.)000 :0838 ،
مباحث عمده نهاد گرایان جدید در اوایل دوران پس از جنگ دوم مربوط به ناتوانی دولتها در کنار امدن با
مساله نوسازی بود .دیوید میترانی به عنوان یکی از متقدمان نظریه هم گرایی همکاری فرا ملی را برای حل
مسائل مشترک ضروری می دانست .وی یاد اور می شد که همکاری در یک بخش می تواند به سایر بخش ها
تسری بخشد .از نظر محققانی مانند هاس نهاد های بین المللی و منطقه ای همتای ضروری دولتهای مستقل
هستند .کارهای نهاد گرایانی نظیر هاس و میترانی انگیزه های الزم را برای همکاری نزدیکتر میان دولتهای
اروپایی فراهم اورد (حقیقت.)049 :0835 ،
طبق نظر نهاد گرایان جدید ونیز کثرت گرایان سیاست جهانی دیگر نمی تواند مانند 855سال پیش در
حوزه انحصاری دولت ها باشد براین اساس از نظر رابرت کوهن وژوزف نای اینک می باید بر نقش محوری
بازیگرانی مانند گرو های ذی نفوذ شرکت های فراملی و سازمان های بین المللی غیر حکومتی توجه کرد.
موضوع همکاری نهادهای منطقه ای و بین المللی می تواند در همه ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی امور ملی و لین المللی را شامل شود ،چرا که نهادگرایی بر این باور است که همکاری میان نهادها در
حوزه منطقه ای و بین المللی تقویت ارتباط میان کشورها و دولت ها نیز در پی خواهد داشت .از این رو کانون
های مذهبی به عنوان نهادهای دینی می توانند فعالیت خود را از حوزه ملی فراتر برده و به همکاری با یکدیگر
اقدام نمایند ،همدیگر را بهتر بشناسند ،مشکالت و موانع همکاری را مرتفع نمایند و توسعه همکاری میان
دولتها را فراهم آورند.
 -9یافته های تحقیق:
 -5-9پیشینه وحدت و تقریب در جهان اسالم:

سابقه وحدت اسالمی ،به آغاز دین اسالم باز می گردد که میان صحابه رسول خدا اختالف و منازعه پیدا
می شد و قرآن ،مسلمانان را از آن منع می کرد .از جمله در جنگ احد که خداوند در سوره آل عمران فرمود:
«و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا».تاریخ اسالم پس از رسول اکرم(ص) تا به امروز ،شاهد اختالف و
تفرقه میان مذاهب اسالمی بوده است .در واقع ،تاریخچه تقریب در بعد علمی ،فرهنگی و عقایدی ،به اواخر
سده سوم و پس از آن باز می گردد .عالمان آن زمان ،اهمیت مسئله را درک کرده ،بر آن تأکید زیاد داشته اند.
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در سال 0825هـ.ش ،در قاهره جمعیتی بهنام «جماعۀ التقریب بین المذاهب االسالمیۀ» تشکیل شد ،آنها
مرکزی را به نام «دارالتقریب بین المذاهب االسالمیۀ» بنیان گذاشتند و مجلهای هم به نام رسالۀ االسالم منتشر
کردند .مؤسسان آن از شخصیتهای معروف جهان اسالم ،مانند شیوخ و اساتید االزهر شیخ عبدالمجید سلیم;
استاد مجدد شیخ محمود شلتوت; شیخ محمد محمد مدنی ،رئیس دانشکده شریعت در االزهر; امام سید
عبدالحسینشرف الدین; عالمه سید حسین بروجردی مرجع عالی شیعیان جهان و استاد عالمه شیخ محمد
تقی قمی ،دبیر دائمی دارالتقریب بودند .که آیۀاهلل العظمی بروجردی(ره) ،مرحوم «کاشف الغطاء» از این فکر
حمایت فکری و مالی میکردند (واعظ زاده .)86 :0838 ،از امتیازات مهم این حرکت ،گرایش و تایید عالمان
بزرگ و نداشتن صبغه و رنگ سیاسی بود که باعث موفقیت شد ،و امتیاز دیگر آن تاکید بر اصطالح «تقریب»
به جای «وحدت» بود .این عبارت ،نشانگر آن بود که:
 -0این کار جنبۀ فرهنگی و علمی دارد و تا وقتی که یک نوع تفاهمی بین عالمان اسالم و پیشوایان
مذاهب پیدا نشود ،نمیشود مسلمانان را دعوت به یک نوع وحدت کرد ،زیرا چنین وحدتی در حالیکه تفاهم
و تقریبی ایجاد نشده ،وحدت صوری و سیاسی است و تا وقتی که یک اختالف این چنینی هست ،ثمره
نمیدهد.
 -2جایگزینی «تقریب» به جای «وحدت» ،نشان میداد که هدف بنیانگذاران این حرکت ،انحالل و یا
ادغام مذاهب نیست ،بلکه مقصود این است که مذاهب ،با حفظ استقالل و ماهیت خود ،به یکدیگر نزدیک
شوند.
در واقع مهمترین عناصر رویکرد تقریبی در کانون های مذهبی عبارتند از:
 پیروان مذاهب اسالمی ،دارای دین واحدی هستند و در اصول اساسی اسالم (توحید ،نبوت ،معاد)
اختالفی ندارند؛ ولی اگرچه در بحث های کالمی ،اصولی ،فقهی ،حدیثی و تفسیری اختالف دارند؛ اما
اختالف آنها در اصول اعتقادی نیست .بر این اساس ،می توان به این مطلب اشاره کرد که اختالف عالمان
مذاهب در مسائل نظری فرعی است .بنابراین هر یک از آنها باید یکدیگر را در مسائل اختالفی معذور
دارند و برابر یکدیگر صف آرایی نکنند.
 توجه پیروان مذاهب به اشتراک میان مذاهب.
 اعتقاد به این مسئله که تقریب مذاهب اسالمی در عصر کنونی امری ضروری است؛ چرا که دشمنان
اسالم از هر سو مسلمانان را احاطه کرده اند.
 انتخاب شیوه های پسندیده پیشوایان مذاهب ،در بحث ها و مناظره ها ،از سوی پیروان مذاهب.
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 اذعان به این مطلب که در شرع ،نمی توان پیروان دیگر مذاهب را تکفیر کرد ،چراکه همه به اسالم
اعتقاد دارند.
 -4-9مولفه های رویکرد تقریبی کانون های مذهبی در جهان اسالم:

الف) دین اسالم (توحید):
اولین و مهمترین رویکرد تقریبی در کانون های مذهبی جهان اسالم موضوع دین اسالم (توحید) است.
علمای اسالم ،از صدر اسالم تا کنون ،همواره در تالش هستندکه مسلمین تحت لوای دین اسالم ،همه باهم
وحدت داشته باشند .توحید به عنوان عامل وحدت بخش جهان اسالم  ،همه مسلمانان را به وحدت و پرهیز
از تفرقه فرا میخواند« :و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید( » ...آل عمران  .)058 ،عوامل
اساسی در یکپارچه سازی و رویکرد تقریبی بر مبنای دین اسالم (توحید) عبارتند از -0 :قرآن کریم -2 ،پیامبر
اکرم (ص) و سنت نبوی -8 ،محبت اهل بیت (علیهم السالم) - 4 ،قبله (کعبه و مسجد الحرام)  -0ایمان به
خدای یکتا (نور ایمان ،هم هدف و هم راه را روشن می سازد)  -6امت واحده (خداوند در قران  64بار آورده
است)  - 5مهدویت و موعودگرایی (انتظار منجی وحدت بخش آخرالزمان)  -3مسجد  -9نماز جمعه و
جماعات  -05مناسک حج ابراهیمی  -00وجوب گفتگوی نیکو و معاشرت مسلمانان شیعه و سنی -02
شناخت و الفت متقابل شیعه و سنی و علم همگان به وحدت عمل در احکام و فروع عملی اسالم -08
جهادگری و تبری از دشمنان ستیزه جوی دین اسالم  -04وجوب آشتی و همگرایی و حرمت منازعه و واگرایی
مسلمین (طباطبایی.)60 :0835 ،

ب) وحدت کلمه:
وحدت کلمه یکی از اصول و مبانی است که هموراه دین مبین اسالم بر آن تاکید دارد و امام راحل نیز بر
آن تاکید فراوانی داشت .قرآن کریم عالوه بر آنکه مسلمانان را امت واحد می داند همه افراد بشر را نیز به
وحدت و یکپارچگی فرا می خواند .از دیدگاه قرآن اصل بر وحدت و یکپارچگی است و به همین دلیل
خداوند پیامبران را ابزار الزم برای رفع اختالف فرستاده است (الغنوشی .)205 :0852 ،حضرت علی(ع) در
مورد تاثیر وحدت کلمه در رفتار مردم می فرماید" :بطور قطع تاکنون هیچ ملتی در مساله ای خاص وحدت
کلمه پیدا نکرد ،جز آنکه نیرو گرفت و قدرتمند شد" و نیز آن حضرت در مورد تبعات تفرقه می فرمایند" :به
خدا قسم میان هیچ امتی پس از پیامبرش اختالف نیفتاد ،مگر آنکه اهل باطل بر طرفداران حق پیروز شدند"
(دشتی.)0859 ،
قرآن کریم وحدت را در چهار سطح کلی مورد توجه قرار داده است:
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الف) در سطح جهانی یا وحدت بشریت :به نظر قرآن انسانها موجوداتی یکسان و برابر هستند و هیچ گونه
امتیاز و برتری ذاتی با یکدیگر ندارند .ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را شعبه
شعبه و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید ،بی شک گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است
(حجرات .)08 ،در این آیه سه مسأله مطرح شده است که هر سه تأکید بر وحدت و اتحاد نوع انسانی دارد:
 :0آفرینش آدمیان از یک مرد و زن (اصل واحد)؛
 :2تقسیم به شعوب (ملتها) و قبایل (اقوام) صرفاً برای شناسایی و امکان ایجاد رابطه و هماهنگی با یکدیگر
است ،زیرا طبعاً اُنس و عالقه و رابطه ،در اثر شناسایی حاصل می شود و وحدت ناشی از این اُنس ،عالقه و
رابطه است.
 :8معیار برتری نزد خدا تقواست که امری اکتسابی است و بسته به همت و تالش فرد دارد .تقوا مانع تفرقه،
اختالف ،تبعیض و بی عدالتی می باشد.
ب) وحدت صاحبان ادیان الهی یا وحدت اهل ایمان :در این نوع از وحدت ،مؤمنان به توحید و ادیانی که
ریشۀ آسمانی دارند با یکدیگر متحد هستند و در یک راستا یعنی تحقق توحید گام برمی دارند :بگو  :ای اهل
کتاب  ،بیایید از آن کلمه ای که پذیرفته ما و شماست پیروی کنیم  :آنکه جز خدای را نپرستیم و هیچ چیز را
شریک او نسازیم (آل عمران.)64 ،
ج) در سطح داراالسالم وحدت مسلمانان یا امت اسالمی :در این سطح اتحاد و به هم پیوستگی در راستای
نوعیت بشر نیست بلکه در راستا و بر مبنای باور و ایمان به توحید و سایر اصول مکتب اسالم است .وحدتی
که بیش از هر چیز مورد تأکید امام خمینی قرار دارد وحدت امت اسالمی است؛ قرآن در مورد این وحدت می
فرماید :همانا این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شمایم پس مرا عبادت کنید (انبیاء.)92 ،
د) در سطح کشور و ملت (وحدت ملی یا وحدت اقشار ملت) :وحدت در این سطح مبتنی بر اشتراکات
خاص ملی چون فرهنگ ،زبان ،نژاد و تاریخ یا به طور کلی ملیت و مبانی آن استوار است و مصالح ملی را
مورد توجه قرار می دهد (گنجی.)052 :0835 ،

ج) توجه به اشتراکات و احترام به خصوصیات هر مذهب:
مسلمانان دارای یک کتاب آسمانی ،یک پیامبر و یک قبله هستند و اعتقادات دینی آنان یکسان است .عقل
و شرع اقتضا میکند که بر مشترکات فراوان تکیه شود و از برجستهکردن اختالفات جزیی پرهیز
گردد.مسلماناناز هر فرقه و مذهبی میتوانند با شعار توحید و زیر پرچم «ال اله االّ اللّه» گردهم آیند و در عین
کثرت و تعدد ،وحدتی مثال زدنی خلق نمایند.
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مسلمانان ،عالوه بر مشترکات ،از یک سری اعتقادات ،که از مختصات هر مذهب است نیز برخوردارند،
نباید پیروان مذاهب اسالمی مقدسات یکدیگر را مورد هتک حرمت و اهانت قرار دهند و به تحریک یکدیگر
بپردازند .اگر پیروان اسالم حرمت یکدیگر را نگاه ندارند ،از جمله پیامدهای آن ،این است که دشمنان اسالم
مقدسات مشترک همه مسلمانان مثل قرآن کریم ،رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله و اماکن مقدس آنان را مورد
اهانت قرار میدهند .اگر مسلمانان مقدسات یکدیگر را محترم شمرده و اختالفات خود را کاهش دهند ،چنین
فرصتی برای دشمنان مشترک مسلمانان فراهم نخواهد شد (امام خمینی (ره) ،ج .)06

د) تعامل و گفتگو میان کانون های مذهبی جهان اسالم:
تالش برای نزدیکی مسلمانان با ایجاد گفتگوهای فراگیر در سطوح مختلف نخبگان دینی و فرهنگی کانون
های مذهبی مولفه ای مهم و تاثیر گزار می باشد .سید جمال الدین اسد آبادی ،عدم شکل گیری گفتگو میان
کانون های مذهبی را دوری از اسالم راستین و قرآن کریم میدانست و باور داشت وحدت مسلمین در سدههای
نخست به دلیل اعتقاد و توجه آنها به اسالم اصیل بوده و دلیل قطع پیوند میان مسلمانان و کشورهای اسالمی
در دوران معاصر دوری آنها از اسالم است ،وی تنها راه موفقیت در اتحاد و تقریب جهان اسالم را ایجاد تفاهم
میان عالمان مذاهب اسالمی و رسیدن به احساسی مشترک در میان آنان میدید ،اسدآبادی برای ایجاد استحکام
و ارتباط میان مسلمانان از زمامداران کشورهای اسالمی میخواست تا از انجام کارهایی که منجر به ایجاد
وحدت و یگانگی میشود غافل نمانند و در این راستا از پیروان همه کانون های مذهبی درخواست میکرد تا
از اصل عقالنیت به عنوان امتیاز خاص اسالم ،استفاده کنند (افشار.)80 :0895 ،
گفتگو در فرآیند تقریب کانون های مذاهب اسالمی از آن رو الزم وضروری است که مایه دستیابی به
وجوه مشترک فکری و هماهنگی و همفکری در زمینه اندیشه ،ارزش و رفتار مثبت می گردد .در این میان
گفتگو هم وسیله و ابزاری برای شناخت وجوه اشتراک وافتراق و هم موضوع و محتوای میان کنش مذهبی
قلمدادی می شود .حال شایسته است ضرورتها ودالیل اهتمام به گفتگو بین کانون های مذاهب اسالمی تبیین
گردد:
 – 0گفتگو موجب برقراری ارتباط و تعامل و زمینه ای برای تعامل افکار و آراء می گردد و روشی همدالنه
محسوب می شود که باعث آشناسازی دیگران با اندیشه ها و بنیان فکری و ارزشی خود در عین شناخت
رویکردها و بنیان های ارزشی سایر مذاهب و فرهنگ ها می گردد (بهرامی.)38 :0835 ،
 – 2گفتگوی بین کانون های مذاهبی در جهان اسالم موجب اهتمام به پدیده هایی چون مشارکت ،تعاون،
صلح ،همکاری ،مردم ساالری ،باورمداری ،اعتقاد گرایی اخالق محوری ،اعتماد متقابل ،بردباری وخویشتن
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داری ،تفاهم وتعامل و تبادل و تضارب آراء و افکار ،پرهیز از منازعه و درگیری ،اجتناب از یکجانبه گری و
برتری جویی ،ایجاد زمینه های تبادل علمی بین مراکز فکری واندیشه های جهان اسالم ،ایجاد سازوکار مناسب
برای بهره برداری مؤثر از برآیند پژوهش ها ،ایجاد هماهنگی بین مؤسسات و پژوهشکده های علمی جهان
اسالم و  ...می شود (تسخیری.)94 :0838 ،
 – 8گفتگو موجب دستیابی مذاهب به وفاق جمعی وتالش آنان برای وصول به اجماع نظر بر سر اصول
و قواعد عمل جمعی عام می شود .طرفداران مذاهب مختلف اسالمی ضمن برخورد انسانی با اندیشه و منطق
و گفتگو ،سعی می کنند به اجماعی گسترده و انسجام اجتماعی و هماهنگی و همفکری در زمینه اندیشه،
ارزش و رفتار مثبت در اسالم نایل آیند و ضمن پذیرش تکثر هویت های اقلیمی وتنوع های فرهنگی به تعمیق
وحدت در مواضع اسالمی و تقویت عوامل پایداری همکاری و کنار گذاشتن اختالفات تفرقه افکن مبادرت
نمایند (جناتی.)852 :0830 ،
در حقیقت می توان گفت که ،گفتگو در استراتژی کانون های مذهبی جهت رویکرد تقریب مذاهب اسالمی
از جایگاهی قابل توجه و تأثیر گذار برخوردار است به گونه ای که اهتمام به ابعاد این فرآیند شامل شناخت
اهمیت ،لزوم ،فواید ،مزایا ،لوازم ،آداب ،شرایط ،اهداف ،نتایج ،دستاوردها و راهکارهای ارتقای گفتگوی درون
تمدنی می تواند موجبات غنای بیشتر فکری ونظری تمدن اسالمی را در عرصه تاثیر گذاری بر فرآیند تصمیم
گیریهای جهانی فراهم سازد .در این رهگذر ،شایسته است فرآیند گفتگو مرز اعتدال را پاس دارد ،گفتگو در
جهت شناخت تهدیدات مشترک وهماهنگی در جهت مقابله با آنها صورت گیرد .به منظور نهادینه سازی
گفتگو ،شایسته است به تقویت وتحکیم استقالل نهادهای چند جانبه ،تبادل نظر وگفتگو بین محققان حوزه
دانشگاه در کشورهای مختلف اسالمی ،ارتباط علمی پژوهشگران ونخبگان فکری وعلمی و فرهنگی مسلمان،
ارتباطات پویای علمی با ارتقای همکاریهای بین دانشگاهی از طریق تبادل استاد و دانشجو ،تعامل و تبادل آراء
بین محافل علمی جهان اسالم مبادرت گردد.

ه) مسئولیت مسلما نان نسبت به سرنوشت یکدیگر:
هر مسلمان نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان مسئول است و این امر از رویکردهای مهم تقریب مذاهب
بر اساس آموزه های دین مبین اسالم به شمار می رود .حقوق متقابل پیروان اسالم ،و مسئولیت آنان در برابر
سرنوشت دیگر افراد همکیش ،با اندکی ژرفنگری در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم(ع) ،به
روشنی قابل تصدیق است .قرآن کریم ،مسلمانان را همچون برادر ،دارای حقّ متقابل میداند و میفرماید:إِنَّمَا
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الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ (حجرات)05 ،در حقیقت مؤمنان با هم
برادرند ،پس میان برادرانتان را سازش دهید.
اسالم سطح پیوند دوستی مسلمانان را به قدری باال برده است که آن را به صورت نزدیکترین پیوند دو
انسان ،آن هم براساس مساوات و برابری ،مطرح میکند و آن عالقه دو برادر به یکدیگر است .روی این اصل
مهم اسالمی ،مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله ،و هر زبان و هر سن و سال ،احساس عمیق برادری با یکدیگر
میکنند ،هرچند یکی در شرق جهان و دیگری در غرب زندگی کند (مکارم شیرازی .)052 ،22 :0854 ،پیامبر
اکرم (ص) حق مسمانان نسبت به یکدیگر را در سه مورد بر می شمرد .این حقوق سی گانه ،داللت بیپرده بر
مسئولیت اجتماعی مسلمانان نسبت به هم دارد و آنان را در سرنوشت همکیشان شریک میداند .همدلی که با
رعایت این حقوق ،میان پیروان دین اسالم ایجاد میگردد ،آنان را امتی یکپارچه و پشتیبان هم در برابر دشمنان
میسازد (شیرودی.)80 :0830 ،

و) مفهوم امت اسالمی:
از دیگر آموزه های مهم رویکرد تقربی کانون های مذهبی در جهان اسالم برای همگرایی مسلمانان توجه
به مفهوم امت اسالمی است .در دین اسالم مفهوم امت یکی از مفاهیمی است که مورد تاکید می باشد .امّت،
اصطالحی قرآنی و دینی است که همزمان با ظهور دین اسالم ،رواج یافته است .امّت ،به مجموعه ای از انسان
ها اطالق می شود که هدف و مقصد واحدی ،آنان را گرد هم جمع نموده است .به عبارت روشن تر ،امّت ،به
جماعتی که جنبه وحدتی در میان آنها وجود داشته باشد ،اطالق می شود (اندیشمندان جهان اسالم.)0892 ،
از این رو ،امّت ،مفهومی کامالً عقیدتی است ،عقیده ای که مرز میان امّت های گوناگون را مشخص می کند و
با مفهوم ملت تفاوت دارد .مفهوم ملت از دو جنبه با مفهوم امت تفاوت اساسی دارد ،تخست اینکه ،ملت
وابسته به سرزمین مشخصی است .بدین معنی که ملت مفهومی درون مرزی دارد ،در حالیکه امت مفهومی
فرامرزی است .دوم اینکه امت پدیده ای ناشی از جمع آمدن مردمان بر گرد یک باور دینی ویژه که جنبه
فرامرزی دارد ،می باشد (مجتهد زاده .)60 :0898 ،قرآن یکی از اهداف پیامبر(ص) را امتسازی مینامد و
نشان می دهد که چگونه و به چه روشی پیامبر اسالم(ص) به آن دست یافت و امت شاهد و نمونهای را در
مدینه ایجاد کرد ،امتی که میتواند برای همه جوامع الگو باشد .در شکلگیری امت اسالمی قطعا ویژگیها و
خصوصیات دینی از اصالت برخوردارند .بهعبارتدیگر تحقق رساالت و وظایف اسالمی صرفا در چارچوب
مجموعهای به نام امت امکانپذیر است .امت اسالمی در واقع در چارچوب مرز جغرافیایی خاصی قرار نمی-
گیرد ،بلکه بر یک مجموعهی بینالمللی اطالق میشود که از یک پیام و دستور الهی اطاعت میکنند و رسالت
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یک پیامبر را میپذیرند .در این جامعه تمایزات نژادی و قومی انسانها اصالت ندارد بلکه مالک برتری افراد
همان ایمان به حقانیت پیام الهی است (بابایی زارج)30 :0838 ،
در حقیقت مفهوم امت در بردارنده معنای ارمانی و فرامکانی از مفهوم حکومت و حاکمیت سیاسی است
و لذا در دیدگاه اسالم و قرآن موضوعاتی چون سرزمین و مرزهای جغرافیایی اصالت ندارد (کامران و واثق،
 ) 094 :0839و آرمان های نهایی اسالم در مورد رابطه و مناسبات انسانی ،رسیدن به امت واحد بشری است
(عمید زنجانی.)045 :0858 ،
 -2نتیجه گیری:
جهان اسالم به علت جنگهای مذهبی که خود به دالئل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد ،امروزه شرائط
دشواری را تجربه می کند .لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب
اسالمی است ،حائز اهمیت بسزایی است .از این رو امروز مسئله وحدت امت اسالمی و تالش برای تقریب
مذاهب از مهمترین دغدغههای اندیشمندان جهان اسالم به منظور جلوگیری از افزایش شکاف بین کشورها و
ملتهای مسلمان است .در میان تمام گونههای همگرایی،همسونگری اعتقادی با توجه به مبانی مشترک،یکی از
اساسیترین راهکارهای ایجاد وحدت اسالمی و تقریب مذاهب تلقی شده است .کانون های مذهبی به دلیل
مرکزیت خردورزی دینی و پایگاه اجتماعی شان قابلیت بسیاری در زمینه های مختلف و از جمله در ایجاد
همدلی ،همراهی و هماهنگی میان پیروان مذاهب اسالمی دارند .از مولفه های مشارک رویکرد تقریبی این
کانون های مذهبی جهت همگرایی می توان به مسئله توحید ،کتاب و سنت ،توجه به مفهوم امت اسالمی،
جغرافیای مشترک ،وحدت کلمه ،توجه با اشتراکات مذهبی ،مسئولیت مسلمان به سرنوشت یکدیگر و تعامل
و گفت و گو میان مذاهب مختلف اسالمی اشاره کردو بنابراین برای رسیدن به این مولفه ها راهکارهای زیر
پیشنهاد می گردد:
 گفتمان علمی و تبادل آراء
 تأکید بر لزوم تقریب مذاهب اسالمی
 باالبردن سطح آگاهی عمومی درباره آثار تقریب و پیامدهای اختالفات مذهبی
 توجه به نقاط مشترک و دشمن مشترک
 تدوین آثار و برگزاری همایشها و کنفرانسها و بهرهگیری مناسب از آنها
 اتخاذ سیاستهای مشترک
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 ارائه طرحها و نمادهای انسجامبخش
 مراعات حقوق اقلیتهای مذهبی
 جلوگیری و محکومیت جریان های افراطی

منابع و ماخذ:
 .0قرآن کریم.
 .2افشار ،اسداهلل ،)0895( ،عصر بیداری ملت ها ،انتشارات الماس دانش.
 .8آذرشب ،محمدعلی ،)0834(،پیشینه تقریب( ،مترجم :رضا حمیدی) ،تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی.
 .4آصف محسنى ،محمد ( ،)0836تقریب از نظر تا عمل ،قم :نشر ادیان.
 .0بهرامی ،غالمرضا ،)0853( ،وحدت اسالمی ،قم ،نشر سبز
 .6بی آزار شیرازی ،عبدالکریم( ،)0830اسالم آیین همبستگی ،تهران :نشر بعثت.
 .5تسخیری ،محمدعلی ،)0838( ،درباره وحدت و تقریب مذاهب اسالمی ،ترجمه محمد مقدس ،تهران،
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی.
 .3تسخیری ،محمد علی ،)0835( ،گفتارهایی در باره تقریب مذاهب ،اندیشه تقریب ،شماره .04
 .9جمعی از نویسندگان حوزه ،)0850( ،اسالم و همگرایی  ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .05جناتی ،محمد ابراهیم( ،)0830همبستگی ادیان و مذاهب اسالمی ،قم ،نشر انصاریان.
 .00حقیقت ،سید صادق ،)0835( ،تقابل رفتار گرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی ،فصلنامه حوزه و دانشگاه،
سال  ،04شماره .00
 .02حکیم ،محمدباقر ،)0855( ،وحدت اسالمی از دیدگاه قرآن و سنت ،ترجمه عبدالهادی فقهیزاده،
تهران ،مؤسسه انتشاراتی تبیان.
 .08دشتی ،محمد ،)0859( ،ترجمه نهج البالغه ،قم :نشر مشرقین.
 .04شیرودی ،مرتضی ،)0830( ،انقالب اسالمی ایران و جنبش های جهان اسالم ،فصلنامه رواق اندیشه،
شماره .85
 .00صحیفه امام (ره) ،)0854( ،ج  ، 06موسسه نشر و تنظیم آثار امام (ره).
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 .06طباطبایی ،سید محمد حسین ،)0835( ،روابط اجتماعی در اسالم ،مترجم :محمدجواد حجتی کرمانی،
انتشارات بوستان کتاب.
 .05عمید زنجانی ،عباسعلی ،)0858( ،فقه سیاسی (جلد سوم حقوق بین الملل اسالم) ،انتشارات امیرکبیر.
 .03الغنوشی ،راشد ،)0858( ،حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسالمی ،ترجمه هادی خسرو
شاهی،انتشارات موسسه اطالعات.
 .09قمی ،محمدتقی ،)0839( ،سرگذشت تقریب «یک فرهنگ؛ یک امت»  ،ترجمه محمد مقدس ،مقدمه
و ملحقات :سید هادی خسروشاهی ،انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی.
 .25کامران ،حسن و واثق ،محمود ،)0839( ،تحلیلی جغرافیایی از واژه قرانی امت ،فصلنامه جغرافیا ،سال ،3
شماره .26
 .20گنجی ،عبداهلل ،)0833( ،موج سوم بیداری اسالمی ،تهران :موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.
 .22لک زایی ،شریف؛ ( ،)0838نظریه ی نهادی در علوم سیاسی» ،فصلنامه ی علوم سیاسی ،شماره .23
 .28مجتهد زاده ،پیروز ،)0898( ،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،انتشارات سمت.
 .24مشیرزاده ،حمیرا ،)0890( ،تحول در نظریه های روابط بین الملل ،تهران ،انتشارات سمت.
 .20مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،)0864( ،تفسیر نمونه ،ج  ،00تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .26واعظ زاده خراسانی ،محمد ،)0838( ،راههای تقریب مذاهب اسالمی و وحدت مسلمانان ،فصلنامه
الهیات و معارف اسالمی (مطالعات اسالمی ) ،شماره .65
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بررسی چرایی ماندگاری بحرانهای منطقهایِ غرب آسیا؛
مطالعه موردی :سوریه پس از 4151
روح اله طالبی آرانی ،5استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
یحیی زریننرگس ،کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

چکیده
غرب آسیا ،از همان آغاز شکلگیری نظام دولت در این منطقه ،همواره بحرانآلودترین منطقه در ژئوپولیتیک جهانی
بوده است .این وضعیت به ویژه در هزاره جدید میالدی تشدید گردیده است ،به گونهای که در حال حاضر کشورهای
این منطقه یا میدان خشونتبارترین منازعات نظامی هستند یا بهطور مستقیم و غیرمستقیم در آنها درگیرند .از سوی
دیگر ،به نظر میرسد شدتیابی بحرانهای غرب آسیا ،خصلت خودتداومیابنده نیز یافتهاند ،به گونهای که تا کنون هیچ
راهحل عملی امیدبخشی برای حل و فصل آنها ارایه نشده است .بارزترین جلوه تجربیِ این مدعا را میتوان در بحران
سوریه آشکارا مشاهده کرد .تحلیلگران ،در علتیابی این وضعیت ،همواره بر یک یا چند عامل محدود تمرکز میکنند و
در بسیاری مواقع در دام تقلیلگرایی میافتند .این نوشتار این پرسش را مطرح کرده است که؛ «چرا بحرانهای غرب
آسیا ،با تاکید بر بحران سوریه از  2505به بعد ماندگاری داشته اند؟» در پاسخ به این پرسش ،این فرضیه به آزمون نهاده
شده است که «پایداریِ تعاملِ عواملِ قوامبخش و مجالبخش در غرب آسیا با تاکید بر موضوع بحران دولت بینالمللی
سوریه پس از  ،2505زمینه را برای ماندگاری بحرانها در این منطقه و به ویژه کشور سوریه فراهم نموده است» .برای
بررسی این فرضیه ،تالش شده است مدل نظریِ تبیینی در مورد وضعیت دولتهای خاورمیانه ارایه گردد ،به گونهای که
از طریق تلفیق سه سطح ملی ،فروملی و بین المللی ،با بهرهگیری از روش تبیینیـتحلیلی برپایۀ داده های تاریخی و
شواهد تجربی روز ،تبیین خواهد شد که ماندگاریِ بحرانهای منطقهایِ غرب آسیا معلولِ همزمانِ الزامات محیطی و بافتِ
داخلیِ منطقه/دولت بحرانزده است و هرگونه راهکار عملی برای برونرفت از بحرانهای مذکور الجرم باید هر دو
دسته عوامل را مدنظر قرار دهد تا موفقیت بار از کار درآید.
واژگان کلیدی :سوریه ،غرب آسیا ،ناکامی دولت ،دولت بینالمللی ،عوامل قوامبخش ،عوامل مجالبخش

.5مقدمه
هر چند سیر تطور نظام دولت از پیمان وستفالی در سال  0943شروع شده است ،ولی دولتها در مناطق
جغرافیایی گوناگون ،طی دورههای تاریخی مختلف و شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفتهاند؛ اصلیترین
1. Email: aranipolitics@gmail.com
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تفاوتها با فروپاشی امپراتوریهای پس از جنگ اول جهانی ،استعمارزدایی پس از جنگ دوم جهانی ،و سقوط
کمونیسم پس از جنگ سرد رخ داد به گونهای که در طی صد سال اخیر هر چه بیشتر بر شمار دولتها افزوده
شد (یزدانفام .)25 :0895 ،به موازات شکلگیری دولتهای جدید در نواحی غیرغربی ،بحرانهای امنیتی و
نظامی نیز به نحوی شکل گرفت که در سراسر قرن بیستم و حتی بعد از آن به صورت پدیدهای مزمن درآمده
است.
در این میان ،میتوان استدالل کرد که بحرانهای امنیتی و نظامی همزاد شکلگیری نظام دولت در غرب
آسیا بوده است .دهههای  0905و  0925دوران طلوع نظام پربحران دولت در غرب آسیا بود ،چراکه
دگرگونیهای عمیق بینالمللی در این دوران رخ داد به گونهای که کشورهای جدید تولد یافتند و امپراطوری
عثمانی به کام مرگ فرو رفت .توافقهای دوران پس از جنگ یعنی دههی  ،0925سبب شد تا غرب آسیا
نقشهی تازهای پیدا کند ،نقشهای که بههیچوجه با نقشهی پیش از جنگ شباهتی نداشت .در همان زمان ،این
منطقه شاهد حضور مجموعهای از بازیگران جدید بینالمللی -انگلیس ،فرانسه ،جامعهملل و تا حدی بسیار
کمتر ایاالت متحده -بود که قبالً عالقهی چندانی به این منطقه نشان نمیدادند (کامروا .)58 :0890 ،با
شکلگیریِ نظم منطقهای غرب آسیا که عمدتاً از بیرون توسط امپریالیسم غربی تحمیل شد ،یک نظام دولتهای
بسیار ضعیف بر ویرانههای آنچه یک امپراتوری جهانشمول بود ،بنا شد .وابستگی متقابل اقتصادی منطقهای
را از بین برد و کثرتی از دولتهای ضعیف و ناامن ایجاد کرد .ترسیم دلبخواهانهی مرزها ،ناهمانندی هویت،
ضعیفترشدن وفاداریها به تک تک دولتها ،هویتهای فرو و زبردولتی را تداوم بخشید و جنبشهای
بازستانی را تقویت کرد (هالیدی و دیگران.)44 :0895 ،
در این میان با آغاز جنگ سرد و رقابت میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی سابق ،روند تحوالت غرب
آسیا با شکلگیری و تداوم دولتهای وابسته به یکی از این دو قطب ادامه یافت .جنگ سرد و مداخلهی دو
ابرقدرت در منطقه بهویژه در دهههای  65 ،05و  55موجب وخامت اوضاع و دامنزدن به جنگها و تنشها
در منطقه شد (میلتون ادوارد و هینچکلیف.)40 -46 :0895 ،
در سالهای دههی  0995و پس از آن ،تحوالت غرب آسیا و منازعات آن که با پایان جنگ سرد ،فکر
میشد کمرنگ شده و رو به آرامی نهد ،با سرعت بیشتری پیش رفت .سیر حوادث در غرب آسیا از پایان
جنگ سرد ( ،)0990تا اوایل دههی  ،2555و در نهایت  ،2558بواسطهی  4تحول دراماتیک ،منطقهای و
پیامدهای جهانی آن مشخص میشود :تجاوز عراق به کویت در دوم آگوست 0995؛ امضای اعالمیهی اصول
اسرائیل -فلسطین در  08سپتامبر 0998؛ حملهی القاعده به ایاالت متحده در  00سپتامبر 2550؛ اشغال انگلو-
امریکن عراق در مارس و آوریل  .)Halliday, 2005: 130( 2558این رویدادها غرب آسیا را به یک منطقهی
منازعهآلود بدل نمودند .با وقوع خیزشهای مردمی و به موازات آن ،ظهور کنشگران جدیدی از قبیل داعش
در دهه دوم ِ سدهی بیستویکم ،اکنون منطقه آکنده از منازعه است ،حتی در معنای «هابزی» ،تالشهای مداوم
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و مکرر برای ساختن رژیمهای امنیتی با شکست مواجه شدهاند .نوع ترک برداشتهای از جامعهی بینالمللی
منطقهای -با رویههای معمول از قبیل حاکمیت ،دیپلماسی و موازنهی قدرت -به چشم میخورد ،اما مبتال به
ناهمسازی هنجاری است ،مشروعیتاش بهشدت مورد مناقشه است ،با جنگهای دورهای ،انقالبها و
مداخلههایی روبروست که بهدنبال بازسازی یا دفاع از این نظم هستند (هالیدی و دیگران.)40 :0895 ،
در نتیجه ،میتوان استدالل کرد که بحرانهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا ،بهویژه در هزاره جدید میالدی
تشدید گردیده است ،به گونهای که در حال حاضر کشورهای این منطقه یا میدان خشونتبارترین منازعات
نظامی هستند یا بهطور مستقیم و غیرمستقیم در آنها درگیرند .از سوی دیگر ،بهنظر میرسد شدتیابی
بحرانهای غرب آسیا خصلت خودتداومیابنده نیز یافتهاند ،به گونهای که تا کنون هیچ راهحل عملی امیدبخشی
برای حلوفصل آنها ارایه نشده است .بارزترین جلوه تجربیِ این مدعا را میتوان در بحران سوریه آشکارا
مشاهده کرد .در این نوشتار تالش میشود از طریق تلفیق سه سطح ملی ،فروملی و بینالمللی ،مدل نظری
جامعی درزمینه تبیین این وضعیت ارایه شود و با بهرهگیری از آن ،راهکار عملی برای برونرفت از بحرانهای
مذکور مطرح گردد.
.4چارچوب نظری
در راستای اهداف نوشتار حاضر ،دولت بهعنوان واحد اصلی چارچوب نظری در نظر گرفته میشود.
دولتها در کاربرد مشروع خشونت سازمانیافته تخصص دارند .به بیان پرشور چالرز تیلی ،دولتها «قلدرهای
حفاظتگرا» هستند (ونت .)295 :0892 ،دولتها و نظام دولت شکل اصلی زندگی سیاسی مدرن هستند و
همواره فرض میشود که آنها ابدی هستند؛ آنها همیشه وجود داشته و خواهند داشت .اما واقعیت این است که
نظام دولت یک نهاد تاریخی است و توسط خدا یا جبر طبیعی ایجاد نشده است و یک سازمان اجتماعی شبیه
همه سازمانهای اجتماعی دیگر است (جکسون و سورنسون .)24 :0895 ،در سدهی بیستم سه موج بزرگ
تشکیل دولتها رخ داد :موج نخست در  0909بود ،موج دوم در سه دههی بعد از جنگ جهانی دوم ،و موج
سوم در آغاز دههی  .0995در تمامی این موارد ،جنگ موتور اصلی دگرگونی تاریخی بود.
حدود سهونیم قرن از عمر دولتهای برآمده از وستفالی میگذرد؛ در این مدت ،دولتها در چارچوب
مرزهای ملی خویش از حاکمیت و اقتدار کافی برخوردار بودهاند .تحت این شرایط دولتها قادر به نظارت و
کنترل شهروندان خویش بوده و توانستهاند قوانین مورد نظر خود را وضع نمایند .با تسریع و تشدید روند
جهانیشدن ،ضمن فرسایش اقتدار دولتها ،نفوذپذیری مرزها و تحدید حاکمیت آنها ،دهها بازیگر غیرحکومتی
وارد عمل شده و در اقتدار دولتها سهیم گردیدهاند (قوام .)06 :0895 ،جهانیشدن و پیامدهای آن برای دنیای
کنونی یکی از ویژگیهای اصلی دهه  ،0995و متعاقب آن است که پیامدهای چشمگیری برای غرب آسیا داشته
است .اگرچه در نگاه نخست بهنظر میرسد جهانیشدن در پیوند با رشد وابستگیمتقابل و گسترش "مناطق
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صلح "0قرار داشته است ،ولی غرب آسیا در طی قریب به سه دههی گذشته به یک منطقه جنگ بدل شده
است ( ،)Hinnebusch, 2003: 204چراکه قبل از تشدید روند جهانیشدن در اثر حاکم بودن فضای
ایدئولوژیک جنگ سرد ،بسیاری از دولتهای ضعیف و آسیبپذیر به هر حال میتوانستند مکانی برای خود
در جهان بیایند .ولی در وضعیت کنونی این قبیل دولتها نه تنها نمیتوانند جایگاه خویش را در جهان پیدا
کنند ،بلکه قادر نیستند از طریق دسترسی به جهان ،یکپارچگی سیاسی داخلی خود را حفظ نمایند (قوام،
 .)40 :0895دخالت در وضعیت دولت ناکامیاب روی دیگر سکهی ابردولتی است .دولت ناکامیاب که امور
داخلی آن به دستآویزی برای مداخلهی ابردولتها بدل میشود ،به دولت بینالمللی بدل میشود؛ حاصل این
امر بهحاشیه رفتن امر ملی در این دولتها است .در این شرایط باید تاکید داشت که دیگر دولت ملی وجود
خارجی و واقعی ندارد ،بلکه دولت بینالمللی که حاصل سازش میان نیروهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی
است ،شکل میگیرد (طالبیآرانی .)0898 ،شکل این صورتبندی جدید از دولت در زیر آمده است:
شکل  :0روند جهانیشدن و پیامدهای آن بر بینالمللیشدن دولت در خاورمیانه

برگرفته از :طالبیآرانی0898 ،
بر اساس شکل  ،0دولت بینالمللی در غرب آسیا تحت تاثیر دو دسته فشارها قرار میگیرد؛ فشارهای
فروملی و ملی از داخل و فشارهای فراملی از بیرون ،در نهایت در برخی از کشورهای غرب آسیا شاهد
شکلگیری دولتهای سازشی یا همان دولت بینالمللی به عنوان برونداد این وضعیت هستیم .حال فشارهای
فراملی خود به دو دستهی اصلی تقسیم میشوند؛ فشارها یا دولتی هستند ،یا فشارهای غیر دولتی .فشارهای
دولتی خود به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ دولتهای منطقهای و قدرتهای فرامنطقهای .در ادامه فشارهای
غیردولتی نیز خود در قالب عوامل امتمحور و دو صورت ایجابی و سلبی هستند .فشارهای فروملی به سه
دسته کالن تقسیم میشوند؛ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ـ نظامی (طالبی آرانی .)0898 ،بر اساس مفروضات
1
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نظری که درباال آمد ،میتوان عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق
غیرغربی با تاکید بر غرب آسیا را استنباط کرد .عوامل اثرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی
در مناطق غیرغربی را میتوان در دو مقوله جای داد )0( .مقولهی «عوامل قوامبخش»؛ و ( )2مقولهی «عوامل
مجالبخش» (طالبی آرانی.)0898 ،
 .9عوامل قوامبخش :عوامل داخلی تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق
غیرغربی

این عوامل به ظرفیتهای داخلیِ بحرانسازی ژئوپلیتیکی و ماندگاری آن اشاره دارند .این عوامل را میتوان
در سه بعد مطرح کرد )0( :بعد اجتماعی شاملِ؛ بحران آوارگان و پناهندگان ،خشونتهای قومیـمذهبی؛ و
( )2بعد اقتصادی شامل؛ توسعهی اقتصادی نامتوازن ،و افول اقتصادی شدید؛ ( )8بعد سیاسیـ نظامی شامل؛
فساد فراگیر در دستگاه دولت ،روند بدتر شدن خدمات عمومی ،ناکارامدی نیروهای نظامی و انتظامی ،و فقدان
شکلگیری تشکیالت نخبگی ملی(ملهم از  .)FFP, 2015صورتبندی نمودار عوامل قوامبخش 0را به شکل
زیر طرح نمودهایم:
شکل 2؛ عوامل قوامبخش تاثیرگذار بر شکل گیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق غیرغربی

(طالبی آرانی)0898 ،
برای درک بهترِ نه عامل قوامبخشِ تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق
غیرغربی که در باال بدانها اشاره شد ،هر یک از شاخصهای آنها را میتوان به شرح ذیل برشمرد (طالبی آرانی،
:)0898
1
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الف) شاخصهایِ بعد اجتماعی

بحران آوارگان داخلی و پناهندگان :این شاخص هم به آوارگان داخلی و هم آوارگان برونمرزی اشاره
دارد .بیخانمان شدن ،ایجاد کمپ های آوارگان داخلی و بار شدن مشکالت بر این مناطق ،شیوع بیماریهای
مرتبط با آوارگان ،با بار شدن فشارهای مرتبط به آوارگان بر دولتها همراه است (ملهم از .)FFP, 2015
خشونت های قومی و مذهبی :این شاخص به خشونت قومی ،خشونت اجتماعی ،خشونتهای فرقهای و
خشونت های مذهبی که در وضعیت عدم انسجام اجتماعی ،جامعه را از فضای تساهل و همزیستی به سمت
فضای تنش و درگیری میبرد اشاره دارد (ملهم از .)FFP, 2015
ب) شاخصهای بعد اقتصادی

توسعهی اقتصادی نامتوازن؛ این شاخص برحسب محاسبهی توزیع ثروت در میان مردم ،سهم درآمد ده
درصد باالی جمعیت ،سهم درآمد ده درصد پایین جامعه ،میزان پراکندگی خدمات روستایی در برابر خدمات
شهری ،دسترسی نابرابر به امکانات ،و شمار جمعیت زاغهنشین سنجیده میشود (ملهم از .)FFP, 2015
افول اقتصادی شدید؛ گسترش شدید فقر در جامعه و اختالف میان داراها و ندارها ،کسری اقتصادی،
بدهیهای حکومت ،بیکاری ،میزان نیروی جوان شاغل ،سرانهی تولید ناخالص داخلی ،رشد تولید ناخالص
داخلی ،قدرت خرید و تورم از جمله مقولههایی است که در زمینه افول اقتصادی شدید بررسی میشوند (ملهم
از .)FFP, 2015
ج) شاخصهای سیاسیـ نظامی

فساد فراگیر دستگاه دولت :این شاخص برحسبِ بهرهبرداری مقامات دولتی از عواید عمومیِ دولت در
جهت نفع شخصی تعریف میشود که در صورت فراگیر شدنِ آن ،مشروعیت دولت زیرسوال میرود و در
نتیجه ،نظام سیاسی بیثبات میگردد (جی مراتین.)40 :0839 ،
خدمات عمومی ضعیف؛ این شاخص با بر بزهکاری ،تدارک آموزش ،سوادآموزی ،آب و تاسیسات
بهداشتی مرتبط با آن ،زیرساختها ،کیفیت مراقبتهای بهداشتی ،ارتباطات تلفنی ،دسترسی به شبکهی اینترنت،
انرژی مطمئن و جادها ،ارتباط مییابد (ملهم از .)FFP, 2015
ناکارامدی نیروهای نظامی و انتظامی :این شاخص برحسب ماندگاری منازعات داخلی ،گسترش سالحهای
سبک ،شورشها و اعتراضات ،فجایع ناشی از منازعات ،کودتاهای نظامی ،فعالیتهای گروههای طغیانگر ،و
بمبگذاریها مورد نظر قرار میگیرد (ملهم از .)FFP, 2015
فقدان شکلگیری تشکیالت نخبگی ملی :در شرایطِ فقدان شکلگیری تشکیالت نخبگی ملی ،نخبگان
اجتماعی و سیاسی مالحظات محلی و فرقهای را بر منافع ملی ترجیح میدهند ،چراکه فهم مشترکی در مورد
منافع ملی به دست نیاوردهاند.

002

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

عوامل مجالبخش :عوامل خارجی تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق
غیرغربی
در پرتوی مفروض نظری که در باال مورد بحث قرار گرفت ،دولت بهطور عام و دولت بینالمللی بهطور
خاصریال در خأل عمل نمیکند .از این رو ،وقوع هر تحولی از جمله بحران ژئوپلیتیکی در هر دولتی الجرم
از عوامل خارجی نیز تاثیر میپذیرد که ما در اینجا از آنها با عنوان عوامل مجالبخش یاد میکنیم .این عوامل
به مداخالت منطقهای و بینالمللی در شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی باز میگردد که در دو
سطح دولتی و غیردولتی قابل دستهبندی هستند .در شکل زیر این عوامل نمایش دادهشدهاند.
شکل 8؛ عوامل مجالبخش شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در مناطق غیرغربی

(طالبی آرانی)0898 ،
آنچنان که از شکل عوامل مجالبخش 0مشخص است ،این صورتبندی ،عوامل خارجی تاثیرگذار بر
شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی را در قالب دو دسته عوامل دولتی و غیردولتی و به شکل کلی
مطرح میکند .برای درک انضمامی از این دو عامل بر هر کدام چندین شاخص جزئیتر بار نمودهایم .در بخش
دولتی آن را به دو سطح منطقهای و فرامنطقهای تقسیم کردهایم .در سطح منطقهای ،دولتهای منطقهای را در
قالب ایران ،عربستان و ترکیه را مطرح نمودهایم و در سطح فرامنطقهای نیز به دولتهای فرامنطقهای آمریکا و
روسیه اشاره نمودهایم .در بخش غیردولتی نیز با تکیه بر عوامل امتمحور ،دو دسته عوامل امتی که همانا
جریانهای امتی سلبی و ایجابی اثرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی هستند را آوردهایم
(طالبی آرانی.)0898 ،
.2تاثیرسنجی عوامل قوامبخش و مجالبخش
در کنار اهمیت هر یک از دو دسته عوامل قوامبخش و مجالبخش ،دستهی اول از اصالت برخوردار بوده،
حال آنکه ،دستهی دوم یا عوامل مجالبخش از ضرورت برخودار است .وزن فشارهای درونی بر شکلگیری
1
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و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی به شرط الزم و وزن فشارهای بیرونی شکلگیری و ماندگاری بحرانهای
ژئوپلیتیکی به شرط کافی در شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی قابل برگردان است .با خوانشی که
از وضعیت دولت بین المللی ارائه شد؛ که تحت تاثیر دو دسته فشارهای فروملی و فراملی قرار میگیرد ،این
دو دسته فشار در کنار هم ،زمینه را برای عوامل خارجی تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای
ژئوپلیتیکی فراهم میآورند .دستهی فشارهای فروملی یا عوامل قوامبخش ،بیشتر بخش دولت ـ ملتسازی را
از درون مورد بررسی قرار میدهد ،در حالی که ،فشارهای فراملی یا مجالبخش بیشتر به عوامل خارجی
تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی از منظر بیرونی اشاره دارد .بار شدن این دو دسته
فشارها بر دولت بینالمللی به معنای ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی در آن دولت است.

.2عوامل قوامبخشِ تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه
در این بخش با عنایت به سه شاخص اساسی یعنی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ـ نظامی به بررسی دو
سطح تحلیل درهمتنیدهی ملی و فروملی خواهیم پرداخت که در نهایت به معنای بهحاشیهرفتن امر ملی و
بیتوجهی به شکلگیری عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ـ نظامی در سطح ملی در سوریه است.
الف) عوامل اجتماعی
در این شاخص ،دو زیرشاخهی اساسی بحران آوارگان و مسالهی خشونتهای قومی و مذهبی در سوریه
در هزاره جدید بهویژه از سال  2505تاکنون از نظر خواهد گذشت ،تا درکی روشن از شکلگیری و ماندگاری
بحرانهای ژئوپلیتیکی در این کشور را عیان نماید.
0ـ بحران آوارگان
سوریه امروز ،یکی از بحرانهای انسانی بسیار پیچیده جهان است 4/3 .میلیون نفر از مردم این کشور ،وادار
به ترک کشور خود شده و  6/0میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره شدهاند ،که این موضوع سوریه را به
بزرگترین کشور آوارگان در سراسر جهان بدل میکند .در سال  ،2506تخمینزده میشود که  08/0میلیون نفر
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از مردم ،شامل  6میلیون کودک ،نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند .از این تعداد  0/45میلیون نفر در مناطق
تحت دسترسی سخت قرار دارند ،که میتوان به محاصرهی  655هزار نفر در  03منطقهی تحت محاصره اشاره
کرد (.)UNOCHA, 2016

به گزارش یکی از نهادهای انسان دوستانه به نام مرسی

کورپس،0

خانوادههای سوری در داخل این کشور،

در منازعه برای بقا هستند ،یا خانهای جدید در کشورهای همسایه ساختهاند .برخی نیز زندگیشان را در مسیر
اروپا با امید به این که فرصتی و پذیرشی را کسب کنند ،بهخطر میاندازند .تابستان گرم و زمستان سوزناک
زندگی افراد را بهعنوان آواره سختتر میکند .بسیاری از آوارگان سوری در اردن و لبنان زندگی میکنند،
کشورهای کوچک ،با زیرساختهای ضعیف و منابع محدود .پنج میلیون سوری یا در لیست آوارگان کمیسیون
عالی آوارگان سازمان ملل ثبتنام کردهاند یا در انتظار ثبتنام هستند .هر ساله به تعداد آوارگان افزودهشده
است .در  055 ،2502هزار آواره وجود داشت ،در آوریل  2508به  355هزار نفر رسید و پس از  4ماه به 0/6
میلیون نفر یعنی دو برابر رسید .اکنون در سال  ،2506بیش از  4/3میلیون سوری آوارهی خارجیاند ( mercy

.)corps, 16 June 2016
2ـ خشونتهای قومی و مذهبی
سوریه کشوری است درگیر خشونتهای قومی و مذهبی ،که از سال  ،2500با باال گرفتن این خشونتها
بهویژه با ظهور داعش در سال  ،2508شاهد تشدید منازعههای قومی و مذهبی در این کشور هستیم .اعتراضات
دموکراتیک در مارس  2500در شهر جنوبی درعا ،بواسطهی نقاشیهای چند جوان بر دیوارهای مدارس شروع
شد .اما از آن هنگام که نیروهای امنیتی دست به آتشگشودن بر روی معترضان گشودند و تنیچند را کشتند،
عدهی بیشتری به خیابانها ریختند ( .)BBC, 11 march 2016این عوامل زمینه را برای تشدید منازعهی
قومی و مذهبی و چند شقیشدن تنشها میان گروههای قومی و مذهبی کرد ،شیعه ،سنی ،علوی ،مسیحی،
آشوری ،ترکمان و دیگر اقلیتها فراهم نمود .تشدید خشونتها کشور را به درون یک جنگ داخلی فروبرد
که گروههای نظامی قومی و قبیلهای با برداشتن سالح حکومت را از کنترل شهرهایشان دور کردند .خشونتهای
قومی و مذهبی به زودی باعث کشتار مردم شد ( .)Sly, November 3, 2011در ژوئن  ،2508سازمان ملل
اعالم نمود که  95هزار نفر در این منازعهها کشته شدهاند .در آگوست  ،2500آمارها تخمین میزنند که این
تعداد به  205هزار نفر رسیده است ،که این تخمین براساس آمارهای فعاالن این حوزه و سازمان ملل بوده
است .این منازعه اکنون فراتر از یک جنگ میان دولت قانونی اسد و مخالفان اوست .با دامنزدن به منازعات
فرقهای ،کشور به اکثریت سنی علیه فرقهی علوی اسد تقسیم شد و به مداخلهی کشورهای منطقهای و جهانی
دامنزد .خیزش گروه های جهادی مانند دولت اسالمی بعد دیگری از این تنشها است ( BBC, 11 March
 .)2016بر اساس آخرین گزارشها ،از هر  05نفر سوری 0 ،نفر کشته یا دچار آسیب شده است .مرکز سوری
1

. Mercy corps

000

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

برای تحقیقات سیاسی 0میگوید از ابتدای بحران سوریه تا کنون  455هزار نفر کشتهشدهاند

( PBS,

 .)FEBRUARY 11, 2016در آماری دیگر از مارس  2500تا کنون ،بیش از یکچهارم میلیون نفر از جمعیت
سوریه کشته و بیش از یک میلیون نفر نیز زخمی شدهاند
ب) عوامل اقتصادی

(.)UNOCHA, 2016

شاخص اقتصادی ،یکی دیگر از سنجههای کاربردی برای شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی در
سطح ملی و تشدید فشارهای فروملی است .بههمین منظور در دو بخش توسعهی اقتصادی نامتوازن و افول
اقتصادی شدید سوریه را به شکل مقایسهای با  5کشور دیگر غرب آسیا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
0ـ توسعهی اقتصادی نامتوازن
ارائهی تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی سوریه ،در شاخص توسعهی اقتصادی نامتوازن ،نیازمند یک
رویکرد مقایسهای است تا بتواند درکی بهتر از این مولفه را نشان دهد .در همین راستا ،از شاخص دولتهای
شکننده 2در بنیاد صلح ،بخش توسعهی اقتصادی نامتوازن به شکل مقایسهای میان کشورها استفاده میکنیم.
امتیاز دهی به هر پارامتر در شاخص دولتهای شکننده براساس  5تا  05است ،بدین معنا که هر چه کشوری
در وضعیت توسعهی اقتصادی نامتوازن به صفر نزدیکتر باشد ،نشان از توسعهی اقتصادی متوازن داشته و یک
اقتصاد پویا در داخل با بهرهمندی تمام گروهها و جناحها و مناطق و نیز عدم اختالف شدید درآمدی میان
دهکهای باال و پایین را نشان میدهد .در مقابل هرچه امتیاز کشوری در این شاخصه به  05نزدیکتر باشد،
آن کشور از وضعیت توسعهی اقتصادی نامتوازن شدید رنج میبرد ،اختالف شدیدی میان درآمد دهکهای باال
و پایین وجود دارد ،تبعیض شدیدی میان خدمات شهری و روستایی و نیز دسترسی به خدمات مترقی در
مناطق مختلف وجود دارد .برای این شاخص تالش میشود تا با الهام از بنیاد صلح و شاخصهای شکنندگی،
 9کشور غرب آسیایی را که سوریه هم یکی از آنها است در سالهای  2550تا  ،2500در قالب یک نمودار
مورد بررسی قرار دهیم ( .)FFP, 2005- 2015این کشور در میان این لیست  9کشوری در غرب آسیا ،بهعنوان
مطالعهی موردی ما و درگیر بحران ژئوپلیتیکی ماندگاری است که در کنار سایر کشورهای منطقه ،درک روشنی
از وضعیت اقتصادی آنها به ما میدهد.
چنانکه از نمودار زیر نشان میدهد ،این  9کشور ،از وضعیت متفاوتی در شاخص توسعهی اقتصادی
نامتوازن برخوردارند .کشور سوریه از امتیاز  5تا  05که  5به معنای ثبات و  05به معنای شکنندگی باال و
وضعیت قرمز است جزو کشورهای بسیار شکنندهی غرب آسیا در این شاخص است .البته سوریه هم پس از
بحران  ،2500دچار وضعیت بغرنجی شده است .بهترین کشور غرب آسیا نیز عمان است .حال به ترتیب سال،
امتیاز سوریه در سالهای  2500تا  2500شامل )6/9( 2504 ،)5/2( 2508 ،)5/0( 2502 ،)5/3( 200 :و 2500
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( )5میباشد که باید توجه داشت بواسطهی بحران داخلی در سوریه اقتصادی این کشور در حال فروپاشی
است (.)FFP, 2005- 2015
مقایسهی توسعهی اقتصادی نامتوازن سوریه و  3کشور غرب آسیا از  2550تا 2500
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4ـ افول اقتصادی شدید
افول اقتصادی شدید به معنای ناتوانی دولت در برآوردن نیازهای آن دسته از شهروندان است که ناتوان از
برآوردن نیازهای خود میباشند .این مفهوم به معنایی گستردهتر به معنای ناتوانی دولت در برآوردن آن نیازهایی
است که شهروندان انتظار برآوردن آن را از سوی دولت دارند .افول اقتصادی یک دولت در شاخصهایی
همچون؛ کمبود اقتصادی ،قروض دولت ،بیکاری ،اشتغال جوانان ،قدرت خرید مردم ،درآمد سرانه از تولید
ناخالص داخلی ،رشد تولید ناخالص داخلی و تورم است .همچون بخش پیشین ،از شاخص دولتهای شکننده
در بنیاد صلح ،بخش افول اقتصادی را به شکل مقایسهای میان کشورها استفاده میکنیم .امتیاز دهی به هر پارامتر
در شاخص دولتهای شکننده براساس  5تا  05است ،بدین معنا که هر چه کشوری در وضعیت افول اقتصادی
به صفر نزدیکتر باشد ،نشان از عدم افول اقتصادی داشته و یک اقتصاد توانمند که یارای برآوردن نیازهای
داخلی و رفع فقر و بیکاری و کاهش تورم در داخل است ،اما مادامی که دولتی به  05نزدیک باشد ،به معنای
بیکاری شدید ،عدم توانایی قدرت خرید ،کمبودهای اقتصادی ،قرض دولت ،درآمدسرانهی ناچیز و رشد تولید
ناخالص داخلی آن است ( .)FFP, 2010 - 2016حال براساس نمودار زیر به بررسی وضعیت مقایسهای
افول اقتصادی سوریه در طی سالهای  2505الی  2506در مقایسه با  3کشور دیگر غرب آسیا خواهیم پرداخت.
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نمودار افول اقتصادی سوریه در مقایسه با  3کشور غرب آسیا ()2506 - 2505
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چنانکه در نمودار باال شاهدیم ،این  9کشور ،از وضعیت متفاوتی در شاخص افول اقتصادی برخوردارند.
کشور سوریه از امتیاز  5تا  05که  5به معنای ثبات و  05به معنای شکنندگی باال و وضعیت قرمز است جزو
کشورهای بسیار شکنندهی غرب آسیا در این شاخص است که اردن تنها کشور نزدیک به آنهاست .در مورد
سوریه شاهدیم با تشدید بحران در این کشور ،وضعیت اقتصادی کشور هر ساله به سمت وخیمتر شدن نیل
میکند .بهترین کشورهای غرب آسیا ،امارات ،قطر ،کویت ،بحرین و عربستان هستند و عمان از وضعیت
بینابینی برخودار است.
پ) عوامل سیاسی  -نظامی
عوامل سیاسی ـ نظامی سومین شاخص کاربردی برای درک وضعیت بهحاشیهرفتگی سطح تحلیل ملی و
نشوونمای فشارهای فروملی است .در این بخش بر اساس  4سنجهی ،فسادفراگیر در کشور و سیستم سیاسی
حاکم ،خدمات عمومی ضعیف ،ناکارآمدی نیروهای نظامی و انتظامی و عدمشکلگیری تشکیالت نخبگی ملی
به بررسی وضعیت سیاسی ـ نظامی سوریه خواهیم پرداخت.
5ـ فساد فراگیر در کشور و سیستم سیاسی حاکم

برای درک وضعیت فساد در سوریه ،به آمارهای و شاخصبندیهای ساالنهی سازمان شفافیت بینالمللی
ارجاع میشود .این شاخص وضعیت فساد در سیستم سیاسی یک کشور و میان مقامات آنرا مورد بررسی قرار
میدهد .درک این شاخصه در وضعیت مقایسهای میان  050الی  035کشور ،بینش روشنی از وضعیت سوریه
را ارائه خواهد نمود.
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رتبهی شفافیت بینالمللی سوریه از  2556تا 2506

با عنایت به نمودار باال سوریه با کسب جایگاه  004در میان  050کشور مورد بررسی در سال  ،2500از
فاسدترین کشورهای جهان بهحساب میآید که محاسبهی آن توسط نهاد شفافیت بینالمللی انجام شده است.
شاخص فساد سوریه با میانگین  022/46از  2558تا  ،2500در باالترین حالت سطح  063را در سال ،2508
یعنی سال اوج جنگ در سوریه کسب نموده و پایینترین رنک این کشور نیز به سال  2558یعنی  66بوده
است (.)TE, 2006 - 2016
4ـ خدمات عمومی ضعیف

بهواسطهی بحران سوریه ،مردم این کشور در دسترسی به منابع خدماتی و بهداشتی با مشکل مواجه شدهاند.
بر اساس آمارهای دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه از  2500تا  ،2506شاهدیم که حدود 00/0
میلیون نفر از مردم سوریه ،نیازمند مراقبتهای بهداشتی هستند 08/0 ،میلیون نفر نیازمند حمایت بشردوستانه
و  02/0میلیون نفر نیازمند آب و تاسیسات بهداشتی ،حال آنکه 0/5 ،میلیون کودک نیازمند حمایتهای آموزشی
بوده و در حدود  2/5میلیون نفر از آنها در خارج از مدارس سوریه و منطقه هستند .حدود  2/43میلیون انسان
در ناامنی غذایی بهسر میبرند و با این حال ،بیش از  0/0میلیون به سرپناه و لوازم مورد نیاز برای زندگی
نیازدارند .دسترسیهای بشردوستانه به نیازهای انسانی در سوریه بواسطهی بحران این کشور مغفول مانده است،
از مهمترین بحرانهای دامنگیر این کشور میتوان به موانع اداری و بوروکراتیک در مسیر کمکهای
بشردوستانه ،خشونت در امتداد مسیرهای دسترسی و ایمنی عمومی و نگرانیهای امنیتی در نقض قوانین
بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی اشاره کرد (.)UNOCHA, 2016
9ـ ناکارآمدی نیروهای نظامی و انتظامی

ارتش سوریه ،یکی از مهمترین ارکان این کشور است و دارای سابقهی تاریخی در تحوالت این کشور
است .این ارتش در اصل ریشه در نیروهای محلی و قبیلهای دارد که پس از پایان قیمومیت فرانسه و کسب
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استقالل سوریه ،در درون ارتش رسمی این کشور ادغام شد ( .)Pollack, 2004این ارتش در حکومت سوریه
نقش مهمی را بازی کرده است که حاصل آن  0کودتای نظامی در سالهای  0966 ،0968 ،0904 ،0949و
 0955است .براساس برآوردهای انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن ،0در سال  2559و  ،2505مجموع
نیروهای نظامی ارتش سوریه ،به  820هزار نفر میرسید ( International Institute for Strategic Studies, 2010:
.)273

در سال  ،2500با شروع بحران داخلی سوریه و گسترش اعتراضات ضد دولتی در این کشور ،شاهد شکاف
و فروپاشی بخشهایی از ارتش رسمی این کشور هستیم .در این سال حدود  05هزار نفر از نیروهای ارتش،
پستهای خود را رها کرده و بیشترشان ارتش آزاد سوریه را برای مبارزه با دولت قانونی بشار اسد تشکیل
دادند .در همین سال ارتش آزاد ،تعداد نیروهای ارتش دولت را  255هزار نفر تخمین زد .در سال ،2502
بهواسطهی عدم تمایل برخی از ارتشیان به مقابله با معترضان ،پستهای خود را ترک کردند که تخمینزده
میشود در این سال نیز  65هزار نفر از نیروهای ارتش کم شده باشد ( .)Emre and Abu-Nasr, 2012در
 04ژوئن  58 ،2508افسر ارتش سوریه پناهندهی ترکیه شدند که در میان آنها  5ژنرال و  25کلنل حضور
داشت .در حال حاضر انستیتوی مطالعات استراتژیک لندن تعداد نیروهای ارتش سوریه را  005هزارنفر برآورد
میکند (.)dailystar, Aug. 28, 2013
2ـ فقدان شکلگیری تشکیالت نخبگی ملی

یکی از شاخصهای دولتهای شکننده در بنیاد صلح ،نخبگان

جناحیشده2

است که بر اساس سنجههای

همچون؛ منازعات قدرت ،انتخابات خدشهدار و رقابتهای سیاسی ،مورد تحلیل قرار میگیرد .یکی از راههای
سنجش وضعیت نخبگان در سوریه و عدم شکلگیری تشکلهای نخبگی ملی مبتنی بر پایبندی به هویت ملی،
استفاده از این شاخص است .بر همین مبنا آمارها از بنیاد صلح استخراج و وضعیت این شاخص از  2550تا
 2500به شکل نمودارهای ساالنه و مقایسهای مورد

بررسی قرار خواهد گرفت (.)FFP, 2005- 2015

این آمارها بر اساس تحلیل میلیونهای سند در زمینههای مختلف به شکل اعدادی در قالب امتیازدهی  5تا
 05از سال  2550تا  2500تنظیم شدهاند .برای همین منظور به ارائهی نموداری مقایسهای از  9کشور غرب
آسیا که سوریه نیز یکی از آنهاست ،خواهیم پرداخت.
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بررسی تطبیقی وضعیت نخبگان جناحیشدهی سوریه با  3کشور غرب آسیا
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بر اساس نمودار باال وضعیت سوریه در مقایسه با  3کشور دیگر غرب آسیا آمده است .چنانکه میبینم،
به جز دو کشور قطر و امارت ،که از وضعیت مطلوبی در شاخص نخبگان جناحیشده برخوردارند و این به
معنای عدم فشار این شاخص به شکل قرمز و هشدار آمیز است ،دیگر کشورهای مورد مطالعه از وضعیت
بسیار ناگواری از این شاخصه برخوردارند .حتا کشور عمان که در برخی شاخص دیگر که پیشتر آورده شده
بود و از وضعیت مطلوبی برخوردا بود ،در شاخص نخبگان جناحیشده ،وضعیت مطلوبی ندارد و امتیازهای
آن بیش از  6/6است .کشورهای عراق ،سوریه و عربستان بدترین وضعیت را از منظر این شاخص در غرب
آسیا دارا هستند .عراق هر ساله امتیازهای باالی 9؛ یعنی وضعیت قرمز و هشدار را دریافت کرده و سوریه نیز
از سالهای شروع جنگ داخلی آن یعنی  2500به بعد ،امتیازهای  5/9به باال و گاها  9و باالتر را دریافت کرده
است .چنانکه گفته شد ،امتیاز نزدیک به  05به معنای شکنندگی شدید دولت در شاخص مورد نظر است.
.6عوامل مجالبخشِ تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه
برای ارائهی درکی جامع از شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه ،دو سطح تحلیل منطقهای و
فرامنطقهای در قالب سطح تحلیل بینالمللی نیز مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت .در این بخش تالش
میشود تا برای جلوگیری از اطالهی کالم در سطح منطقهای؛ نقش ایران ،عربستان و ترکیه و در سطح بینالمللی
نیز؛ نقش آمریکا و روسیه را ،در بحران ژئوپلیتیکی سوریه در دو کشور مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار
دهیم .این بخش را به سطح تحلیل کالن تعریف نمودهایم که خود نیز شامل دو بخش است ،سطح تحلیل
عوامل دولتی منطقهای و فرامنطقهای و سطح تحلیل عوامل امتمحور ایجابی و سلبی ،که در ادامه از نظر
خواهدگذشت.
الف) دولتهای منطقهای و شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه
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5ـ ایران :ایران و سوریه از همان ابتدای انقالب اسالمی ایران تا امروز از روابط گرمی برخودار بودهاند و
سوریه به عنوان کلیدیترین متحد و شریک منطقهای ایران بهحساب میآید .در  20جوالی  ،2500ایران ،عراق
و سوریه یک توافقنامه در زمینهی گاز طبیعی به ارزش  05میلیارد دالر به امضا رساندند ( Fulton, August

 .)15, 2011اما شروع اعتراضات و بحران داخلی سوریه ،زمینه را برای دگرگونی در روابط دو کشور فراهم
نمود .روابط دو کشور وارد مرحلهای شد که در قالب تالش ایران برای حفظ بشار اسد و ممانعت از کنترل
سوریه توسط نیروهای مخالف اسد قابل صورتبندی است .ایران در سالهای اخیر که سوریه درگیر بحران
جنگ داخلی است تجهیزات نظامی ضروری را برای سوریه تدارک دیده است (.)Fulton and Wyer, 2012

حمایت ایران از دولت قانونی و مستقر سوریه در طول  0سال جنگ داخلی این کشور ،از نقش حیاتی برای
بقای او برخودار بوده است .دیپلماتها در دمشق براین باور هستند که ایران حضور خود در سوریه را تقویت
نموده است و هدف آن بر افزایش نفوذ در پرکردن شکافها میان دولت اسد و روسیه ،بهعنوان دیگر بازیگر
کلیدی در بحران سوریه است تا بتواند ابزاری برای این کشور در گفتوگوهای صلح باشد .به نظر میرسد
جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که «هرگونه تالش غیردموکراتیک برای حذف اسد منجر به نسلکشی
علویها در سوریه و کاهش نفوذ ایران میشود که این موضوعی نیست که ما خواهان آن باشیم ،آن هم به هر
قیمتی که برای ما داشته باشد» (.)Bozorgmehr, APRIL 16, 2016

4ـ عربستان :بهلحاظ تاریخی روابط عربستان سعودی و سوریه ،هرگز چندان گرم نبوده است .اما در نیمهی
دوم  2553تا سال  ،2500روابط عربستان سعودی و سوریه بهبود پیدا کرد ،که این امر بهواسطهی فرآیند آشتی
با دیدار ملک عبداهلل از دمشق در سال  2559امکانپذیر شد .این ماهعسل روابط به واسطهی بهار عربی بهسرعت
به پایان رسید .در تابستان  ،2500با گسترش اعتراضات ضد اسد در سوریه ،عربستان بهیکباره رفتار و موضوع
خود را تغییر داد و تصمیمگرفت که بر ضد نظام مستقر در سوریه عمل نماید .بهطور کلی ،موضع عربستان در
سوریه ،بهواسطهی ترکیبی از عوامل شخصی ،فرقهای و باالتر از همهی اینها ،سیاسی شکل گرفته است.
نخست؛ سعودی هرگز نسبت به بشار اسد و ایدئولوژی بعثی سکوالر آن خوشبین نبوده است .دوم؛ تداوم
فشار بر مخالفان سیاسی سنی توسط دولت قانونی علویان حاکم ،عربستان را برآشفته است .سوم؛ و قابل
توجهتر از همه ،عربستان زوال نظام سیاسی کنونی سوریه را فرصتی طالیی برای تضعیف ایران ،مهمترین
رقیب منطقهای خود ،میداند (ملهم از  .)Berti and Guzansky, 2012کمهزینهترین راه برای تداوم جنگ،
تحریک اسالمگرایان؛ همچون احرارالشام ،گروهی با  25هزار مبارز است که علیه نظام سیاسی کنونی سوریه
مبارزه میکند(.)Peek, March 7, 2016

9ـ ترکیه :حکومت ترکیه پس از ناآرامیهای داخلی در سوریه ،زبان به انتقاد از بشار اسد گشود .رجب
طیپ اردوغان ،اعالم نمود که برای مردمان سوریه ،پذیرش دیکتاتوری که رهبر کشتار بیش از  805هزار نفر
بوده است ،غیرممکن است .ترکیه از مهمترین کشورهای حامی مخالفان سوری است و میزبان بیش از  2میلیون
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آوارهی این کشور است .این کشور سیاست خود را بر عدم اعمال نظارت و کنترل عبورومرور جنگجویان
شورشی ،محمولههای سالح و پناهندگان قرار داده و نیز کنترلی بر جهادیهای خارجی مایل به پیوستن به
داعش قرار نداده است .این کشور به ائتالف آمریکایی اجازه استفاده از پایگاههای نظامی و هوایی را برای
حمله به داعش در سال  2500در سوریه داده است و از منتقدان حمایت نیروهای ائتالف از مبارزان کرد سوری
است ( .)BBC, 30 October 2015ترکیه و عربستان در سال  ،2506سوریه را به مداخلهی نظامی تهدید
کردند .انگیزه ترکیه روشن است :آنکار به شدت دربارهی افزایش قدرت کردها در شمال شرقی سوریه نگران
است .این مساله به دور از مخالفت غریزی ترکیه با هرگونه منطقهی خودمختار برای کردها نیست .مخالفت
ترکیه از این انگیزه نشات میگیرد که سازمان کردهای سوریه ،یعنی یگانهای مدافع خلق ،روابط نزدیکی با
حزب کارگران کردستان یعنی پکک در ترکیه دارد ،که یک گروه کردی در درون ترکیه است و بهلحاظ
بینالمللی همچون سازمانی تروریستی شناسایی شده است .پس باید به شکل مقایسهای گفت؛ انگیزهی اصلی
ترکیه برای مداخله در سوریه ،از امنیت داخلی آن نشات میگیرد ،حال آنکه برای عربستان باید به دنبال انگیزهی
امنیت منطقهای در مداخلهاش در سوریه بود (.)Purcell, March 1, 2016
ب) عوامل فرامنطقهای تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه
5ـ دولتهای فرامنطقهای بزرگ و مداخله در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

5ـ5ـ آمریکا :ایاالت متحده ،رئیسجمهور اسد را به ارتکاب جنایات گسترده متهم نموده و اعالم کرده
است که اسد باید برود .در گام نخست ایاالت متحده در آوریل  ،2500تحریمهایی را علیه حکومت بشار اسد
تحمیل نمود و در جوالی نیز هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجهی وقت ،اعالم کرد که بشار اسد مشروعیت
خود را از دست داده است ( .)Wilson, August 18, 2011این کشور بهتدریج مراودات اقتصادی خود را با
سوریه قطع نمود و روابط رسمی دو کشور به پایینترین سطح رسید .با تشدید بحران در سوریه ،حمایتهای
نظامی ایاالت متحده از مخالفان سوری با اختصاص سالحهایی به ارزش  00میلیون دالر وارد مرحلهی جدیدی
شد ( .)Schmitt, June 21, 2012در سال  ،2508ایاالت متحده و انگلیس طرح آموزش نیروهای سکوالر و
میانهرو سوری را در اردن به راه انداختند ،برنامهی ایاالت متحده برای آموزش  0هزار معارض سوری برای
جنگ با داعش در عرصهی زمینی نیز چندان موفق نبود ( .)Julian and Nick, 2013پس از این تحوالت
آمریکا با مذاکرات توافقی بر سر پایان جنگ و ایجاد یک دولت انتقالی موافق نمود .اما این کشور از ابتدای
سپتامبر  ،2504حمالت هوایی را علیه داعش و دیگر گروههای جهادی در سوریه را بهعنوان بخشی از ائتالف
بینالمللی علیه گروههای جهادی انجام داده است.)BBC , 30 October 2015( .

با شروع مداخلهی نظامی روسیه در سوریه در سال  ،2500باراک اوباما به حمایت از نیروهای داخلی
سوریه ،گروههای کردی را که شامل  20هزار جنگجو بودند و اعراب مخالف نظام سیاسی سوریه را که 0
هزار نفر بودند ،در قالب نیروهای سوریهی دموکراتیک مورد حمایت قرار داد .برنامهی آموزش و تجهیز
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مخالفان اسد در سوریه توسط سیای آمریکا در حال تداوم است .این کشور در سال  2500صدها هزار سالح
سبک را برای مخالفان تدراک دید ( .)Starr, Labott and Acosta, October 5, 2015اکنون امید آمریکا به
نیروهای کرد و سوریهی دموکراتیک است که در آخرین عملیات نظامی خود شهر منبج را به کنترل درآوردهاند.
5ـ4ـ روسیه :سه دلیل میتوان برای حمایت روسیه از بشار اسد ،از همان ابتدای شروع بحران این کشور
برشمرد :نخست ؛ مسکو از همان ابتدا بر این باور بود که واشنگتن و متحدان اروپایی آن نسبت به آنچه در
سوریه میگذرد ،دچار بدفهمی شدهاند .مسکو نگران است که سقوط بشار اسد زمینه را برای خیزش یک رژیم
رادیکالیست اسالمی سنی که نهتنها ضد غرب است ،بلکه ضد روسی نیز خواهد بود ،فراهم نماید .مسکو برای
تایید دیدگاه خود ،سه کشور افغانستان ،عراق و لیبی را که با رهبری آمریکا حکومت آنها ساقط شد ،مثال
میزند .دوم؛ مسکو نمیتواند به درکی از منافع دولت اوباما و حتی دولت یحتمل جمهوریخواه آتی این کشور
نسبت به تغییر دولت در سوریه برسد .از دید آنها اگر واشنگتن بر برانداختن بشار اسد جدی است ،آن باید
ائتالفی شکل دهد که ارادهی این کار را با یا بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد .سوم؛ مسکو
بر این باور است که انگیزهی برانداختن دولت قانونی اسد ،در اصل از عربستان سعودی و قطر سرچشمه
میگیرد؛ چراکه دیدگاه روسیه نسبت به حمایت عربستان سعودی از اسالمگرایان رادیکال در چچن و قفقاز و
دیگر مناطق ،مسبوق به سابقه است .از دید مسکو چنین برداشت میشود که عربستان درصدد است تا از
وضعیت تحوالت فعلی در جهان عرب بهنفع امیال ژئوپلیتیکی خود در حمایت از سلفیها در مصر و لیبی و
فشار بر شیعیان در بحرین و نیز تغییر حکومت علوی ایرانگرای سوریه و جایگزینی آن با یک رژیم سنی
حامی سعودی استفاده نماید (.)Katz, Apr 03, 2012
اما با این اوصاف ،مداخلهی نظامی روسیه در بحران سوریه ،یک الیهی پیچیدهی دیگر را بر این منازعهی
چندسطحی افزود .این مداخله محاسبات بسیاری از بازیگران داخلی و منطقهای را تغییر داد و انگیزهی بیشتری
را برای رفتن به سمت یک فرایند سیاسی به آن داد ( .)Abboud, 2015روسیه یکی از مهمترین حامیان
بینالمللی اسد و از عوامل اصلی بقای او است که به معنای حفظ منافع روسیه در سوریه نیز هست .این کشور
به مقابله و بلوکهنمودن قطعنامههای شورای امنیت علیه اسد پرداخته و همچنان در حال ارسال سالح برای
اسد است .در سپتامبر  ،2500روسیه حمالت هوایی خود علیه شورشیان را آغاز نمود و اعالم کرد که همهی
تروریستها و داعش را هدف قرار میدهد .رئیسجمهور پوتین ،بر این باور است که تنها راهحل سیاسی باعث
پایان این منازعه خواهد بود ( .)BBC, 30 October 2015گفتوگوها میان آمریکا و روسیه بر سر سوریه در
سال  2506نیز درحال پیگیری بوده و بینتیجه مانده است.
4ـ عوامل امت محور تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه

در بخش شاخصهای کالن برای درک شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه ،شاخص کلیدی
دیگر ،دربرگیرندهی عوامل امتمحور است که به دو صورت ایجابی و سلبی قابل تحلیل است .عوامل ایجابی
024

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

اگرچه به عنوان نیروهایی نظامی و خارج از دستگاه رسمی دولت و ارتش کشور شکلگرفته ،اما برای جبران
ضعفهای ارتش و کمک به آن و تحکیم موقعیت دولت شکل گرفتهاند .عوامل سلبی نیز نیروهای شبهنظامی
چندملیتی هستند که دولت سوریه را به چالش کشیده و در تالشاند تا با توسعهی ارضی خود و عقبراندن
دولت مرکزی ،زمینه را برای فروپاشی و تجزیهی این کشور و ایجاد دولت اسالمی سلفی فراهم نمایند.
4ـ5ـ عوامل سلبی تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه

از آغاز اعتراضات سوریه در سال  ،2500که از شهر درعا آغاز شد ،شاهد شکلگیری نیروهای شبهتظامی
مختلفی در این کشور بودهایم ،که گاهی اوقات تعداد آنها تا  0555گروه تخمین زده میشود .تدارک وضعیت
دسترسی آزاد به سالح ،باعث شد تا هر گروهی زمینهی ایجاد یک میلیشای نظامی را مهیا ببیند .تخمینزده
میشود که حدود  855هزار جنگجوی ضد اسد در سوریه حضور دارند که شامل نیروهای چندملیتی میشوند،
این گروهها در یک جبههی واحد مبارزه نمیکنند و اتحاد در میان آنها بسیار شکننده و متغیر است .در کنار
گروههای اسالمگرای افراطی ،اپوزیسیونی متشکل از نیروهای میانهرو ،سکوالر و گروههای کردی نیز حضور
دارند 52 .جناح از این نیروها در سال  ،2504در جبههی ضد اسد تحت حمایت آمریکا و عربستان قرار گرفتند.
این شورا ،اتحادی میان اعضای ارتش آزاد سوریه 0است که از  2502بوسیلهی عبداالله البشیر 2هدایت میشود.
این نیرو مشتمل از  05هزار نفر است که بیشتر آنها تجربهی نظامیگری در ارتش اسد را داشتهاند ( Ezrow,

.)October 2, 2015
گروههای اسالمگرایی در سوریه وجود دارد که با شورای فرماندهی انقالبی سوریه 8متحد هستند و به
القاعده یا دولت اسالمی وابسته نیستند .آنها به وسیلهی غرب نیز خطرناک قلمداد نمیشوند .در میان مهمترین
آنها ،جناح اسالمی است که در نوامبر  2508تشکیل شد .حدود  45تا  55هزار جنگجو داشته اما با ظهور
داعش متحمل خسارتهای سنگینی شد .این گروه مدعی است که بهشکل محدود در اتحاد با دیکر گروههای
اپوزیسیون فعالیت میکند و از عربستان سعودی حمایت دریافت میکند (.)Ezrow, October 2, 2015

النصره ،در آگوست  2500در عراق ،زمانی که رهبر دولت اسالمی ،ابوبکر البغدادی یک شاخهی سوری از
القاعده را در آگوست  2500ایجاد نمود ،آغاز به فعالیت کرد .نیروهای النصره ،خصوصا گروههای مهاجم آن،
بسیار موفق و آموزشدیده هستند .تا زمانی که به عنوان یک نیروی ارتش آزاد سوریه فعالیت میکرد ،از
حمایت غرب برخوردار بود ،تا این که در دسامبر  2502مشخص شد که دارای روابط نزدیک با القاعده است
( .)Ezrow, October 2, 2015این نیرو در سال  ،2506به جبههی فتح الشام 4تغییر نام داده و روابط خود را
به شکلی مصلحتی با القاعده قطع نمود تا بتواند برای ایجاد دولت اسالمی در سوریه مبارزه نماید ( the

1

. Free Syrian Army
. Abdul-Ilah al-Bashir
3
. Syrian Revolutionary Command Council
4
. Jabhat Fatah al-Sham
2
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 .)guardian, 28 July 2016این نیرو در حال حاضر قدرت چشمگیری در سوریه دارد و در مبارزه با مخالفان
سکوالر و اسد و داعش ،بسیار موفق عمل میکند.
آخرین و مخوفترین گروه سلبی در سوریه ،دولت اسالمی یا همان داعش است ،که زمینهیابی ظهور این
نیرو و تحلیل شکلگیری آن نیازمند بازگشت به یک عقبهی تاریخی در عراق پس از  2558است« .پس از
کشتهشدن زرقاوی (رهبر القاعدهی عراق) ،به دست نیروهای آمریکایی در ژوئن  ،2556رهبران القاعده از نو،
گروه خود را مانند همپیمان ،با نام دولت اسالمی عراق ،جمع کردند .دولت اسالمی عراق در سال  2505دو
تن از معروفترین رهبران خود را از دست داد ،به شدت ضعیف شد ،اما از بین نرفت .با عقبنشینی آمریکا
در سال  ،2500از نو به رهبری ابراهیم عواد ابراهیم البدری السامرایی (معروف به ابوبکر البغدادی) کار خود
را از سر گرفت» (کەتزمەن و هاوکاران .)64 :0894 ،البغدادی در یک خانواده سلفیمشرب به دنیا آمده بود.
البغدادی یکی از موسسین سپاه اهل سنت و جماعت بود و با تشکیل انجمن شورای مجاهدین به آن پیوست.
با وجود فشارهای وارده و بهکارگیری نیروهای صحوات علیه این گروههای جهادی ،البغدادی با شعار دفاع از
اهل سنت سوریه ،وارد این کشور شد .البغدادی در سوریه یکی از موسسین جبههی النصره بود .وی زمانی که
در عراق بود ،گروه دولت اسالمی عراق را تأسیس کرد ،اما در سال  ،2502نام این گروه را به دولت اسالمی
عراق و شام تغییر داد و از جبهۀ النصره خواست انحالل خود را اعالم کرده و با داعش ادغام شود (ئهبوبهکر
عهلی« .)25 -26 :2500 ،در آغاز سال  ،2508این گروه در یک ماه چندین حملهی مرگبار را در داخل عراق
انجام داد .چگونگی و چرایی پیوندهای میان دولت اسالمی عراق با رهبران القاعده از سال  2556به بعد
نامشخص است .در آوریل  ،2508ابوبکر بغدادی ،میل خود را در جهت جمع کردن نیروهایش در عراق و
سوریه (همراه با گروه النصره) ،ذیل نام دولت اسالمی در عراق و شام ،اعالم نمود .النصره و رهبران القاعده با
تاکید بر این امر که کشمکشها میان سنیهای تندرو در منطقه در حال افزایش است ،این همپیمانی را رد
نمودند» (کەتزمەن و هاوکاران« .)60 :0894 ،با این وجود در نهایت در جوالی  2504خالفت اعالم شد و به

نام "دولت اسالمی" تغییر یافت» (.)Todenhofer, 2015: 7

باید گفت؛ داعش گروه تندروی اسالمی سنی تروریستی و چند ملیتی است(کەتزمەن و هاوکاران:0894 ،

 ،)68که از سال  2508به یک عنوان جهانی تبدیل شده که اقلیم کردستان ،عراق ،سوریه ،منطقه و حتا تمام
جهان را به خود مشغول کرده است .داعش به عنوان خونینترین ماحصلِ جریان سلفیت جهادی ،نتیجهی
واقعی شکست دولت و وضعیت بحرانی ،قبیلهگرایی ،بستهبودن افقهای راهحل سیاسی و عمیقتر شدن بحرانها
بوده و در واقع ،داعش پدیده ای سیاسی ،نظامی ،مذهبی ،ایدئولوژیک و اجتماعی محسوب میشود .مجموعهای
از ویژگیهای متضاد فکری ،سیاسی و اجتماعی در این گروه ،سازمان یافته است .بعد از  2504/6/05و سقوط
موصل و بعدها ،اشغال  80درصد از خاک عراق توسط این سازمان ،وضعیتی ویژه به وجود آمد (ئهبوبهکر
عهلی5 :2500 ،ـ  .)3در طی چند ماه ،دولت اسالمی مناطقی گسترده از غرب سوریه و شرق عراق را به کنترل
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خود درآورد ،که جعیتی بالغ بر  05میلیون نفر را در سال  2504شامل میشود .در جوالی همین سال این
گروه جهادی ،شهر موصل را به کنترل خود درآورد و به سمت بغداد در عراق روانه شد و تنها چند ماه بعد
تهدید خود را متوجه شهر کردنشین اربیل نمود .با قدرت نمایی و حمالت ائتالف بینالمللی این نیرو در
سوریه  05تا  25درصد از سرزمینهای تحت کنترل خود را از دست داد (.)BBC, 3 August 2016
4ـ4ـ عوامل ایجابی تاثیرگذار بر شکلگیری و ماندگاری بحران ژئوپلیتیکی سوریه

نیروهای اصلی شبهنظامی حامی اسد در سوریه را که بیرون از دستگاه نظامی اصلی دولت شکل گرفتهاند،
را در این بخش از نظر خواهیم گذراند .با تشدید بحران سوریه ،از همان ابتدا شاهد شکلگیری نیروهای نظامی
و شبهنظامی هستیم که به حمایت از دولت اسد تشکیل شدهاند .یکی از نیروهای حامی اسد ،شبهنظامیان

"شبیحه "0هستند .این نیروها شامل چند هزار نیرور وفادار به اسد یا اعضای فرقهای علوی هستند .پدیدهی
شبیحه صرفا یک نیروی شبهنظامی علوی نیست ،اما این نیرو یک بسیج مردمی اصیل از اقلیتهای سوری
حامی دولت قانونی اسد را نمایندگی میکند .از ابتدای  ،2500حکومت شروع به استفاده از پول و خدمات
برای خرید وفاداری جوانان بیکار کرد و به آنها سالح و ماشین داد تا وفاداری آنها و خانوادههایشان را داشته
باشد .این نیرو شامل بسیاری از خانوادههای ارتشی ،بعثیهای معتقد ،اجتماعات مذهبی اقلیت ،برخی قبایل
سنی عرب و دیگر نیروهای منتفع از وابستگی به اسد است (.)Lund, March 02, 2015

عالوه بر این ،خصوصا پس از  ،2508شاهد افزایش جنگجویان خارجی شیعهی تحت آموزش و حمایت
ایران در سوریه هستیم .نظامیان حزباهلل 2لبنان از معروفترین و احتماال مهمترین این گروههاست اما آن تنها
نیرو نیست.جریانهای نظامی عراقی نیز جنگجویان خود را به سوریه گسیل میدارند که شامل سازمان بدر
است که برخی نیروهای نظامی چون عصائب اهل الحق و دیگر گروههای نظامی است ( Lund, March 02,

.)2015
برخی دیگر از این گروهها شامل:
نیروهای دفاع ملی :8این نیرو بوسیلهی تغییر نشان ،بازسازی ،و ادغام کمیتههای محلی مردمی و دیگر
گروههای نظامی حامی اسد از سال  2502ایجاد شده است .بسیاری از گزارشهای حاکی از آن است که این
نیروها توسط ایران ایجاد و آموزش داده میشوند که شامل؛ علویها و گروههای مسیحیها در منطقهی حمص
است .گردانهای بعث :2تنها نیروی شبهنظامی منفک از نیروهای دفاع ملی است که بهنظر میرسد دارای
سازمانی واقعی در سطح ملی است .این نیروی بعثی به عنوان یک شاخهی نظامی حزب حاکم سوریه
سازماندهی شد .گردانهای بعثی بوسیلهی ریاست حلبی پیشین حزب هالل هالل ،0ایجاد شد ،که معاون فعلی
1

. SHABIHA

2

. Hezbollah
. National Defense Forces
4
. The Baath Battalions
5
. Hilal Hilal
3
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حزب بعث است .این گروه در حلب بسیار نیرومند است ،حال آنکه شاخههایی از آن در دمشق ،الذقیه،
طرسوس ،حسکه و دیگر مناطق تشکیل شد .بریگاد بیتالمقدس :0در حال حاضر یکی از اصلیترین نیروهای
نظامی حامی حکومت در منطقهی حلب در کنار گردانهای بعث است .بریگاد بیتالمقدس از طریق سازماندهی
مجدد نیروهای پشتیبان فلسطینی از کمپ پناهندگان نیرب 2در شمالغربی سوریه تشکیل شد .آنها به نیروهای
پیشرو در حلب بدل شدهاند .مقاومت سوریه :8در شمال الذقیه ،یک ترک تبعیدی معروف به علی کیالی ،یک
نیروی شبهنظامی کوچک به نام مقاومت سوریه را سازماندهی نمود ،که یک مبارزهی رسانهای فعال را به راه
انداخته است .حزب ملیگرای اجتماعی سوریه :4در منطقهای حمص و دیگرجاها ،شاخهای کوچک و شبه
فاشیستی است که در لبنان و سوریه فعال است ،با هدف حمایت از دولت اسد ،خود را در مناطق مسیحینشین
سازماندهی نموده است ( .)Lund, March 02, 2015این نیروها در تالشاند تا اسد و نیروهای ارتش را
تقویت نموده ،زمینه را برای بقای رژیم و تضعیف مخالفان سوری و رادیکالهای اسالمی فراهم نموده و بتوانند
مواضع خود را در بخشهای مختلف سوریه ،با حمایت هوایی ارتش این کشور و روسیه تقویت نمایند.
.7نتیجهگیری
در جمعبندی ،میتوان چنین استدالل کرد که منطقه غرب آسیا و بهویژه سوریه بر اساس مدل تبیینی مور
بحث در این نوشتار ،مستعدترین نواحی جهان در زمینه وقوع و ماندگاری بحرانهای ژئوپلیتیکی به شمار
میآیند ،چراکه هیچ منطقه و دولتی در جهان تا این اندازه از حیث دولتسازی با چالشهای قوامبخش مواجه
نبوده است و تا این اندازه آماج مداخلههای فرامنطقهای قرار نگرفته است .از سوی دیگر ،عمالً و واقعاً هیچگونه
تالش ملی ،منطقهای و بینالمللی برای رفع یا حداقل مهار بحرانهای ژئوپلیتیکی در این منطقه و بهویژه در
سوریه انجام نگرفته است .از اینرو بهنظر میرسد بحرانهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا نه تنها ماندگار خواهند
بود بلکه به علت انباشتگی چالشهای آن ،چهبسا ممکن است به بیرون منطقه نیز تسری یابند .در این راستا،
پیشبینی میشود گسترش افقی بحرانهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا به بحرانهای اجتماعی از قبیل بحران آوارگان
محدود نخواهد ماند .تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع این سناریو همانا مهندسی معکوس در زمینه
عادیسازی نظام دولت در این منطقه بر پایه زدودن چالشهای قوامبخش و مجالبخش از آن خواهد بود.

1

. The Jerusalem Brigade
. Neirab
. The Syrian Resistance
4
. The Syrian Social Nationalist Party
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بررسی توسعه انسانی در کشورهای اسالمی و مقایسه آن با سایر کشورها
قدرت طاهری ،مدیر کل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های کالن مرکز آمار ایران
معصومه صفری ،دبیر دبیرستانهای تهران

چکیده
توسعه فرایندی چند بعدی است که جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه را متاثر ساخته ،رفاه
و پیشرفت را برای جامعه به ارمغان می آورد .دانشمندان و صاحب نظران علوم مختلف همواره ضرورت دستیابی جوامع
مختلف به توسعه را امری ضروری می دانند .برای ایجاد رفاه و پیشرفت در جوامع انسانی بایستی عالوه بر شاخص
های اقتصادی به شاخص های اجتماعی نیز توجه داشت ،موضوعی که در توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه انسانی در واقع مفهوم توسعه فراتر از تاکید صرف به مقوله رشد اقتصادی مورد تاکید می باشد و جنبه های
دیگری از کیفیت زندگی بشر ،مالک و معیار توسعه قرار می گیرد .توسعه انسانی معیاری برای سنجش سطح توسعه
یافتگی و قابلیت ها و توانمندی انسانها است که بواسطه این قابلیت ها دامنه انتخاب بشر گسترش می یابد .ارتقای این
شاخص می تواند توانمندی ها و قابلیت بشر را برای رویارویی با چالش های فزاینده بشر در عرصه های اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی را فراهم سازد .باتوجه به اهمیت توسعه انسانی ،بر اساس گزارش توسعه انسانی
سازمان ملل ،شاخص توسعه انسانی و مولفه های آن برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و سایر کشورها
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

 -5مقدمه:
توسعه از نظر صاحب نظران علوم اقتصادی و اجتماعی ،بهمعنای ارتقا پیوسته جامعه و نظم اجتماعی
بهسوی زندگی بهتر یا انسانیتر است .0اقتصاددانان رشد اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نظر می گرفتند .تجربه کشورها طی چند دهه گذشته نشان داده که اگر
چه رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست .براین اساس یکی
از روشهای تعیین سطح توسعه یافتگی کشورها شاخص درآمد سرانه آنها است .منظور از درآمد سرانه نسبت
تولید ناخالص داخلی هر کشور به جمعیت آن کشور است ،مدتها تنها معیار توسعه یافتگی شاخص درآمد
 1تودارو ،مایکل؛ توسعه اقتصادى در جهان سوم ،ترجمه غالمعلى فرجادى ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه ، 1339 ،ج ،1ص23
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سرانه بود .اما با انتقادهای درستی که به این شاخص شد ،صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی شاخص توسعه
انسانی0را معرفی کردند .به عقیده این صاحبنظران هرچند رشد اقتصادی ابزار مهمی در توسعه انسانی است اما
توسعه فقط وابسته به رشد و سطح درآمد نیست .سرانجام پس از یک قرن حاکمیت صنعت ،تجارت و افزایش
میزان شهر نشینی ،در اواخر قرن بیستم نیاز به وجود یک سیستم و روش هماهنگ و منطبق با طبیعت و
نظامهای اجتماعی احساس شد .محیط زیست در کشورهای پیشرفته و همچنین در حال توسعه مورد توجه
قرار گرفت  ،سازمانهای مردم نهاد تشکیل گردیدند ،شاخص های اجتماعی در کانون توجه سازمانهای بین
المللی قرار گرفته ،شناخت و ارتقا بیش از پیش آنها مورد توجه قرار گرفت .تحوالت قرن اخیر که زندگی
جهانیان را متاثر ساخته کشورهای اسالمی را به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه جهانی را در بر می گیرد.
امروزه بیش از  28درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند(بیشتر از یک میلیارد و ششصد و
هفتاد و هشت میلیون نفر) ،کشورهای اسالمی دارای قابلیتهای اقتصادی قابل توجه و از طرفی با توجه به
تحوالتی که در جهان اسالم در حال رخ دادن است و نیز با توجه به ظرفیت و پتانسیل های زیادی که در درون
کشورهای اسالمی وجود دارد آنها می توانند با عنوان رکنی تاثیر گذار منشا اثرگذاری عظیمی برای امت اسالمی
باشند .با توجه به آنچه در رابطه با توسعه انسانی گفته شد ،در این مقاله شاخص توسعه انسانی براساس آخرین
گزارش منتشر شده توسط برنامه عمران سازمان ملل ،برای تمامی کشورها با رویکرد کشورهای اسالمی بررسی
می کنیم.
تعریف مسئله:
برای دستیابی به توسعه ،تالش های بسیار علمی و سیاستگذاری در این رابطه صورت گرفته است  .نظریه
پردازان همواره بدنبال آن بوده اند که نظریه یا الگوی معتبری برای تبیین علل و عوامل توسعه یافته و عرضه
نمایند بگونه ای که از یک سو واقعیت های موجود را بخوبی تبیین کرده و از سوی دیگر به کشورها و جوامعی
که خواهان توسعه اند ،کمک نماید تا بستر توسعه را در کشور خود فراهم آورند .الگوهای توسعه ابتدا به
انباشت سرمایه فیزیکی تأکید و توجه خاص داشتند ،اما طی چند دهه اخیر سرمایه گذاری انسانی و
توانمندسازی مردم به عنوان اولویت اصلی در نظر شده است .در یک چارچوب علت و معلولی ،می توان
اذعان نمود که برای تحقق توسعه ،این الگوها همواره علل جدیدی را شناسایی و به عوامل مورد تأکید الگوهای
قبلی اضافه کرده اند .با این حال ،شاهد هستیم که تحقق توسعه کماکان برای بسیاری از جوامع در حال توسعه
به عنوان یک هدف عالی پیگیری می شود.
1

- Human Development Indicator
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طی نیم قرن گذشته تالش های قابل توجهی برای تبیین رسیدن به توسعه انجام شده است .اما هنوز
بسیاری از کشورها (بویژه کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته) ،خواستار دستیابی به توسعه هستند .
در دهه های قبل برخی عالمان اقتصادی رشد اقتصادی را به عنوان یکی از بهترین شاخص های رشد و
توسعه اقتصادی کشورها در نظر می گرفتند .تجربه کشورها در طی چند دهه گذشته نشان داده که اگر چه
رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست.
برای توضیح اینکه چرا رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند رفاه کامل را برای همه شهروندان یک کشور
فراهم آورد ،صاحب نظران این حوزه دالیل مختلفی را ذکر کرده اند ،که مهمترین آنها عبارتند از :
 -0دولت ها ممکن است منافع حاصل از رشد اقتصادی و در آمد سرانه باالتر را صرف بهبود رفاه
شهروندان نکنند ،بلکه برای تقویت قدرت سیاسی خود صرف هزینه های نظامی و یا پروژه های پرهزینه کنند.
 -2دول تها ممکن است با سرکوب کردن میل به مصرف منابع تحصیل شده از رشد اقتصادی را صرف
سرمایه گذاریهای آینده نمایند به گونه ای که افزایش مصرف در دورههای بعد امکان پذیر شود که در این
صورت نسل حال از سطح رفاه پائین تری برخوردار خواهند شد.
 -8حتی اگر میانگین در آمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف در آمدی بسیار محتمل
خواهد بود که آنانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند
و سهم گروههای فقر بسیار کمتر از گروههای دیگر افزایش یابد.
ناکافی بودن شاخص در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد
دانان شاخصهایی را در نظر بگیرند که عالوه بر متغیرهای اقتصادی ،متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز شامل
شوند.یکی از مهمترین این شاخص ها "شاخص توسعه انسانی" است.
هدف توسعه ،ایجاد محیط مساعد برای بهرهمندشدن انسانها از زندگی سالم و سازنده است .اما هدف
اصلی توسعه انسانی که گزارش شاخص توسعه انسانی توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد بیش از  25سال
گذشته تدوین و منتشر می شود ،تأکید بر این مسأله اساسی است که موضوع توسعه در اصل انسان است .از
آنجا که این شاخص هر ساله توسط برنامه عمران سازمان ملل برای همه کشورهای عضو ( 039کشور) منتشر
می شود ،بطور ویژه شاخص مذکور برای کشورهای اسالمی مورد بررسی و سطح بندی شده است.
اعضای سازمان کنفرانس اسالمی:
 05کشور جهان در سه گروه آسیایی ،عرب و افریقایی در سازمان کنفرانس اسالمی حضور دارند ،این
کشورها عبارتند از  )0 :جمهوری آذربایجان  )2افغانستان  )8اندونزی  )4ایران  ) 0پاکستان  ) 6ترکمنستان
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 ) 5تاجیکستان  ) 3قزاقستان  ) 9بنگالدش  ) 05ترکیه  ) 00مالزی  ) 02برونئی دارالسالم  ) 08اوگاندا
 ) 04بورکینافاسو  ) 00بنین  ) 06چاد  ) 05گابن  ) 03گامبیا  ) 09کومور  ) 25سنگال  ) 20سیرالئون
 ) 22گینه  ) 28گینه بیسائو  ) 24کامرون  ) 20مالی  )26موزامبیک  ) 25نیجر  ) 23نیجریه  ) 29اردن 85
) الجزایر  ) 80امارات متحده عربی  ) 82بحرین  ) 88تونس  ) 84جیبوتی  ) 80سودان  ) 86سوریه ) 85
سومالی  ) 83عراق  ) 89عربستان سعودی  ) 45عمان  ) 40فلسطین  ) 42قطر  ) 48کویت  ) 44لبنان ) 40
لیبی  )46مراکش  ) 45مصر )43موریتانی  ) 49یمن  ) 05آلبانی  ) 00سورینام  ) 02توگو  ) 08ازبکستان 04
) عربستان سعودی  ) 00قرقیزستان  ) 06جمهوری گویان  ) 05ساحل عاج .
الزم به ذکر است که کشور آلبانی تنها کشور اروپایی است که در سال  0998به سازمان همکاری (
کنفرانس ) اسالمی ملحق شد  .سورینام از قاره آمریکا نیز در سال  0996به سازمان کنفرانس اسالمی پیوسته
است .
روش تحقیق:
الزم بیاد آوری است از آنجاکه هدف مقاله مقایسه شاخص توسعه بین کشورهای عضو همکاری های
اسالمی و دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد ،بنابراین از این به بعد در همه جای مقاله از دیگر
کشورها با عنوان سایر کشورها یاد می شود.
نحوه محاسبه شاخص توسعه انسانی
در سال  2505برنامه توسعه سازمان ملل متحد تغییرهای را در محاسبه شاخص توسعه انسانی داده است
که به موجب این تغییرها ،شاخص کلی «باسوادی» جای خود را به «متوسط سالهای تحصیل» داده است و
«نرخ ناخالص ورود به آموزش» نیز با «سالهای مورد انتظار تحصیل» جایگزین شده است .از آن مهمتر
جایگزین کردن درآمد ناخالص ملی ( )GNIبه جای تولید ناخالص داخلی ( )GDPاست که با روند روزافزون
جهانیشدن اقتصادها همخوانی دارد .درآمد ناخالص ملی،ارزش مجموع کاالهای تولیدی و خدمات نهایی ،که
توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان میکند .درحالی که کل
ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده ،توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (ساالنه
یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی مینامند و این ،یعنی واحدها یا افرادی که متعلق به سایر کشورها (مثالً
کشور ب) هستند ،وقتی در خاک یک کشور (مثالً کشورالف) تولیدی انجام بدهند آن تولید جزء تولید ناخالص
داخلی کشور الف حساب شده و همچنین در محاسبه تولید ناخالص ملی کشور ب هم محسوب میشود .با
گسترده شدن فعالیت شرکتهای بین المللی و خارجی ،ممکن است بخش فزایندهای از آن در نهایت از قلمرو
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مرزهای یک کشور خارج شود .تغییر اساسی دیگر استفاده از میانگین هندسی به جای میانگین حسابی برای
یک کاسه کردن نهایی شاخصها است .میانگین هندسی باعث میشود که جنس متفاوت هر شاخص با دیگری
در محاسبهها لحاظ شده و حاصل نهایی نیز دارای پرش کمتری باشد.آخرین تغییر مربوط به ماکزیمم و مینیمم
شاخصها است که مقادیر جدید در جدول  0نشان داده شدهاند .مقادیر حداکثر براساس بیشترین مقدار
شاخصهای مشاهده شده در کشورها طی سالهای  0935تا  2504است .مقدار حداقل شاخص درآمد سرانه
براساس کمترین میزان آن که به کشور زیمبابوه در سال  2553مربوط میشود ،تعیین شده است ..مقادیر حداقل
سایر شاخصها براساس مقادیر طبیعی فرض شده است .براساس این فرمول محاسبه جدید شاخص توسعه
انسانی در سال  2504به شیوه زیر است:

𝟎𝟐𝑳𝑬−

𝟎𝟐 (𝑳𝑬𝑰) = 𝟖𝟒−شاخص امید به زندگی
𝟎√𝑴𝒀𝑺𝑰.𝑬𝒀𝑺𝑰−
𝟎𝟎.𝟗𝟓𝟏−

𝟎𝑴𝒀𝑺−

= )𝑰𝑬( شاخص آموزش

𝟎 (𝑴𝒀𝑺𝑰) = 𝟏𝟑.𝟎𝟕−شاخص متوسط سال های تحصیل

𝟎𝑬𝒀𝑺−

𝟎 (𝑬𝒀𝑺𝑰) = 𝟐𝟐.𝟐𝟐−شاخص سال های مورد انتظار تحصیل
)𝟑𝟔𝟏(𝒏𝑰(𝑮𝑵𝑰𝒑𝒄)−

)𝟕𝑰𝒏(𝟏𝟐𝟑𝟏𝟐𝟒)−𝑰𝒏(𝟓𝟖𝟎.

= )𝑰𝑰( شاخص درآمد سرانه

𝟑
𝑰𝑰  (𝑯𝑫𝑰) = √𝑳𝑬𝑰. 𝑬𝑰.شاخص توسعه انسانی

که در آنها منظور از  LEامید به زندگی E ،آموزش MYS ،متوسط سالهای تحصیل EYS ،سالهای
تحصیل مورد انتظار و  GNIpcسرانه درآمد ملی بر حسب قدرت برابری خرید است .برای برابری میانگین

شاخص توسعه انسانی و مولفه های آن در دو گروه کشورها از آزمون  tاستفاده شده است.

جدول :0حداقل و حداکثرهای ثابت برای اجزای شاخص توسعه انسانی
شاخص معرف

حداقل
49

امید به زندگی از بدو تولد

حداکثر
( 34کشور هنگ کنگ در )2504

متوسط سال های تحصیل

0/854

( 08/565کشور آلمان )2504

سال های مورد انتظار تحصیل

4/0

( 25/220کشور استرالیا )2504

سرانه تولید ناخالص داخلی (درآمد سرانه)

( 068زیمباوه سال( 028024 )2504قطر )2504

Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500

جدول ( :)4معیار تعیین سطح توسعه انسانی کشورها
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مقدار شاخص توسعه انسانی

سطح توسعه انسانی
بسیار زیاد

بیشتر از 5/3

زیاد

5/5 – 5/59

متوسط

5/00 – 5/69

کم

کمتر از 5/00

Source:United Nations Development Programme, Human Development Report,2015

ارزش شاخص توسعه نشان مىدهد که هر کشورى چه مقدار از مسیر خود را براى رسیدن به باالترین
سطح زندگی انسانى طى کرده است .در گزارش توسعه انسانی ،کشورها را بر اساس میزان شاخص توسعه
انسانی به گروههای کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد ،زیاد ،و کم تقسیم شده اند.
تحلیل یافتهها:
تعداد کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی  05کشور میباشند .به دلیل در دسترس نبودن اطالعات
مربوط به یکی از کشورهای اسالمی (سومالی) شاخص توسعه انسانی برای  06کشور محاسبه میشود .شاخص
توسعه انسانی برای  082کشور دیگر نیز محاسبه شده است .در یک مقایسه بین کشورها ،تعداد  6کشور اسالمی
و  48کشور از گروه سایر کشورها دارای سطح توسعه بسیار زیاد بودهاند .به عبارت دیگر  05/50درصد
کشورهای اسالمی دارای سطح توسعه بسیار زیاد و این شاخص برای سایر کشورها  82/03درصد بوده است.
(بیش از سه برابر) 20 .درصد کشورهای اسالمی دارای سطح توسعه انسانی زیاد و این درصد برای سایر
کشورها  80درصد بوده است .نسبت کشورهای مسلمان دارای سطح توسعه انسانی متوسط  82/04درصد و
این درصد برای سایر کشورها  25/5درصد بوده است .بخش قابل توجهی از کشورهای اسالمی دارای سطح
توسعه انسانی کم بودهاند ( 82/04درصد)
جدول  : 3کشورهای اسالمی و سایر کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آنها
شرح
بسیار زیاد

کشورهای اسالمی
درصد

تعداد

سایر کشورها
تعداد

کل
تعداد

درصد

درصد

6

10.71

43

32.58

49

26.06

زیاد

14

25.00

42

31.82

56

29.79

متوسط

18

32.14

36

27.27

54

28.72

کم

18

32.14

11

8.33

29

15.43

کل

56

100

132

100

188

100

086
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بطور کلی  26/56درصد کل کشورها دارای سطح توسعه انسانی بسیار زیاد و سطح توسعه انسانی 29/59
درصد نیز زیاد بوده است 00/48 .درصد کشورها دارای سطح توسعه انسانی کم بودهاند( .جدول )8
جدول: :4شاخص توسعه انسانی ،مولفه های آن و سطح توسعه یافتگی کشورهای اسالمی ،سال 2504
ردیف

کشور

مورد میانگین سال درآمد ناخالص
شاخص توسعه امید به زندگی سال
انسانی ( )HDIدر بدو تولد -انتظار تحصیل های تحصیل ملی ( )GNIرتبه
 سال سالسال
 مقدارسرانه  -دالر انسانی

توسعه

0
2
8

عربستان سعودی

53306
53305
53385

توسعه انسانی خیلی باال
0430
5333
0833
5332
0638
5438

333
930
335

52055
028024
02320

80
82
89

4

امارات متحده عربی

53380

5535

0838

930

65363

40

0

بحرین

53324

5636

0434

934

83099

40

6

کویت

53306

5434

0435

532

38960

43

0

عمان

53598

5633

0836

335

84303

02

2

قزاقستان

53533

6934

0035

0034

25365

06

8

مالزی

53559

5435

0235

0535

22562

62

4

لبنان

53569

5938

0833

539

06059

65

53566

5034

0030

332

00445

69

6

ترکیه

53560

5038

0430

536

03655

52

5

آذربایجان

53500

5533

0039

0032

06423

53

3

اردن

53543

5435

0830

939

00860

35

9

الجزایر

53586

5433

0435

536

08504

38

05

آلبانی

53588

5533

0033

938

994239

30

00

لیبی

53524

5036

0435

538

04900

94

برونئی دارالسالم
قطر

توسعه انسانی باال

0

ایران (جمهوری اسالمی)

02

تونس

53520

5433

0436

633

05454

96

08

سورینام

53504

5030

0235

535

00605

058

04

مالدیو

53556

5633

0835

033

02823

054

0

مصر

53695

5030

0830

636

05002

053

2

ترکمنستان

53633

6036

0533

939

08566

059

8

گابن

53634

6434

0230

533

06865

005

4

اندونزی

53634

6339

0835

536

9533

005

0

فلسطین

53655

5239

0835

339

4699

008

6

ازبکستان

53650

6334

0030

0539

0065

004

توسعه انسانی متوسط

085
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5

قرقیزستان

53600

5536

0230

0536

8544

025

3

عراق

53604

6934

0530

634

04558

020

9

گویان

53686

6634

0538

330

6022

024

05

مراکش

53623

5435

0036

434

6305

026

0534
638
030

2005
2523
8090

029
084
042

4366
0840

045
002
008

53624
53094
53055

0
2

پاکستان
نیجریه

53083
53004

0032
6934
0238
6936
0535
5036
توسعه انسانی پایین
533
6632
935
0233

00
02
08

435
039

8

کامرون

53002

0030

0534

635

2358

4

موریتانی

53056

6830

330

833

8065

006

0

کومور

53058

6838

0030

436

0406

009

6

یمن

53493

6833

932

236

8009

065

5

توگو

53434

0935

0232

430

0223

062

3

اوگاندا

53438

0330

933

034

0608

068

9

بنین

53435

0936

0030

838

0565

066

05

سودان

53459

6830

535

830

8359

065

00

جیبوتی

53455

6235

634

833

8256

063

02

سنگال

53466

6630

539

230

2033

055

08

افغانستان

53460

6534

938

832

0330

050

04

ساحل عاج

53462

0030

339

438

8050

052

00

گامبیا

53440

6532

333

233

0055

050

06

گینه بیسائو

53425

0032

935

233

0862

053

05

مالی

53409

0335

334

235

0038

059

03

موزامبیک

53406

0030

938

832

0028

035

09

سیرا لئون

53408

0539

336

830

0535

030

25

گینه

53400

0333

335

234

0596

032

20

بورکینافاسو

53452

0335

533

034

0090

038

22

چاد

53892

0036

534

039

2530

030

28

033
953
030
034
6034
53843
نیجر
Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500

تاجیکستان
جمهوری عربی سوریه
بنگالدش

براساس جدول شماره  4توسعه انسانی و مؤلفههای مربوط به آن برای کشورهای اسالمی در سال 2504
بیان شده است .همانطور که پیداست ،در بین کشورهای اسالمی ،کشورهای برونئی دارالسالم ،قطر و عربستان
سعودی با داشتن شاخص توسعه انسانی به ترتیب  5/305 ،5/306و  5/385در بین کشورهای اسالمی دارای
083
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توسعه انسانی بسیار زیاد بودهاند .از طرفی توسعه انسانی کشورهای نیجر ،چاد و بورکینافاسو از بین کشورهای
اسالمی کمترین مقدار داشته است.
در سال  2504میانگین شاخص توسعه انسانی مربوط به کشورهای اسالمی  ،5/606بیشترین و کمترین
مقدار این شاخص به ترتیب برابر  5/306و  5/843بوده است ،دامنه تغییرات شاخص فوق  5/055بوده که،
دامنه تغییرات خیلی نزدیک به میانگین بوده است ،و این نشان میدهد که فاصله قابل توجهی بین بیشترین و
کمترین مقدار این شاخص در بین کشورهای اسالمی وجود داشته است.
امید به زندگی یکی از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی میباشد ،این شاخص در جوامعی که از وضعیت
مطلوب بهداشتی برخوردار هستند ،مقدار باالیی دارد.
مقدار این شاخص در کشورهای لبنان ،برونئی دارالسالم و قطر بیشتر از  53سال بوده است .کشورهای
نیجر ،چاد و ساحل عاج و سیرالئون دارای امید به زندگی کمتر از  00سال بودهاند.
بیشترین و کمترین تعداد آن به ترتیب برابر  59/8و  05/9سال بوده به طوری که دامنه تغییرات23/4 ،
محاسبه شده است.
به عبارت دیگر بین کشورهایی که دارای باالترین و پایینترین امید به زندگی در بین کشورهای اسالمی
بودهاند.
فاصله قابل توجهی وجود داشته است ( 23/4سال)
سالهای مورد انتظار تحصیل یکی دیگر از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی میباشد ،در یک جامعه که
دارای وضعیت اقتصادی ،اجتماعی مطلوبی باشد ،انتظار میرود که تعداد سالهای تحصیل جمعیت  6ساله و
بیشتر آن جامعه باال باشد.
میانگین تعداد سالهای مورد انتظار تحصیل در کشورهای مسلمان  00/29سال بوده است .به طوریکه
این شاخص در نیمی از کشورهای اسالمی باالتر از میانگین بوده و از طرفی بیشترین و کمترین تعداد سالهای
مورد انتظار تحصیل در بین کشورهای مسلمان به ترتیب  06/25و  0/42سال بوده است.
یکی دیگر از مؤلفههای محاسبه شاخص توسعه انسانی میانگین سال های تحصیل میباشد ،بیشترین و
کمترین مقدار این شاخص در بین کشورهای اسالمی  00/42و  0/85سال بوده است ،مقایسه میانگین این
شاخص ( 6/80سال) و دامنه تغییرات آن ( 05/50سال) نشان میدهد که کشورهای اسالمی از نظر میانگین
سالهای تحصیل دارای وضعیت مناسبی نیستند.
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قبل از مطرح شدن شاخص توسعه انسانی ،پیشرفت کشورها را با محصول ناخالص داخلی (درآمد سرانه)
آنها اندازهگیری میباشد .با گذشت زمان و تعریف شاخص توسعه انسانی درآمد سرانه ناخالص ملی به عنوان
یکی از مؤلفههای شاخص توسعه انسانی تعریف شده است .در بین کشورهای اسالمی کشورهای قطر ،کویت،
برونئی دارالسالم و امارات متحده عربی ،بیشترین درآمد سرانه ناخالص ملی داشتهاند .درآمد سرانه ناخالص
ملی کشورهای نیجر ،گینه ،موزامبیک ،توگو نیز کمترین بوده است ،بیشترین درآمد سرانه ناخالص مربوط به
کشور قطر با  028024دالر و کمترین نیز مربوط به کشور نیجر به  953دالر بوده است.
میانگین این شاخص برای کشورهای اسالمی  04093دالر ،دامنه تغییرات  022206دالر بوده است ،مقایسه
دامنه تغییرات و میانگین تفاوت زیاد بین درآمد سرانه کشورهای اسالمی را نشان میدهد.
جدول  :0روند شاخص توسعه انسانی کشورهای اسالمی2504-0995 ،
سال /کشور

0995

0
2
8
4
0
6

برونئی دارالسالم
قطر

بحرین
کویت

53532
53504
53695
53526
53546
53500

0
2
8
4
0
6
5
3
9
05
00
02
08
04

عمان
قزاقستان
مالزی
لبنان
ایران(جمهوری اسالمی)
ترکیه
آذربایجان
اردن
الجزایر
آلبانی
لیبی
تونس
سورینام
مالدیو

..
53695
53640
..
53065
53056
..
53628
53054
53624
53659
53065
..
..

0
2
8
4
0

مصر
ترکمنستان
گابن
اندونزی
فلسطین

53046
..
53625
53080
..

ردیف

عربستان سعودی
امارات متحده عربی

2500 2505 2555
توسعه انسانی خیلی باال

53345
53340
53306
53329
53305
53302

53348
53309
53344
53359
53350
53544
53323
53595
53309
53594
53359
53354
توسعه انسانی باال
53598
53590
..
53552
53566
53659
53552
53569
53528
53560
53506
..
53500
53548
53660
53500
53583
53608
53542
53540
53645
53548
53548
53550
53585
53520
53645
53523
53522
53606
53500
53506
53580
53500
53504
53604
53559
53555
..
53695
53638
53658
توسعه انسانی متوسط
53632
53630
53622
53650
53666
..
53663
53668
53682
53650
53660
53656
53650
53655
..

045

2504

2502

2508

53302
53343
53326
53380
53309
53300

53302
53349
53386
53388
53320
53306

53306
53305
53385
53380
53324
53306

53598
53553
53554
53560
53564
53506
53540
53546
53582
53529
53540
53509
53500
53690

53592
53530
53555
53563
53564
53509
53549
53543
53584
53582
53583
53525
53508
53558

53598
53533
53559
53569
53566
53560
53500
53543
53586
53588
53524
53520
53504
53556

53633
53655
53658
53653
53630

53639
53632
53659
53630
53659

53695
53633
53634
53634
53655
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53660
53689
53643
53685
53620
53602
53680
53009

53663
53640
53604
53629
53628
53605
53628
53068

53652
53602
53605
53684
53626
53620
53653
53065

53650
53600
53604
53686
53623
53624
53094
53055

53600
53094
..
6
ازبکستان
53684
53098
53600
5
قرقیزستان
53640
53656
53052
3
عراق
53624
53652
53042
9
گویان
53600
53023
53405
05
مراکش
53653
53080
53606
00
تاجیکستان
53689
53036
جمهوری عربی سوریه 53008
02
53046
53463
53836
08
بنگالدش
توسعه انسانی پایین
53083 53086
53082
53025
53022
53444
53899
0
پاکستان
53004 53005
53050
53499
53498
..
..
2
نیجریه
53002 53055
53050
53496
53436
53485
53448
8
کامرون
53056 53054
53493
53439
53433
53442
53858
4
موریتانی
53058 53050
53499
53498
53433
..
..
0
کومور
53493 53493
53496
53490
53496
53440
53455
6
یمن
53434 53458
53455
53463
53409
53426
53454
5
توگو
53438 53453
53456
53458
53458
53898
53853
3
اوگاندا
53435 53455
53450
53458
53463
53892
53844
9
بنین
53459 53455
53456
53466
53460
53455
53880
05
سودان
53455 53463
53460
53462
53408
53860
..
00
جیبوتی
53466 53468
53460
53403
53406
53835
53865
02
سنگال
53460 53464
53468
53406
53443
53884
53295
08
افغانستان
53462 53403
53402
53440
53444
53893
53839
04
ساحل عاج
53440 53442
53445
53485
53440
53834
53885
00
گامبیا
53425 53403
53405
53405
53408
..
..
06
گینه بیسائو
53409 53406
53404
53400
53459
53808
53288
05
مالی
53406 53408
53453
53450
53450
53855
53203
03
موزامبیک
53408 53453
53895
53894
53833
53299
53262
09
سیرا لئون
53400 53400
53459
53899
53833
53828
..
25
گینه
53452 53896
53898
53830
53853
..
..
20
بورکینافاسو
53892 53833
53836
53832
53850
53882
..
22
خرده کاغذ
53843 53840
53842
53888
53826
53205
53204
28
نیجر
Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500

با استفاده از مطالعه روند شاخص ها از کاهش یا افزایش آنها در طول زمان آگاهی الزم به دست میآید.
برای شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان نیز ،روند این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است ،بطوریکه
مقدار شاخص توسعه انسانی کشور برونئی دارلسالم که رتبه اول در بین کشورهای مسلمان داشته است ،از
 5/532در سال  0995به  5/309در سال  2555رسیده است .مقدار شاخص توسعه انسانی مربوط به این کشور
با افزایش قابل توجهی در سال  2505به  5/348رسیده است .روند این شاخص همچنان افزایشی بوده بطوریکه
در سال  2504به  5/306رسیده است .بطوریکه براساس تعریف جدید (از سطح توسعه انسانی) ،کشور در
040
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سال  0995دارای توسعه انسانی با سطح زیاد و در سال  2555به بعد با پیشرفت هایی که در این کشور در
راستای مؤلفههای توسعه انسانی انجام گرفته ،کشور به توسعه انسانی بسیار زیاد نائل شده است .توسعه انسانی
در جمهوری اسالمی ایران در سال  5/065 ،0995بوده و در سال  2505این شاخص ارتقاء قابل توجهی یافته
و به  5/660رسیده است .افزایش شاخص توسعه انسانی در جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه یافته بطوریکه
در سال  2504به  5/566رسیده است .به عبارت دیگر شاخص توسعه انسانی جمهوری اسالمی طی دوره مورد
بررسی از سطح متوسط به سطح زیاد ارقتاء یافته است جدول( 28 .)0کشور از کشورهای عضو همکاری
اسالمی دارای توسعه انسانی با سطح کم بودهاند .بررسی روند مورد نظر برای این کشورها حکایت از میزان
افزایش ناچیز در شاخص توسعه انسانی دارد .بطوریکه میتوان گفت این کشورها از نظر اقتصادی وضعیت
مناسبی نداشته و دو مؤلفهای دیگر شاخص توسعه انسانی یعنی آموزش و بهداشت چندان مناسب نبوده که
نهایتاً منجر به پایین بودن سطح توسعه انسانی در این کشورها شده است.
جدول :6مقایسه وژگی های شاخص توسعه انسانی و مولفه های آن در کشورهای اسالمی و سایر کشورها ،سال 2504
مورد میانگین سال درآمد ناخالص
شاخص توسعه امید به زندگی سال
انسانی ( )HDIدر بدو تولد -انتظار تحصیل های تحصیل  -ملی ( )GNIسرانه
 دالرسال
 سالسال
 -مقدار

شرح

کشورهای اسالمی

سایر کشورها

میانگین

53606

6532

0038

638

04093

انحراف معیار

53043

330

236

239

28502

ماکزیمم

53306

5938

0638

0034

028024

مینیمم

53843

0539

034

034

953

دامنه تغییرات

53055

2334

0539

0535

022206

ضریب تغیرات

243052

0235

2830

4035

003

تعداد

06

06

06

06

06

میانگین

53520

5233

0836

339

03545

انحراف معیار

53046

335

235

239

06632

ماکزیمم

53944

3435

2532

0830

59300

مینیمم

53805

4935

430

234

030

دامنه تغییرات

53094

8035

0630

0535

59255

ضریب تغیرات

253004

0035

2535

8238

92

تعداد

082

082

082

082

082
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جدول  :5روند شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسالمی و سایر کشورها2504-0995 ،

شرح

کشورهای
اسالمی

سایر کشورها

میانگین
انحراف معیار
ماکزیمم
مینیمم
دامنه تغییرات
ضریب تغیرات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ماکزیمم
مینیمم
دامنه تغییرات
ضریب تغیرات
تعداد

0995

2555

2508 2502 2500 2505

2504

53050
53064
53532
53204
53063
82348
06
53682
53000
53360
53244
53622
283396
082

53044
53068
53309
53205
53062
85350
06
535
532
539
538
536
2436
082

53604
53049
53302
53840
53053
24385
06
53522
53045
53942
53843
53090
25380
082

53606
53043
53306
53843
53055
24305
06
53520
53046
53944
53805
53094
25300
082

53658
53000
53344
53826
53003
20356
06
535
530
539
534
536
2539
082

53655
53049
53345
53888
53004
24364
06
535
530
539
534
536
2536
082

53600
53005
53302
53842
53005
24343
06
53525
53045
53942
53858
53055
25344
082

ماخذ :محاسبات پژوهشگر

برای مقایسه شاخصها در دو جامعه مختلف معموالً از ویژگیهای آنها استفاده میشود ،میانگین شناخته
شدهترین پارامتری است که براساس آن می توان یک شاخص (متغیر) را در دو جامعه مختلف با هم مقایسه
کرد .از آنجا که در این مقاله شاخص توسعه انسانی و مؤلفههای آن برای کشورهای اسالمی و سایر کشورها
محاسبه شده است ،بنابراین برای آگاهی از وضعیت شاخصهای مذکور در دو جامعه مورد مطالعه ،پارامترهای
چون میانگین ،انحراف معیار ،ماکزیمم ،مینیمم و ضریب تغییرات شاخصها محاسبه شده که با مطالعه و بررسی
آنها میتوان در رابطه با شاخص توسعه انسانی در دو جامعه مورد مطالعه اظهار نظر نمود.
میانگین شاخص توسعه انسانی در کشورهای مسلمان و سایر کشورها به ترتیب  5/606و  5/520بوده
است .بنابراین میتوان گفت که شاخص توسعه انسانی در سایر کشورها وضعیت بهتری داشته است .اما اگر
بخواهیم با اطمینان بیشتری در این رابطه اظهار نظر کنیم باید برای برابری (اختالف) بین میانگین دو جامعه
مورد مطالعه آزمون آماری مناسبی انجام داد و نهایتاً اظهار نظر کرد.
امید به زندگی در بدو تولد به عنوان یکی از مؤلفههای توسعه انسانی در کشورهای اسالمی دارای میانگین
 65/2سال بوده است ،مقدار امید به زندگی در سایر کشورها 52/3 ،سال گزارش شده است .سالهای مورد
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انتظار تحصیل در کشورهای اسالمی و سایر کشورها به ترتیب  00/8و  08/6سال بوده است ،میانگین سالهای
تحصیل در کشورهای اسالمی و سایر کشورها به ترتیب برابر  6/8و  3/9سال بوده است.
مقدار میانگین درآمد سرانه ناخالص ملی نیز در کشورهای اسالمی  4093دالر و در سایر کشورها 03545
دالر بوده که تفاوت قابل توجهی در دو رقم مذکور وجودداشته است.
بیشترین و کمترین مقدار درآمد سرانه در بین کشورهای اسالمی به ترتیب برابر  02824و  953دالر
گزارش شده ،و عدد فوق در مورد سایر کشورها  59300و  030دالر گزارش شده است .در رابطه با درآمد
سرانه ناخالص ملی کشورهای اسالمی از نابرابری بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بودهاند( .دارای
دامنه تغییرات بیشتری بودهاند .جدول )4
با بررسی روند پارامترهای یک شاخص در رابطه با تغییرات آن بهتر میتوان اظهار نظر نمود.
از آنجا که میانگین شاخص توسعه انسانی در سالهای  0995تا  2504مورد بررسی قرار گرفته است ،در
رابطه با چگونگی افزایش مقدار این شاخص در دو گروه کشورهای مورد مطالعه می توان اظهار نظر نمود.
میانگین شاخص توسعه انسانی کشورهای اسالمی در دوره مذکور از  5/050به  5/606رسیده است ،در
صورتیکه مقدار شاخص توسعه انسانی سایر کشورها از  5/682به  5/520افزایش یافته است.
نکته قابل توجه اینکه شاخص توسعه انسانی سایر کشورها در ابتدای دوره از مقدار این شاخص در انتهای
دوره کشورهای اسالمی بیشتر بوده است.
ماکزیمم شاخص مذکور در انتهای دو دوره برای هر دو گروه کشورها حاکی از این دارد برخی کشورهای
دو گروه دارای توسعه انسانی با سطح بسیار زیاد بودهاند (جدول )6
آزمون برابری میانگین شاخص توسعه انسانی:
برای برابری میانگین شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورها از آزمون  tاستفاده شده است ،مقدار
 t = 4/65با درجه آزادی  052و سطح معنی داری صفر محاسبه شده است ،بنابراین برابری میانگین شاخص
توسعه انسانی در دو گروه کشورها ،پذیرفته نمیشود .به عبارت دیگر شاخص توسعه انسانی در سایر کشورها
از کشورهای اسالمی به طور معنیداری بیشتر است.
مقدار  t =4/895محاسبه شده برای آزمون برابری میانگین امید به زندگی در بدو تولد در بین کشورهای
اسالمی و سایر کشورها ،نشان میدهد که فرض برابری میانگین امید به زندگی در بدو تولد بین دو گروه
کشورها پذیرفته نمیشود .برای برابری میانگین تعداد سالهای مورد انتظار تحصیل برای دو گروه کشورها،
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مقدار  t = 0/40با درجه آزادی  053و سطح معنیدار صفر محاسبه شده است ،به عبارت دیگر فرضیه صفر
مبنی بر برابری میانگین بین سالهای مورد انتظار در دو گروه مذکور پذیرفته نمیشود.
مقدار  tمحاسبه شده با فرض برابری میانگین سالهای تحصیل در دو گروه از کشورها ،برابر  0/650با
درجه آزادی  058و سطح معنی داری صفر بوده است ،براین اساس میتوان گفت بین میانگین سالهای تحصیل
در دو گروه کشورها ،اختالف معنیداری وجود داشته است.
برای برابری میانگین درآمد سرانه ملی ناخالص از آزمون  tاستفاده شده است که مقدار  tبرابر 0/502
بادرجه آزادی  30و سطح معنی داری  5/804محاسبه شده است ،با توجه به سطح معنیداری به دست آمده،
فرض برابری میانگین درآمد سرانه ناخالص ملی دو گروه کشورها پذیرفته میشود .به عبارت دیگر میانگین
درآمد سرانه دو گروه کشورها تقریباً برابر بوده است .براین اساس می توان گفت دو شاخص آموزشی و
بهداشتی ،نقش عمده ای در افزایش شاخص توسعه انسانی سایر کشورها نسبت به کشورهای اسالمی داشتهاند.
نتیجه گیری:
امروزه صاحب نظران علوم انسانی بر این باور هستند که انسان محور رشد و توسعه است .به عبارت
دیگر انسان عاملی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی است.
از طرفی تجربه کشورها نشان داده است که گر چه رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود زندگی افراد
جامعه است ولی شرط کافی نیست .مهمترین دالیل این ادعا عبارتند از:
الف) ممکن است منافع حاصل از رشد اقتصادی و درآمد سرانه باالتر صرف بهبود رفاه شهروندان نشود.
ب) دولت ها ممکن است با سرکوب میل به مصرف ،منابع را صرف سرمایه گذاری های آینده کنند .در
این صورت نسل حال از سطح رفاه پایین تری برخوردار خواهد شد .
پ) حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف درآمدی ،ممکن است
کسانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند و سهم گروه
های فقیر بسیار کمتر از سایر گر وه ها افزایش یابد .نظریه های نوین رشد برآنند که رشد و توسعه اقتصادی
نمی توانند بدون توسعه منابع انسانی به مسیری مطلوب برسند.
با توجه به مواردی که بر شمرده شد و برای تعیین صحیح درجه توسعه یافتگی به معنای واقعی آن،
شاخص توسعه انسانی مطرح شد ،صاحب نظرانی (آمارتیاسن 0و محبوب الحق ) 2عالوه بر شاخص اقتصادی،
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برای پیشرفت جامعه شاخص های اجتماعی ( تحصیالت و بهداشت) را مطرح نمودند که از ترکیب آنها
شاخص توسعه انسانی درست شد.
صاحب نظران هدف از نیل به توسعه انسانی را ایجاد محیطی توانمندساز برای مردم در جهت برخورداری
از زندگی طوالنی تر ،سالم تر و خالق تر می دانند بنابراین بهبود در سطوح توسعه انسانی باعث باال بردن
عملکرد رشد اقتصادی می شود و توسعه انسانی ،پیش نیاز رشد پایدار بلندمدت است.
براساس رده بندی سال ،2504کشورهای که شاخص توسعه انسانی آنها باالتر از  5/3است به کشورهایی
با توسعهی بسیار زیاد نامیده می شوند .در سال  6 ،2504کشوراز کشورهای عضو همکاری اسالمی و 48
کشور از سایر کشورها و بطور کلی  49کشور در این دسته قرار گرفته اند.
کشورهایی که شاخص توسعه انسانی آنها بین  5/5تا  5/59بوده ،کشورهای با توسعه انسانی زیاد هستند.
04کشورها عضو هماری های اسالمی و به طورکلی  06کشور جهای در این دسته قرار گرفته اند ،جمهوری
اسالمی ایران نیز درارای توسعه انسانی زیاد بوده است.
کشورهای با شاخص توسعه انسانی بین  5/00تا  ،5/69کشورهای با توسعه انسانی متوسط هستند.
تعداد 03کشور عضو همکاری های اسالمی در این دسته قرار داشته اند ،تعداد  86کشور از سایر کشورها نیز
دارای توسعه انسانی متوسط بوده اند.
به کشورهایی که شاخص توسعه انسانی آنها کمتر از  5/00باشد کشورهای با توسعه انسانی پایین گفته
می شود 03 .کشور عضو همکاری های اسالمی و  00کشور از سایر کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی
کم بوده اند.
با توجه به اینکه شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص درآمد سرانه ناخالص ملی ،شاخص های
آموزشی و بهداشتی می باشد و از طرفی براساس آزمون برابری میانگین که به عمل آمد ،کشورهای عضو
همکاری اسالمی برای ارتقا توسعه انسانی باید به دو مولفه آموزش و بهداشت توجه ویژه نمایند زیرا دسترسی
آنها به آموزش و بهداشت چندان مناسب نیست و همین عامل باعث شده است که میزان توسعه انسانی آنها به
مراتب پایین تر از سایر کشورها باشد.
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رویکرد ایران در قبال بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا،
امتمحوری یا ملیگرایی
محسن عابدیدرچه ،5دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
علیرضا براتی ،دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
سیدمهدی نبوی ،دانشجوی دکترای مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهران

چکیده
پس از شکلگیری بحران ژئوپلیتیکی در منطقۀ غرب آسیا ،بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بر اساس منافع خود
جهتگیریهای متفاوتی را در رابطه با بحرانهای سیاسی و دولتمردان آنها داشتند .در این میان اتحاد بازیگران منطقهای
همچون عربستان ،ترکیه ،رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای عربی با بازیگران فرامنطقهای غربی به سرکردگی
آمریکا بر سر تشکیل و حمایت از گروهکهای تروریستی -تکفیری سبب ایجاد تحوالت خشونتباری در این منطقه
شده است .این مقاله ضمن پرداختن به رویکرد ایران در قبال بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا به بررسی دو رویکرد عمدة
امتمحوری و ملیگرایی میپردازد.
فرضیۀ تحقیق این است که اساساً رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران ژئوپلیتکی ناشی از وجود
گروهکهای تروریستی ،رژیم صهیونیستی ،و حامیان غربی -عربی آنها در منطقه غرب آسیا ضمن امتسازی منطقهای
تقویت موقعیت خود به عنوان یکی از شاخصههای منافع ملی میباشد .در همین راستا به روش توصیفی -تحلیلی به
تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات موجود در زمینه تحوالت و بحرانهای موجود در منطقه پرداخته شده است .این
تجزیه و تحلیل نشان میدهد ایران با هدف امتسازی منطقهای در پی ارتقاء جایگاه قدرت منطقهای خود در رابطه با
رهبری این روند و جریان میباشد.

واژگان کلیدی :امت ،ملت ،امت واحده ،بحران ژئوپلیتیکی ،غرب آسیا

 -5مبانی نظری
امت :از لحاظ لغوی ،مفهوم «امت» صرفاً مفهومی عقیدتی است که از ریشۀ «ام ،یؤمّ» هم وزن «قصد،
یقصُد» میباشد(راغباصفهانی0454 ،ق ،ج .)36 :0اطالق اُمّ بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه
1. Email: abedi834@yahoo.com
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نیازمندیهای خود یا به جهت احساس آرامش ،او را قصد میکند .در واژة «اُمّ» ،حالت زایندگی که در واژة
«والده» وجود دارد نیست؛ بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودنمادر ،نسبت به فرزند مطرح است .بر این
اساس« ،امت» ،به مجموعهای از انسانها اطالق میگردد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم جمع نموده
باشد(طباطبایی0894 ،ق ،ج .)052 :4عالمه در تفسیر المیزان در ذیل آیۀ «کان الناس امه واحده» با اشاره به
معنای مختلف امت این گونه شرح میدهد « :اصل این کلمه از اُم به فتح همزه به معنای قصد است و لذا به
گروهی از مردمان گفته نمیشود ،بلکه به جمعیتی گفته میشود که دارای قصد واحدی بوده و به واسطۀ آن با
یکدیگر مربوط و متحد شده باشند و به همین مناسبت بر یک فرد انسان و سایر معانی اطالق میشود .در هر
حال ظاهر آیه داللت بر این مسکند که دورانی بر بشر گذشته که افراد با یکدیگر متحد و متفق بودند و ساده
و بی سروصدا زندگی میکردند نه در امور زندگی با یکدیگر نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دینی و در هر
صورت ،واژة امت در تفسیری قانونگرایانه به گروهی از مردم اشاره دارد که به وسیلۀ عقیده و عمل مذهبی با
یکدیگر متحد شدهاند(طباطبایی ،0805 ،سورة مومن .)0 :از نظر برخی از متفکرین اسالمی واژة امت در معنایی
نزدیک به ملت (شعب) نیز به کار میرود .طبعاً در این کاربرد مقصور از امت گروه بزرگی از مردم است که
دارای زبان یکسان با دین واحد و یا سرزمین جغرافیایی یکسانی هستند(ابراهیمی .)058 :0859 ،قاضی معتقد
است« :برای تشکیل جامعه متشکل سیاسی ،امروزه دست کم سه عامل ملت ،سرزمین و قدرت سیاسی واجب
است .در اسالم بهجای مفهوم ملت که بر اشتراکات نژادی ،تاریخی ،فرهنگی و روانی استوار است ،نظریۀ امت
وجود دارد که جنبۀ عقیدتی صرف دارد و از این جهت از معنای ملت متمایز است .مرز بین امتها ،مرزهای
جغرافیایی و طبیعی نیست ،بلکه مرز عقیدة دینی است .هر کس به یگانگی اهلل و نبوت محمد

(صلیاهلل علیه و آله

وسلم) اعتقاد داشته و بر شریعت قرآن و سنت گردن نهد ،جزء اعضای امت اسالمی محسوب میشود .از عناصر
نژاد ،قبیله ،طایفه ،زبان ،رنگ پوست و امثال این گونه عوارض ،در آن اثری نیست( ».قاضی)045 :0859 ،
زارعی به نقل از آیت اهلل صدر در تعریف امت مینویسد« :امت یعنی وجود جمعی مردم ،نه این یا آن فرد ...
یعنی گروهی که بین افرادش روابط و پیوندها براساس مجموعهای از افکار و آرمانها و مبانی وجود دارد و
این پیوندهای مشترک آنها را در برخی از نیروها و استعدادها به هم مربوط میسازد .این جامعهای است که
قرآن تعبیر به امت کرده است» (زارعی.)000 :0892 ،
«ملت» و «ملیت» پدیدههای سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با «سرزمین» واقعیت مییابند و از این
روی ،در حالی که مباحثی سیاسی هستند ،جنبهای کامالً جغرافیایی به خود میگیرند(مجتهدزاده.)63 :0892 ،
ملت به افرادی اطالق میشود که مقیم سرزمین مشترک بوده و بر اساس ویژگیها ،عالیق و تجارب مشترک
049
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به هم پیوسته و نسبت به هم احساس همبستگی میکنند .ویژگیهای مشترک ،عالیق و تجارب مشترک،
احساس یگانگی و همبستگی از شرایط تشکیل ملت است .ملتها بر اساس یک یا چند ویژگی مشترک نظیر
تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،دین ،نژاد ،قومیت ،آرمان سیاسی و سرزمین و یا زیستگاه مشترک پدید میآیند(حافظنیا،
 .)034 :0859زارعی به نقل از عالم مینویسد« :بیشتر متفکران بر این عقیدهاند که ملت پدیدهای جغرافیایی،
تاریخی ،جامعهشناسی و ترکیبی است از گروههای نژادی و خویشاوندی ،زبانی و عوامل عینی گوناگون (مانند
سرزمین ،زبان ،دین و  )...که پس ازفروپاشی جوامع بردهداری و فئودالی ،در دورة جدید( )0492 -0539و
بهویژه پس از قرارداد وستفالیا ( )0643پدیدار شده است .نوعی جمع و توافق عمومی هم وجود دارد که ملت
جناعتی وابسته به سرزمین ،جدا از گروه نژادی ،قبیلهای یا دینی مردم است( ».زارعی« )09 :0892 ،ملتها»
همانند دیگر پدیدهها ،سازمانها و ساختارهای اجتماعی ،تنها اشغالکنندة «سرزمین» نیستند ،بلکه مدعی
همخوانی با مکان جغرافیایی ویژهای هستند .آنان با حاکمیت حکومت در این دارایی سرزمین شریکاند و از
این مشارکت است که «حکومت ملی» پدیدار میآید( .)Anerson, 1986با این حال ،پدیدار آمدن «ملت» به
مفهوم علمی کنونی به دوران نزدیک به عصر مدرنیزم مربوط است(مجتهدزاده.)50 :0892 ،
مفهومی که برای تشریح و تحلیل قلمرو کشورها و سرزمینهای جهان اسالم بهکار برده میشود و جهان
اسالم را یک وطن اعتقادی و ایمانی میشناسد ،مفهوم داراالسالم (قلمرو امت اسالمی) است .زارعی به نقل
از زنجانی مینویسد« :داراالسالم به سرزمینهایی گفته میشود که در آنها احکام اسالم جاری و نافذ باشد.
شهید اول دربارة داراالسالم مینویسد« :منظور از داراالسالم سرزمینی است که در آن احکام اسالم جاری و
نافذ باشد و در آن مکان هیچ کافری زندگی نمیکند ،مگر اینکه تحت پیمان دولت اسالمی باشد .و دارالکفر
سرزمینی است که احکام کفار در آن حاکم و نافذ باشد و هیچ مسلمانی در آن اقامت ندارد ،مگر اینکه پیمان
آشتی و صلح با کفار بسته باشد .به هر حال نظریه امت در جهان اسالم در بسیاری موارد مبتنی بر داراالسالم
و بر سرزمینی با جمعیت مسلمانان بیشتر نسبت به جمعیت غیرمسلمان آن بستگی دارد(زارعی.)052 :0892 ،
با توجه به این حقیقت که «ملت» مفهومی نوین است که در گسترة شایان توجهی برجای مفهوم کهن «امت»
نشسته است ،جای دقت دارد که مفهوم جدید با مفهوم امت دقیقاً همخوانی و هماهنگی دارد .از دو جنبه با
مفهوم امت تفاوت دارد :نخست اینکه «ملت» وابسته به سرزمینی مشخص است ،یعنی مفهومی «درون مرزی»
دارد؛ حال آنکه «امت» مفهومی فرامرزی است .دوم اینکه «امت» پدیدهای است ناشی از جمع آمدن مردمان بر
گرد یک باور دینی ویژه که جنبهای «فرامرزی» دارد .فراتر ،در حالی که امت ناشی از یک عامل فرهنگی-
محیطی (دین) است ،ملت پدیدهای حاصل پیوند چند عامل فرهنگی و محیطی است(مجتهدزاده.)69 :0892 ،
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پس از بیداری اسالمی و در پی جنبشهای مردمی و تحوالت جدید پس از سالهای  0895در غرب آسیا
و شمال آفریقا بسیاری از نظامهای سیاسی و نظم منطقهای در حال دگرگونی و تحول میباشد .در تونس و
مصر روند مسالمتآمیزی از انتقال قدرت آغاز شد و به تدریج با اصالح نظام سیاسی و روند نوینی از
دولتسازی ،قدرت از انقالبیون به نخبگان و گروههای سیاسی جدید منتقل گردید .با این تفاوت که در مصر
پس از کودتای نظامی السیسی با حمایت آلسعود و غرب و برکناری مُرسی به عنوان نماینده حزب اخوان
المسلمین این جنبش دچار انحراف و سرکوب شد .در لیبی تغییر رژیم با جنگ داخلی و مداخلۀ نظامی غرب
به خصوص فرانسه انجام شد .در بحرین قیام مردمی با مداخله نظامی آلسعود در حمایت از آلخلیفه مورد
سرکوب قرار گرفته و شیخعلی سلمان گرفتار زندان و شیخ عیسی قاسم با سلب تابعیت از بحرین مواجه
گردیدند،
اهمیت پرداختن به چنین موضوعی از آنجا نشأت میگیرد پس از ناکامی آمریکا در کشور عراق و تقویت
جبهۀ مقاومت ،مقدمات امتسازی منطقهای با بیداری اسالمی و خیزشهای منطقهای در حال شکل گرفتن
بود که اردوگاه عربی -غربی با پیادهنظام خود ،یعنی گروهکهای تکفیری -تروریستی با حضور در کشورهای
عراق و سوریه پس از جریان بیداری اسالمی که از طرف غربیها به بهار عربی تعبیر شد ،سعی در انحراف
افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری و ادامۀ فعالیتهای جبهۀ مقاومت شدند.
 -4روش تحقیق
سوال تحقیق این است که اساساً رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران ژئوپلیتکی ناشی از وجود
گروهکهای تروریستی ،رژیم صهیونیستی ،و حامیان عربی -غربی آنها در منطقه غرب آسیا امت محوری
است یا ملیگرایی؟
این تحقیق به روش توصیفی -تحلیلی به مطالعه و بررسی رویکرد و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در
قبال بحران ژئوپلیتکی ناشی از وجود گروهکهای تروریستی ،رژیم صهیونیستی ،و حامیان عربی -غربی آنها
در منطقه غرب آسیا میباشد .گردآوری اطالعات این تحقیق به روش کتابخانهای میباشد.
 -9اطالعات و دادهها
افراطگرایی و بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا

امروزه امت اسالمی از لحاظ جغرافیای سیاسی بهطرز بیسابقهای از هم جدا و بندبند شده است و با حملۀ
بیامان و چالشهای پیشبینی نشدة سکوالریسم مدرن روبرو شده است .البته سکوالریسم مدرن یهودیت و
مسیحیت در غرب را نیز به چالش گرفته ،اما دست کم میتوان گفت از بافت خود آن جامعه برخواسته است،
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در حالی که این چالش از بیرون بر امت اسالمی تحمیل میشود و نیروهای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی بیبدیلی
از آن حمایت میکند(نصر .)090 :0836 ،منطقۀ ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک غرب آسیا و شمال آفریقا همواره
یکی از بحرانیترین مناطق جهان بوده و تحوالت درون این منطقه همواره معادالت را بهطور جدی تحت تأثیر
قرار داده است .تحوالت سوریه از جمله تحوالتی است که روند آْن میتواند بهطور جدی تقابل استراتژیک
جمهوری اسالمی ایران را با دو رقیب استراتژیکش در منطقه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی ،تحت تأثیر
جدی قرا دهد( .)Joffe, May 2012: 2رشد افراطگرایی در انواع مختلف آن به خصوص افراطگرایی سنی
و گروههای تروریستی با گسترش ناامنی و بیثباتی و تشدید بحرانهای منطقهای رابطۀ مستقیم دارد.
افراطگرایان سنی که از دهۀ  0995در غرب آسیا و شمال آفریقا رشد یافته و در یک دهه گذشته در قالب
القاعده فعالیتهای خود را در کشورهای منطقه ادامه دادهاند(اسدی .)058 :0890 ،رفته رفته جای خود به
گروههای دیگر همچون داعش و جبهۀ النصره دادهاند .یکی از جریانهایی که در سالهای اخیر و به ویژه پس
از تحوالت خیزش عربی نقش بسزایی در سیاستةای منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریقا ایفا کرده است و هر
روز بر دامنۀ گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده میشود ،جریانهای تکفیری -تروریستی است .تازهترین
تحوالت گروههای تکفیری -تروریستی به رویدادهای موسوم به «خیزش عربی» باز میگردد که نمونههای بارز
آن در غالب «دولت اسالمی عراق» یا «خالفت اسالمی» معروف به «داعش» در عراق و «جبهه النصره» در
سوریه نمود یافتهاند(عبدخدائی و تبریزی.)005 :0894 ،
 -2اندیشۀ امتمحوری در اسالم
واژة امت نخستین بار از طریق قرن کتاب آسمانی مسلمانان که تجلی اساسی اسالم ،حقوق و فقه ،اخالق
و جهانبینی کلی آن است ،وارد ادبیات علمی جهان اسالم شد .نخستین وظیفۀ پیامبر ساختن جامعهای واحد
بر اساس ارزش های توحیدی بود که قرآن ،پیروان خود را به آن امر کرده بود .به لحاظ جغرافیای سیاسی،
اسالم سرزمینی بود که بین دو امپراطوری بزرگ زمان خویش ،ایران و روم شرقی (بیزانس) قرار داشت .بنابراین
پیامبر به خوبی واقف بود که جزیرهالعرب در صورتی میتوانست به حیات سیاسی و فرهنگی خود ادامه دهد
که به این وحدت و فرآیند امت سازی دست یابد و چنین نیز شد .پیش از هر چیز ،اسالم به اتحاد امت خود
تأکید میورزد هر چند بعد از چهل سال اول اول تاریخ اسالم ،شکافهای اقتصادی و سیاسی گوناگون پدید
آمد و اگر چه بعد از پایان یافتن خالفن امویان در شرق در قرن دوم هجری ،اتحاد سیاسی اسالم هرگز ایجاد
نگردید ،اما آرمان اتحاد امت در طول تاریخ اسالم به شدت وجود داشته و در دوران معاصر خود را در قالب
جنبشهای مختلف نشان داده است .نظریۀ امتمحوری در جهان اسالم بعد از الغای خالفت اسالمی در سال
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 0924و پس از آم فروپاشی امپراطور عثمانی ،اعتبار خود را نزد مسلمانان برای تقسیمبندی جهان به دو اردوگاه
داراالسالم و دارالحرب تا حدودی از دست داد ،اما با شکلگیریبرخی از حکومتهای اسالمی در دهۀ 0935
به بعد بار دیگر این رویکرد توسط اندیشمندان سنتگرای اسالمی احیا شد ،هرچند غالب دولتمردان اسالمی
نگرش غیردینی و منبعث از ارزشهای عرفی برآمده از نهادهای بینالمللی ،حقوق بینالملل و قراردادهای
متعارف و موجود بینالمللی را مبنای رفتار و عمل خویش قرار میدهند ،اما این شرایط دلیلی نمیشود که این
مفاهیم نزد مسلمانان ،بهخصوص اندیشمندان اسالمی و حتی برخی حاکمان ،مورد مطالعه ،بازنگری و بررسی
قرار نگیرد(زارعی .)003 -060 :0892 ،اندیشمندان اسالمی عوامل ایجاد یک امت واحد در جهان اسالم را که
ضامن حفظ و بقای وحدت باشند به صورت ذیل برمیشمارند:
توحید تمام یکتاپرستان را در یک رابطه متحد میکند ،بهطوری که تمام موحدان به واسطۀ قبول بندگی
خدا در جمیع حقوق و تعهدات با هم برابرند و او حاکم علیاالطاق مسلمانان است .در درجۀ اول وجه مشترک
و مالک پیوند دهندة آحاد امت اسالمی ایمان به وحدانیت خداوندی است که چون روحی حیاتبخش در
کالبد امت اسالمی است.
قرآن پیوسته رسالت حضرت

محمد(صلیاهلل علیه و آله وسلم)

را به مسلمانان بازگو مینماید ،رسالتی که نقش

رهبری انسانها به سوی برابری و برادری و تفاهم اخالقی برعهده دارد( .نوربخش)25 :0852 ،
 -2تجزیه و تحلیل
الف) عدم تضاد ملت باوری با اندیشۀ امت محوری

آنچه در قرآن کریم در سورة حجرات آمده ،به ملیت و قومیت جداگانۀ گروههای انسانی زن و مرد به
صراحت تأکید کرده است« :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ
أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» ؛ ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم ،و شما را ملت ملت و
قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید .در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا
پرهیزگارترین شماست .بیتردید ،خداوند دانای آگاه است(قرآن کریم .)005 :49 ،تردیدی نیست که اصل ملت
و ملیت و همچنین هویتهای مختلف به واسطۀ قرار گرفتن در قبیلههای مختلف و متفاوت نه اینکه تعارض
و منافاتی با تعالیم اسالمی ندارد بلکه هماهنگی و انطباق کامل دارد و دلیل آن را قرآن کریم شناسایی متقابل
افراد انسان معرفی مینماید .منظور این که اگر انسانها در نژادها و اقوام مختلف خلق شده و با رنگ پوست
و زبان متفاوت در سرزمینهایی با فضای جغرافیایی متکثر ساکن شدهاند فقط به خاطر تنوع ویژگیها به منظور
سهولت در شناسایی افراد انسان از یکدیگر میباشد .نمیتوان گفت چون چنین اختالفهایی وجود دارد؛ دیگر
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ویژگیهای موجود مابین افراد بشر را بایستی نادیده گرفت .ویژگیهای همانند حس نوعدوستی ،دفاع از مظلوم
در برابر ظالم ،عالقه به حفظ هویت دینی و تاریخی انسانها ،وحدت گروههای دینی ،توجه و اتحاد حول
ارزشهای مشترک و  ...؛ که باعث نزدیکی قلوب انسانها بر مبنای اصول انسانی و اخالقی اسالمی به یکدیگر
شده و در نهایت منجر به شکلگیری امت واحدة اسالمی میباشد .از سوی دیگر ،ملیگرایی را میتوان با دو
تعریف بیان کرد :ابتدا ،تعبیر غرب ی آن که همان تفاوت در زبان ،نژاد ،قومیت ،رنگ پوست و  ...است به تعبیر
امام خمینی (ره)« :ملیگرایی در مقابل ملتهای مسامان دیگر ،مسئلۀ دیگری است که اسالم و قرآن کریم و
دستورات نبی اکرم (ص) بر خالف آن است» (امام خمینی ،ج)095 :0853 ،2؛ و سپس تعبیر ایرانی -اسالمی
آن یعنی وحدت در عین وجود تفاوت میان ویژگیهای احصاء شده توسط غربیان که از منظر ایرانی و اسالمی
آن هیچ نوع برتری ایجاد نمینماید ،همچنین وحدت حول ارزشهای مشترک و حفظ منافع ملی به منظور
افزایش قدرت ملی و حفظ و ارتقاء امنیت ملی؛ از منظر دیدگاه دوم ،اندیشۀ وحدت ملتها و امتمحوری،
تناقض و تضادّی با تفکر حفظ تمامیّت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها و منافع کشورها و ملتها ندارد،
زیرا این اندیشه مبتنی بر اندیشۀ سیاسی اسالم است به نحوی که حضرت امام در رابطه میفرماید« :ما برای
اینکه وحدت امت اسالم را تأمین کنیم ،برای اینکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای
دستنشاندة آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم تا بتوانیم وحدت و آزادی
ملتهای مسلمان را احیاء و حکومتهای ظالم و دستنشانده را سرنگون کنیم»(امام خمینی،ج.)205 :0853 ،8
این اندیشه را می توان با دو راهبرد پیگیری نمود :نخست ،حفظ مرزها با وحدت اندیشه و افکار در قالب
اندیشۀ امتمحوری که در شرایط کنونی راهکاری معقول ،منطقی ،واقعگرایانه و اجرایی به نظر میرسد؛ دوم،
مرزهای خودساختۀ غربیان در منطقۀ غرب آسیا که با هدف بروز اختالفهای مستمر و مکرّر در بین جوامع
اسالمی به رهبری انگلستان ترسیم شده و بحرانهای ژئوپلیتیکی را سبب ساز شده حذف نمود و امتواحدة
اسالمی را در یک پهنۀ جغرافیایی وسیع با اهداف برشمرده شده توسط اندیشمندان اسالمی برخاسته از متون
و منابع دینی را باتعریف و بازتو لید نماییم که البته این هدف را به عنوان یک آرمان در اندیشۀ امتمحوری
میتوان دنبال کرد.
ب) تأمین منافع ملی ایران مقدمۀ امتسازی منطقهای
وحدت میان دولتهای اسالمی با عوامل منفی یا نارضایتیهای مشترک بهخصوص علیه دشمنان مشترک
به حداکثر رسیده است ،در عین حال عوامل مثبتی چون تمایل شدید به پیروی از ارزشهای مشترک میتواند
مؤثر باشد .اسالم گرایان معموالً از ارزشهای مشترک سخن میگویند ولی هنوز مجموعه روشن یا قاطعی از
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برنامههای مثبت اکثریت جهان اسالم که دربارة آنها توافق نظر داشته باشند ارائه نکردهاند(عزتی.)093 :0895 ،
آرمان اتحاد امت اسالمی در طول تاریخ به شدت وجود داشته است و در دوران معاصر خود را در قالب
جنبشهای اسالمی معاصر نشان داده است.نصر .)005 :0836 ،ابتداییترین چیزی که از یک انقالب در چشم
افکار عمومی رخ مینماید شعارهای آن انقالب است .شعارهای سر داده شده در تونس ،مصر ،لیبی ،یمن و
بحرین گویای خواست و مطالبات مردمی با مضامین اسالمخواهانه و گاهاً ضد رژیم صهیونیستی بوده است.
در خیزش همزمان مردم سایر کشورهای عربی منطقه ،هر پایگاه و حرکت اسالمی از سوی جهان غرب به
عنوان جریانی مضموم معرفی و تالش میشد چون دسیسههای قبلی و مطرح اسالمهراسانه غرب مردم به
خصوص قشر جوان از آنها ترسانده شوند(ثغفیعامری .)0895 ،هدف غرب از براندازی دولت اسد در مقیاس
جهانی توسعه هژمونی خود در برابر باقیمانده بلوک شرق و در مقیاس منطقهای مقابله با ژئوپلیتیک رو به رشد
ایران و جبهۀ مقاومت است .در دهههای گذشته با خروج قدرت از دست گروههای سنی شکی نیست که عراق
در دایرة نفوذ ایران قرار دارد .این دستاورد بسیار مهم باعث تغییر وزنه تعادل قدرت در منطقه به نفع ایران
شده است .هستهای شدن ایران نیز کابوسی برای قدرتها و رقبای منطقه و بینالملل است که گامی بلند در
جهت افزایش قدرت ملی ایران محسوب میشود .افزایش نقش ایران در پیمان شانگهای ،تضعیف آلخلیفه
در بحرین و دیگر همپیمانان عربستان ،قدرتیابی حزب اهلل لبنان و حوادثی از این دست ،همگی موجبات
تغییر توازن قدرت به نفع ایران و متحدینش را رقم زد .در مقابل این تغییر توازن قدرت ،جبهۀ غربی -عربی
تالش نمود با سوء استفاده از جنبشهای مردمی سوریه ،تجهیز و وارد کردن گروههای تکفیری و به بحران
کشیدن سوریه ،اسد را از حکومت ساقط کند .هدف دولت اوباما شکستن ارتباط رو به گسترش میان سه کشور
شیعی ایران ،سوریه و عراق است(یزدانپناه و نامداری .)004 :0892 ،از لحاظ ژئوپلیتیک نیز اینک عمق
استراتژیک ایران گسترش یافته و در غرب تا سواحل دریای مدیترانه امتداد یافته است .بنابراین ،مرزهای لبنان
و سوریه بهعنوان خط مقدم منطقه نفوذ ایران تلقی میشود .تام دانیلون ،مشاور امنیت ملی آمریکا در دسامبر
 ،2500صریحاً اعالم نمود که« :پایان رژیم اسد موجب بزرگترین عقبنشینی ایران در منطقه و بر هم خوردن
توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود»(محمدی .)22 :0890 ،در جریان تحوالت
بحران سوریه قدرتهای رقیب منطقهای ایران همانند ترکیه و عربستان سعودی نسبت به وضعیت موجود
ناراضی و خواهان تغییر در موازنۀ قدرت منطقهای میباشند .در واقع اتحاد این بازیگران در مورد پرونده سوریه
برای تضعیف اتحاد مقابل میباشد .این بازیگران سعی دارند سوریه را که یکی از متحدان کلیدی ایران در
منطقه است و پل ارتباطی با گروههای حزب اهلل و حماس هم هست از ایران جدا کنند و با این کار موازنۀ
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منطقهای را به سود خود تغییر دهند .سوریه برای سالها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال
استراتژیک ایران به منطقۀ مدیترانه را برعهده داشته است .تحوالت سوریه بر ژئوپلیتیک منطقه و در عین حال
در سطح بازیگری و نقشآفرینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه تاثیر زیادی دارد .همسایگی سوریه با
فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق به عنوان اجزای مهم ژئوپلیتیک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.
این کشور میتواند از طریق بنادر «بانیاس» و «طرطوس» در ساحل مدیترانه ،مسیر بسیار مهمی برای صادرات
نفت و گاز به اروپا باشد(نجات و جعفریولدانی .)48 :0892 ،سوریه در سالهای پس از انقالب اسالمی،
نزدیک ترین متحد عربی با جمهوری اسالمی ایران بوده است .نظام سوریه در جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه
ایران ا سالمی ،با جمهوری اسالمی همراهی کرد .جایگاه سوریه چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از لحاظ نوع
حکومتی که در آن قدرت را در دست دارد از یک طرف و همچنین قرار داشتن سوریه در خط مقاومت و در
جبهۀ ایران از طرف دیگر ،از اهمیت بسیار زیادی برای سیاستهای راهبردی و منطقهای ایران برخوردار
است(فرزندی .)24 :0890 ،مخالفت با حضور و نفوذ غرب در منطقه ،اتخاذ رویکرد ضد اسرائیلی و حمایت
از گروههای مقاومت در لبنان و فلسطین مهمترین مولفههای مشترک سیاست منطقهای ایران و سوریه بهشمار
میرود که دو کشور را به رکن اصلی محور مقاومت تبدیل کردهاند .سوریه به لحاظ راهبردی بیشترین اهمیت
را برای جمهوری اسالمی ایران دارد و عرصهای مهم برای حمایت ایران از گروههای مقاومت ،نقشآفرینی
منطقهای و گسترش توان بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی و غرب محسوب میشود(اسدی:0890 ،
 .)069اما شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی اشاره شده در مطالب فوق حاکی از این است که این بحرانها
ریشه در حدود یک قرن قبل براساس اندیشههای آیندنگر غرب بوده است .کشورهای غربی با تقسیم قومیتها،
نژادها ،زبانها ،فرهنگها ،رنگ پوستها ،مذاهب و  ...در دو طرف مرزی که هیچ پایه و اساس منطقی نداشته
از همان ابتدا سنگبنای اختالف را در بین جوامع اسالمی پایهگذاری کردند .پس از حوادث  00سپتامبر ،شروع
موج اسالمهراسی ،دخالتهای آمریکا و جنگهای تحمیلی به منطقه و ظهور گروههای افراطی تروریستی با
حمایت کشورهای غربی -عربی باعث بروز بحرانهای جدید ژئوپلیتیکی در منطقه شد که تنها راه مقابله با
این بحرانها ،شکلگیری جبهۀ مقاومت با همکاری دولتها یا ملتها و یا هر دوی آنها بهطور همزمان
میباشد .در این بین راهکار تشکیل چنین جبههای ،اندیشۀ وحدتمحور امتسازی منطقهای بهعنوان یک گام
عملی در ابتدا و امتسازی جهانی با عنوان امتواحدة اسالمی در راستای تشکیل حکومت جهانی حضرت
مهدی (عج) بهعنوان یک آرمان قابل دسترس میبایستی پیگیری و دنبال گردد.
 -6نتیجهگیری
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بحرانهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا براساس اندیشههای آیندنگر غرب بوده است .کشورهای غربی با تقسیم
هدفمند مرزها سنگبنای اختالف را در بین جوامع اسالمی پایهگذاری کردند .مرزهای خودساختۀ کشورهای
غربی در منطقۀ غرب آسیا با هدف بروز اختالفهای مستمر و مکرّر در منطقه ،بحرانهای ژئوپلیتیکی را سبب
شده است .سپس با ایجاد وقایعی چون حادثۀ  00سپتامبر ،شروع موج اسالمهراسی ،دخالتهای آمریکا و
جنگهای تحمیلی به منطقه و ظهور گروههای افراطی تروریستی با حمایت کشورهای غربی -عربی باعث
بروز بحرانهای جدید ژئوپلیتیکی در منطقه شد که تنها راه مقابله با این بحرانها ،شکلگیری جبهۀ مقاومت با
همکاری دولت -ملتها میباشد .اندیشۀ وحدت ملتها و امتمحوری ،تناقض و تضادّی با تفکر حفظ
تمامیّت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها و منافع کشورها و ملتها ندارد ،زیرا این اندیشه مبتنی بر
اندیشۀ سیاسی اسالم است .در این بین راهکار تشکیل چنین جبههای ،اندیشۀ وحدتمحور امتسازی منطقهای
بهعنوان یک گام عملی در ابتدا و امتسازی جهانی با عنوان امتواحدة اسالمی در راستای تشکیل حکومت
جهانی حضرت مهدی (عج) بهعنوان یک آرمان قابل دسترس میبایستی پیگیری و دنبال گردد .این اندیشه را
میتوان با دو راهبرد پیگیری نمود :نخست ،حفظ مرزها با وحدت اندیشه و افکار در قالب اندیشۀ امتمحوری
که در شرایط کنونی راهکاری معقول ،منطقی ،واقعگرایانه و اجرایی به نظر میرسد؛ دوم ،حذف مرزها و
تشکیل امتواحدة اسالمی در یک پهنۀ جغرافیایی وسیع با اهداف برشمرده شده توسط اندیشمندان اسالمی
برخواسته از متون و منابع دینی به عنوان یک آرمان در اندیشۀ امتمحوری میتوان دنبال کرد.
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هفت سناریو فراروی بحران سوریه
حسین عباسی  ،5مربی معاون پژوهش دانشکده امنیت دانشگاه امام حسین (ع)
سید رکن الدین رشیدی آل هاشم ،استادیار گروه جنگ نرم دانشگاه امام حسین (ع)،
عباسعلی سلمانی ،استادیار ،معاون آموزش دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده
بحران سوریه از بحرانهای ژئوپلیتیک به شمار می آید که کشورهای منطقه و غربی از مارس ( 2500اسفند )0839
با حمایت از نیروهای تندرو سلفی و گسیل آنها به کشور سوریه ،موجب شکل گیری آن شدند؛ اقدامی که به آوارگی
میلیون ها سوری ،ویرانی زیرساختهای سوریه و پیامدهای منطقهای و جهانی ،شده است .با مالحظه روند کنونی
بحران و پیشران های مرتبط با آینده مطلوب(ممکن و محتمل) سناریوهای گوناگونی برای این بحران ترسیم می شود.
در تحقیق با بهرهگیری از روش تحلیلی -تبیینی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به تصویرسازی از این
سناریوها پرداخته شد که با نتایج احتمالی تصویر سازی شده این پژوهش نشان می دهد ،که هر چند انتخابات ریاست
جمهوری سوریه با مشروعیتافزایی به نظام حاکم بر سوریه ،زمینههای افزایش قدرت و مقاومت آن نظام را در برابر
گروههای معارض در سطح داخلی فراهم کرد اما ماهیت سیال بحران سوریه در معرض عوامل ژئوپلیتیک منطقه ای و
جهانی نیز می باشد و مجموعه عناصر سطح های سه گانه(محلی ،منطقهای و بین المللی) یاد شده ،بر سرنوشت این
بحران در آینده تأثیر اثرگذاری دارند.
واژگان کلیدی :بحران ،انتخابات ،ژئوپلیتیک ،معارضان ،سناریو ،تثبیت نظام سوریه

 -5مقدمه
غرب آسیا به عنوان منطقهای مهم و راهبردی از دیرباز از اهمیت ویژ های برخوردار بوده و همواره مورد
توجه قدرتهای منطقه ای و جهانی قرار گرفته است .وجود منابع طبیعی نفت و گاز و ...نیز موقعیت جغرافیای
سیاسی راهبردی موجب شده این منطقه مدام مستعد مناقشه و درگیری باشد .به همین دلیل در طول تاریخ ،این
منطقه با جنگ ها و ناآرامی های زیادی روبرو بوده که با منافع کشورهای گوناگون جهان گره خورده است.
Email: abbasi 201023@yahoo.com
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طوالنی شدن جنگ داخلی سوریه و آغاز هفتمین سال از چرخه مداوم خشونت و خونریزی در آن و تحوالت
دیگرش را ،در این سو می توان تحلیل کرد .سوریه از مهم ترین کشورهای منطقه غرب آسیا به شمار می رود.
موقعیت ژئوپلیتیکی ،تعلق آن به دنیای اسالم ،قدمت تاریخی ،ساخت سیاسی و اجتماعی و از همه مهمتر قرار
داشتن در محور مقاومت و همسایگی با رژیم صهیونیستی اسرائیل و ضدیت با آن ،از جمله مولفههایی است
که داللت بر اهمیت این کشور دارند .سوریه در منطقه غرب آسیا از لحاظ جغرافیای سیاسی و راهبردی از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .این کشور محل بهم رسیدن سه قاره و همچنین منطقه ای است که سه دین
بزرگ (اسالم ،مسیحیت و یهودیت) در آن نقش آفرین بوده اند .تا پیش از روی دادن بحران در سوریه ،این
کشور از باثبا تترین کشورهای عربی و منطقه غرب آسیا بود که با حکومت خاندان اسد و در سایه برتری
ایدئولوژی حزب بعث ،سوریه نسبت به کشورهای عربی دیگر از ثبات سیاسی و امنیتی بیشتری برخوردار بود.
پیوند حزب بعث و ارتش سوریه موجب چیرگی خانواده اسد و بحران های داخلی شد .پس از پیروزی انقالب
اسالمی در ایران ،روابط نزدیکی بین دو کشور شکل گرفت .جمهوری اسالمی با توجه به روابط راهبردیاش
با حکومت سوریه ،ازابتدا موضع ثابتی را در قبال این بحران اتخاذ کرد .دولتمردان ایران بر این باورند تحوالت
سوریه یک مسئله داخلی است که در چارچوب گفتگوی مخالفان و حکومت حل شدنی است و دخالت
کشورهای دیگر ،تنها به پیچیده تر شدن و افزایش دامنه خشونت ها کمک می کند .با طوالنی شدن بحران در
سوریه و دخالتهای قدرت های جهانی و منطقه ای ،دو طیف از قدرت های منطقه و فرامنطقه در سوریه در
مقابل هم قرار گرفتند .در این سو آمریکا و برخی از کشورهای غربی و بخشی از کشورهای عربی نظیر عربستان،
قطر و امارات و برخی همسایگان نظیر ترکیه و اردن در طیف مخالفان نظام سوریه و کشورهایی چون روسیه،
چین ،جمهوری اسالمی ایران ،عراق و لبنان و ...در طیف حامیان نظام سوریه جای گرفتند.
از آن جایی که کشور سوریه دارای موقعیت راهبردی در منطقه است و برای مسئله فلسطین و محور
مقاومت ،ژئوپلیتیک سوریه اهمیت یافته است .به همین دلیل از ابتدای شروع بحران سوریه ،تحوالت این کشور
به صورت مستمر از سوی کشورهای منطقه و جهان ،رصد می شود و بنابراین انجام مطالعه کنونی با عنایت به
قرابت مواضع جمهوری اسالمی ایران و سوریه در محور مقاومت ،مطالعه وضعیت بحران سوریه ،اهمیت
مضاعف دارد.انجام نشدن این مطالعه میتواند به غفلت از این مهم کمک کند .سوال اصلی مقاله حاضر این
است که سناریوهای آینده بحران سوریه چیست؟
 -4روش تحقیق
 -2-0سوال اصلی :سناریوهای آینده بحران سوریه چیست؟
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 -2-2فرضیه تحقیق(سناریوهای پیشرو) :هریک از سناریوهای هفت گانه قدرت گرفتن هر کدام از
بازیگران محلی با حمایت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند بقای دولت سوریه و پیروزی آن بر مخالفین
و ....یا تداوم بحران می تواند پیامدهای مثبت و منفی مهمی برای جبهه مقاومت و منافع جهانی و منطقه ای
آن داشته باشد.
 -2-8روش تحقیق :در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی -تبیینی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی
به تصویر سازی و تبیین هریک از سناریوها پرداخته شد و در واقع سناریوها ،ابزاری مؤثر برای یادگیری نیز
هستند(لیندگرن ،ماتس و یاندهولد ،هانس .)83 :0836،سناریوها ممکن است برای یادگیری یا ایجاد تغییرات
به کار گرفته شود .سناریوها قدرت بسیار باالیی در به چالش کشیدن پارادایمها و مفروضات موجود در ساختار
تصمیمگیری واحدهای تحلیل دارند .از این رو ،سناریوها ابزاری بسیار قدرتمند برای به چالش کشیدن
پارادایمهای موجود و خلق دیدگاههای مشترک دربارهی آینده به شمار میروند(علیزاده،وحیدی مطلق
ودیگران .)0853 ،سناریوهای طرح شده با استفاده از داده های اسنادی و ژئوپلیتیکی و واقعیت های موجود و
کیفیت حضور نیروهای بین المللی ،منطقه ای و محلی تحلیل و تبیین می شوند.
 -9اطالعات و دادهها
 -9-5جغرافیای انسانی سوریه

سوریه کشوری متشکل از گروههای نژادی و قومیتهای گوناگون است که بر اساس اعالم بانک جهانی
در سال  2553جمعیت این کشور برابر با  25٬030٬295نفر میباشد .0در این کشور عربها  ٪95جمعیت
کشور را تشکیل میدهند و دیگر کمینه های قومی از جمله کردها ،ترکها و ارمنیها  ٪9باقیمانده جمعیت
را تشکیل میدهند .تراکم جمعیتی در سوریه از میانگین جهانی بیشتر است .بیش از  03میلیون از سوری ها
در سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی ،آمریکای جنوبی ،شمالی و مرکزی ،و استرالیا زندگی میکنند
 )http://lahzehnama.ir/fa/news/14679/جمعیت شهرنشین سوریه در سال  2556میالدی ٪08،تخمین
زده شدهاست .سوریه همچنین پذیرای گروههای زیادی از پناه جویان ،در سده اخیر بودهاست که از این میان
میتوان به پناهجویان فلسطینی پس از جنگ 0943و پناه جویان لبنانی پس از جنگ درونی لبنان اشاره کرد.
پناهجویان فلسطینی خود به تنهایی نزدیک به  405٬555نفر جمعیت دارند که در چند اردوگاه زندگی میکنند.

. The World Bank
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به این رقم باید  0٬055٬555پناهجوی عراقی را نیز افزود که پس از اشغال عراق توسط آمریکا ناچار به
طردوطن شدند(.پیشین)
 -9-4بحران و جنگ داخلی ،جریان معارضان و پیشروی آنها در سوریه
تحوالت سوریه به دنبال بروز یک سری اعتراضات گسترده در سال  2111میالدی در جهان عرب شکل
گرفت که زمینه ساز تغییرات عمده در کشورهای غربی آسیا و شمال آفریقا گردید .اینکه تحوالت سوریه را
ناشی از موج بیداری اسالمی بدانیم یا نه بین صاحب نظران اختالف وجود دارد .ساخت قدرت در سوریه و
شرایطی که طی چند دهه در خصوص آزادی های سیاسی و فعالیت جریان های سیاسی وجود داشت در کنار
نارضایتی ای که در خصوص وزن سیاسی گروه های قومی مذهبی مختلف در تقسیم قدرت وجود داشت
موجب شده بود تا زمینه گستردهای برای نارضایتی از حکومت سوریه وجود داشته باشد .وضعیت اجتماعی
در سوریه به شکلی بود که نیروهای معترض به عنوان نیرویی بالقوه همواره دولت را تهدید می کردند .گروه
های اسالمی که اکثر قریب به اتفاقشان سنی هستند و اکثریت جمعیتی را در سوریه تشیکل می دهند فرصت
به وجود آمده در نتیجه موج بیداری اسالمی در منطقه غرب آسیا را مغتنم شمرده و موجبات تحرکات گستردهای
را به وجود آوردند .این مسئله با نقش بین المللی حکومت سوریه به عنوان یکی از مهم ترین اعضاء مقاومت
اسالمی در برابر اسرائیل بسیار مرتبط است .همچنین در این خصوص نقش کشورهای منطقهای و فرا منطقهای
با عنوان کشورهای حامی و مخالف از اهمیت باالیی برخوردار است(متقی .)9 :0895 ،در سال  2500با باال
گرفتن اعتراضات مردمی در جهان عرب ،تظاهرات هایی نیز در شهرهای مختلف سوریه نظیر حمات ،جبله،
دمشق ،الذقیه ،درعا و حمص به وقوع پیوست که با سرکوب ارتش سوریه مواجه شد .تظاهراتهای پراکندهای
در شهرهای دیگر سوریه نیز بوقوع پیوست که در سه شهر حمص ،درعا و حماه شدیدتر بود .بشار اسد در
ابتدا در مورد این اعتراضات در رسانههای سوریه نظری نمیداد .اما پس از آن که سرکوب ها توسط ارتش باال
گرفت و هم چنین در برخی شهرها بخصوص در شهر حمص قیام مسلحانه توسط ارتش آزاد سوریه علیه
حکومت وی رخ داد ،به مصاحبه با رسانههای دولتی سوریه پرداخت و علت این اعتراضات در سوریه را
اسرائیل دانست ،او اعالم کرد که با اقتدار در برابر این توطئهها میایستد .اتحادیه عرب پس از خیزش سوریه
 2500-2502و کشته شدن هزاران معترض سوری توسط دولت بشار اسد ،عضویت سوریه در اتحادیه عرب
به حالت تعلیق درآورد .ارائهی تصویری کلی از وضعیت کنونی نیروهای در حال ستیز در سوریه ،با حرکت
از منتهیالیه راست به چپ ،صفبندی نیروها را میتوان چنین خالصه کرد:
 -9-9-5جریان معارضان در سوریه
062

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 -9-9-5-5جریان معارضان داخلی در سوریه

طیف معارضان سوریه بسیار متنوع بوده و همین امر امکان دست دادن الگو و مدل واحدی برای طبقهبندی
و شناخت دقیق آنها را بسیار دشوار می سازد .به هر حال آنچه در این بین بدیهی مینماید این واقعیت است
که صحنه گردان و فعاالن اصلی اعتراض در سوریه نیز همانند سایر کشورهای عرب دستخوش بحران ،جوانان
هستند که درصدد اصالحات و ایجاد زمینه به منظور نیل به آینده بهتر برای سوریه میباشند .خط مشی آنها بر
سه »نه به راه حل امنیتی» و »نه به مداخله خارجی»» ،نه به خشونت» ،تأکید دارد »نه « در مورد جریان
معارض در سوریه و طیف تشکیل دهنده آن می توان از الگوهای بسیاری استفاده کرده و بر مبنای یک یا چند
ویژگی خاص آنها را طبقهبندی نمود .برای مثال در تحلیل هایی که به گونه شناسی طیفهای اجتماعی د خیل
در پویش های سیاسی میپردازند ،می توان به نقش مذهب ،طبقه ،ایدئولوژی ،موقعیت جغرافیایی و غیره اشاره
نمود .برخی از متدوالترین تقسیم بندی هایی که از جریان های معارض بهعمل آمده عبارتند از :موقعیت
جغرافیایی ،سابقه و پیشینه مبارزاتی ،روش مبارزه ،عامل ایدئولوژی .جریان های مبارزه عبارتند از:
 -8-8-0-0-0جریان معارض اسالمی :شامل گروههایی نظیر اخوان المسلمین ،معارضان سلفی و جریان
معارض اصالح طلب اسالمی.
-8-8-0-0-2جریان معارض چپ :این جریان متشکّل از طیف متنوع گروهها و جریانهای متأثر از
مارکسیسم و سوسیالیسم است.
 -8-8-0-0-8جریان معارض لیبرال و الئیک :در این جریان ها انواع معارضان پیرو مکاتب غربی وجود
دارد .اغلب تشکّلهای دخیل در این طیف غرب بنیاد بوده و دستکم در مراحل اولیه پیدایش در اروپا شکل
گرفتهاند.
8-8-0-0-4جریان معارض جدید :این جریان فاقد هویت ایدئولوژیک بوده و مبنای اعتراض و تعارضآنها تاکنون مشخص نشده است .غالباٌ از جوانان فعال در بحران سال  2500م بوده و از روشهای نوین و
ابزارهای ارتباطی برای بیان اعتراض و مواضع خود استفاده میکنند .حتی گاهی در تحلیلهای گوناگون از آنها
بهعنوان معارضان فیس بوکی و نه معارضان سنتی یاد میشود.
 -8-8-0-0-0جریان معارض عربی و ملی :این جریان متفاوت از ملیگرایان سوری است که در صفحات
آتی بدان اشاره خواهد شد .جریان عربی و ملی معارضان عمدتاً دلبسته علقههای عربی و متأثر از ایدههای
پانعربیستی و الگوی نظری ملت واحد اعراب بوده و منتقد جهتگیری های اسد در سیاست خارجی ،یعنی
دوری از جبهه ارتجاع و محافظهکار عرب و در عوض نزدیکی به ایران و محور مقاومت میباشد.
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 -8-8-0-0-6جریان های معارض نژادی و قومی :بر مبنای تمایزات قومی و نژادی میان گروه های
مختلف هویتی شکل گرفته و بسط مییابد .برای مثال در سوریه می توان به معارضان کرد یا آشوری و سریانی
اشاره کرد .عالوه بر گروه ها و سازمان های معارض ذکر شده در سوریه ،شخصیتهای مستقلی نیز در تحوالت
اخیر حضور دارند که واجد جایگاه در کل جریان تعارض با دولت و همچنین دارای نقش در روند منازعه اخیر
در سوریه هستند.
 -8-8-0-0-5داعش( :فعالً قدرتمندترین جریان مخالف اسد است و بخشهای مهمی از سوریه و عراق
را تصرف کرده و مدعی تشکیل دولت اسالمی است ،به رغم آن که در ظاهر ائتالفی جهانی علیه این جریان
وجود دارد ،ولی به نظر میرسد از حمایت پنهانی برخی متحدان استراتژیک امریکا در منطقه (به طور خاص
عربستان ،قطر و ترکیه) بهرهمند میشود و همزمان در ماههای اخیر مورد حمالت هوایی امریکا گرفته است!
 -9-9-5-4جریان معارضان خارجی در سوریه:
بهطور کلی معارضان خارجی دولت دمشق در قالب شورای ملی سوریه شناسایی میشوند .رهبران این
جریان بر این باورند که حدود هفتاد تا هشتاد درصد از کل معارضان زیر چتر گفتمان این ائتالف بزرگ قرار
دارد .جریان معارضان خارجی تحت حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین با استفاده از تسهیالت ترکیه و
اعراب خلیج فارس شکل گرفت .شورای ملی سوریه پس از یک سلسله نشست ها شکل گرفت .اجالسهای
منتهی به تشکیل این شورا عبارتند از :نشستهای استانبول  0و  2و همچنین اجالس آنتالیا در ترکیه ،نشست
پاریس ،نشست بروکسل ،نشست وین ،نشست قاهره و نهایتاً دو نشست در دوحه قطر.این شورا متشکل از سه
جریان عمده سیاسی است:
 -8-8-0-2-0جریان اخوان المسلمین :که حدود  4دهه با حزب بعث و نظام سیاسی حاکم در سوریه
درگیر بو ده است .اخوان المسلمین در حوادث سال  2500سوریه از امکانات قطر و عربستان سعودی بهخوبی
بهره مند شد .همچنین رهبران این جنبش در حال حاضر در پرتو توافقات خود با غرب عمل می کنند .تاکتیک
مبارزه اخوان المسلمین در حال حاضر امتیازدهی به لیبرال ها و الئیک های معار ض با دمشق است تا از رهگذر
استفاده از پتانسیل آنها علیه حاکمیت سوریه ،پس از سرنگونی بشار اسد به مسند قدرت برسد .با بررسی ساختار
رهبری این جریان درمی یابیم که رهبری اخوان المسلمین سوریه در انحصار اهالی شهر حماه است که در
منازعه سیاسی و طایفه ای دهه هشتاد با حاکمیت حافظ اسد ،نقش مهمی داشت«.محمد ریاض الشقفه« (ابو
حازم) ناظر عام )دبیر کل اخوان المسلمین سوریه) .اخوانی های سوریه طی چندین ماه اخیر ،با حمایت ترکیه،
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قطر و پشتیبانی اخوان المسلمین مصر در سازماندهی و رهبری معارضان سیاسی و مسلح مخالف اسد ،نقش
مهمی داشتند(میشل ،ریچارد.)5 :0835 ،
 -8-8-0-2-2جریان اعالمیه دمشق :که در سال  2550سازمان یافت و در پی تحوالت  2500دوباره احیا
شد .حدود  5گروه و حزب در این جریان حضور دارند.این جریان خطمشی لیبرال و الئیک داشته و اغلب
رهبران آن تابعیت آمریکایی و اروپایی دارند.
 -8-8-0-2-8ائتالف لیبرال ها و الئیک ها :که در ماه های اولیه بحران در سوریه به ابتکار فرانسه سازمان
یافت .غرب و متحدان منطقهای آن مانند ترکیه ،قطر و عربستان سعودی درصدد حاکم کردن این جریان در
بنای آینده سیاسی سوریه هستند.چرا که طیف اخیر با مداخله خارجی در سوریه «هماهنگی ملی» که با مداخله
خارجی در سوریه مخالف است در اصول و سیاست در تضاد هستند .شورای ملی سوریه در تحرک دیپلماتیک
خود تالش دارد تا مشروعیت خود را از غرب و کشورهای منطقه بهدست آورده و خود را به مثابه بدیل بشار
اسد در آینده سیاسی سوریه معرفی کند .بسیاری از گروه های معارض مانند گروه «مأمون الحمصی»» ،رفعت
اسد» و گروه« عبدالحلیم خدام» و جریان سلفی ها و جبهه النصره وابسته به جریان القاعده در سوریه ،گروه
اسالمگرای »توحید»» ،طوفان شمال» ،گروه «فاروق» ،گروه مسلح موسوم به لشگر »طوفان شمال» ،لشگر
«احرار الشام» بزرگترین شبکه به اصطالح جهادگرایانِ وطن پرست در سوریه و نیز مخالفان داخلی اسد هنوز
این شورا را .به عنوان نماینده خود به رسمیت نشناختهاند(یزید صایغ.)2502 ،
 -8-8-0-2-4ارتش آزاد سوریه :از دیگر گروه های معارض خارجی سوریه که مسلحانه است ،می توان
به جریان ارتش آزاد  0به رهبری سرهنگ «ریاض االسعد» اشاره کرد .ارتش آزاد سوريە ) ،(2 FSAاصلی ترین
مخالفان مسلح دولت مرکزی سوریه است و از چندین دسته و گروه و گردان تشکیل شده است .این ارتش در
 22جوالی  2111توسط افسران و سربازان فراری ارتش سوریه و برای عملیات نظامی و سرنگونی بشار اسد
تشکیل شد .ریاض االسعد و سرهنگ حسین هرموشی از عوامل اصلی و بنیانگذاران این گروه هستند .ژنرال
مصطفی احمد شیخ نیز از فرماندهان اصلی این گروه است .تعداد افراد این گروه ها متغیر است .در حالی که
تعداد افراد بعضی از این دسته ها فقط  00نفر است ،بریگاد (تیپ) خالد بن ولید در منطقه حمص مدعی است
1جیش السوری الحر
2. Free Syrian Army
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که دارای  8هزار سرباز در قالب چهار گردان است .فرماندهی  FSAدر استان ختای در جنوب ترکیه قرار دارد
و بیشتر واحدهای آن به صورت مستقل کار میکنند .در حالی که سطح پایینی از همکاری بین گروه های
همجوار وجود دارد ولی  FSAبهطور کلی به صورت شبکهای از گروه های چریکی و نه به مانند یک ارتش
در حال جنگ با دولت مرکزی است(کریستین ساینس مونیتور .)2502،هرچند این جریان به طور کامل از
تجهیزات و تسلیحات غربی برای نبرد مسلحانه با ارتش سوریه برخوردارند ،اما اختالفات شدید در بین این
جریان را به سمتی هدایت کرده که نمی توان برای ناامنی در سوریه و جنگ با ارتش این کشور به آنها تکیه
کرد .از دیگر گروه های مسلحی که در بحران سوریه به ایجاد ناامنی می پردازند و تا حدودی نیز در مسائل
این کشور بحران آفرینی کرده اند ،می توان به جنگ جویان خارجی که در قالب گروه ها و سازمان های جهادی
در سوریه فعال هستند ،اشاره کرد .دولت سوریه نیز در گزارشهای اعالمی خود درباره علل خشونت ها و
بمب گذاری ها در شهرهای مختلف این کشور ،به «گروه های تروریستی مسلحی» اشاره میکند که مورد
حمایت عربستان سعودی و قطر هستند .دولت سوریه همچنین القاعده را در حوادث این کشور دخیل می داند .
چندین بمب گذاری بزرگ در دو شهر بزرگ سوریه یعنی دمشق و حلب به یک گروه قبالً ناشناخته به نام
«جبهه النصره» نسبت داده شده است(تابناک .)0890 ،پیش از این ،ایمن الظواهری از مسلمانان خواسته بود به
سوریه بروند و با دولت اسد بجنگند .در حالی که شواهد فراوانی از حضور افراد مسلح خارجی با انگیزه های
مذهبی در سوریه وجود دارد اما حضور رسمی القاعده در سوریه هنوز تأیید نشده است .شواهد جدی نشان
میدهد که جنگجویان خارجی از لبنان ،عراق ،اردن ،تونس ،الجزایر ،عربستان سعودی و احتماالً لیبی به سوریه
رفته و به گروه های مسلح پیوستهاند(.)llhan Tanir, CMEC, 2013

 -8-2پیشروی معارضین مسلح :در عرصه تحوالت میدانی و گرفتن برخی نقاط حساس امنیتی و اقتصادی.
شکل :راهنمای نقشه پیشروی معارضین مسلح

()http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1654/.aspx
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 -0رنگ صورتی :مناطق تحت تصرف گروههای مسلح  -2رنگ بنفش :مناطق درگیری ارتش سوریه با
گروههای مسلح.
 -9-2چالش منافع قدرت های بزرگ در سوریه
موج اعتراض ها ،قیام ها و انقال های شمال افریقا اینک به مناطق حساس غرب آسیا سرایت پیدا کرده و
از میان کشورهای گوناگون ،سوریه را هدف قرار داده است .اما انباشتگی و سلسله بحران های اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی این کشور موجب شد ملت سوریه درجست وجوی فرصتی برای واکنش یکجابه رشته
بحرانهای داخلی لحظه شماری کنندکه انقالب های تونس و مصر و شکسته شدن دیوار وحشت در میان ملل
منطقه ،این فرصت را پیش روی ملت سوریه گشود(موسوی .)4 :0839،از عوامل مهمی که در بروز حوادث
اخیر در سوریه تأثیر داشته است ،می توان به تک حزبی بودن و عدم برگزاری انتخابات آزاد در این کشور،
فشارهای بیش از حددر سیستم های امنیتی به مردم و برخی از نخبگان مذهبی ،فساد اقتصادی موجود در بدنه
حاکمیت نظام و وجود فقر در این کشور اشاره کرد .بیشتر مردم سوریه خواهان انجام اصالحات در حکومت
می باشند ،اما نه به قیمت براندازی نظام فعلی به ریاست بشار اسد .هر چند مطالبات مردمی در تداوم بحران
سوریه نقش مهمی دارند ،اما با نگاه به نقشه صف آرایی های منطقه ،نقش عوامل خارجی در این اعتراضات را
نمی توان نادیده گرفت .به طورکلی ریشه های بحران سیاسی در سوریه در سه سطح  -0سطح تحلیل داخلی،
(قربانی .)0890،سطح تحلیلی منطقه ای( ،نیاکویی و بهمنش )008 :0890،و سطح تحلیلی بین المللی( ،برزگر،
 ،)0 :0890قابل تبیین و توضیح می باشد.
 -9-6موقعیت ژئوپلیتیک سوریه
«جمهوری عربی سوریه» با مساحت  030/035کیلومتر مربع ،هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت در
جنوب غربی آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه است و از شمال با ترکیه ،از شرق با عراق ،از جنوب با اسرائیل
و اردن و از غرب با لبنان و دریای مدیترانه ،مرز مشترک دارد .کارشناسان سیاسی ،به دلیل اهمیت فوقالعاده
سوریه در منطقه راهبر دی غرب آسیا ،این کشور را بزرگ ترین کشور کوچک جهان نامیدهاند .آینده متفاوت از
گذشته است .جمعیت  28میلیون نفری سوریه از نظر ترکیب دینی 54 ،درصد اهل تسنن 05 ،درصد مسیحی2 ،
درصد شیعه دوازده امامی  -دمشق و بصری و روستاهای اطراف حمص و حلب  05 ،-درصد علوی  -استانهای
الذقیه ،طرطوس ،حمص و اطراف مصیاف  ،-حدود  8درصد دروزی  -استان سویدا -و نزدیک به  0درصد
اسماعیلی است .از نظر جمعیتشناسی قومی 95،درصد مردم سوریه عرب 9 ،درصد کُرد و  0درصد از سایر
قومیتها است( .نجات و جعفری ولدانی )88 :0892،تا قبل از شکل گیری بحران در سوریه ،دست کم یک
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میلیون آواره عراقی و پانصد هزار فلسطینی نیز زندگی می کردند که همراه با کردها حدود  5/9درصد کل جمعیت
را شامل می شدند(حافظ نیا ).30-34 :0859 ،ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که جایگاه راهبردی به این کشور
بخشیده است؛ قرار گرفتن این کشور در نقطه اتصال سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا باعث شده این کشور به عنوان
یک بازیگر میان اروپای صنعتی و غرب آسیا به ایفای نقش بپردازد( .آجرلو)06 :0895 ،
جدول شماره :2گروههای دینی در سوریه
دین در سوریه
٪54

اهل تسنن

٪08

شیعیان ،علویان ،اسماعیلیان

٪05

مسیحیان

٪8

دروز ،یزیدیان

() A Wary Easter Weekend for Christians in Syria, The New York Times

 -9-6-5وجود اندیشه های نیرومند محلی گرا
در سوریه سنت خودکفایی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی محلی موجب تحکیم وفاداریهای محلی در برابر
سیاستهای ملی شده و از اهمیت بسیاری از مسایل مربوط به رشد کاسته است  .در این کشور  02مرکز محلی
وجود دارد که هر کدام از یک شهر با حداقل صد هزار سکنه و چند شهرستان بزرگ و ده ها روستا تشکیل
شده و از یک پایگاه سنتی خودکفایی کشاورزی برخوردار است  .یکپارچه نبودن هویت سوریه موجب آن
است که احساسات و وفاداریهای هر منطقه زمینه تحکیم همین نوع احساسات را در مناطق دیگر فراهم آورد
و بدین سان اندیشه های محلی کماکان ماندگار شود(نجات و جعفری ولدانی.)89 :0892 ،
-9-6-4تغییرات مرزی :به عنوان یک معیار تعیین کننده در ناسیونالیسم سوری
دومین عامل ژئوپلیتیکی وجود ابهام در ارائه یک تعریف دقیق از موجودیت سوریه است .بطورکلی سوریه
در سالهای قبل از جنگ جهانی اول ،میان دو جنگ جهانی و پس از استقالل سه هویت مختلف سیاسی و
جغرافیایی داشته است .این کشور قبل از جنگ جهانی اول ،یکی از استانهای امپراطوری عثمانی شامل اردن،
فلسطین و لبنان کنونی محسوب می شد .پس از جنگ این مناطق به بخشهای انگلیسی و فرانسوی تقسیم شد.
در میان دو جنگ سوریه به همراه لبنان ،استان اسکندرون تحت سرپرستی فرانسویها قرار گرفت .در سال
0989میالدی ،استان اسکندرون به وسیله سربازان ترک به رهبری آتاتورک اشغال شد و این اشغال هیچگاه مورد
قبول سوریه قرار نگرفت.
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 -9-6-9اهمیت وفاداری های فوق ملی
سومین عامل ژئوپلیتیکی را اندیشههای نیرومند محلی و تناقص میان ناسیونالیسم سوری و سرزمین سوریه
تشکیل میدهد .تغییر مرزهای جغرافیایی سوریه در قرن بیستم زمینه رشد هرگونه ناسیونالیسم یکپارچه و
پرمغز را از میان برد و شعور سیاسی سوریها را قبل و بعد از استقالل بر وفاداریهای محلی و یا ماورای ملی
قرارداد و شعارهای پا ن عربیسم بعثی و سوریه بزرگ را همزمان در کنار آرما نهای محلی گذاشت(کتاب سبز
سوریه.)80-84 :0835 ،
 -9-7تغییر توازن قدرت جهانی و موضع غرب
با آغاز قرن  21قدرت امپراتوری(ناتو -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) رو به زوال گذاشت .حمالت
 00سپتامبر سال  ،2550اجرای نظم نوین جهانی را شتاب بخشید؛ نظمی که بر اساس پروژه قرن جدید امریکایی
«جورج دبلیو بوش» ) (PNACقرار داشت که می گفت «شما یا با ما یا علیه ما هستید ».ناتو برای اولین بار در
تاریخ خود با استناد به ماده  5منشورش و با بی توجهی به سازمان ملل متحد ،برای حمله به افغانستان اقدام
کرد .دو سال بعد ،دوباره بدون تأیید سازمان ملل متحد ،این امپراتوری(غرب) به عراق حمله کرد و این کشور
را به اشغال خود درآورد .این امپراتوری(غرب) به سرعت درگیر باتالق شد .سیاستهای اقتصادی سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی دچار رکود یا حتی کاهش شده است(جونید خان66 :0890،و  .)65این پشت
صحنه ایفای نقش بی امان ناتو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در کوفتن بر طبل جنگ علیه سوریه و
ایران است  .بحران دوسوی های که ایران و سوریه آن را تشکیل می دهند ،ارتباط تنگاتنگ آنها را نشان می
دهد .ایران از طریق سوریه ،مهمترین متحد عرب و پل ارتباطی اش به سمت حزب اهلل لبنان و حماس فلسطین
است .با آغاز دولتی اسالمی در عراق ،این دولت و دولت بشّار اسد به مثابه پلی میان جبهه مقاومت و ایران به
عنوان توانمندترین و سرسختترین حامی این جبهه نقش اصلی را در ارتباط این دو پایگاه بازی می-
کنند(.(rubin/2012

 -9-8بحران و درخواستهای اصالحی در درون نظام
نظام سوریه به دنبال این بود که با تغییر در قانون اساسی و اصالحات سیاسی به خواسته مردم ،جامه عمل
بپوشد .خروج دولت از انحصار حزب بعث ،تشکیل احزاب مختلف ،مشارکت احزاب در قدرت سیاسی،
اعطای آزادی بیان و مطبوعات و محدودیت مدت ریاست جمهوری برای حداکثر دو دوره هفت ساله با تأیید
 95درصدی مردم در همهپرسی اسفند  ،0895تغییری در نوع مبارزه ایجاد نکرد و اصالحات بر کاهش ناآرامیها
تأثیر نداشت؛ زیرا (توطئه غربی عربی صهیونیستی) جریان محافظه کار عربی با همراهی غرب ازآغاز بحران
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سوریه ،ارسال کمکهای مالی و انتقال سالح به داخل سوریه از طریق لبنان (در مرز غربی سوریه و به حمص)
و اردن (در مرز جنوبی سوریه و به درعا) شروع شد که این امر برعمق بحران افزود .در این ارتباط ،میبایست
به نقش عربستان سعودی نیز اشاره نمود که سلفیها را در حمص و حماه سازماندهی کرده است .نتیجه آنکه،
مسأله سوریه نقش بسیار تعیین کنندهای در آینده نظام منطقهای غرب آسیا خواهد داشت .به طوری که تغییر
جهت سیاست خارجی سوریه به سوی جریان محافظه کار عربی موجب تغییر آرایش سیاسی نیروها در منطقه
خواهد شد(اسدالهی.)0890 ،
جدول شماره :8مراحل بحران سوریه در  04ماه نخست
دوره اول
دوره دوم
دوره سوم

از ابتدای بحران در اواخر اسفند  0839تا شهریور  ،0895تالش مخالفان برای کشاندن مردم به خیابان ها به
دلیل عدم مشارکت طبقه متوسط و ترکیب جمعیتی پیچیده سوریه ،با شکست مواجه شد.
شهریور 0895تا اسفند  ،0895اجرای تاکتیک حمله مسلحانه و اجرای فاز عملیات نظامی ،تعلیق عضویت
سوریه در اتحادیه عرب و اعزام ناظران
از سال  0890عملیات های نظامی ،آغاز شد .مخالفان وارد فاز ترور ،بمب گذاری ،عملیات انتحاری و ربایش
شدند ،تالش برای تصویب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت ناکام ماند ،کوفی عنان به عنوان نماینده ویژه
سازمان ملل و اتحادیه عرب طرح شش ماده ای خود را ارائه کرد

 -9-3اوجگیری بحران و اطمینان مخالفان به تغییر نظام
مشخصه اصلی این مرحله ،باور مخالفین به سقوط نظام سوریه و بدیلسازی برای دوران پس از بشار اسد
بود .این باور به دو دلیل ایجاد شد:
 -8-9-0تالش مخالفین برای کسب مشروعیت بینالمللی و رسیدن به اجماع نظر برای پس از اسد.
پس از آغاز اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه ،مخالفان دولت این کشور تالش های زیادی را برای ایجاد
ائتالف های فراگیر و تشکیل نشست هایی به منظور ایجاد اتحاد و یکپارچه کردن اقداماتشان علیه دولت آغاز
کردند اما چندان در این مسیر موفق نبودند .مخالفان دولت سوریه ،مجموعه ای از گروه ها و افراد مختلف
هستند که گرچه همه در مخالفت با دولت همصدا هستند اما شیوه و ابزارهای مخالفتشان با هم بسیار متفاوت
بوده است .برخی از ضرورت تغییر مسالمت آمیز در سوریه سخن می گویند و در این راه حتی گفت وگو با
دولت سوریه را نیز به عنوان یک گزینه مقبول می دانند و برخی دیگر اما گفت وگو با دولت را خیانت می
دانند و تنها ابزار خروج سوریه از وضعیت کنونی را براندازی دولت با ابزارهای نظامی می دانند .عده ای از
ضرورت دخالت کشورهای خارجی در بحران سوریه و پشتیبانی خارجی ها از مخالفان دولت سخن می گویند
و برخی دیگر دخالت خارجی را باعث بحرانی تر شدن وضعیت می دانند .بعضی ،فعاالن مخالف دولت در
خارج از سوریه را متهم به نداشتن نگاه واقع بینانه و تالش برای مصادره ی به زعم آنها انقالب مردم سوریه
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می دانند و در مقابل بعضی دیگر ،همه گروه ها از جمله خارج نشینان را دارای حق برای تعیین سرنوشت
سیاسی آینده سوریه می دانند .این اختالف نظرها طی بیست ماه اخیر ترکیبی ناهمگون از مخالفان دولت سوریه
ر ا ایجاد کرده که همواره یکی از دالیل اصلی در ناتوانی آنها در رویارویی با دولت این کشور بوده است که
همچنان انسجام اداری و نظامی خود را حفظ کرده است .اصلی ترین و مشهورترین گروه سیاسی مخالف
دولت در سوریه تاکنون "شورای ملی سوریه" بوده است .این شورا که خود متشکل از گروه های مختلف
است ،سال گذشته و با حمایت کشورهای غربی و عربی تاسیس شد .کشورهای مخالف دولت سوریه همزمان
با افزایش فشار به دولت و سلب مشروعیت از آن ،امیدوار بودند که شورای ملی بتواند به عنوان گزینه بدیل
اصلی پس از سقوط احتمالی دولت کنونی سوریه ،نقش ایفا کند .با این وجود گذر زمان ،امید این کشورها را
اندک اندک به یاس تبدیل کرد .انتقادها به شورای ملی کم کم تبدیل به فشار شد؛ فشاری که شورای ملی را
به سمت تغییر در ساختار و تشکیالت خود و فراگیر کردن آن سوق می داد .در چنین وضعیتی بود که سنگ
بنای نشست دوحه گذاشته شد .بر اساس توافق 02بندی که بین شرکت کنندگان در نشست دوحه به امضا
رسید ،ائتالف ملی به عنوان مرجع اصلی مخالفان دولت سوریه معرفی شد .بر اساس یکی از بندهای توافق
شده در نشست دوحه ،پس از کسب مشروعیت بین المللی توسط ائتالف ،یک دولت موقت از دل این ائتالف
شکل خوا هد گرفت .هنوز مشخص نیست که در شرایطی که هنوز مخالفان نتوانسته اند بخش هایی از خاک
سوریه را به طور کامل در کنترل خود درآورند ،دولت موقت چگونه می تواند ،فعالیت کند .بر این اساس به
نظر می رسد تشکیل دولت موقت ،دست کم در وضعیت کنونی ،اقدامی سمبلیک برای قدرتمند نشان دادن
مخالفان است .گفته می شود یکی از دالیل طرح موضوع اعمال مدیریت یکپارچه در میان مخالفان مسلح،
تالش برای مهار گروه های شبه نظامی مسلح با گرایش های افراطی مذهبی بوده است .موضوعی که نگرانی
برخی بویژه کشورهای غربی را از قدرتمند شدن این گروه ها در آینده سوریه در پی داشته
است(.)http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID

 -9-51آینده بحران سوریه پس از انتخابات ریاستجمهوری
در شرایطی که نظام سوریه خواهان گفتگو با مخالفان برای شنیدن صدای اعتراض آنها و انجام اصالحات
مورد نظر بود ،در تابستان سال  )2500( 0895گروههای مخالف سیاسی با حمایت قدرت های خارجی به
توافقهایی دست یافتند .در ابتدا این گروههای مخالف در خصوص یک هدف که براندازی نظام بود اشتراک
نظر داشتند ولی در خصوص شیوه مبارزه که مسلحانه باشد یا سیاسی ،اشتراک نظر وجود نداشت .از همان
زمان ،هدایت رسانهای تحوالت سوریه از طریق شبکههای الجزیره و العربیه به شکل کامالً فعال انجام میشد
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و هزینههای عملیاتی ،رسانهای ،تجهیزات و ...از همان ابتدا توسط بازیگران خارجی که ترکیبی از کشورهای
عربی ،غربی و رژِیم صهیونیستی بودند ،پرداخته شد که کامالً بر خالف جنبشهای اجتماعی در کشورهای
دیگر بود.به همین دلیل نیز گروه های مخالف با تحریکات خارجی ،نهایتاً اقدام مسلحانه را به عنوان شیوه
مبارزه انتخاب کردند .بر این اساس حتی اصالحات سیاسی همچون دادن شناسنامه به کردهای منطقه «الحسکه»
و پس از آن خارج کردن انحصار دولت از حزب بعث ،ایجاد و تشکیل احزاب مختلف بدون عالیق قومی،
سهیم کردن احزاب در قدرت سیاسی ،حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و محدود شدن طول مدت
ریاستجمهوری برای حداکثر دو دوره هفت ساله نیز که با تأیید  95درصدی مردم در همهپرسی اسفند 0895
(مارس  )2500همراه بود ،تغییری را در مواضع مخالفان وابسته به رژیم های غربی و مرتجع عربی ایجاد نکرد.
 -2یافته ها(تجزیه و تحلیل و تبیین اطالعات و واکاوی سناریوها)
 -4-0سناریوی اول :تضعیف علوی های سوریه(محو شدن آن ها باتقویت حکومت سنی)
 -4-0-0زمینههای تضعیف مناطق کردنشین و علوی
در مقاطع مختلف جامعه علوی ،اقدام به صدور بیانیه در باره تضعیف حقوق علوی از جانب حکومت
ترکیه نموده است(مرادیان .)69 – 55 ،0830 ،وجود کمینه علوی حاکم در سوریه همواره از جانب حکومت
سکوالر ترکیه بعنوان یک عامل تحریک علویان کرد تر کیه به شمار آمده حکومت ترکیه همزمان با پشتیبانی
از جامعه اهل تسنن سوریه حاضر به تجزیه سوریه به دو کشور علوی مذهب و سنی مذهب نمی باشد .چراکه
یک دولت مستقل علوی در کنار شهر هاتای که در گذشته به نام اسکندرون و بخشی از سوریه بزرگ محسوب
می شد( .ترکیه که جمعیت زیادی از علویان ترکیه را در خود دارد می تواند خطری برای تمامیت ارضی و
مرزی ترکیه فراهم نماید ).دولت ترکیه نه تنها برای مسائل امنیت داخلی و پاسخ گویی به مطالبات بیشینه ترکیه
در برابر محرومیت های سیاسی و اجتماعی جامعه اهل تسنن کشور سوریه بر ضد دولت بشار اسد تالش می
نماید بلکه به دلیل موقعیت منحصر بفرد و اهمیت راهبردی خود در غرب آسیا خواستار رهبری و ایجاد نقش
فعال تری در معادالت منطقه غرب آسیا است .سرنگونی نظام بعثی سوریه و به قدرت رسیدن اهل تسنن در
سوریه می تواند امتیازات زیادی برای کشور ترکیه به ارمغان آورد .مهمترین دستاورد برای دولت ترکیهضعیف
شدن علوی ها و هضم آن ها در اکثریت سنی مذهب و ضعیف شدن تحریک پذیری جامعه علوی ترکیه از
طرف جامعه هم مذهب و کیش در سوریه است و برگشت یک میلیون آواره سوری مورد دیگری است که
مشکالت اقتصادی و امنیتی زیادی برای دولت ترکیه بوجود آورده است.
 -2-4سناریوی دوم :تسلط مخالفین مسلح
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گروه های تندرو مسلح طیف وسیعی از دولت اسالمی عراق و شام (داعش) ،جبهه النصره ،احرار الشام،
گردان التوحید و ...را شامل می شود؛ ولی در شرایط کنونی بیشتر توجهات معطوف به گروه تکفیری دولت
اسالمی عراق و شام (داعش) و گروه تکفیری جیش الفتح است .در این سناریو یعنی پیروزی مخالفین مسلح
اینگونه فرض میشود که به خاطر مؤلفههایی که گروههای تندرو مخصوصاً داعش از آن برخوردار است
همچون حمالت چریکی ،جو ارعاب ،پشتیبانی عملیاتی در سطح وسیع و ایجاد تقدس برای اهداف تعیین شده،
پیروزی ائتالف شورشیان یا مخالفین مسلح با استفاده از کمک های غیر مستقیم لجستیکی از سوی آمریکا و یا
تفویض داوطلبانه قدرت به ائتالف مخالفان از سوی بشار اسد .بسیاری از تحلیل گران ،پیروزی شورشیان با
کمک غیر مستقیم آمریکا و یا تفویض داوطلبانه قدرت به ائتالف مخالفان از سوی بشار اسد را بهترین گزینه
برای ایاالت متح ده می دانند .به عقیده آنها در صورت وقوع این پیش بینی ،آمریکا به مهمترین هدف خود که
همان محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران و روسیه است خواهد رسید .چرا که اکثریت جمعیتی مخالفان را سنی
هایی تشکیل می دهند که مخالف سیاست های ایران و روسیه در حمایت از بشار اسد هستند .تام دانیلون،
مشاور امنیت ملی آمریکا در دسامبر  ،2500صریحاْ اعالم نمود که« :پایان رژیم اسد موجب بزرگترین عقب
نشینی ایران در منطقه و برهم خوردن توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود ».این
گروه با از بین بردن زیرساختهای سوریه بتواند بر نظام این کشور فائق آید و تمام نواحی این کشور را به
اشغال خود درآورد .که بررسی های انجام شده و عدم یک پارچگی معارضان چه در ایدئولوژیک و ...این
سناریوبه جایی نرسیده است .اما به عقیده گروهی دیگر از کارشناسان که مخالف سرسخت این سناریو هستند؛
پیروزی مخالفان مسلح از آن جهت که موجب ایجاد پایگاه هایی امن برای تروریست های سلفی و همچنین
نگرانی های حقوق بشری خواهد شد ،پیامد های غیر قابل پیش بینی و فاجعه بار زیادی برای آینده منافع آمریکا
در منطقه خواهد داشت .تجربه افغانستان و کمک آمریکا در به قدرت رسیدن طالبان اثباتی بر این مدعاست.
 -2-9سناریوی سوم :تشکیل دولت ائتالفی
 -2-9-5آتشبس تا انتخابات
به موازات تکاپوی روسیه ،ایران نیز برای حل بحران سوریه پا پیش گذاشته است .بسته پیشنهادی ایران
نسخه تعدیل شده طرح قبلی تهران است که به سازمان ملل هم فرستاده شده است .جزئیات آن تشریح نشده
اما شبکه المیادین مدعی شده که این طرح در چهار محور طبقهبندی شده است :الف) توقف فوری جنگ و
آتشبس ،ب) تشکیل دولت وحدت ملی ،ج) اصالح قانون اساسی و توجه بیشتر به گروهها و طوایف سوری
و د) برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل ،.طرح ایران مبتنی بر گفتوگوی داخلی سوریها و صندوقهای
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رأی است .نوسازی طرح ایران بالفاصله پس از مذاکرات هستهای صورت گرفته است .زیرا در آن پرونده ثابت
شده که مذاکره ابزار کمهزینهای برای رقم زدن تحوالت بزرگ است و این تجربه میتواند در مورد سوریه هم
تکرار شود .همچنین ایران پس از مسأله هستهای فرصت بهتری برای کمک به حل بحران دارد .افزون بر این،
دو سال پیش نیز تکاپوی ایران و روسیه مانع از عملی شدن طرح حمله امریکا به سوریه شد .لذا دمشق به
مقامات مسکو و ایران اعتماد بیشتری دارد(.)http://iran-newspaper.com

 -2-9-4تشکیل دولت ائتالفی
میخائل بوگدانف 5بیان کرد« :مسکو به توافقهای انجامشده در چارچوب گروه حمایت از سوریه و مفاد
قطعنامه  2204شورای امنیت پایبند است و از پیشنهاد بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه برای تشکیل دولت
وحدت ملی حمایت میکند» و «مسکو پیشنهاد اسد درباره تشکیل دولت وحدت ملی در آینده نزدیک را که
شامل نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفان و برخی افراد مستقل است ،تایید میکند ».از نظر روسیه دولت
ائتالفی ،دولتی است که همه طرفهای درگیر در بحران سوریه در آن حضور داشته و به تقسیم قدرت بپردازند.
یکی از سناریوها در خصوص پایان بحران سوریه که در جریان نشست بینالمللی ژنو( )0مطرح شد،
تشکیل دولت ائتالفی است .ایده تشکیل دولت ائتالفی از سوی روسیه مطرح شد ،اما برخی بر این باورند که
غرب نیز با تشکیل چنین دولتی در سوریه موافق است ،اما برخی اختالفها در خصوص نحوه اجرای آن میان
روسیه و آمریکا و میان مخالفین و نظام سوریه باعث شد کمتر به این ایده توجه شود()http://www.ghatreh.com

 -2-2سناریوی چهارم :تسلط ائتالف ملی معارضین
 -2-2-5شورای ملی سوریه:4
این ائتالف یکی از اولین ائتالفهای معارضان سوریه بوده است که در دوم اکتبر  2500با  805عضو
شامل گروههای «جنبش انقالبی«،»8فراکسیون لیبرالهای مستقل« ،»4اعالن دمشق»« ،سازمان آشوریان« ،»0اخوان
المسلمین سوریه»« ،بهار دمشق »6و «فراکسیون ملی کردها«،»5فراکسیون ملی »3و اشخاص معارضه اکثراً تبعیدی
و خارج نشین همچون جورج صبرا ،برهان غلیون ،عبدالباسط سیدا و میشل کیلو فعالیت خود را در استانبول
1

Mikhail Bogdanov
2المجلس الوطنی السوری
8الحراک الثوری
4کتلۀ المستقلین اللیبرالیین
0المنظمۀ اتثوریۀ
6ربیع دمشق
5الکتلۀ الوطنیۀ الکردیۀ
3الکتلۀ الوطنیۀ
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با حمایت ویژه ترکیه و قطر و اکثر کشورهای غربی و عربی آغاز کرد با تالش ترکیه این شورا بهعنوان رهبر
سیاسی ارتش آزاد معرفی شد تا اقدامات نظامی با رهبری سیاسی اهداف ترکیه در سوریه را تأمین کند .در
شورای ملی مخالفان جریانات مختلفی اعم از اسالمی ،ملی ،لیبرالی ،قومی ،سوسیالیستی و حتی مستقل مردمی
شرکت دارند؛ اما این جریانات به دلیل داشتن ایدئولوژیها ،روشها ،سیاستها و همچنین برنامههای متفاوت
با مشکالت زیادی بهویژه ازلحاظ ایجاد انسجام و تعیین رهبری روبهرو بودند که هرروز موجب ضعف آن
شده است .عموماً این شورا دارای نگاه بدبینانه به جمهوری اسالمی ایران بوده و بارها تالشهای دیپلماتیک
کشورمان را در مورد حل مسالمتآمیز بحران سوریه رد کرده است اما این امر شامل همه گروهها و اعضای
آن نمیشود زیرا برخی از آنها بهخصوص احزاب چپی و کردها در مواردی سیگنالهای مثبتی را برای ایران
ارسال نمودهاند ولی بهطورکلی نحوه برخورد آن با جمهوری اسالمی به سیاستهای ترکیه بازمیگردد .هیئت
هماهنگی ملی سوریه :در پی تشکیل شورای ملی سوریه و گزینش مشی نظامی آن برخی از گروههای کوچک
و همچنین شخصیتهای ملیگرا ،چپگرا و کرد مقیم سوریه و خارج از سوریه که با مشی نظامی مخالف
بودند در حلبون در ریف دمشق در  00اکتبر  2500هیئت هماهنگی ملی نیروهای تغییر دمکراتیک سوریه 0را
به ریا ست حسن عبدالعظیم تشکیل دادند .این هیئت در اهداف خود اعالم کرد که خواهان تغییر نظام سوریه
و کلیه وابستگان آن است ولی این تغییر باید از طریق مسالمتآمیز صورت بگیرد .هیئت هماهنگی سوریه
سعی کرده مشی استقالل گونه خود را سیاستهای خود حفظ کند و دارای روابط با کشورهای غربی و
همینطور روسیه است و همواره در پی حل سیاسی بحران سوریه بوده است و تشکیل دولت انتقالی با حضور
بشار اسد را برای تغییرات در سوریه را میپذیرد .هیثم مناع یکی از چهرههای شاخص این هیئت است .اگرچه
این هیئت تاکنون تمام طرحهای جمهوری اسالمی ایران را برای پایان مسالمتآمیز بحران سوریه رد کرده است
ولی به دلیل مشی مسالمتجو آن و برخی ارتباطات با روسیه ،از زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط و برخی از
همکاریها با جمهوری اسالمی ایران است(.)http://www.alquds.co.uk/?p=240870

 -2-2-4ائتالف ملی سوریه:4
در پی بروز برخی اختالفات بین ترکیه و قطر در رهبری مخالفان سوری و همینطور بین اعضای شورای
ملی سوریه و برخی از گروههای سیاسی و ارتش آزاد ،با تالش دولت قطر در یازدهم نوامبر  2502این ائتالف
با شرکت بیش از شصت گروه معارض سوری در شهر دوحه شکل گرفت و معاذ الخطیب را بهعنوان رئیس

 0هیئۀ التنسیق الوطنیۀ لقوى التغییر الدیمقراطی
2االئتالف الوطنی لقوى الثورة والمعارضۀ السوریۀ
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این گروه انتخاب کردند و بعد از ایجاد اختالف بر سر رهبری محتاطانه الخطیب ،اعضای ائتالف ملی جورج
صبرا برای ریاست این ائتالف انتخاب کردند با تالش قطر و کشورهای حاشیه خلیجفارس و ترکیه این گروه
توانست حمایت اکثر کشورهای غربی را به دست آورد .این ائتالف نیز به دلیل تنوع ایدئولوژیها یک
ایدئولوژی ثابتی نداشته است .این ائتالف در سالهای اول از سیاستهای قطر و تا حدودی ترکیه پیروی
می کرد اما بعد از تحوالت در قطر (واگذاری قدرت پدر به پسر) و فعال شدن بیشتر عربستان و هماهنگی با
ترکیه در بحران سوریه یکی از شیوخ قبایل سوریه به نام احمد الجربا نزدیک به عربستان به این پست انتخاب
شد و این ائتالف در جهت سیاستهای عربستان قرار گرفت و حتی بعد از تغیر این شخص و انتخاب هادی
البحره و خالد الخوجه این مشی وابستگی به عربستان در این ائتالف ادامه پیدا کرده است .الزم به ذکر است
به دلیل تنوع افکار و ایدئولوژیهای این ائتالف شاهد هماهنگی بین اعضا بههیچوجه نبودهایم بهطوریکه
احزاب چپگرا تمایل زیادی به همکاری با غرب ندارند و تمایل دارند با روسیه ارتباط برقرار نمایند احزاب
اسالمگرا بهویژه اخوانیها با عربستان مشکالت زیادی دارند و به دنبال تقویت روابط با ترکیه هستند به همین
دلیل ما شاهد مواضع بعضاً متضاد از سوی این ائتالف هستیم و این ائتالف مواضع مثبتی نسبت به جمهوری
اسالمی ایران ندارد و چشمانداز روشنی از روابط این ائتالف با ایران وجود ندارد مگر تغییر رویکرد عربستان
و ترکیه نسبت به این روابط.

( )http://rfsmediaoffice.com/2015/06/16/14072/#.VZEmOVKxW8l

در چهارمین سناریو،ائتالف ملی معارضین است که در آبان  0890با هدف وحدت مخالفان نظام سوریه
تشکیل شد .این ائتالف از گروههای مختلف «شورای ملی سوریه»« ،کمیته هماهنگی ملی»« ،گروه اعالمیه
دمشق»« ،انجمن استانبول» و برخی از فعاالن کرد ،اخوانالمسلمین و لیبرال مخالف نظام بشار اسد ،به ریاست
احمد عاصی الجربا مدعی حکومت در سوریه تشکیل یافته است .ائتالف ملی معارضین که خود را طرفدار
مردم سوریه معرفی کرده است و اکنون جایگاه چندانی در تحوالت نظامی و سیاسی سوریه ندارد ،هدف
نمادین خود را «رساندن صدای ملت سوریه به گوش جهانیان» و هدف عملی خود را سرنگونی دولت اسد،
از بین بردن ساختار امنیتی ،رفع مشکالت اقتصادی سوریه ،گسترش مناسبات و توسعه مبانی سکوالر اعالم
کرده است .این ائتالف دارای ساختار حکومتی و نیروی نظامی تحت عنوان ارتش آزاد است.
 -2-2سناریوی پنجم :تسلط اخوانالمسلمین سوریه
 -2-2-5پراکندگی جغرافیایی
اخوان المسلمین سوریه در شهر حلب ،حمص و دمشق حضور دارند و مهمترین مرکز آنان ،شهر حلب است.
کمتر از سی درصد جمعیت سوریه را اقلیت های مختلف مسیحی ،علوی ،شیعی و دروزی تشکیل میدهند و
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بیش از هفتاد درصد مردم این کشور از اهلسنّت هستند و از این میان اخوانی ها ،شاید بیشتر از ده درصد از
جمعیت اهلسنّت را تشکیل نمیدهند .به تعبیر دیگر ،شاید جمعیت اخوانی ها چیزی حدود چهار تا هشت درصد
کل جمعیت سوریه باشند()http://www.mehrnameh.ir/article/3095/

 -2-2-4عوامل گرایش اخوان سوریه به خشونت
فعالیتهای اخوان در ابتدا ،بر مدار رادیکالیسم و انقالبیگری نبود و تنها در جنگ با اشغالگران
صهیونیست در سال  ،0943هزاران فرد مسلح از اخوان مصر ،سوریه و اردن راهی جبهههای نبرد شدند ،اما
نمیتوان الگو و برداشتی واحد دربارة فعالیتهای اخوانالمسلمین در کشورهای مختلف ارائه داد.
اخوانالمسلمین در مصر سعی کرد بقای خود را حفظ کند و حتی در برخی مقاطع در فعالیتهای پارلمانی
مشارکت کرد .اخوان در اردن تا حد زیادی چهارچوب سیاسی نظام پادشاهی را پذیرفت و سعی کرد در قدرت
شرکت کند ،اما در سوریه ،اخوانالمسلمین رویکرد تقابلی داشت و با رویکرد انقالبی و تهاجمی و حتی
درگیری نظامی با دولت ،برای ایجاد حکومت اسالمی تالش کرده است(جمعه زاده )02 :0895 ،اعتدالگرایی
و گرایش بهسوی جامعه مدنی و مشارکت سیاسی مسالمتآمیز و دوری از خشونت و رویارویی مسلحانه نیز
برای نخستین بار از سوی اسالمگرایان مصری گرفته شد و به سایر مناطق جهان عرب گسترش یافت ،اما
اخوانالمسلمین سوریه موضع رادیکالتری داشت .اخوانالمسلمین سوریه پیش از کودتای  0968حزب بعث
در طول دهههای  0945و  0905در هیئت سیاسی و پارلمانی سوریه فعالیت مسالمتآمیز داشت ،اما پس از
کودتای  ،0968اسالمگرایان سوری به تدریج به اقدامات جمعی خشونتبار روی آوردند .چند عامل مهم در
سوق دادن اسالمگرایان به سمت خشونت و تبدیل اقدام جمعی مسالمت آمیز به خشونتبار تأثیرگذار بود:
 -4-0-2-0سیاستهای نیمهالئیک رژیم سیاسی جدید که مشروعیت خود را در تأکید بر ایدئولوژی
سوسیالیسم عرب و تأکید بر جدایی میان دین و سیاست جستجو میکرد که برای اسالمگرایان قابل قبول نبود.
 -4-0-2-2انحالل همه احزاب سیاسی از سوی بعثیها و پایان دادن به حیات پارلمانی در کشور؛
 -4-0-2-8مخالفت با طرحهای وحدتگرایانه و پانعربیسم جمال عبدالناصر پس از 0903؛
 -4-0-2-4گسترش سیاست سرکوب و فشار علیه نیروهای مخالف ،بهویژه علیه اخوانالمسلمین .شکل
اقدام جمعی اسالمگرایان سوری در پنج سال اولیه حکومت حافظ اسد ،به دالیل زیر ،چندان ویژگی
خشونتگرایانه نداشت:
 -4-0-2-4-0تداوم فقدان اقتدار سازمانی و رهبری در جنبش اسالمی؛
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 -4-0-2-4-2سیاستهای وحدتگرایانه حافظ اسد برای تشکیل فدراسیون جماهیر عربی میان مصر،
سوریه و لیبی که در مشارکت او در حمله به اسرائیل در اکتبر  0958تجلی یافت؛
 -4-0-2-4-8بهبود نسبی اوضاع اقتصادی سوریه آن هم بهدلیل کمکهای سخاوتمندانه کشورهای
نفتخیز عرب.
اما در فاصله سالهای  0956تا  0932صحنه سیاسی سوریه شاهد گسترش اقدام جمعی خشونتبار
اسالمگرایانه بود که ناشی از عوامل زیر بود:
 -4-0-2-4-4مداخله نظامی  0950سوریه در لبنان که به دنبال آن نیروهای گوناگون فلسطینی و لبنانی،
دمشق را به اتخاذ موضع ضد فلسطینی و بیاعتنایی در قبال محاصره اردوگاه فلسطینی متهم کردند؛
 -4-0-2-4-0اتخاذ سیاست الئیک از سوی دولت بعث که در حذف اسالم بهعنوان دین رسمی در قانون
اساسی سوریه در  0956تجلی یافت؛
 -4-0-2-4-6افزایش اقتدار سازمانی در رهبری اسالمگرایان با انتخاب عدنان سعدالدین به عنوان رهبر
اخوانالمسلمین در  0956و تشکیل جبهه اسالمی سوریه بر اثر ائتالف نیروهای مخالف اسالمی و چپ و ملی
در 0935؛
 -4-0-2-4-5وخیم شدن اوضاع اقتصادی سوریه بر اثر گسترش هزینههای ناشی از حضور ارتش سوریه
در لبنان ،کاهش کمکهای عربی به سوریه و به دنبال آن بسته شدن خطوط لوله نفت عراق به مدیترانه در
 0953که ساالنه  086میلیون دالر به سوریه زیان وارد میکرد .سطح خشونت اقدام جمعی اسالمی در سوریه
از سال  0938به بعد در طول دهه  0995رو به کاهش گذاشته و جنبش اسالمی سوریه در مقایسه با اواخر دهه
 0955و اوایل دهه  0935تضعیف شده است(احمدی.)63-60 :0895 ،
 -2-2-9دیدگاههای فعلی اخوان سوریه در قبال ایران و لبنان و فلسطین
همانطور که بیان شد ،دیدگاههای فعلی اخوان با گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است و اعتقاد به ایران و
شیعه نیز از این قاعده مستثنا نیست .رهبر امروز اخوان سوریه معتقد است که ایران و لبنان به دولت سوریه
کمک میکنند .آقای شوقی حداد معتقد است که در مورد عقاید تکفیری ،میان اخوانالمسلمین سوریه و وهابیت
تفاوتی وجود ندارد .آقای محمدعلی مهتدی ،کارشناس غرب آسیا و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی
و مطالعات استراتژیک غرب آسیا ،در مصاحبهای گفته است :آقای برهان غلیون در گفتگوی خود با وال استریت
ژورنال گفته بود که اگر ما [در جنگ با دولت سوریه] پیروز شویم ،ارتباط با ایران و حزباهلل و حماس را
قطع میکنیم (یزدانی.)0890 ،
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 -2-2-2گرایش مردم سوریه به اخوانالمسلمین
بهعلت وجود برخی شرایط سیاسی و اجتماعی ،اخوانالمسلمین سوریه که کمتر از ده درصد از مردم سوریه
را همراه خود دارد ،به سمت خشونت روی آورده و نام آن را جهاد نامیده است .این گروه با کمک برخی از
گروه های افراطی در سوریه به تقابل با حکومت بشار اسد پرداخته است؛ اگرچه از نظر فکری تفاوت چندانی
با اخوانالمسلمین مصر ندارد(خامهیار.)4 :0895 ،
 -2-2-2اخوانالمسلمین و آغاز بحران سوریه
با آغاز بحران سوریه ،اخوانیها سعی کردند تا از فرصت استفاده کنند و به خواسته خود جامه عمل
بپوشانند .جمعیت اخوان سوریه در سه محور سیاسی در دمشق به رهبری «عصام عطار» ،محور سنتی به رهبری
«مروان حدید» در حمص و محور حلب به رهبری «شیخ عبدالفتاح ابو غدا» علیه نظام سوریه اقدامات مسلحانه
و سیاسی انجام دادند و پس از آن این جریان برای اتحاد بیشتر زیر نظر «محمد ریاض خالد آل شقفه» با
دیدگاهی تندروتر به اقدامات خود علیه نظام سوریه پرداختند .این جمعیت برای افزایش نفوذ خود روزنامه
«العهد»

را

چاپ

کرد

تا

بتواند

میان

طرفداران

خود

همبستگی

ایجاد

کند()http://www.mashreghnews.ir/fa/news/463044/

 -2-6سناریوی ششم :فرسایشی شدن بحران سوریه
 -2-6-5کنترل حزبااهلل
تاکتیک اول اسراییلیها ،رژیم اسراییل تالش میکند تا با شیوههای گوناگون ،حزبا ...را تحت کنترل
درآورد .یکی از این شیوهها به زعم خود ،هدف قرار دادن کاروانهای حمل تسلیحات برای حزبا ...از سمت
سوریه است .این رژیم طی سالهای اخیر به کرات اعالم کرده بود که تعدادی از مهمات را در این رابطه مورد
هدف قرار داده است .تاکتیک دوم اسراییلیها ،تالش برای تعمیق و فرسایشیتر شدن بحران سوریه است تا
حزب ا ...با حضور بیشتر در آن ،به اصطالح در باتالق سوریه گرفتار شود .به زعم اسراییلیها افزایش حضور
اعضای حزبا ...در سوریه به معنای فارغ شدن این جنبش از مساله مقابله با اسراییل و در نتیجه ،تالش
حزب ا ...برای حفظ مرزهای امن با رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خواهد بود؛ در حالیکه این تجربیات
(حضور حزبا ...در صحنۀ میدانی سوریه) در هرگونه نبرد زمینی آتی با اسراییلیها بسیار کاربردی خواهد
بود .در همین رابطه ،نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد منافع اسراییل در تداوم جنگ فرسایشی
سوریه است .)http://www.al-akhbar.com/node/253811( 5تاکتیک سوم ،ترورهای هدفمندانۀ اعضای
0مصالح اسراییل فی مستقبل سوریا

059

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

حزبا ...توسط رژیم صهیونیستی در لبنان ،سوریه و دیگر مناطق جهان است .ترور تعدادی از نفرات حزبا...
در لبنان ،طی سال گذشته که سمیر قنطار ،عضو حزبا ...و قدیمیترین اسیر این جنبش در اسراییل که بعد از
آزادی در سوریه مورد هدف اسراییلیها قرار گرفت ،در این راستا قابل ذکر است .تاکتیک چهارم ،تهدیدهای
دورهای اسراییلیها در حمله به لبنان میباشد .به عنوان مثال ،آموس یادلین ،رئیس سابق بخش اطالعات نظامی
اسراییل طی مقالهای اعالم میکند که اسراییل باید طی پنج سال آینده ،احتمال جنگ با حزبا ...لبنان را مدنظر
خود داشته باشد(یادلین.)2506 ،
 -2-6-4فرسایشی شدن بحران سوریه ودولت ضعیف سوریه:
شروع بحران و درگیری در سوریه در حقیقت ،بهترین ظرفیت و بدیل را برای انحراف موج بیداری
اسالمی ایجاد کرد و بدین ترتیب ،نه تنها رژیم اسراییل از نوک پیکان خواستههای معترضان در کشورهای
اسالمی کنار گذاشته شد بلکه بهترین شرایط برای تضعیف دشمن دیرینهاش یعنی نظام اسد پدید آمد .طبیعی
است که راهکار استمرار و فرسایشی شدن جنگ ،راهبرد مناسبی برای تضعیف بیشتر سوریه میباشد .آموس
یادلین در این رابطه مینویسد « :اسراییل باید خود را از لحاظ نظامی و سیاسی با این احتمال که سوریه دیگر
یکپارچه نباشد و این جنگ چند سال دیگر طول بکشد ،آماده کند 5 ».در حال حاضر در میان اسراییلیها گزینۀ
جنگ فرسایشی در سوریه ،بیش از سقوط نظام اسد طرفدار دارد .عربستان پس از مدیریت تحوالت اعتراضی
در محیط پیرامونی خود در یمن و بخصوص بحرین ،از بحران ایجاد شده در سوریه استفاده نمود و در واقع
با افزایش نقش خود و اتحادیه عرب سعی نمود تا با تمرکز بر بحران سوریه به انتقال بحران از محیط امنیتی
خود به دیگر کانون های بحران مبادرت ورزد .طوالنی شدن روند تحوالت اعتراضی و جنگ داخلی در سوریه،
گسترده شدن تعداد بازیگران و سطح نیروهای مداخله گر منطقه ای و فرامنطقه ای و بطور اساسی ،فرسایشی
شدن بحران در سوریه از فاکتورهایی است که در مجموع مطلوب سعودی ها بوده
است(.)http://hournews.me/news-55113.htm

از جمله سناریوهایی که از ابتدای بحران سوریه از آن به عنوان زنگ خطر برای آینده این کشور و منطقه
یاد میشود ،فرسایشی شدن بحران است .بر اساس این سناریو به دلیل اینکه طرفین ،توان حذف کامل دیگری
را ندارند و حاضر به تعامل با یکدیگر در عرصههای سیاسی نیز نیستند ،درگیریها ادامه خواهد یافت .فرسایشی

1Ibid
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شدن بحران یکی از نامناسبترین سناریوها برای مردم ،نظام سوریه ،مخالفان ،منطقه و جهان است زیرا طرفین
درگیر و حامیان آنها به اهداف خود نخواهند رسید.
 -2-7سناریوی هفتم :تثبیت نظام سوریه:
 -2-7-5مقاومت دولت و ارتش سوریه:
با گذشت چند سال از جنگ علیه سوریه تحوالت سیاسی و میدانی نبرد در سوریه به گونه ای پیش رفت
که نشان داد دولت و ارتش سوریه در برابر ائتالف معارضانی که تحت حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای
غربی و عربی است مقاوم است و به دنبال شکست این سناریو ،ائتالف بین المللی مخالف بشار اسد به رهبری
آمریکا با طرح سناریوی دیگری به دنبال دخالت نظامی برای یک سره کردن سرنوشت حکومت سوریه برآمدند
تا جایی که جهان یک هفته پر التهاب را برای شروع عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه سوریه پشت سر گذاشت
اما در نهایت رئیس جمهور آمریکا حمله به سوریه را منوط به مجوز کنگره کرد .در نهایت توافق مسکو و
واشنگتن برای نابودی سالحهای شیمیایی سوریه سایه جنگ را از سوریه دور کرد و تب و تاب آمریکا برای
حمله به دمشق فروکش کرد .آمریکا به دلیل ناتوانی در حمله به سوریه هدف خود در سوریه را  035درجه
تغییر داد .هدف غایی آمریکا ساقط کردن حکومت بشار اسد بود اما ناتوانی نظامی ،لجستیکی و سیاسی این
کشور باعث شد از تغییر حکومت سوریه به نابودی انبارهای شیمیایی این کشور رضایت دهد .تصمیم رئیس
جمهور آمریکا (باراک اوباما) در عدم حمله به دمشق و تردیدهای کاخ سفید همانند یک دومینو شکستهای
متوالی آمریکا در عرصه سیاست خارجی را به دنبال داشت(.)http://www.farsnews.com/newstext

 -2-7-4بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه:
بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه از سناریوهایی است که قبل از انتخابات ریاستجمهوری
مطرح و پس از انتخابات تقویت شد .تا قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ،مخالفین نظام سوریه در
تالش بودند تا در دو جبهه سیاسی و نظامی به تقابل با نظام سوریه بپردازند .در جبهه نظامی سعی شد که از
راه جنگ نیابتی یا همانند الگوی لیبی ،غرب با پشتیبانی نیروی هوایی و مخالفین از راه زمین ،زمینههای سقوط
بشار اسد را فراهم کند .در عرصه سیاسی نیز تشکیل ائتالف ملی معارضین به عنوان بدیلی برای نظام سوریه،
به منظور تخریب وجهه نظام سوریه در داخل و خارج این کشور صورت گرفت .اما پیروزی ارتش سوریه در
نقاط مختلف کشور و عقب راندن نیروهای معارض از یک سو و عدم همراهی چین و روسیه در قطعنامه
ضدسوری برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی دیگر باعث شکست راهبرد نظامی مخالفین نظام سوریه شد.
انتخابات ریاستجمهوری نیز راهبرد مشروعیتزدایی مخالفان را به چالش کشید؛ زیرا در جریان این انتخابات،
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مردم با مشارکت باال به نظام سوریه و بشار اسد رأی دادند که این مسئله گویای این حقیقت است که برخالف
نظر مخالفان،بشار اسد از محبوبیت باال برخوردار است.)http://www.pana.ir( .

 -2نتیجه گیری و ارایه راهکار:
بحران سوریه به عنوان یکی از بزرگترین بحران های منطقۀ غرب آسیا در قرن بیست و یکم به حساب
می آید که گسترة آن منطقۀ وسیعی را در بر گرفته است .این بحران باعث شده است تا اکثر کشورهای دنیا با
این معضل دست و پنجه نرم کنند .در وجه اول تصادم و درگیری منافع قدرت های جهانی در سوریه باعث
شده است تا این چالش به درزا بکشد و آینده ای روشن را برای آن متصور نباشیم .درگیریهای دو جبهۀ
اساسی یعنی روسیه ،چین و محور مقاومت اسالمی با محور غرب ،کشورهای عرب حوزة خلیج فارس و ترکیه
باعث شده است تا این بحران ابعاد بین المللی و جهانی به خود بگیرد به همین دلیل می توان اذعان داشت که
تحوالت سوریه از این جهت با اهمیت است که آیندة آن ترسیم کنندة صورتبندی قدرت حداقل در غرب آسیا
است .پر واضح است که در بحران سوریه دو ائتالف بزرگ جهانی درگیر هستند که هر کدام تالش می کنند
تا با چیره شدن بر جبهۀ دیگر منافع خود را کسب کرده و حوزة نفوذ خود را گسترش دهند به همین دلیل
چالش مفهوم قدرت در این بحران از پیچیدگی خاصی برخوردار است .وجه دوم بحران سوریه که از اهمیت
ویژه ای برخوردار است بحث رادیکالیسم مذهبی در غرب آسیا است .همان طور که اشاره شد ظهور پدیده
ای به نام بنیادگرایی در منطقه جهان را وارد وحشتی عمومی کرده است که هر آن بیم گسترش و آسیب زایی
آن در اقصی نقاط جهان می رود .وجود رادیکالیسم سلفی در غرب آسیا باعث شده است تا دستاوردهای مدنی
کشورهای درگیر که طی سالیان متمادی به دست آمده بود آسیب ببیند و آیندة منطقه به بحران کشیده شود.
لذا آنچه موجب تداوم بحران سیاسی کنونی سوریه شده است ،مداخله های خارجی است .البته ،الزم به
ذکر است که سوریه تاکنون از اصل بحران عبور کرده است .بنابراین ،دو عامل منطقه ای و بین المللی بر عامل
داخلی در جهت حاکم شدن وضعیت سیاسی جاری سوریه اولویت دارد .بنابراین ،استقرار ثبات در سوریه از
طریق تقویت همکاری های منطقه ای ،راهکار سیاسی ،اصالحات ،گفتگوهای ملی ـ حل مسالمت آمیز بحران
سوریه ـ که مورد توافق هم مردم و هم دولت سوریه است ،حاصل خواهد شد و در نتیجه بحران ژئوپلیتیک
سوریه از الگوی خاصی بهره میبرد .الگویی که محصول هماهنگی مالی و لجستیکی جبهه غربی -عربی-
ترکی برای ایجاد چالش است .بر همین اساس ،توجه به نکات زیر گویای ابعاد بحران سوریه است:
 -0بحران سوریه ،خودانگیخته نبود بلکه با دخالت کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ایجاد و تداوم یافت.
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 -2نظام بشارت اسد به دلیل اتخاذ مواضع مبارزهجویانه در قبال رژیم صهیونیستی و حمایت از جریانهای
مقاومت در فلسطین و لبنان از حمایت ملی و منطقهای بهره میبرد.
 -8بحران سوریه ،مراحل اصالحات ،تحرکات نظامی و تالش برای ثبات را داشته است که پس از برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری ،نظام سوریه سعی میکند تا اوضاع را به سوی ثبات پیش ببرد.
 -4تحوالت سوریه در شرایط کنونی حالت سیال به خود گرفته و هر روز بعد جدیدی به آن افزوده
میشود که در شرایط جاری ،پیشروی ارتش سوریه با حمایت کشورهای حامی است.
 -0با گذشت چند سال از جنگ علیه سوریه و تحوالت سیاسی و میدانی نبرد تثبیت نظام سوریه مشخص
تر میگردد.
 -6نتیجه این بحران هرچه باشد:
الف -جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران را برای آینده مشخص خواهد کرد.
ب -رابطه سیاسی ایران با ترکیه ،عربستان ،روسیه و لبنان را رقم خواهد زد.
ج -توازن درک و فهم سیاست در غرب آسیا بین ایران و آمریکا و نهایتاً اسراییل را روشن می نماید.
د -رابطه بین ایران و عراق را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
راهکار:
اجرای انتخابات با حضور همه گروه ها ،قومیت ها و بازیگران می تواند عالوه بر حل مشکالت اختالفات
و درگیری های نظامی و جلوگیری از تخریب منابع و ویرانی این کشور و جلوگیری از دشمنی و کینه های
بیشتر به همه بازی گران در صحنه مشارکت و مردم نقش بیشتری بدهد و اجرای چنین طرح و سناریویی با
مشارکت مردم سوریه باشد و بازیگران بیرونی مانند قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای غربی از منافع خود
و اسراییل دست بردارند .دولتی وحدت ملی در سایه گفتگو و انتخابات موجبات صلح پایدار و احترام به
خواست مردم را وجهه همت خود قرار دهد.
منابع و ماخذ
 .0آجرلو ،حسین« ،)0895( ،تحوالت سوریه ریشه¬ها و چشم اندازها» ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،سال هجدهم ،شماره سوم
 .2احمدی ،حمید« ،)0895( ،جامعه شناسی جنبش های اسالمی» ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 .8اسدالهی ،مسعود (« ،)0890فاز سوم بحران» ماهنامه سیاسی تحلیلی همشهری دیپلماتیک ،شماره  ،6خرداد
 .4برزگر ،کیهان (/2شهریور« ،)0890 /راه حل بینابینی دمشق» ،شرق
 .0برزگر ،کیهان« ،)0892( ،تحوالت عربی ،ایران و خاورمیانه» ،چاپ اول ،تهران :مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژ یک
خاورمیانه.
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سیزدهم ،شمارهجونید خان ،)0890( ،امپراطوری در مقابل ایران و سوریه :جنگ جهانی جدید برای نظم نوین جهانی؟ علوم
سیاسی ،سیاحت غرب ،شماره 053
 .3حافظ نیا ،محمدرضا« ،)0859( ،تعریفی نو از ژئوپلیتیک» ،مجله تحقیقات جغرافیایی ،شماره  03و .09
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ریشه یابی بحران تکفیر در اندیشه های نخبگان سلفی-تکفیری جهان اسالم
مهدی عزیزان ،5استادیار پژوهشگاه امام صادق (ع)
حسن سجادی پور ،دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

چکیده
از دیر زمان ،بحران های اجتماعی و سیاسی در جهان اسالم ،اغلب برخاسته از تعصب ورزی های به ظاهر مذهبی
بوده است .در دهه اخیر جریان های سلفی ـ تکفیری در حوادث منطقه خاورمیانه به ویژه سوریه و عراق خودنمایی
کرده و به جنایات فراوانی دست یازیدند .اکنون سؤال آن است که ریشه های بحران تکفیر در اندیشه های نخبگان سلفی
ـ تکفیری جهان اسالم چیست؟ این نوشتار در پاسخ به این سؤال ،خاستگاه این بحران را در دو حوزه کالمی و فقهی
بررسی کرده و به نتایج درخور توجهی دست یافته است .تفسیر خاص از توحید عبادی ،منع تقلید از غیرکتاب وسنت،
مبارزه با طاغوت در کشورهای اسالمی و وجوب هجرت و جهاد برای تشکیل حکومت اسالمی ازجمله مبانی اندیشه
ای نخبگان تکفیری است .این تحقیق از نوع توسعه ای ـ کاربردی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی به جمع آوری
اطالعات پرداخته است.
کلید واژه ها :بحران تکفیر ،نخبگان سلفی ،ابن تیمیه ،وهابیت ،سید قطب.

 -5مقدمه
سلف کسانی هستند که در سه قرنِ بهترِ اسالم زندگی میکردند و دارای تمامی فضائل بودند و آنان برای
حل هر مشکلی شایسته¬تر ازسایرین هستند(ابن تیمیه ،0420 ،ج  ،4ص )96
تا زمان ابن تیمیه ( 523 -660ق) سلف به معنای لغوی آن استعمال می شد و معنای دیگری مد نظر نبود؛
اما ابن¬تیمیه معنایی تازه و اصطالح جدیدی وضع کرد .منظور او از سلف ،صحابه ،تابعین و تابعینِ تابعین
پیامبر  9است که ازنظر وی ،افکار و رفتار آنان در همه زمینه ها باید مرجع علمی و عملی مسلمانان قرارگیرد.
او با تفسیر خاص خود از حدیثی منسوب به پیامبر  ،9بهترین قرون را سه قرن اول هجری میداند .وی تا آنجا
به سلف اهمیت می داد که ایشان را در کنار کتاب خدا و سنت پیامبر  ،9بهعنوان یکی از منابع دین معرفی
میکرد( :ن.ک :همان ،ص  .)558ابن تیمیه سلف را «ورثه انبیاء»« ،خلفای پیامبران»« ،اعالم هدی و چراغ
1

. Email: azizan24@yahoo.com
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هدایت» معرفی میکند(ابن تیمیه ،0420 ،صص  )095–096هر چند وی به صراحت سلف را معصوم نمیداند،
اما تمجید او به اندازه ای است که گویی سلف ،مصون از خطا و اشتباه و معصوم هستند(ن.ک :ابن تیمیه،
 ،0420صص )095–096
بامرگ ابن تیمیه ،افکار او به محاق رفت و طرفدار چندانی نیافت و بهطور طبیعی ،واژه سلفیه نیز به معنای
خاص ابن تیمیه ای ،کاربردی نشد .با ظهور محمد بن عبدالوهاب بار دیگر افکار ابن تیمیه مطرح شد و کلید
واژه های او بر سر زبان ها افتاد .در سده اخیر برای اولین بار ،محبالدین خطیب و سید محمد رشیدرضا در
شمال افریقا از سلفیت و بازگشت به سلف سخن گفتند.
کسانی که تعریف ابن تیمیه از سلف را پذیرفتهاند ،سلفی محسوب میشوند؛ اما همه آنان عقاید یکسانی
ندارند و به دسته های مختلفی تقسیم میشوند .گرایش های مختلف سلفیه از این قرار است:
 -0سلفیه تکفیری :کسانی هستند که تنها خود را مسلمان میدانند و غیر خود را کافر و مهدورالدم می
شمارند .وهابیان و گروههایی همچون القاعده ،سپاه صحابه و داعش همه مسلمانان جز خود را تکفیر میکنند.
 -2سلفیه جهادی :این عده کسانی هستند که هجرت و جهاد را برای تشکیل حکومت اسالمی واجب
میدانند .این رویکرد ،ریشه در عقاید سید قطب دارد.
 -8سلفیه تبلیغی :سلفیه تبلیغی در برابر سلفیت تکفیری است و محور فعالیت های خود را بر تبلیغ
اندیشه ها و مبانی سلفی گری قرار داده است« .جماعت تبلیغ» که شبکه ای سراسری در جهان دارد و در شاخه
فکری دیوبندیه قرار می گیرد ،نماینده این رویکرد است.
 -4سلفیه سیاسی :سلفیه سیاسی هر چند مبانی سلفیه را در مسائل اعتقادی پذیرفته ،اما از دامن زدن به
اختالفات عقیدتی در جوامع اسالمی پرهیز دارد و عمدتاً برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و اداره جامعه
تالش می¬کند« .اخوان المسلین» مصر و «جمعیت علمای اسالم» پاکستان در این دسته جای می گیرند.
د -سلفیه اصالحی :این گروه از سلفیه علت اصلی عقب ماندگی جوامع مسلمان را دورشدن آنان از
قرآن و سنت میداند و همه مسلمانان را به بازگشت به اسالم اصیل توصیه میکند .این عده سلفیت را به کتاب
و سنت تفسیر میکند و نه همچون ابن تیمیه به صحابه و تابعین و تابعین تابعین .به همین دلیل ،این رویکرد
تنها در اسم و عنوان با سایر سلفیه اشتراک دارد و در فکر و عمل با آنان متفاوت است .اندیشمندانی همچون
اقبال الهوری ،سید جمال الدین اسد آبادی ،محمد عبده و شیخ محمود شلتوت در این دسته جای دارند.
توضیح این رویکردهاا از رسالت این نوشتار خارج است و عالقمندان میتوانند به منابع مربوط مراجعه
فرمایند(ر.ک :سید مهدی علیزاده موسوی ،0898 ،صص )058–90
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در سالیان اخیر که تهاجم سلفیان تکفیری به سوریه ،عراق ،یمن و لیبی رخ داده و انسان کشی های فراوانی
در کشورهای مختلف اروپایی ،آسیایی و آمریکا به نام تکفیر انجام شده ،کلید واژه «تکفیر» بیش از هر زمان
دیگری به گوش می رسد .این موضوع که بالی خانمان¬سوز جوامع اسالمی شده و ابزاری برای اسالم هراسی
در جهان گردیده ،ضرورت آشنایی با زمینه ها و خاستگاه¬های تکفیر را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته
است .به همین دلیل در این نوشتار از میان رویکردهای متنوع سلفی ،سلفیه نوع اول یا همان سلفیه تکفیری
موضوع اصلی بحث است و سایر گروهها صرفاً در حد ضرورت مورد بحث قرار خواهند گرفت .ضمن اینکه
از بین سلفیان تکفیری ،تنها تکفیریهای معاصر مورد بحث هستند و سایر تکفیریهایی که در تاریخ جای
گرفته اند ـ مانند خوارج ـ ،از موضوع بحث خارج اند .پس سخن در این است که زمینه های فکری سلفیان
تکفیری عصر حاضر چیست و خاستگاه آنان کدام است؟ در پاسخ به این سؤال ،خاستگاه¬های کالمی و فقهی
آنان مورد بحث قرارگرفته است .در موضوع خاستگاه کالمی ،مسئله توحید و شرک ،در موضوع خاستگاه های
فقهی ،مسائل منع تقلید ،عدم وجوب اطاعت از طاغوت ،وجوب هجرت و جهاد و وجوب تشکیل حکومت
اسالمی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
خاستگاه ها

الف ـ خاستگاه کالمی
اساسی¬ترین و مهمترین خاستگاه کالمی تکفیریان ،موضوع توحید و شرک است .از بین اقسام توحید،
یعنی توحید ذاتی ،صفاتی ،افعالی و عبادی؛ توحید عبادی بیشتر از سایر انواع توحید محل بحث است .ازنظر
تکفیریان اگر دیگر مسلمانان و پیروان آیین های ابراهیمی در توحید ذاتی مشکلی نداشته باشند ،در توحید
عبادی مشکل دارند و به همین دلیل مشرک محسوب شده و شایسته مرگ اند .این قرائت ،نخستین بار از سوی
ابن تیمیه مطرح شد و سپس توسط شاگردان و پیروان او مانند ابن کثیر ،ابن قیم جوزی ،محمد بن عبدالوهاب،
بن باز و البانی تکرار و پرورانده شد .ضمن اینکه عقاید این گروه ریشه عمیق تری نیز داشت که باید آن را در
نقل گرایی ظاهرگرایانه حنبلی و اشعری جستجو کرد.
ابن تیمیه اساساً با علوم عقلی یعنی منطق و فلسفه مشکل داشت و این علوم را غیرمفید ،بلکه مضر
میدانست .او سه کتاب «الرد علی المنطقیین»« ،درء تعارض العقل و النقل» و «نقض المنطق» را در رد منطق و
فلسفه نوشت .او حتی بهکالم اشعری حمله ور شد و متکلمان اشعری را متهم کرد که قول خلف را بر قول
سلف ترجیح دادهاند و این امر باعث نادانی دو چندان آنان شده است( .ابن تیمیه ،0420 ،ص  )090او می
گوید:
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در روش های کالمی و مناهج فلسفی دقت کردم و ندیدم که علیلی را شفا دهد و تشنه ای را سیراب کند
(همان) .در اندیشه کالمی ابن تیمیه ،نوعی تعارض دیده میشود .او درعینحالی که عَلَم مخالفت با منطق،
فلسفه و کالم را برافراشته ،اما در عمل و در ضمن مباحث خود ،از قیاس های عقالنی و استدال ل های کالمی
بهره برده است؛ ضمن اینکه مخالفت او با علم کالم ،به معنای متکلم نبودن او و کنار گذاشتن مباحث کالمی
نیست .ابن تیمیه بیش از آن که شخصیتی فقهی باشد ،شخصیتی کالمی است و شهرت او عمدتاً مدیون طرح
مباحث کالمی است.
از مجموع گفتار او چنین برمی آید که در نظر وی ،هرگونه تجلیل و بزرگداشت از غیرخدا و استمداد از
اوـ هر چند با اعتقاد به الوهیت او نباشد ـ شرک است .نمونه های زیر ،شاهد این مدعاست:
زیارت قبور و مشاهد ،حتی زیارت قبر پیامبر حرام و بدعت است(این تیمیه ،0456 ،ج  ،0ص )080
سفر به قصد زیارت حتی برای زیارت پیامبر  9حرام ،بدعت و حتی شرک است و موجب خارج شدن
فرد از دائره اسالم میشود(ابن تیمیه ،0420 ،ج  ،0ص .)800
ساختن بنا بر روی قبور حرام است(.ابن تیمیه ،0454 ،صص )89–83
توسل به مُرده ـ حتی پیامبر  9ـ حرام است .باید چنین فردی را توبه داد ،اگر توبه نکرد باید گردنش را
زد( .ابن تیمیه ،بدون تاریخ ،ج  ،0ص )800
نماز خواندن کنار قبر ،شرک است( .ابن تیمیه ،0400 ،ص )206
هرکاری که در سنت پیامبر  9و سلف صالح نبوده ،بدعت است( .همان ،ص )209
این عقاید در حالی مطرح شد که اسالف ابن تیمیه یعنی صحابه و تابعین ،بر خالف فتاوای او عمل
میکردند .آنان به آثار پیامبر تبرک می جستند ،برای زیارت مرقد آن حضرت  9به مدینه سفر می¬کردند ،بر
روی مرقد ایشان و سایر اولیاء الهی گنبد و بارگاه می ساختند ،به روح ایشان  9متوسل می شدند و...
مخالفت های ابن تیمیه با سلف و عقاید عمومی مسلمانان موجب گردید که فقهاء مذاهب چهارگانه اهل
سنت وی را بارها محاکمه و زندانی نمایند ،به گونه ای که حتی او در زندان از دنیا رفت.
عقاید ابن تیمیه به دلیل مخالفت عموم علمای شیعه و سنی و عامه مردم و نیز عدم حمایت و پشتیبانی
سیاستمداران و حاکمان ،عمالً به محاق رفت و جز تعداد اندکی از شاگردان و پیروانش ،طرفدار چندانی نیافت.
از معدود طرفداران و مروّجان عقاید ابن تیمیه ،شاگرد برجسته او ابن قیم جوزی است.

039

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

محمد بن ابوبکر معروف به ابن قیم جوزی ( 500-690ق) برجسته ترین شاگرد ابن تیمیه است که عقاید
او را بهطور کامل پذیرفت و پس از مرگ استاد خود ،آثار او را مدوّن و منتشر کرد .او مانند استادش پیروی از
اقوال و اعتقادات صحابه را واجب میدانست( :ابن قیم جوزیه ،بدون تاریخ ،ج  ،4ص )085
و البته مانند او نیز مورد ب قهر و برخورد سخت مسلمانان و علما قرار گرفت و به دلیل مخالفت با عقاید
عمومی مسلمانان و علماء سلف ،محاکمه شد و پس از تازیانه خوردن در مأل عام ،روانه زندان گردید.
محمد بن عبدالوهاب

با گذشت حدود چهارصد سال از مرگ ابن تیمیه ،محمد بن عبدالوهاب ( 0256-0000ق) در قرن
دوازدهم ظهور کرد و دوباره عقاید او را با رنگ و لعاب تندتری مطرح نمود .او در چهره مقلدی تمامعیار،
اندیشههای ابن تیمیه را پذیرفت و بی آنکه چیزی بر آنها بیفزاید ،در آثار خود منعکس کرد .به همین دلیل
میتوان محمد بن عبدالوهاب را تجدیدگر افکار ابن تیمیه دانست .به دلیل یکی بودن افکار محمد بن
عبدالوهاب و ابن تیمیه و برای پرهیز از تکرار ،از بازگویی افکار وی خودداری میکنیم .به لحاظ منش و روش
میتوان مواردی از اشتراک و اختالف را بین این دو نفر در نظر گرفت:
 -0ابن تیمیه عالمی پر تألیف بود ،چنانکه مجموع آثار او را تا  855اثر برشمرده اند .رمز ماندگاری افکار
او به دلیل آثار پرشمار اوست؛ اما محمد بن عبدالوهاب آثار چندانی ازخود برجای نگذاشت و حجم آثار وی
در مجموع ،کمتر از  255صفحه است.
 -2ابن تیمیه استادان و شاگردان صاحب نامی مانند ابن قیم و ابن کثیر دارد ،اما محمد بن عبدالوهاب
چنین نیست.
 -8ابن تیمیه موفق به گسترش اندیشههای خود و تشکیل حکومت نشد و به انزوا رفت ،اما محمد بن
عبدالوهاب اندیشههای خود را منتشر کرد ،حکومت تشکیل داد و قلب جهان اسالم را ـ مکه و مدینه ـ به
تسخیر خود درآورد.
نکات سهگانه مذکور گویای این مطلب مهم است که عامل رشد محمد بن عبدالوهاب ،نه شخصیت علمی
او؛ بلکه قدرت سیاست ،پول و شمشیر انگلستان بود.
 -4ابن تیمیه فقط در حد تکفیر مسلمانان پیش رفت اما حکم به قتل آنان نداد ،اما محمد بن عبدالوهاب
گامی به پیش نهاد و عالوه بر تکفیر مسلمانان ،حکم جوا ز قتل آنان را نیز صادر کرد و عمال به قتل و غارت
مسلمانان پرداخت.
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 -0نحوه برخورد عالمان و مسلمانان با ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب یکسان بود .عبدالوهاب همانند
ابن تیمیه توسط عالمان سنی مذهب محاکمه شد و به زندان افتاد و حتی نزدیک ترین عالمان ،یعنی پدر و
برادرش با او به مخالفت برخاستند و او را از طرح اندیشههای تکفیری بازداشتند .برادر او ،سلیمان بن
عبدالوهاب کتاب «الصواعق االلهیه فی الرد علی الوهابیه» را در ردّ افکار او نوشت(برای آگاهی بیشتر ر.ک:
سید مهدی علیزاده موسوی ،0898 ،صص  .)850–296پس از محمد بن عبدالوهاب عالمان دیگری راه او را
ادامه داده و به تکرار سخنانش پرداختند .در عصر حاضر کسانی همچون بن باز ( 0425-0885ق) ،مفتی بزرگ
سعودی و ناصرالدین البانی ( 0425-0882ق) ،محدث بزرگ وهابیان از این قبیل هستند.
اندیشههای افرادی چون ابن تیمیه ،محمد بن عبدالوهاب ،بن باز و البانی زیر ساخت تفکر تکفیریان امروز
را فراهم کرده است .بهعنوان نمونه ،ابومحمد مقدسى با اشاره به مسئله توحید و آیات مربوط به آن ،فتوا به
شرک اکبر بودن توسل و زیارت مىدهد و معتقدین به آن را از اسالم خارج مىشمارد .ابو مصعب زرقاوى (م
 2556م) رهبر القاعدة عراق تمام زیارات و توسالت را جزئى از طاغوت مىخواند و آن را مستند به کالم
ابنتیمیه مىکند(.کنگره جهانى جریانهای افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،0ص
 )60عبدالسالم فرج (م  0959م) ،رهبر گروه افراطى الجهادِ مصر در کتاب «الجهاد فریضۀ غائبه» ،به صراحت
حکام کشورهاى اسالمى و غیر اسالمى را طبق فتواى ابنتیمیه تکفیر کرده است و طبق فتواى وى ،ارتداد
حاکمان مسلمان شدیدتر از کفر غیرمسلمانان است(کنگره جهانى جریانهای افراطى و تکفیرى از دیدگاه
علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،0ص .)65
خاستگاه کالمی تکفیر ،مبنای خاستگاه فقهی آن را فراهم کرده است که ذیالً به بیان آن می پردازیم.
ب ـ خاستگاه فقهی
منع تقلید :تکفیریان ،تقلید از امامان مذاهب اربعه اهل سنت را برنمی تابند و آن را دائر مدار شرک ،بدعت
و یا حرمت میدانند .به همین دلیل است که هر یک از تکفیریان به خود اجازه میدهد با مراجعه مستقیم به
کتاب و سنت به اجتهاد بپردازد و به راحتی حکم قتل دیگران را صادر و اجرا کند.
پس از مروری بر تاریخ صدر اسالم در مورد مسئله تقلید و نحوه عملکرد صحابه و تابعان ،بار دیگر به
دیدگاه سلفیان تکفیری باز خواهیم گشت.
در دوران حیات پیامبر اسالم  9مسلمانان احکام شرعی خود را بی واسطه از آن حضرت می¬پرسیدند و
تنها مرجع علمی برای مسلمانان آراء ایشان بود .به همین دلیل اختالفی در فهم وعمل به احکام شرعی بین
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آنان بروز نمیکرد .در قرآن کریم ،بارها تعبیر «یسئلونک» (بقره 039 :و  )200و «یستفتونک» (نساء025 :؛ مائده:
 )056که از پرسشهاى مردم از پیامبر  9حکایت دارد ،به کار رفته است.
پس از دوران پیامبر  9در دوران منع کتابت حدیث که در حدود یکصد سال طول کشید ،مسلمانان دسترسی
مستقیم به احادیث پیامبر  9نداشتند ،به همین دلیل سخنان ایشان را سینه به سینه از صحابه و تابعین می شنیدند
و در موردی که حدیثی از پیامبر  9در دست نبود ،رفتار صحابه و تابعین ،مرجع احکام شرعی مسلمانان اهل
سنت محسوب می شد ،همچنان که در اردوگاه شیعیان ،سنت نبوی و رفتار و گفتار امامان معصوم  ،5مرجع
علمی و عملی آنان بود.
با برطرف شدن منع کتابت حدیث ،شور و شوق برای ثبت و ضبط احادیث پیامبر  9روز افزون شد و
حدیث گرایی محور کار مسلمانان قرار گرفت .در این دوران عالمان دینی با جمع آوری احادیث پیامبر ،9
سخنان ایشان را محور فتوای خود قرار دادند و مسلمانان بر اساس فتاوای عالمان حدیث مدار ،به احکام شرعی
خود دست می یافتند .کتاب «الموطأ» ی مالک بن انس نمونه ای از این کتاب ها است .طبیعی بود که هر دسته
از مسلمانان ،از عالم شهر و دیار خود که به او دسترسی داشتند تقلید میکردند .این رویه باعث شد شمار
عالمان مُفتی روبه فزونی گذارده ،شیرازه وحدت و هماهنگی مسلمین از هم بپاشد.
در سال  660ق برای رهایی از این مشکل ،بنا بر تصمیم حاکمیت وقت مقرر شد از بین تمامی فقها ی
اهل سنت ،تنها از چهار فقیه یعنی امام ابوحنیفه ،امام شافعی ،امام مالک و امام احمد بن حنبل پیروی شود.
بدین ترتیب اینان بنیانگذاران مکاتب فقهی حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی شناخته شدند و سایر مکاتب فقهی
رخت بربستند .از این پس تنها امامان مذاهب چهارگانه مجتهد خوانده می شدند و سایر افراد حتی عالمان
دینی مجتهد نبودند بلکه تنها آراء امامان مذاهب را برای مردم گزارش میکردند .این به معنای از بین رفتن
اجتهاد در حوزه های فقهی اهل سنت و مقلد گردیدن تمام اهل سنت بود .همزمان در حوزه های شیعی ،روند
فقاهت همچنان پویا بود و فقها ی شیعه بهعنوان نایبان عام امام زمان  ،5در حال روزآمد کردن فقه و پاسخ به
نیازهای شیعیان بودند .در قرن هشتم هجری با ظهور ابن تیمیه صدای جدیدی شنیده شد که تا آن زمان به
گوش کسی نخورده بود .ابن تیمیه با تقلیدِ رایج اهل سنت شدیداً به مخالفت برخاست تا جایى که آن را کفر
و شرک خواند .از آن پس تاکنون روندی به وجود آمد که تقلید را مخالف سنت صحابه وتابعان میدانست.
بهطور کلی میتوان رویکرد مخالفان تقلید را در سه دسته جای داد :رویکردی که تقلید را شرک و کفر میداند،
رویکردی که تقلید را بدعت می شمارد و رویکردی که تقلید را حرام می خواند .ذیالً برای هر کدام نمونه
هایی ذکر میشود:
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ابنتیمیه که همه سلفیان در فکر و عقیده وامدار اویند ،معتقد است که تقلید از یک فرد بهصورت مطلق و
التزام به یک مذهب مشخص غیر از مذهب پیامبر (ص) جایز نیست(.ابن تیمیه ،0420 ،ج  ،25ص  )259او
در فتوایى علیه عامه اهل سنت ،اعالم مىدارد هر کس به یک مذهب خاص از مذاهب چهارگانه فقهى اهل
تسنن تعصب ورزد جاهل و گمراه ،بلکه کافر است و چنین کسى که معتقد به وجوب تبعیت از یکى از ائمه
اربعه بهطور خاص باشد باید از این عقیده خود توبه کند و گرنه باید کشته شود! (ابن تیمیه ،0420 ،ج ،22
صص .)249–243
او در جایی دیگر بیان مىدارد :هرکس بگوید من در فقه ،شافعى اما ازنظر اعتقادى ،اشعرى هستم ،به او
می گوییم این از اضداد ،بلکه به معنای ارتداد است! (ابن تیمیه ،0420 ،ج  ،4ص  .)056ابنقیم شاگرد ابنتیمیه
نیز همانند استادش تقلید از یک شخص را خالف سیره صحابه و از بزرگترین بدعتها و قبیحترین کارها
میداند(ابن قیم جوزیه ،بدون تاریخ ،ج  ،2ص .)009
محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت ،پیروی از امامان چهارگانه را به معنای ترک قرآن و سنت دانسته
(عاصمی نجدی ،0420 ،ج  ،0ص  )054و در نامه¬ای ،فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسالمى بدان معتقدند،
شرک دانسته و نوشته است :آیه «إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهلل» را رسول خدا و پیشوایان پس
از او به همین چیزىکه شما اسم آن را فقه گذاشتهاید ،تفسیر کردهاند و همین فقه است که خداوند آن را شرک
نامیده و دنبال کردن صاحبان آن را «ارباب غیر از خدا» معرفى کرده است .من اختالفی در این معنا بین مفسران
نمى بینم(عاصمی نجدی ،0420 ،ج  ،2ص .)09
ناصرالدین البانى ،بزرگ ترین محدث وهابی در عصر حاضر ،فقه سایر مذاهب خصوصاً مذهب حنفى را
در کنار کتاب تحریفشده انجیل قرار مىدهد و مىگوید« :عیسى (ع) به شرع ما و بر اساس کتاب و سنّت
حکم مىکند ،نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفى و(»...سقاف ،0428 ،ص  )54او شیوه مقلدین مذاهب را نیز
شیوه مقلدین جامدى مىداند که اوّلًا :هرگز توجّهى به گفتار خدا و پیامبر ندارند .ثانیاً :به فتواى ائمّه فقهى
دیگر ـ غیر از امام مذهب خود ـ توجهى ندارند(سلیم ،بدون تاریخ ،ص  .)205وى اسالم برگزیده و ناب را
اسالم سلفىها مىداند و با بیان این مطلب که تقلید عین جهل است ،مسلمانان مقلد را بىبصیرت معرفى
مىکند .وى اصل را حرمت تقلید مىداند مگر فرد توانایی اجتهاد نداشته باشد(کنگره جهانى جریانهای افراطى
و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،0ص .)284
صالح الفوزان ،از دیگر عالمان سلفی عصر حاضر تقلید پیروان مذاهب اربعه از امامان خود را تقلید
کورکورانه مىخواند(الفوزان ،0428 ،ج  ،2ص .)004
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در ارزیابی دیدگاه فوق باید پرسید منظور از تقلید مذموم چیست؟
 -0اگر منظور از تقلید پیروی از کسانی است که آنان را هم عرض کتاب و سنت می نشانیم و نظر آنان
را مستقل از کتاب و سنت می پذیریم ،بدون تردید این تقلید شرک و بدعت و حرام است و هیچ توجیه عقلی
و شرعیِ قابل قبولی پشتوانه آن نیست.
 -2اگر منظور از تقلید آن است که آنچه ارزش ذاتی دارد ،نظر کتاب و سنت است و ما باید از کتاب و
سنت پیروی کنیم اما عالمان دینی بهعنوان متخصص ،نظر کتاب و سنت را به ما مقلدان می رسانند ،این نظر
درست و قابل دفاعی است .در این دیدگاه باب اجتهاد همواره باز است و تعداد مجتهدان منحصر در امامان
مذاهب چهارگانه نیست.
 -8اگر منظور از تقلید مذموم ،پیروی هر مسلمانی از هر عالمی و اعتقاد به صالحیت همه مسلمانان
برای استخراج نظر شرعی از قرآن و سنت بدون هیچ ضابطه منطقی و روش علمی است ،این نظر بههیچوجه
قابل دفاع نیست.
در بین سلفیان مخالف تقلید ،ردّ پایی از هر سه برداشت را میتوان دید؛ اما آنچه بیش از سایر نظرها در
بین نظرات سلفیان تکفیری قابل مشاهده است ،نظر سوم است .بدین معنا که این عده اجتهاد را کاری بس
سهل و آسان می پندارند که از عهده بسیاری برمی آید و نیاز به تحصیل اجتهاد مطلق به معنایی که در گذشته
مطرح بوده نیست .بهعنوان نمونه ابوالبراء هندی در کلیپی تصویری که در سال  2504میالدی منتشر شد
می¬گوید:
قرآن را باز کنید و آیات جهاد قرآن را بخوانید ،همه چیز روشن میشود ...همه علما به من می گویند «این
آیه واجب است و آن آیه واجب نیست و اکنون وقت جهاد نیست» ...به اینها توجه نکنید و خودتان قرآن را
بخوانید تا [مفهوم و حقیقت] جهاد را بفهمید( .)http://www.sunnidaily.netهمین دیدگاه است که باعث
شده در بین تکفیریها مفتیانی جوان و نورسیده ظهور کنند و خبری از مفتیان کهن سال و صاحب نظر در بین
آنان نباشد.
انصاف این است که این موضع تند ضد تقلیدی در بین جوانان اهل سنت ،حاکی از نوعی سرخوردگی و
نارضایتی از وضع موجود است .جوانانی که احساس میکنند نظر فقهی رئیس مذهبی که چند صدسال پیش
میزیسته ،پاسخگوی نیاز امروز آنان نیست و باید باب اجتهاد در همه دوران ها باز باشد .آنها وقتی این تفکر
را در بین عامه عالمان دینی مقبول نمی بینند مچبور میشوند خود را مجتهد خوانده وبرای حل مشکالت
جامعه دست به کار شوند .بدین صورت است که یکی از خاستگاه های جریان های تکفیری شکل می گیرد.

094

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

حرمت اطاعت از طاغوت :حمالت چند ساله اخیر به سوریه و عراق توسط تکفیریها با این توجیه بوده
است که حاکمان این کشورها طاغوت اند و طبق حکم قرآن باید با طاغوت مبارزه و برای تشکیل حکومت
اسالمی تالش کرد .با همین توجیه از حدود  35کشور جهان ،جوانان مسلمان را به سوریه کشانده اند تا برای
ساقط کردن حکومت بشار اسدتن به کشتن و کشته شدن بدهند؛ اما باید گفت این تفکر ،تفکر رایج و غالب
اهل سنت در طول تاریخ نبوده و نیست .توضیح آنکه:
واقعیت آن است که قرآن کریم و سنت نبوی آکنده از آیات و روایاتی است که مؤمنان را از تکیه کردن
بر ستمگران و اطاعت نمودن از طواغیت و گنه کاران بر حذر داشته است و به هیچ روی نمیتوان از قرآن
کریم و روایات نبوی برای تجویز اطاعت از حاکمان ستمگر مدد جست .قرآن کریم مؤمنان را از تکیه بر
ظالمان (هود )008 :و اطاعت از دروغگویان (قلم ،)3 :کافران و منافقان (احزاب ،)0 :گنهکاران (انسان،)24 :
غافالن و هواپرستان (کهف )23 :برحذر داشته و کسانی را که به غیرحکم خدا حکم میکنند« ،ظالم ،فاسق و
کافر» خوانده است( .مائده )45-44 :همچنان که جایگاه اطاعت کنندگان از رهبران گمراه جامعه را آتش جهنم
میداند(احزاب .)63-66 :نیز در جوامع روایی اهل سنت روایات فراوانی از پیامبر اعظم  9وجود دارد که
«اطاعت از هیچ انسانی را در معصیت خالق» روا ندانسته و حاکمان جور را بهشدت مذمت کرده و تعابیری از
این دست در مورد آنها به کار رفته است :حاکمان ستمکار مورد غضب خداوند هستند ،در روز قیامت شدید
ترین عذاب ها را خواهند دید و بدترین مردمان نزد خداوند هستند ،شهادت آنها به وحدانیت خداوند پذیرفته
نیست ،مورد نفرین پیامبر  9قرار دارند و غیبت آنها جایز است(ر.ک :میرعلی ،0890 ،صص .)084–088
به دلیل همین آیات و روایات ،ثابت میشود روایاتی که در تجویز اطاعت از حاکم ظالم از پیامبر  9نقل
شده ،ساختگی و غیرواقعی است .اکنون این سؤال بوجود می آید که با اینکه قرآن و روایات نبوی اطاعت از
حاکمان جور را برنمی تابند ،چرا ادبیات حاکم بر اهل سنت اطاعت از مطلق حاکمان است؟
واقعیت آن است که تکیه گاه این تفکر ،عمدتاً گفتار و رفتار صحابه و روایات مجعول است .در دوران
منع کتابت حدیث پیامبر  ،9رفته رفته سنت صحابه جایگزین سنت پیامبر  9شد و حاکمان وقت برای توجیه
کار خود عمدتا از گفتار و رفتار صحابه کمک گرفتند .موضوع مورد بحث نیز خارج از این قاعده نیست.
«شوکانی» در این باره مینویسد« :از آنجا که صحابه از «معاویه» ،اطاعت کردند و نیز تابعین از «حَجاج» ،پیروی
کردند .بنابراین ،اطاعت از حاکم جائر جایز است» (شوکانی ،بدون تاریخ ،ج  ،06ص .)888
در این بین باید برای معاویه نقش بیشتری در گسترش این تفکر قائل شد .او کسی بود که برای نخستین
بار تفکر جبری گری را برای توجیه حکومتش و واداشتن مردم به اطاعت از خود ابداع کرد و گسترش داد.
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برمبنای این تفکر حکومت والیان و حاکمان بر مردم ،مطابق خواست خداست و مردم باید در برابر خواست
خدا تسلیم باشند و از حاکمان تبعیت کنند.
امام ابوالحسن اشعری نیز در اعتقادنامه خود ،عقائد اهل سنت را در پنجاه و یک اصل آورده و در اصل
پنجاهم آن ،اطاعت از حاکمان را مطرح کرده است(به نقل از :سبحانی ،0400 ،ج  ،0ص .)050
امام غزالی نیز معتقد است :به نظر من اگر سلطانی جابر باشد مانع آن نمی شود که کسی حقی از او قبول
نکند ،زیرا سلطان ظالم نادان اگر دارای شوکت و اقتدار شود و خلع او دشوار گردد و عزل و تبدیل او منتهی
به فتنه و خونریزی و آشوب طاقت فرسا بشود ،واجب است که او را به حال خود گذاشت و واجب است از
او اطاعت وفرمانبرداری نمود(خدوری و لیبسنی ،0886 ،ص .)24
شیوع این اعتقاد به حدی است که برخی از بزرگان اهل سنت آن را اجماعی دانسته اند( .ن.ک :نووی،
 ،0455ج  ،02ص  )229امام نووی دراینباره گفته است:
جمهور فقها و محدثان اهلسنت بر این باورند که نمیتوان به دلیل فسق ،ستم و یا تضییع حقوق مردم،
حاکم را عزل و یا خلع نمود و نمیتوان علیه او خروج کرد ،بلکه واجب است وی را موعظه کرده و از عواقب
آن کارها بر حذر داشت (نووی ،0455 ،ج  ،3ص .)84
به عقیده ابن تیمیه ،روش اهل سنت ،عدم جواز خروج بر حکام است اگر چه ظالم باشند(.ابن تیمیه ،بدون
تاریخ-ب ،ج  ،8ص  )894و هر کس مطیع حاکم نباشد و در این حال بمیرد ،به مرگ جاهلیت مرده است(ابن
تیمیه ،بدون تاریخ-ب ،ج  ،0ص .)000
این عقیده تا به امروز ادامه داشته و علمای اهل سنت عموماً و علمای سلفی مانند بن باز (0425-0885
ق) ،ابن عثیمین ،صالح فوزان و البانی ( 0425-0882ق) خصوصاً ،براین اعتقاد پافشاری میکنند(ر.ک :آیا
خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد 22 ،دی.)92
در نقطه مقابل ،متفکرانی از علمای اهل سنت با این عقیده به مخالفت برخاسته اند .فخررازی درتفسیر آیه
«اطیعوااهلل و اطیعواالرسول و اولی االمر منکم» معتقد است که چون در این آیه خداوند اطاعت «اولی االمر» را
بطور مطلق واجب کرده ،چنین فردی باید معصوم از خطا و اشتباه باشد و نمیتواند فردی فاسق باشد(فخر
رازی ،2550 ،ج  ،05ص .)044
شیخ محمد عبده درعین داشتن گرایشات سلفی ،در موضوع اطاعت از سلطان ،با سایر سلفی ها همراه
نیست و نظر دیگری دارد .او در تفسیر المنار می گوید :ازجمله مسائل مورد قبول همه ،عدم اطاعت از مخلوق
در صورت معصیت خالق است .تنها در امور پسندیده میتوان اطاعت کرد .چنانچه حاکم از دین اسالم مرتد
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شود ،واجب است علیه او قیام نمود ...اما آنچه در خصوص صبر در برابر زمامداران ستمگر آمده ،با احادیث
و آیات دیگری در تعارض میباشد و مراد از آن حفظ وحدت میان مسلمانان و جلوگیری از ایجاد فتنه است...
در مورد ستمهایی که [حاکم] روامیدارد یا گناهانی که از حاکم سر میزند ،میتوان بدون عزل وی و بدون
درگیری او را اصالح کرد و در صورت عدم قبول ،وی را خلع و دیگری را به جایش نشاند.
خروج امام حسین  5بر پیشوای ستمگر و باغی ،از همین نوع بود ،چون یزید به زور و حیله زمام امور
مسلمانان را به دست گرفت(رشید رضا ،بدون تاریخ ،ج  ،6صص .)263–265
ابواالعلی مودودی ( 0959 -0958م) از متفکران برجسته معاصر پاکستانی« ،عدالت» را برای حاکم شرط
میداند و در صورت فقدان این شرط ،حکمرانی او را از اساس باطل دانسته و اطاعت او را واجب نمی
شمارد(مودودی ،0953 ،صص .)069–063
تفکرات ابواالعلی مودودی بر عالم مصری ،سید قطب ( 0966 -0956م) اثرات شگرفی گذاشت و او را
شیفته خود کرد .سید قطب با نگارش کتاب «معالم فی الطریق» سخنان جدیدی را در جهان اهل سنت مطرح
کرد .او در این کتاب ،جوامع را به دو طیف اسالمی و جاهلی تقسیم کرد .جامعه اسالمی ،جامعهای است که
در آن خدا و احکام اسالم حکومت میکند(سید قطب ،0400 ،ص  260و  ،94همو ،0423 ،ج  ،2ص  )455و
جامعه جاهلی ،جامعهای است که در آن به جای خدا ،انسان حکومت میکند .او اکثر جوامع موجود و در رأس
آنها جوامع غربی را جامعه جاهلی میداند .جوامع اسالمی موجود نیز به دلیل حکومت طاغوت و حکم به
«غیر ما انزل اهلل» در آنها ،جوامع جاهلی محسوب میشوند(سید قطب ،0400 ،ص  245 ،069و.)...
جوانان مصری که از حکومتهای ستمگر به ستوه آمده بودند و تفکر اطاعت از حکام ظالم را با قرآن و
سنت نبوی ،عقل سلیم و فطرت الهی در تعارض می دیدند ،با شنیدن سخنان سید قطب به وجد آمدند و کتاب
سید را دست به دست چرخاندند .سید به طرح تئوریک دیدگاه خود بسنده نکرد و برای اجرای آن دست به
کار شد و به همین دلیل چند بار به زندان افتاد و در نهایت به دستور جمال عبدالناصر اعدام شد .اعدام او ،بُرد
سخنانش را دو چندان کرد.
اما این ،همه سخنان سید در «معالم فی الطریق» نبود؛ او عالوه بر تقسیم جوامع به اسالمی و جاهلی،
کسانی را نیز که به جوامع جاهلی راضی اند ،کافر دانست .این سخنان ،برداشت های متفاوتی را در پی داشت
به گونه ای که بسیاری از جوانان مصری والدین خود را تکفیر کردند و آنها را کافر شمردند .سید در برابر
این برداشت موضع گرفت و گفت من در مقام قضاوت نیستم ،بلکه بهعنوان یک داعی و مصلح نظر می دهم.
برادر سید قطب که یکی از مبلغان اندیشههای اوست دراینباره چنین توضیح میدهد :هدف برادر من صادر
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کردن احکام بر مردم نیست ،بلکه تنها هدف وى این بود که آن حقیقت فراموششده را یکبار دیگر به مردم
بشناساند و سرانجام راه آنان را مشخص کند که آیا درراه مستقیم خداوند گام برمىدارند یا از این راه منحرف
شدهاند .خودم چندین بار از وى شنیدم که مىگفت« :ما دعوتگریم نه قاضى .بىگمان وظیفه ما صدور حکم
بر مردم نیست ،بلکه تنها وظیفه ما این است که مردم را با مفهوم الاله اال اهلل آشنا کنیم ،زیرا مردم از مفهوم
حقیقى آن که همان برگشتن به شریعت خداوند است ،ناآگاهند» (محمد قطب ،0452 ،ص .)20
زینب غزالى ،از محققان مصرى تصریح مىکند که اندکى قبل از بازداشت سید قطب با وى مالقات داشته
و درباره برخى عبارتهاى موجود در «فى ظالل القرآن» و «معالم فى الطریق» که جوانان براى تکفیر پدران و
مادران خود به آنها استدالل مىکردند از او پرسیده است .سید در پاسخ این پرسش به صراحت اعالم کرد
کرده که او متعرض احکام شرعى نشده و اظهار نظر درباره احکام شرعى را در حوزه اختصاصى فقها میداند
و او هرگز به اندیشه تکفیر اعتقاد نداشته است( .به نقل از :کنگره جهانى جریانهای افراطى و تکفیرى از
دیدگاه علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،0ص )42
در هر صورت این اشکال در بیان اندیشههای سید وجود دارد که منظور او از تکفیر ،به روشنی برای
خوانندگان آثارش مشخص نیست وهمین امر باعث سوء استفاده یا سوء برداشت از عقاید وی شده و باعث
گردیده گروههای تکفیری متعددی با استناد به افکار سید قطب تأسیس شوند.
در نتیجه ،تفکر قدیمی و سلفی اطاعت از حاکم ظالم در سده اخیر به بنبست رسید و توسط جوانان و
مصلحان اجتماعی به چالش کشیده شد و در گام بعدی با ضمیمه شدن به سایر عوامل ،به تفکر تند تکفیری
منتهی شد که آثار و پیامدهای آن را شاهدیم.
آخرین نکته در بیان عقاید سید قطب اینکه وی اعتقاد داشت راه برون رفت از وضعیت موجود ،هجرت
از مُدُن جاهلی ،جهاد با طواغیت و سرانجام تشکیل حکومت اسالمی است .آنچه درپی می آید ،شرح این
اجمال است.
وجوب هجرت و جهاد« :هجرت» و «جهاد» از کلیدواژه های مهم قرآن کریم و روایات اسالمی است و
در فرهنگ سیاسیِ سلفیان تکفیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .آنها معتقدند با عمل به این دو فریضه،
میتوان به آرمان «خالفت اسالمی» جامه تحقق پوشانید .قرآن کریم در آیات زیادی با تعابیر گوناگون ،دستور
به هجرت داده است(آلعمران090 :؛ انفال 54 ،52 :و 50؛ توبه25 :؛ نحل 005 ،40 :و.)...
سلفیه جهادی ـ که نوعی از سلفیه تکفیری است ـ ،با استناد به این آیات ،هجرت بهویژه برای جهاد را
تکلیفی همگانی و جهاد را بدون هجرت ناممکن دانستهاند .آنها دراینباره به روایتی از پیامبر تمسک میجویند
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که در آن آمده است« :هجرت تا زمانی که جهاد پایان نیافته ،ادامه خواهد داشت» (بخاری ،0422 ،ج  ،2ص
 04ح  )0935و نیز روایتی که طبق آن ،پیامبر از کسانی که با مشرکان و در سرزمین آنها زیست میکنند ،بیزار
است(ابوداود ،بدون تاریخ ،ج  ،8ص  80ح  .)2640آنها هجرت را مقدمه جهاد و جهاد را مقدمه برپایی
حکومت اسالمی و حکومت اسالمی را مقدمه خالفت اسالمی میدانند .درواقع ،سهگانه مهم هجرت ،جهاد و
برپایی حکومت اسالمی از مقومات اصلی اندیشه این دسته از سلفیان است .ابن تیمیه هجرت از دارالکفر را
برای کسی که توان آن را دارد واجب میداند(ابن تیمیه ،0426 ،ج  ،03ص  .)230عبداهلل عزّام (0939-0940
م) ،نظریهپرداز سلفیان تکفیری ،هجرت را واجبی دینی و مقدمهای برای جهاد دانسته که هدف از آن ،حفاظت
از نوامیس مسلمانان است(عزام ،بدون تاریخ ،ص  .)04مهاجرت دهها هزار نفر از هواداران سلفیت تکفیری از
نقاط مختلف دنیا برای جنگ در افغانستان ،سپس به بوسنی و آنگاه در سالهای اخیر به سوریه و عراق ،نشان
از تأثیربخشی فرهنگ هجرت بر منظومه اعتقادى این گروهها دارد که درنهایت ،تحرک پذیری و فرامرزى شدن
ایشان را به دنبال داشته است.
جهاد نیز از برترین اعمال و از ارکان مهم اسالم است .در قرآن (ن.ک :آلعمران 026 :و 069؛ نساء90 :؛
عنکبوت69 :؛ توبه 20 :و  )26و روایات(ر.ک :بخاری ،0422 ،ج  ،0ص 02؛ بخاری ،0422 ،ج  ،6ص 00؛
کلینی ،0455 ،ج  ،0صص  )64–2در باب جهاد و فضیلت مجاهدان ،به فراوانی سخن رفته است .واژه «جهاد»،
از ریشه «جهد» به معنای مشقت و تالش (ابن فارس ،0453 ،ج  ،0ص  ،)436مبالغه در کار و به نهایت چیزی
رسیدن است (راغب اصفهانی ،0892 ،ص  )253و در اصطالح شرع عبارت است از« :مبارزه درراه خدا باجان،
مال و دیگر داراییها درنبرد با کافران و متجاوزان ،باهدف گسترش و اعتالی اسالم و برپاداشتن شعائر یا دفاع
از آن» (نجفی ،0455 ،ج  ،20ص  )8نخستین آیه دراینباره ،به جهاد دفاعی اختصاص دارد که در سال اول
هجری نازلشده و به مسلمانان اجازه داده است که در برابر هجوم مشرکان به دفاع از خود بپردازند(حج89 :
و ( )45دراینباره ن.ک :واحدی نیشابوری ،0400 ،ص  .)803بنمایه اندیشه و رفتار تکفیریها در باب جهاد
را میتوان در آثار ابن تیمیه یافت .او که در زمانه یورش مغوالن و تجاوز صلیبیها به سرزمینهای اسالمی
میزیست ،مسلمانانى را که به جهاد نپردازند و از قانون اسالم سرباز زنند ،کافرانی میدانست که باید با آنها
جنگید ،حتى اگر شهادتین را نیز گفته باشند(ابن تیمیه ،0426 ،ج  ،8ص .)230
در دوران معاصر ،نخستین بار سید قطب بهطور مبسوط به مسئله جهاد پرداخت .او با تقسیم جوامع به
اسالمی و جاهلی ،اکثر جوامع مسلماننشین را به دلیل حاکمیت طاغوت در آنها مدینههای جاهلی خواند و
بدین ترتیب جهاد در برابر حاکمیتهای جاهلی را وظیفه هر مسلمانی دانست(سید قطب ،0938 ،صص –65
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 .)60در اندیشه سلفیان تکفیرى ،جهاد طریقیت داشته و تنها راه براى خروج از جامعه جاهلى و نیل به حکومت
و خالفت اسالمى است(ن.ک :سرور ،بدون تاریخ ،ص  .)32افکار قطب ،الهامبخش سلفیانی گردید که از ظلم
حاکمان مستبد و تحقیر تاریخی مسلمانان از سوی زورگویان جهانی به تنگ آمده بودند .عبدالسالم فرج ،طراح
ترور انور سادات ،ازجمله این افراد است که در کتاب «الفریضه الغائبه» با استداللهای فقهی ،جهاد مسلحانه
را بهعنوان یک فریضه و تنها راه نجات به مخاطب خود القاء میکرد .از مهمترین مباحث فقهی عبدالسالم فرج
در این کتاب ،فتواهایی است که ابن تیمیه به هنگام یورش مغوالن به سرزمینهای اسالمی صادر کرده بود .وی
فتوای ابن تیمیه مبنی بر اینکه مغوالن ،درعینحال که شهادتین گفتهاند ،مرتدند و قیام علیه آنان و کشتن آنان
واجب است را بر اوضاع حاکم بر مصر و نظام حکومتی آن منطبق دانست (هاله ،0832 ،ص  .)066ایمن
الظواهرى رهبر القاعده نیز راهبرد این گروه در بهرهگیرى از جهاد را لزوماً مبتنى بر سیطره بر بخشى از زمین
در قلب جهان اسالم و برپایى دولت اسالمى در آن میداند ،بهطوریکه زمینه بازگشت خالفت راشده بر اساس
منهاج نبوى را فراهم میسازد(الظواهری ،بدون تاریخ ،ص .)280
جنگ افغانستان ،نقطه آغازی در تندروانه تر شدن اوضاع گردید و جبههای گسترده فراراه سلفیان جهادی
گشود .در این میان ،عبداهلل عزّام فلسطینی تبار ،با تأثیرپذیری از افکار ابن تیمیه و سید قطب ،نظریه جهاد را
بیشازپیش گسترش داد .مهمترین دیدگاه وی ،توسعه فرهنگ جهاد و شهادت باهدف تشکیل حکومت اسالمى
بود( .عزام ،بدون تاریخ ،ص  )25عزّام ،توسعه معناى جهاد به امور غیرنظامی (مباحث علمى ،سخنرانى و)...
را تحریف در معناى جهاد مىدانست که بیشتر از سوى افراد ترسو باهدف توجیه نادرست ترک این واجب
الهى صورت مىگیرد( .عزام ،بدون تاریخ ،ص  )06اسامه بنالدن نیز که سخت تحت تأثیر اندیشههای عزام
بود بیشترین نقش را در سوق دادن جهاد به سمت افراطیگری داشت .او کشتن غیرنظامیان ،شهروندان عادی
و حتی مسلمانان را جایز میشمرد()www.azzam.com/html/articesdeclaration.html

مواضع رهبران سلفی از ابن تیمیه گرفته تا سید قطب ،عبدالسالم فرج ،عزام و بنالدن نشان میدهد که
واقعیات حاکم بر زندگی مسلمانان ،تأثیر به سزایی در رویکرد این افراد به مسئله جهاد داشته است .ابن تیمیه،
زمانی اعالم جهاد کرد که مغولها مرکز خالفت اسالمى ،یعنى بغداد را تصرف کرده و صلیبیان بخش دیگرى
از جهان اسالم را اشغال کرده بودند .سید قطب زمانی کشورهای اسالمی را جاهلی خواند که قدرتهای جهانی
بر کشورهای اسالمی تسلط یافته بودند .عبدالسالم فرج و یارانش زمانی دست به ترور انور سادات زدند که از
فساد داخلی و خارجی رنج میبردند .عبداهلل عزام نیز هنگامی اعالم جهاد کرد که شوروی به افغانستان حمله
کرده بود .درواقع آنها برای پاسخ به شکستهای متوالی جهان اسالم در مقابل استعمارگران غربی ،راهی جز
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بازگشت به سنت اسالمی جهاد نداشتند(دکمیجان ،0855 ،ص  )20و بدین منظور به طرح دوباره مسئله جهاد
و بازتعریف تندروانه آن پرداختند .اکنون رهبران تکفیری ،از نارضایتیهای موجود در بین مسلمانان به دلیل
فساد حکومتهای بهظاهر مسلمان و حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ،برای توجیه اعمال خود استفاده کرده
و عملیات تروریستی و قتلعام مردم بیگناه را بانام جهاد مقدس توجیه مینمایند .در نگاه این گروهها ،کسانی
که با آنها نیستند ،خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان ،دشمن محسوب میشوند و آنها را باید در یک جنگ
بدون محدودیت که هیچ تناسبی میان هدف و ابزار وجود ندارد ،نابود کرد(اسپوزیتو ،0838 ،صص .)92–30
اکنون اسالم در غرب ،عمدتاً با جهاد ،بهویژه با قرائتی تکفیری و خشونتآمیز شناخته مىشود .بىشک
بیشتر این تقصیر ،بر عهده گروههایى است که خود را اقامهکنندگان فریضه جهاد دانسته و با تفسیرهاى عمدتاً
نادرست ،چهرهای خشن و تنفرآمیز از اسالم ،در اذهان مردم جهان ترسیم کردهاند .اینک تا حدود زیادی ،مقوله
ارزشیِ «جهاد» نهتنها از محتوای عزتآفرین و رهاییبخش خود تهی شده ،بلکه مایه ننگ و عار مسلمانان
گردیده است .در این میان ،تکفیریها با تعمیم مفهوم «شرک» به مخالفان خود اعم از شیعه ،سنى و مسیحى و
نیز استناد اعمال شرمآور خود به قرآن و سنت پیامبر  ،9بهزعم خود به وظیفه شرعی خویش عمل میکنند.
حقیقت آن است که باوجود اصرار تکفیریان ،هیچیک از آیات مطرحشده در باب جهاد ،بر وادار کردن
مشرکان به پذیرش اسالم داللت ندارد ،بلکه بر مقابله با فتنهگرى مشرکان ،نجات مظلومان و بسط و گسترش
حاکمیت سیاسى اسالم داللت دارد .ازنظر تاریخى نیز در عصر رسول خدا  9نمیتوان موردى یافت که آن
حضرت صرفاً براى وادار کردن مشرکان به پذیرش اسالم ،بدون آنکه اهل فتنهگرى یا آزار و اذیت مسلمانان
یا مانع دعوت اسالمى باشند ،جهاد کرده باشد و فرد یا گروهى را تنها به سبب مشرک بودن و نپذیرفتن اسالم،
با جنگ و جهاد تهدید به پذیرش اسالم کرده باشد(ورعی ،0833 ،ص  .)54ازاینروست که اکثریت فقهای
اهل سنت برآنند که هدف از جهاد ابتدائى ،جلوگیری از تجاوز دشمن است ،هرچند شافعى و ابن حزم معتقدند
که هدف از آن ،مقابله با کفر است( .رمضان البوطی ،0425 ،ص  )90برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند
که باوجود دولت اسالمى و قدرت سیاسى ،نشر و دعوت رسالت اسالم بهوسیله سالح و تهاجم نظامى انجام
نمىگیرد و اسالم ،با اکراه و اجبار از راه هجوم مسلحانه ،دیگران را به ایمان دعوت نمىکند(الزحیلی،0402 ،
ج  ،0صص  .)55–63همچنین وجوب جهاد به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان
نیست ،بلکه جهاد بهمنزله آخرین راهحل برای تثبیت مصالح اسالم و مسلمانان است (الزحیلی ،0402 ،ص 95
و  .)95از این رهگذر باید گفت دعوت اسالم به تقویت بنیه نظامی (انفال )65 :نه باهدف گشودن سرزمین و
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غارتگری ،بلکه بهمنظور کسب آمادگیهای دفاعی است .اسالم ،تعرض به کفاری را که تهدیدی به شمار
نمیآیند برنتافته و حتی به تعامل نیکو با آنان تشویق کرده است(ن.ک :ممتحنه3 :؛ آلعمران.)036 :
در واقع ،نوع نگاه تکفیریها به جهاد ،در تضاد آشکار با اصول اسالم است ،زیرا اسالم ،کشتن زنان و
کودکان و سالخوردگان و نیز تاراج اموال آنان را جایز نمیداند و در عین دعوت مسلمانان به جهاد ،آنها را از
هرگونه ظلم و تعدی بازمیدارد .از پیامبر خدا ص روایتشده است که آن حضرت در میدان جنگ به زنى
برخورد که کشتهشده بود .فرمود :این زن جزو کسانى نبود که مىجنگیدند ،پس چرا کشتهشده؟! سپس شخصی
را نزد خالد بن ولید فرستاد که به او بگوید که کودکان و زنان را به قتل نرساند! (ن.ک :ابن ماجه ،بدون تاریخ،
ج  ،2ص  )943ابن عباس نیز در تفسیر آیه «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ
الْمُعْتَدِین» (بقره )095 :گفته است که مراد از «اعتداء» که در این آیه نهی شده است ،کشتن زنان و کودکان
مىباشد(طبری ،0402 ،ج  ،2ص .)000
بر این اساس ،گروههاى تکفیرى حق ندارند رفتارهاى خشن و غیرانسانی خود را جهاد اسالمى بنامند.
حتى اگر هم دلیل جهاد ـ بهزعم شافعی و ابن حزم ـ کافر بودن طرف مقابل باشد ،باید با اجازه امام عادل
صورت گیرد و در میان سلفیان تکفیری ،چنین امامی وجود ندارد.
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
الگوی آرمانی حکومت در نگاه اهل سنت ،مدل خالفت میباشد که یادآور خالفت راشده در صدر اسالم
است« .خالفت» ،ساختار فقهی سیاسی اهل سنت برای حکومت بر جامعه اسالمی است .این واژه به معنای
جانشینی است (ابن فارس ،0453 ،ذیل خلف) و در اصطالح ،عنوان ویژهای برای نظام سیاسی مسلمانان بعد
از رحلت پیامبر خدا ص میباشد(فرید وجدی ،0950 ،ج  ،8ص  .)540نظریه خالفت در اندیشه اهل سنت،
ناظر به دیدگاه سلفیه است که در تقابل با نظریات جدید بوده که معموالً شورا محورند(فیرحی ،0832 ،ص
 .)08جمهور اهل سنت نسبت به وجوب تأسیس حکومت اجماع دارند و ازجمله قویترین ادله و مستندات
اجماع در نظر آنان قاعده شرعی «الضرر» است(فیرحی ،0850 ،ص  .)020الزم به یادآوری است که جغرافیای
این اعتقاد ،محدود به اهل سنت بوده و آنچه در شیعه از آن بحث می¬شود ،اندیشه والیت و امامت است.
از زمان سقوط عثمانی در سال  0922م ،هیچگاه دغدغه برپایی مجدد خالفت اسالمی ،نخبگان سلفی را
رها نکرده و برای تحقق این آرمان کوششهای فراوانی صورت گرفته که عموماً در حد دغدغه فکری باقیمانده،
اما همین اهتمام مستمر ،موجب تئوریزه شدن فقه نوین سیاسی در میان اهل سنت گردیده است .در این میان،
شخصیتی نظیر رشید رضا در بازتعریف و گسترش این اندیشه نقش مؤثرى داشتهاند .وی که از گسترش دولت
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ملی و عواقب قومگرایی در جوامع اسالمی نگران بود ،در مقاالتی تحت عنوان «الخالفه أو االمامه العظمی» بر
بازگشت مجدد به خالفت اسالمی تأکید ورزید .از سوی دیگر ،پایهگذاران اخوان المسلمین نیز به پیروی از
رشید رضا ،به میراث سلف صالح و بازگشت به خالفت راشده پای بند بودند ،اما تأکید آنها بر ترک تکفیر،
رویکرد دعوت و بهرهگیرى از نهادهاى مدرن نظیر پارلمان ،انتخابات و تحزب بود(عنایت 082 :0860 ،و
.)080
سید قطب ،اندیشه سلفی را در این حوزه وارد مرحله جدیدی کرد .او با ارائه نظریه لزوم هجرت از جامعه
جاهلى و جهاد با حاکمان مستبد( ،سید قطب )22 :0938 ،و رد تساهل ورزیهای اخوانی ،به شکلی انقالبی
از تأسیس حکومت اسالمى سخن گفت .به اعتقاد قطب ،ساماندهی جوامع اسالمى و رفع مشکالت جوامع
بشرى درگرو استقرار حاکمیت اسالم است .وى اصرار داشت که هدف نخستین اسالم ،جهاد برای از میان
برداشتن نظامهای بشر ساخته است(سید قطب.)003 :0938 ،
جریان سلفی تکفیری نیز به دنبال احیای نهاد خالفت ،بهعنوان مهمترین رکن اندیشه سیاسی خود است.
این جریان تالش دارد بهسرعت جامعه ـ بهزعم خود ـ کافر شده را به جامعهای مسلمان و تمامعیار تبدیل کند
و حکومت اسالمی را با جهاد مسلحانه و مستمر احیا نماید .رهبران این جریان که درباره ضرورت تشکیل
«خالفت به شیوه پیامبر» ( 9الخالفۀ على منهاج النبى) ادعای اجماع کردهاند ،سلطه سیاسی در جامعه اسالمی
را جزء حقوق ملت نمیدانند (بهنساوی )036 :0833 ،و به همین دلیل ،با اندیشه دموکراسى و سازوکارهای
آن مثل انتخابات و تفکیک قوا بهشدت مخالف کرده و آن را در حد شرک و کفر تنزل دادهاند( .طرطوسی،
بدون تاریخ-ب ،ص  )0در باور آنها ،دموکراسى کثیف و کفر است و نفوس سلیم و مؤمن از آن ابا دارند.
(همان ،ص  )5آنها میپندارند مالک حقانیت در دمکراسی ،رأی اکثریت است .درحالیکه در اسالم ،حقیقت
تنها مبتنی بر کتاب و سنت است و هر چه با آن مخالف باشد ،باطل است ،اگرچه همه مردم دنیا با آن موافقت
کنند (زرقاوی ،0425 ،صص .)5–0
با اینوجود ،بخشی از سران تکفیری ،با طرح دالیلی همچون تجربه دو خلیفه نخست در صدر اسالم و
نیز تأکیدات قرآن بر اصل مشورت ،حداقلهایی را در شریک ساختن نخبگان سلفی در امر حکومت پذیرفتهاند.
ظواهری دراینباره تأکید کرده است که «حکومت باید به اصل اسالمى شورا وفادار بوده و مبتنى بر نظر «اهل
حل و عقد» باشد و دیدگاه علما را بهعنوان کارشناسان شریعت لحاظ کند»(به نقل از :قادری 02 :0853 ،و )28
علیرغم این سخنان ،برخی پژوهشگران بر آناند که اندیشه رهبران جریان سلفى تکفیرى همواره مبتنی بر
تغلّب بوده و اگر هم از توجه به نظر اهل حل و عقد یا مردم سخن میگفتهاند ،بنا بر اقتضائات سیاسى
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است(ن.ک :محمد اسماعیل نباتیان ،الگوى حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری ،مجموعه مقاالت کنگره
جهانى جریانهای افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم ،ج  2:409و .)424
اغلب مفتیان تکفیری ،تشکیل حکومت را دومرحلهای دانسته و معتقدند که برپایى حکومت واجب است
و براى آن نهایتى است که خالفت میباشد( .سرور ،بدون تاریخ ،ص  )38آنها با تنازل از آرمان «خالفت
اسالمی» که تداعیگر مدینه النبی در عصر خلفای راشدین است ،حکومت پیش از خالفت را ،در شرایط خاص
بهعنوان ضرورتی موقت ،مجاز اعالم نمودهاند رشید رضا نیز از این دو نوع حاکمیت ،با تعبیر «خالفت بالفعل»
و «خالفت آرمانی» یادکرده است(عنایت .)082 :0860 ،وی با غیرممکن دانستن احیای خالفت در وضعیت
موجود ،حکومت اسالمی را بهمنزله جایگزینی برای آن مطرح نمود .درواقع طرح جدید او ،حکومت اسالمی
به معنای تشکیل دولتی اسالمی (خالفت بالفعل) در محدوده جغرافیایی کوچک و سازگار با ملیگرایی بود که
میتوانست مقدمهای برای خالفت اسالمی (خالفت آرمانی) در تمام سرزمینهای اسالمی باشد(عنایت:0860 ،
 .)080بر اساس چنین نگاهی است که نهتنها علمای اهل سنت ،بلکه تقریباً همه جریانهاى وابسته به القاعده
در کشورهاى مختلف ،اعالن خالفت اسالمى داعش در عراق و شام را رد کرده و از آن تبری جستند.
( ) www.al-akhbar.com/node/199979القاعده ،اعالن خالفت از سوی داعش را نقض راهبرد خود
درزمینه لزوم تشکیل «امارت» میدانست .توضیح اینکه ،هر گروهی که با القاعده بیعت میکند ،امارتی را در
نقطهای از کشور خود برپا میدارد و این امارتها نهایتاً زمینهساز تشکیل خالفتی بزرگ خواهند شد .به همین
دلیل هیچگاه رهبران القاعده اعالم خالفت نکردهاند؛ اما داعش ،هواداران خود را مکلف ساخته که به سرزمین
خالفت یعنی عراق و سوریه هجرت نمایند و از آن سرزمین برای فراگیر شدن جهاد در تمام مناطق جهان
بکوشند .بهعبارتدیگر ،اگر امارت را جزء و خالفت را کل در نظر بگیریم ،القاعده معتقد است که باید از جزء
بهکل رسید اما داعش خود را ملتزم بهعکس این نسبت میداند(زارعی62 :0894 ،؛ کنگره جهانى جریانهای
افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،2ص  .)406اختالف منطقهاى و نیز داخلی
تکفیریها با داعش ،صرفاً در چارچوب «تجاوز داعش از حدود خود» تحلیل میشود(کنگره جهانى جریانهای
افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم ،بدون تاریخ ،ج  ،4ص .)409
گذشته از این ،مطابق فقه مذاهب اهل سنت و تصریح برخی سلفیان ،بغدادی خلیفه داعش بههیچوجه
شرایط خالفت را ندارد ،زیرا برای تحقق این امر ،میبایست جمهور مردم یا اصحاب حل و عقد با خلیفه
بیعت نمایند؛ درحالیکه این شرط در خصوص وی محقق نشده است(طرطوسی ،بدون تاریخ-الف.)2:
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درصحنه عمل نیز تکفیریان با فاجعهآفرینی در عراق ،سوریه و دیگر نقاط جهان و نیز پیوستگیهای
سیاسی ،نظامی با برخی دولتهای منطقه و قدرتهای غربی که ابعاد فضاحتبار آن هرروز آشکارتر میشود،
نمیتوانند الگویی از خالفت (و حتی امارت) موردنظر اهل سنت را به جهان ارائه نمایند و بیتردید موجبات
انسداد و بنبست در این اندیشه را در عصر کنونی رقم خواهند زد.
نتیجهگیری
خاستگاه بحران تکفیر از لحاظ کالمی ،تفسیر خاص ابن تیمیه از توحید و شرک است .ابن تیمیه و پیروان
او بهخصوص محمد بن عبدالوهاب ،با توسعه در تعریف شرک ،هرگونه احترام و تجلیل از اولیاء الهی و انجام
کارهایی که در دوران پیامبر  9انجامنشده است را شرک میدانند و انجام دهندگان آن را مشرک میخوانند .این
تفسیر در دوران معاصر نیز پذیرفتهشده و اعمال تکفیریان بر همین اساس مبتنی است.
در مسئله تقلید نیز ابن تیمیه معتقد بود تقلید از فردی غیر از پیامبر  9شرک است .این اندیشه توسط محمد
بن عبدالوهاب و تکفیریان معاصر پذیرفته شد و طبق عقیده آنان ـ با اختالفی که در حکم آن دارند ـ تقلید از
امامان مذاهب چهارگانه اهل سنت ،حرام یا شرک و یا بدعت است.
در موضوع اطاعت از حاکم ،نظر غالب اهل سنت این بوده و هست که اطاعت از حاکم سرزمین اسالمی
بر همه مسلمانان آن دیار واجب است ،حتی اگر او ظالم و فاسق باشد .از دوران سید قطب به بعد این اندیشه
به چالش کشیده شد و سید قطب با مدینه جاهلی دانستن کشورهایی که در آنها حکم خداوند اجرا نمیشود،
همگان را به هجرت و جهاد برای تشکیل حکومت اسالمی فراخواند .این اندیشه هرچند در ابتدا محصول
تفکر و دغدغههای اسالمخواهی سید قطب بود ،اما بهمرورزمان با دسیسههای سیاسی همراه شد .در حال
حاضر سلفیان تکفیری با تکرار این سخن و بافاصله گرفتن از آرمانهای مؤسس این اندیشه ،آب به آسیاب
اسالمستیزان میریزند و تمام امکانات مادی ،معنوی و نیروی انسانی جهان اسالم را هدر میدهند و باعث
تفرقه هر چه بیشتر جهان اسالم میشوند.
منابع و ماخذ
 .0ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم .)0454( .الجواب الباهر فی زوار المقابر .الریاض :الرئاسه العامه الدارات البحوث العلمیه و االفتاء و الدعوه و
االرشاد.
 .2ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم .)0456( .منهاج السنه النبویه .اول ،مؤسسه قرطبه.
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ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم .)0400( .اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفه اصحاب الجحیم .ریاض :مکتبه الرشد.
ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم .)0420( .الفتاوی الحمویه .دوم ،ریاض :دارالصمیعی.
ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم .)0426( .مجموعه الفتاوی .ریاض :دارالوفاء.
ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم( .بدون تاریخ-الف) .مجموعه الرسائل و المسائل.
ابن تیمیه ،احمد عبدالحلیم( .بدون تاریخ-ب) .کتب و رسائل و فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه .مکتبه ابن تیمیه.
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ابن فارس .)0453( .معجم المقاییس اللغه .اول ،بیروت :دارالفکر.
ابن قیم جوزیه ،محمد بن ابی بکر( .بدون تاریخ) .اعالم الموقعین عن رب العالمین .داراحیاء التراث العربی.
ابن ماجه ،محمد بن یزید( .بدون تاریخ) .السنن .بیروت :دارالفکر.
ابوداود ،سلیمان ین اشعث سجستانی( .بدون تاریخ) .السنن .بیروت :دارالکتاب العربی.
اسپوزیتو ،جان .)0838( .تساهل در اسالم( .دلفروز ،محمد تقی ،مترجم) .تهران :کویر.
الزحیلی ،وهبه .)0402( .آثار الحرب فى الفقه االسالمى .دمشق :دارالفکر.
الظواهری ،ایمن( .بدون تاریخ) .فرسان تحت رایۀ النبى .سایت منبر التوحید و الجهاد.
الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبداهلل .)0428( .إعانه المستفید بشرح کتاب التوحید .بیروت :مؤسسه الرساله.
آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد؟ 22( .دی  .)92سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر  -عج.
بخاری ،محمد بن اسماعیل .)0422( .الصحیح .ریاض :دار طوق النجاه.
بهنساوی ،سالم .)0833( .نقد و بررسی اندیشه تکفیر( .افسری ،سالم ،مترجم) .تهران :احسان.
بیهقی ،أبوبکر أحمدبنالحسینبنعلی .)0405( .شعب االیمان .بیروت :دارالکتب العلمیه.
خدوری ،مجید ،و لیبسنی ،هربرت .)0886( .حقوق در اسالم( .رهنما ،زین العابدین ،مترجم) .تهران :اقبال.
دکمیجان ،هراریر .)0855( .جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب( .احمدی ،حمید ،مترجم) .تهران :کیهان.
رشید رضا ،محمد رشید رضا محمد( .بدون تاریخ) .تفسیر القرآن الحکیم  :الشهیر بتفسیر المنار .بیروت :دارالمعرفه.
رمضان البوطی ،محمد سعید .)0425( .الجهاد فی االسالم .دمشق :دارالفکر.
زارعی ،محمد .)0894( .سیر تحول و تطور گروه های تکفیری .مطالعات راهبردی جهان اسالم.)62( .
زرقاوی ،ابومصعب .)0425( .کلمات مضیئه .شبکه البراق االسالمیه.
سبحانی ،جعفر .)0400( .بحوث فی الملل و النحل( .جلد  .)6-0قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
سرور ،رفاعی( .بدون تاریخ) .التصورالسیاسى للحرکۀ االسالمیۀ .سایت منبر التوحید و الجهاد.
یخی سقاف ،حسن بن علی .)0428( .السلفیۀ الوهابیۀ :افکارها االساسیۀ و جذورها التاریخیۀ .عمان ،اردن :داراالمام النووی.
سلیم ،عمرو عبدالمنعم( .بدون تاریخ) .المنهج السلفی عند الشیخ ناصرالدین االلبانی .طنطا :دارالضیاء.
سید قطب .)0938( .معالم فی الطریق .قاهره :دارالشروق.
سید مهدی علیزاده موسوی .)0898( .تبار شناسی سلفی گری و وهابیت( .ویرایش ششم) .قم :آوای منجی.
شوکانی ،عبدالرحمن نعمیره( .بدون تاریخ) .فتح القدیر .دارالوفاء.
طبری ،محمد بن جریر .)0402( .جامع البیان فى تفسیر القرآن .بیروت :دارالمعرفۀ.
طرطوسی ،ابوبصیر( .بدون تاریخ-الف) .بیان حول االعالن عن الدولۀ االسالمیۀ .سایت منبر التوحید و الجهاد.
طرطوسی ،ابوبصیر( .بدون تاریخ-ب) .حکم اإلسالم فى الدیمقراطیۀ .سایت منبر التوحید و الجهاد.
عاصمی نجدی ،عبدالرحمن بن محمد .)0420( .الدرر السنیۀ فی االجوبۀ النجدیه( .جلد  .)06-0عربستان.
عزام ،عبداهلل( .بدون تاریخ) .التآمر العالمی .پیشاور :مرکز الشهید عزام اإلعالمی.
عنایت ،حمید .)0860( .اندیشه سیاسى در اسالم معاصر( .خرمشاهی ،بهاء الدین ،مترجم) .تهران :خوارزمی.
فخر رازی ،محمد بن عمر .)2550( .التفسیر الکبیر( .ج  .)82بیروت :دار احیاء التراث العربی.
فرید وجدی ،محمد .)0950( .دائرة المعارف القرن العشرین .بیروت :دارالمعرفۀ.
فیرحی ،داود .)0850( .مبانی اندیشه های سیاسی اهل سنت .حکومت اسالمی.)2( .
فیرحی ،داود .)0832( .نظام سیاسی و دولت در اسالم .تهران :انتشارات سمت.
قادری ،حاتم .)0853( .اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران .تهران :سمت.
قطب ،سید .)0400( .معالم فی الطریق .بیروت :دار الشروق.
قطب ،سید .)0423( .الوقفات الفکریه فی ظالل القرآن .بیروت : :دار البشائر االسالمیه.
کلینی ،محمد بن یعقوب .)0455( .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
مجموعه مقاالت کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسالم( .بدون تاریخ)( .هفت جلد) .قم :دار اإلعالم لمدرسۀ اهل البیت( علیهم
السالم).
محمد قطب .)0452( .المجتمع.)060( .
مودودی ،ابواالعلی .)0953( .الخالفه و الملک .کویت :دارالقلم.
میرعلی ،محمد علی .)0890( .نظریۀ اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت .حکومت اسالمی.)60( .
نجفی ،محمد حسن .)0455( .جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم .تهران :دارالکتب االسالمیه.
نووی ،یحیی بن شرف .)0455( .شرح صحیح مسلم( .ج  .)09بیروت :دارالقلم.
هاله ،مصطفی .)0832( .استراتژی دولت مصر در رویارویی با جنبشهای اسالمی .تهران :اندیشه سازان نور.
واحدی نیشابوری ،علی بن احمد .)0400( .اسباب النزول .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ورعی ،سید جواد .)0833( .مبانی فقهی جهاد .قم :بوستان کتاب.
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