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 درباره موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم
 

 دانش و اسالم بخشتعالی مکتب معنوی ذخایر و الهی عنایات بر ابتنای با پژوهی جهان اسالمی آیندهمؤسسه
 و اقتصادی سیاسی، هنری، – فرهنگی مطالعات یحوزه در اول طراز ایستمؤسسه اسالم جهان اندیشمندان تجربه و

دیریت بهینه نیروهای معنوی و مادی م و طراحی با نیز مدت میان و کوتاه سطح در. منطقه سطح در اسالم جهان المللیبین
جهان اسالم در سطح تحصیالت تکمیلی و طراحی گروه ها و موجود، می کوشد ضمن پایه گذاری و ارتقا رشته مطالعات 

 عملگرا را در همگرایی و وحدت جهان اسالم گسترش دهد. -پژوهشی، دیدگاهی واقع گرا -دوره های آموزشی
 نگرش -5

 «واحده امت» ینظریه چارچوب در اسالمی جوامع وحدت و این مؤسسه با نگاهی امیدوارانه نسبت به امکان همگرایی
معین را مورد توجه قرار  ایآینده 0445-05 افق در «اسالم جهان بالمنازع جهانی قدرت بلوک» گیریشکل چارچوب در و

پژوهی جهان اسالم، با هدف واکاوی مبانی و راهکارهای ارتقا سطح کیفی و کمی مناسبات کشورهای دهد. موسسه آیندهمی
سالم تحلیلی برای بهبود جایگاه کشورهای جهان ا -یافتن بستری تبینی گذاری شده است. این موسسه به دنبالاسالمی پایه
چینی برای همگرایی و یکپارچگی رفاه و آسایش شهروندان این کشورها و زمینه بخشی امنیت،الملل، فزونیدر نظام بین

 زدن حوزه نظر وسه در پی گرهباشد. این موسگرا و عملگرا میدیدی واقعها است. رهیافت موسسه استوار بر زاویهمیان آن
های کمی و کیفی به یکدیگر پیوند داده شده تا آموزش ها و پژوهش عمل در مطالعات جهان اسالم است. در این نوع نگاه،

 خود بگیرد.رهاوردها و برایندهای آن، صورتی کاربردی و عملیاتی به
 مأموریت -4

افزایی میان جوامع اسالمی، مقابله با تحریف برای ایجاد همگرایی و همها و الگوهای توانمندساز معرفی و ترویج آموزه
پژوهی جهان اسالم با هدف مطالعه و بررسی مسایل بدیل جهان اسالم. موسسه آیندههای بیی اسالم و تضعیف قابلیتچهره

ساله محور و دارای قابلیت پژوهشی کاربردی، م -کوشد تا مبانی علمیگذاری شده است و میو مشکالت جهان اسالم پایه
 کرده در ایران و جهان اسالم فراهم بیاورد.عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه و تحصیل

 هدف -9
ی مطلوب برای جهان اسالم در چارچوب بلوک قدرت جهانی گیری آیندههای مؤثر بر شکلرانتقویت روندها و پیش

 اد میان کشورهای جهان اسالم.بالمنازع از راه افزایش همگرایی و اتح
 راهبرد -4

های دانشی اندیشمندان جهان اسالم راهبردی با استفاده از توانمندی –ای های مطالعاتی بنیادی، توسعهاجرای طرح
آوری، تدوین، تحلیل و نشر مبانی و منابع نظری و ی مردم نهاد، با هدف جمعداخل و خارج از کشور در قالب مؤسسه

 ؛الگوهای مؤثر در قالب کتاب و مقاله
افزایی و وحدت نظری با تکیه راهبردی مشترک، همهای علمی داخلی و خارجی برای ایجاد فرهنگ برگزاری نشست

 ؛بر امکانات مردمی
 اهبردیر هایگیریتصمیم روند تقویت منظور به کشور فرهنگی –سیاسی مسئوالن ی گزارش مطالعات موردی بهارائه

 اسالمی؛ کشورهای سایر با تعامل در
 یل،اص نمادهای یشایسته معرفی و بازنمایی منظوربه المللیبین و داخلی هنری -  های فرهنگیبرگزاری نمایشگاه

 اسالمی؛ جوامع هایزیبایی و گردشگری هایقابلیت
 . مندمنظور ترویج نگرش و تسهیل ارتباطات و تأمین منابع برای کاربران عالقهی تعاملی مؤسسه بهایجاد شبکه

http://www.iiwfs.com/
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 سخن دبیر همایش)دکتر سیدیحیی صفوی(
 

و دگرگونی در ساختار نظام دوقطبی جهان،  0990با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
را در مقیاس بین المللی بررسی و آینده پژوهی "قدرت  "تحلیلگران و صاحب نظرانی که موضوع

 بروز و وقوع سناریوهای مختلفی را محتمل می دانند. کنند، می
اری امنیت، سیالیت قدرت و عدم قطعیت است. به زعم موافقان اولین سناریو دوران عدم ثبات، ناپاید

نظمی نوین خواهد شد. سناریوی دوم تک قطبی شدن قدرت در ثباتی و بیاین سناریو جهان دچار بی
مقیاس جهانی است که ایاالت متحده آمریکا به صورت آشکار در پی تشکیل قدرت هژمون و قدرت 

و فرهنگی خود و تحقق نظام تک قطبی بین المللی است. سناریوی بالمنازع سیاسی، اقتصادی، نظامی 
سوم به چندقطبی شدن قدرت و نقش آفرینی سایر بازیگران سیاسی مطرح مانند اتحادیه اروپا، روسیه، 

کند. چهارمین سناریو، شکل گیری قدرت های قاره ای است و به طور خاص قاره هند و چین اشاره می
بزرگ جهان می داند.دراین سناریوکشورهایی مانند چین، هند و روسیه اساس  آسیا را به عنوان قدرت

 شکل گیری قدرت این قاره معرفی شده اند.
های فکر و مراکز دولتی علمی و تحقیقاتی اما سناریوی دیگری که دستگاههای اطالعاتی، اتاق

اگون کمتر از آن سخن به میان اما به دالیل گون  دانندتر میهای جهانی احتمال وقوع آن را جدیقدرت
 در قرن حاضر است. "قدرت جهان اسالم"آورند، بروز و ظهور یک قدرت جدید به نام می

درصد از مساحت خشکی های جهان( 22جهان اسالم با برخورداری از موقعیت جغرافیای ممتاز)
درصد ذخایر  05و  درصد نفت جهان50موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، ذخایر غنی انرژی)

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.

نظیر، تشکیل هژمونی های بیها و توانمندیآمریکایی ها و دیگر قدرت ها که با درک این ظرفیت
سپتامبر را با چندین  00میالدی، حادثه  2550مواجه دیدند، در سال جهانی خود را با چالش جدی 

واسطه ایجاد کردند. پس از آن رخداد تاکتیکی، یک جریان مبارزه با اسالم را در سطح راهبردی سامان 
نزد بخش عمده ای از افکار عمومی جهانیان   را "اسالم مساوی است با تروریست "دادند و گزاره 

ند و جریان اسالم هراسی را در مقیاس جهانی به راه انداختند.آنها همچنین با حمایت انگاره سازی کرد
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 

یعیان و علویان، بی ثبات سازی راهبردی و اقدامات مخرب دیگر، جهان اسالم را در وضعیتی قرار ش
از به کارگیری ، دادند که با فراموشی ضرورت وحدت و همگرایی اسالمی و آزادی فلسطین اشغالی
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ن اهای بی نظیر قدرت خود نیز غافل شوند. هرچند تردیدی نیست که بخشی از چالش ها و بحرمولفه
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 

بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی  همایش"و همگرایی اسالمی راه اندازی شده است، تصمیم گرفت 
 را برگزار نماید. "جهان اسالم

تواند از طریق تضارب آراء و همفکری میان نخبگان داخلی و برگزاری این همایش بین المللی می
های ژئوپلیتیکی جهان اسالم، های بحرانخارجی، تا حدی در شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه

 ها و نیز استقرار همگرایی امت اسالمی تأثیرگذار باشد.یافتن راهکارهای حل آن
 مهدیها و همکاری برادر عزیزم جناب آقای دکتر محمددانم از حمایتدر اینجا برخود الزم می

تهرانچی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی که زمینه همکاری مسرت بخش میان موسسه آینده پژوهی 
ی را مهیا ساخت، قدردانی نموده و از یکایک همکاران ایشان در جهان اسالم و دانشگاه شهید بهشت

دانشگاه که ما را در برگزاری مطلوب این همایش یاری رساندند، و نیز از حامیان، مشارکت کنندگان و 
 ارائه دهندگان مقاالت سپاسگزاری نمایم.

می، در جهت مقابله های اسالامیدوار هستیم که این همایش بتواند در جهت تقویت همگرایی دولت
ها برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشورهای اسالمی، تقویت محور مقاومت و ها و صهیونیستبا آمریکایی

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                                                                                            
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 (نیا حافظ محمدرضا دکترسخن دبیر کمیته علمی همایش )

 کشورها بین منازعه جغرافیایی های سرچشمه نظریه
 
 های ارزش و عوامل انسانی، های سازه و کشورها بین جنگ و منازعه تنش، های انگیزه با ارتباط در

 سازه و ملتها جمعی یا و ملی منافع و ها ارزش عنوان به که عواملی .دارند عهده به را اساسی جغرافیایی نقش
 .شود می نگریسته آن به ...و فناوری و علم سرمایه، آب، معدنی، منابع مرز، فضا، سرزمین، قبیل انسانی از های

 و مذهبی قومی، های گروه نظیر انسانی های سازه بین تفاوت و تمایز موجبات که ای زمینه همچنین عوامل
 بندی شکل و موجودیت تاسیس، تغییر، مسئله این بر عالوه .موثرند تنش بروز در آورند می به وجود را نژادی

 نظر از عمدتا جهانی و ای منطقه محلی، های مقیاس در سیاسی جغرافیای وضعیت تغییر و فضا ساختار سیاسی
 فطری، های جنبه وجود احتمال همچنین .شوند می تعیین منازعه سیاسی هدف عنوان به ها حکومت -

 .دارد وجود کشورها بین منازعه وقوع در ایدئولوژیک روانشناختی، و
و  حیاتی منافع و ها ارزش برداشت آنها از که هستند آنهایی عینی طور به جنگ کننده تولید اساسی عوامل

 .شود می مبادرت جنگی و سیاسی اقدام به آنها از تهدید رفع یا کنترل تصرف، برای که آید می عمل به جمعی
ها  حکومت معموال .دارند قرار ایدئولوژی و سیاست جغرافیا، های حوزه در بنیادین های ارزش و عوامل این

دیدگاه  با ناسازگار دیدگاهی خود قلمرو درون یا بیرون /انسانی یا طبیعی /جغرافیایی عوامل برخی به نسبت
 می بروز آنها میان مشاجره حالتی چنین در که دارند جهانی یا ای منطقه گر مداخله های قدرت یا همسایگان

 .کند
 :از عبارتند کشورها بین منازعه و تنش تولید در تاثیرگذار جغرافیایی عوامل ترین عمده

خود  همسایگان بویژه دیگران سرزمینی قلمرو به طمع چشم معموالً تر قوی کشورهای :خاک و فضا 1. 
 .کنند می تالش آنها اراضی تصرف حتی یا و جغرافیایی فضای در نفوذ برای و دارند،

 .دارند خارج دنیای با ارتباط به نیاز خشکی در محصور کشورهای بویژه کشورها همه :ارتباطی مسیر  2.
 .آنها نیست قلمرو در که نیازمندند هایی تنگه و ها آبراهه به جنگی و تجاری های کشتی تردد برای هم برخی

 و زمینی، هوایی های گذرگاه دارندگان تالش و ها زمینه این به دسترسی برای نیازمند کشورهای تالش لذا
 .شود می تنش باعث بیشتر، مندی بهره برای دریایی
فرسایش  باشد، کشور دو مرز در ای پدیده چنین که هنگامی :ها رودخانه سرچشمه و آب تقسیم خط  3.

 .باشد می همسایه کشور دو مرزی اختالف و تنش آن پیامد و دارد دنبال به را مرز جابجایی رود، بستر
کشورهای  سرزمین از بخشی یا تمام آنها :گذرند می کشور چند از خود مسیر در که هایی ودخانهر  4.

 کشور مدعی هر شهروندان چون .دارند نقش کشورها این میان زایی تنش در و کنند، می سیراب را گذر مسیر
"آب حق"  ...و تغییر مسیر بیشتر، برداری بهره سد، احداث مانند ها رودخانه آب در دستکاری هر و هستند 

 .بزند دامن اختالفات به تواند می
شود،  می مشخص دریاها حقوق  9190کنوانسیون مفاد اساس بر گرچه مرزها این :مشترک دریایی مرز  5.

 نیز شیوه و آبزیان ذخایر قاره، فالت های کانی از برداری بهره سازی، قلمرو و مرز خط ترسیم چگونگی اما
 .شود ذینفع کشورهای میان تنش باعث تواند می جزایر تصرف یا مالکیت
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 .است آفرین مسئله آنها ساحلی کشورهای میان گذاری رژیم برای که :ای دریاچه مشترک مرزهای تعیین  6.

کشورهای  میان چنانچه :اند کرده پیدا گسترش مرز خط سوی دو در که مرزی مشترک زیرزمینی منابع  7.
 .بینجامد آنها میان تنش به تواند می نشود، حاصل توافقی آنها از برداری بهره شیوه سر بر ذینفع،
  .آن برای امنیتی حاشیه شدن قائل بدلیل :مرز با کشور یک حساس و بزرگ شهر یا پایتخت مجاورت 8. 
 آن می دارنده و کند می دگرگون را نظامی قدرت موازنه آن از برخورداری که :استراتژیک موقعیت یک 9. 
 .بگذارد تهدید یا و فشار زیر را رقیب کشور تواند
 و جهانی مرزی برون قدرتمند کشورهای یا همسایه کشور که :غنی و چشمگیر سوختی یا کانی ذخایر  11. 

 .کوشند می آن از برداری بهره یا تصرف برای و دوزند می چشم آن به
به  ساله همه که کشورهایی اعتراض با است ممکن که :گذرنده ابرهای کردن زا باران مصنوعی روش  11.

 .بگیرد قرار اند، داشته ای بهره و سهم ابرها این رطوبتی ذخیره از طبیعی و سنتی شکل
دامپروری  به خود بقای و حیات ادامه برای که عشایری :المللی بین مرز سوی دو در عشایر جابجایی  12.

 دو آنها در جابجایی دارد، بستگی قشالق و ییالق مناطق زارهای علف به هم آنها دامی زندگی و هستند متکی
 .باشد زا تنش تواند می المللی بین مرز سوی

 اندازه از چنانچه مستقرند کشورها حاشیه در که مذهبی یا قومی های اقلیت :خواه جدایی اقلیت گروه  13.
 با کشور تنش منشأ تواند می کند، کمک آنها به نیز بیرونی عوامل و باشند برخوردار کافی ژئوپلیتیکی و وزن

 .بگذارد منفی تأثیر خود پشتیبان یا محرک کشورهای با آن روابط بر و باشند مادر
 .گیرد می قرار خود حامی متروپل کشور حمایت مورد که :مادر کشور خشکی در محاط اقلیت گروه 14.
فرهنگی،  اقتصادی، اجتماعی، فضایی، تعامالت یکدیگر با که :مرز سوی دو در پراکنده اقلیت گروه  15.
 .دارند مرزی میان  ...و مذهبی،

 حاشیه کشورها، اقلیت های گروه برخی دیگر:  مستقل کشور به کشور یک از یافته گسترش اقلیت گروه 16. 
 توانند می مادر بخواهند، های حکومت چنانچه .دارند تجانس آن با و هستند دیگر کشور ملت دنباله ای گونه به
 تشویق خود به و پیوستن کشور آن از جدایی به را آنان یا و استفاده همسایه علیه فشار اهرم عنوان به آنها از

 .کنند
 علت خصیصه به همسایه های ملت و انسانی های سازه گاهی :هویتی و فرهنگی تضادهای و تفاوتها  17.

 آنها بین و کشمکش اختالف تنش، بروز به پدیده این و ندارند سازگاری هم با متفاوت دینی و فرهنگی های
 کند. می کمک

 
 :منابع

 .پاپلی انتشارات :مشهد .ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول (. 0830محمدرضا.) نیا، حافظ 1.
و  ها حوزه سازمان نشر :قم .)اول جلد(اجتماعی سیاسی مطالعات (. مبانی0859محمدرضا.) نیا، حافظ 2.
 .کشور خارج علمیه مدارس

 
 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

 ح

 

 
 کمیته اجرایی همایش )دکتر سید حمزه صفوی(پیام دبیر 

 

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 

تر رنگباعث شده است تا جهان اسالم از بی ثباتی رنج برده و واگرایی پر مرزی، بحران های زیست محیطی و ...
شود. در واقع برآیند مشکالت داخلی، و دخالت های خارجی و وجود نا آگاهی نسبت به پتانسیل های جهان 

ن اسالم باعث شده است تا به رغم سابقه طوالنی ایده وحدت و همگرایی در جهان اسالم، متأسفانه این آرما
رو نگردد. بسیاری از مشکالتی که اکنون در جهان اسالم وجود دارد، در مرزهای چندانی روبهتاکنون با موفقیت

جغرافیایی قابل حل نیستند، بلکه باید در یک نگاه فراگیر، در مقیاس جهان اسالم برای درمان وحل وفصل آنها 
ر، عدم ارتباط الزم نخبگان جهان اسالم با یکدیگر های جدی در این مسیراهکارهایی را پیداکرد. یکی از چالش

همی سازی دراین بستر نیازمند فو فقدان درک مشترک نسبت به وضعیت جاری است و بی تردید هرگونه ارتباط
تواند رخ دهد؛ لذا باید ارتباطات منسجم بین نخبگان جهان اسالم برای همفکری و مشترک از معانی است که می

 های حکومتی نیز تبدیل شود. ردد تا در سطوح باالدستی به عرصههمکاری برقرار گ
های دستیابی به وحدت و موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف خود برای بررسی علمی زمینه

همگرایی اسالمی، و ایجاد فضای تعاملی و تفاهم بین االذهانی میان نخبگان جهان اسالم اقدام به برگزاری اولین 
 المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم نموده است.مایش بینه

شود. رسالتی که همایش بین المللی بحران ها شروع میشناخت حقیقی، از بررسی موشکافانه و دقیق بحران
ا ههای ژئوپلیتیکی جهان اسالم برعهده گرفته است شناسایی فنی، علمی و دقیق دانشگاهی برای شناسایی بحران

 هیز از تالش شعاری وتمرکز بیشتر به اقدامات راهبردی است. و پر
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 

گزاری هر چه بهتر این همایش زحمت کشیده اند، و نیز از تمام اساتید و دانشجویانی که با ارسال راستای بر
در اینجا الزم است از زحمات اساتید و مقاله بر غنای علمی این همایش افزودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

وزه ریاست و روابط عمومی، دکتر همکاران دانشگاه شهید بهشتی آقایان: دکتر محمدرضا نبید مدیر محترم ح
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 

 "دهامت واح"توسعه و رفاه کشورهای اسالمی و کاهش اختالفات و رسیدن به نقطه همگرایی حول محور بنیادین 
 فراهم آید.
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 «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»کمیته علمی همایش بین المللی 
 تخصص دانشگاه/ مرکز نام و نام خانوادگی ردیف

 حقوق  سازمان فرهنگ و ارتباط اسالمی ابراهیم ترکمان، ابوذر 0
 جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران احمدی، سید عباس 2
 جغرافیای سیاسی تربیت مدرس احمدی نوحدانی، سیروس 8
 جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز اخباری، محمد 4

 فلسفه تطبیقی  حوزه)مجتهد(  اراکی، محسن)آیت اهلل( 0
 جغرافیای سیاسی شهید بهشتی اطاعت، جواد 6
 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اعظمی، هادی 5

 جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی افشردی، محمد حسین 3
 روابط بین الملل  وزارت امور خارجی  امینیان، بهادر 9
 جغرافیای سیاسی حسینامام  آجورلو، محمد جعفر 05
 فرهنگ و معارف اسالمی   دانشگاه امام صادق )ع(  الدینآشنا، حسام 00

 جغرافیای سیاسی شهرداری تهران جمال،بافرانی 02
 المللروابط بین  خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک  برزگر، کیهان 08
 ....... مجلس شورای اسالمی بروجردی، عالءالدین 04
 جغرافیای انسانی تربیت مدرس پاپلی یزدی، محمد حسین 00

 حوزی)مجتهد(  مجلس خبرگان رهبری  تسخیری، محمدعلی)آیت اهلل( 06
 جغرافیای شهری شهید بهشتی توکلی نیا، جمیله 03
 جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین)ع( جنیدی، رضا 09
 سیاسیعلوم  شهید بهشتی حاجی یوسفی، امیر محمد  25

 جغرافیای سیاسی تربیت مدرس حافظ نیا، محمد رضا 20
 علوم سیاسی  رئیس دانشکده پیامبر اعظم حسینی، حسین 22
 علوم سیاسی شهید بهشتی حشمت زاده، محمد باقر  28

 جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین)ع( ذوقی بارانی، کاظم 24
 ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان رامشت، محمد حسین 20
 جغرافیای انسانی شهید بهشتی رحمانی فضلی، عبدرالرضا  26
 جغرافیای سیاسی جهاد کشاورزی رشنو، نبی اهلل 25

 جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی رشید، غالمعلی  23
 جغرافیا شهید بهشتی رضویان، محمد تقی  29

 سیاسیجغرافیای  تربیت مدرس رومینا، ابراهیم 85

 ژئوپلیتیکی جهان اسالمکمیته سیاستگذاری همایش بین المللی بحرانهای 
 0 دکتر محمدمهدی تهرانچی )رئیس دانشگاه شهید بهشتی(

 2 دکتر سیدیحیی صفوی)رئیس موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم(
 8 دکتر محمدرضا حافظ نیا)دبیر کمیته علمی همایش(
 4 دکتر سیدحمزه صفوی)دبیر کمیته اجرایی همایش(

 0 کمیته بین الملل همایش( دکتر محمد حسین پاپلی یزدی)مسئول

 6 دکتر جمیله توکلی نیا)رئیس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی(
 5 دکتر سیدرسول موسوی)موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم(
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 جغرافیای طبیعی دانشگاه امام حسین)ع( کریمی، مرتضی 02
 جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی کریمی پور یداله 08
 ایمطالعات منطقه دانشگاه تهران الههکوالیی،  04
 علوم سیاسی دانشگاه تهران متقی، ابراهیم 00
 جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی محمدی، محمدرضا 06
 جغرافیای شهری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مدیری، مهدی 05
 روابط بین الملل  وزارت امور خارجه  موسوی، سید رسول 03
 جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی محرابی، علیرضا  09
 علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی میر احمدی، منصور  65
 علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی  میر محمدصادقی، حسین  60
 جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران پناه، کیومرث  یزدان 62

   

 کمیته اجرایی همایشاعضا 

 دبیر کمیته اجرایی همایش  صفویدکتر سیدحمزه  5

 قائم مقام دبیر کمیته اجرایی دکتر سیدمهدی نبوی 4

 عضو کمیته اجرایی  دکتر فریبرز مسعودی        9
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1
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 بر گسترش تروریسم هابحرانبررسی تأثیر جنگ و  
 

 یار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهراناستادسید عباس احمدی، 
 جوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهراندانش، 5کرامت رنجبر دستنایی

 

 چکیده
در سوریه،  جمله اخیر از یهاثبات در سالبیو  بحرانیدر مناطق جنگ و تروریسم دو پدیده شوم که همزاد هم 

 ر این کشورهاد شتاب تندیاهداف سیاسی و نظامی اقدامات تروریستی برای پیشبرد یافته و گسترشعراق، افغانستان ... 
ها در مناطق بحرانو  جنگ است که آیا بین سؤالرو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این ینازا خود گرفته استبه 

 ه بهبا توج رتباطی وجود دارد؟ و در صورت ارتباط از چه نوع است؟ لذااتروریسم و گسترش  ثباتیب جغرافیایی
 مناطق بحرانی به بررسیهای جغرافیایی نقشهمقایسه و  های اطالعاتی مختلفیگاهپای هاداده یروممرگگزارش میزان 

فاده از منابع است اب یررابطه جنگ و تروریسم و تأثیر متقابل این دو متغو منطق  شدهپرداختهارتباط جنگ و تروریسم 
ین جنگ دهد که بنتایج این پژوهش نشان می شده استیبررسی پایگاهای اطالعاتی، موضوع هاداده و تحلیل ایکتابخانه

ناطق در مثباتی یبارتباط مستقیم وجود دارد لذا  زدهبحراندر مناطق گسترش تروریسم ی از ناش ومیرمیزان مرگو 
 ایجاد کرده است.اقدامات تروریستی ر مناسبی برای گسترش بست زابحرانو  زدهجنگ

 یسمترورگسترش  ثباتی،بی جنگ، بحران، :واژگان کلیدی
 

 

 مقدمه -5
استفاده و یا تهدید به اقدام برای نفوذ در دولت و یا یک سازمان دولتی تروریسم عبارت است از 

منظور پیشبرد یک علت سیاسی، مذهبی، نژادی بهکه یا اقلیت خاص  المللی و یا برای ارعاب عمومیبین
است  : تروریسم عبارتسدینویمفرهنگ آکسفورد در تعریف واژه تروریسم  .باشد شدهیو عقیدتی طراح

اهداف  ، بهزیآمخشونتی هاروشبا استفاده از  کنندیمی عناصر دولتی و غیردولتی که سعی هاتالشاز: 
استفاده  در این تعریف، مالک اصلی در تعریف تروریسم .(Jack,1988:201)سیاسی خود دست یابند

همچنین روبیرتسون استفاده  .ی به مقاصد سیاسی لحاظ شده استابیدست منظوربه زیآمخشونتاز روش 
وریسم است و تر کاربردهبهدر تعریف خود  یز را برای تغییر سیاسی حکومت یا جامعهآمخشونتاز روش 

قرار دادن یک حکومت و یا جامعه جهت  فشارتحتعنوان ابزاری برای را استفاده سیاسی از خشونت به
 .(Robertson,1993: 458)کندپذیرش تغییر سیاسی یا اجتماعی رادیکال تعریف می

                                                           
1. Email: k.ranjbar110@ut.ac.ir 
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در از طرفی جنگ داخلی یا حمله نظامی کشورهای خارجی در مناطق جغرافیایی ناپایدار سیاسی 
نظم در مرزهای خویش برخوردار  یا وداخلی از توانایی کافی برای ایجاد امنیت  دولتشرایطی که یک 

های مخالف نظام حاکم با ایجاد اغتشاش و گروهو  کندمیتر یفضعمرکزی را  هایدولت نیست
 هاگروه این هایخواست میان  کهیدارند. هنگام را دولت به خویش هایخواسته اعمال در سعی ناامنی

کشورها هموار  ینرقرار شود، راه برای حضور و مداخله خارجی در اب پیوند خارجی کشورهای منافع با
 برای مثال  .(Bellamy,2006)تاس تروریستی هایجریان رشد برای بستر بهترین از که یکی شودمی

یتی به رهبری آمریکا به علت چندملاین وضعیت در عراق بعد از سقوط صدام حسین توسط نیروهای 
 هایدخالتای رشد یافته همچنین فزاینده صورتبههای تروریستی اضمحالل دولت مرکزی گروه

ستی های تروریثباتی در سوریه را فراهم کرده و رشد گروهبی ی موجباتامنطقهی و فرا امنطقهکشورهای 
یتی را موجب شده است .همچنین به دنبال جنگ با تروریسم و شکست طالبان در افغانستان، این چندمل

فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت آرامش و ثبات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد، اما حوادث 
های نهیزمو القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعال هستند و بعدی نشان داد گروه طالبان 

به کنگره آمریکا در سال  شدهارائهبر پایه گزارش  .تروریسم در کشورهای دیگر در حال گسترش است
، عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته است. بر پایه این گزارش، درصد اقدامات 2553

افزایش داشته  2555در مقایسه با سال  %45و علیه قوای آمریکا،  %85علیه مردم افغانستان،  تروریستی
 (.Morelli,2009: 2است)

 روش تحقیق -4

، ایآوری اطالعات از منابع کتابخانهتوصیفی است و در جمع -روش مطالعه این پژوهش تحلیلی
 استفادههای اطالعاتی یتساهای جغرافیایی و ی اطالعات، نقشهآورجمعهای یگاهپانمودارهای  اسنادی،

 ثبات و گسترش تروریسمیبپژوهش این است که آیا بین جنگ و مناطق بحرانی و  مسالهاست.  شده
 که رابطه وجود دارد این رابطه از چه نوع  است؟یدرصورتی وجود دارد؟ و ارابطه
یرهای این پژوهش بر اساس مناطق جغرافیای بحرانی ناشی از جنگ و متغیر گسترش تروریسم متغ 

های این شده است. در مورد محدودیت داده نمایش دادهx  yیر ناشی از آن در نمودار، وممرگبر اساس 
له د مسئها در تحقیقات تروریسم چنشیهان بر اهمیت کیفیت داده .اس ایوانذکر است که یانشا پژوهش
دهد که اختالف بین مجموعه می نشانجدول زیر . را متذکر شده است (هادر استفاده از داده)کلیدی 

این اختالف  0ت که در نمودار شماره آوری اطالعات راند و اتیراتی به چه اندازه اسدو شرکت جمع داده
 .کنیدیمرا مشاهده 

 
 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

8 

 

 2554 - 0998تروریستی دو پایگاه داده، ماهه از حوادث آمار سه: مقایسه 0نمودار
ITERATE vs. RAND MIPT 

 
 (2502یهان،)ش

مایی پژوهشگران راستی آز یلهاین است که بسیاری از این پایگاه اطالعاتی دادهایشان بوس وم،د نکته
غییر تزمان دچار  مرورشود و بهدرستی بیان نمینشده است و بسیاری از دادها به خاطر مسائل امنیتی به

 (.Sheehan,2012)یستندروز نشوند و بهمی
 مباحث نظری -9

عنوان استفاده یا تهدید به خشونت برای پیشبرد یک علت سیاسی است. هیچ تروریسم معموالً به
 و های کمیتی مشکل استاندازه گیریتبدیل تعریف بهاجماعی برای تعریف تروریسم وجود ندارد و 

عنوان یک پدیده صورت یک رویداد نسبتاً نادر است و بهبسیاری از نقاط جهان آن را همچنان به در
 .شودثبات کننده کشورها، مناطق و جهان شناخته میبی

 2و بروس هافمن 0تعریف تروریسم از دیدگاه پایگاه راند -0-8
برای ارائه اطالعات خود بدون  Randبرای درک و شناخت بهتر از تروریسم در سطح جهان پایگاه 

 نامد.ها موارد زیر را تروریسم میها و هویت و ماهیت تروریستدر نظر گرفتن گروه
 ؛خشونت یا تهدید به خشونت 
 ؛عملیات برای ایجاد ترس و وحشت 
 ؛هر اقدام خاص با اعمال زور 
 ؛انگیزه با اهداف سیاسی 
  اقدام فردی یا گروهی باشدممکن هست که هر اقدامی علیه اهداف غیرنظامی. 

ترس از طریق خشونت یا تهدید به خشونت در دستیابی  با ایجادعمدی  رفتارهایعنوان تروریسم به
. همه اقدامات تروریستی شامل خشونت یا تهدید به خشونت تروریسم شودتعریف می به تغییرات سیاسی

ان میزفراتر از و اهدافی ت روانی گسترده اثرا کهای شدهطراحیعملیات طور خاص به شود ونامیده می

                                                           
1. Rand 
2. Bruce Hoffman 

http://ourworldindata.org/wp-content/uploads/2013/07/ourworldindata_iterate-vs-rand-mipt-quarterly-number-of-transnational-terrorist-incidents-1993-2004.png
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ز عمل ا ترالقای ترس درنتیجه ارعاب، گسترده که به این معنا دارند تروریستی حمالتو یا  قربانیان
کل کشور، یک دولت ملی یا  در مخاطبان هدف که ممکن است یک گروه رقیب قومی یا مذهبی باشد و

ا تشده است طراحیبه نحوی تروریسم اهداف . شودمیرا شامل  حزب سیاسی و یا افکار عمومی باشد
دنبال به دست آوردن اهرم، نفوذ و قدرت برای ایجاد  ،از طریق تبلیغات تولیدشده توسط خشونت خود

 باشند. می المللیتغییر سیاسی در هر دو سطح محلی و یا بین
 های تحقیقیافته -2

 گسترش جنگ و تروریسم در جهان. 0
ده ششناخته« جنگ علیه ترور»عنوان نقطه عطفی در تاریخ جهان و آغاز ، به2550سپتامبر  00حمالت 

نفر کشته شدند که مرگبارترین حادثه تروریستی در تاریخ بشر است.  8555است در این حمالت تقریباً 
دهد که می نمودار زیر نشان رحمله به افغانستان منجر شد. د ا. ب2558متعاقباً جنگ علیه ترور در سال 

یسم کند. مرگ ناشی از ترورثباتی ایجاد میاقدامات تروریستی به لحاظ جغرافیایی در مناطق جنگی بی
 2556که اقدامات تروریستی در سال یافته است. درحالین کاهش نقاط جهان تمامدر  های اخیردر سال

 افزایش یافت.
 (2558و عراق از سال  2550جز افغانستان از سال به) 2555-0955جهان، از تروریسم در ناشی ومیر رابطه و مرگ :2نمودار

 
 (2500 ینکر،پ)منبع: 

جدول زیر خالصه درصد حمالت تروریستی در ده کشور که باالترین آمار حمالت تروریستی قبل 
یا آسدهد که تروریسم پیش یازده سپتامبر در امریکا التین و سپتامبر را در نشان می 00و بعد از 

شیلی و  ،سپتامبر پرو 00شده است پس از سپتامبر به خاورمیانه منتقل 00متمرکزشده بود، اما بعد از 
چهارم از تمام حمالت تروریستی از یک و بیششوند طور کامل از باالی لیست ناپدید میالسالوادور به

 ه است.در عراق صورت گرفت 2553سپتامبر و  00 ینب
 تروریستی قبل و بعد از حمالت تروریستی یازده سپتامبردرصد حمالت : 0جدول

  2008 تا 9/11/2001  9/10/2001 تا 1978 

 درصد کل حمالت کشور حمالت درصد کل کشور رتبه

 25.77 عراق 8.88 کلمبیا 1

 9.48 هند 8.35 پرو 2

 9.03 افغانستان 7.38 السالوادور 3
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 .(Peace and Conflict, 2012 )منبع:
در  وشود؛ که عمدتاً در کشورهای مسلمان های تروریستی جهان در نقشه زیر دیده میتغییر فعالیت

کال رادیهای نظامی سایر کشورها و یا اختالفات مذهبی ثبات کننده و دخالتبی اقدامات جنگ، نتیجه
 است.ناشی از عوامل مذکور در مناطق تحت نفوذ ای و خشونت فرقه

 2500-2552های نقشه جهانی تروریسم سال ها و: داده0نقشه 

 
 (The Economist:)منبع

 و سوریه عراق کشورهای افغانستان،تروریسم در گسترش  -2
. شد دیلهای ترور تبکه بعد از اعتالف علیه تروریسم به یکی از کانوناست افغانستان از کشورهایی 

 رو به افزایش است. 2555دهد که آمار تلفات تروریستی از سال نشان می 8نمودار 
 

 7.63 پاکستان 5.13 ایرلند شمالی 4

 5.84 تایلند 4.61 هند 5

 3.85 فیلیپین 4.14 اسپانیا 6

 3.65 روسیه 3.49 ترکیه 7

 3.22 کلمبیا 3.15 شیلی 8

 2.89 اسرائیل 3.03 سریالنکا 9

 2.55 نپال 2.96 فیلیپین 10
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 : آمار تروریستی در افغانستان8نمودار

 
 (Statistam, 2016) :منبع

فارس به یکی از بعد از جنگ خلیج حاکم،دهد که عراق با توجه به خلع قدرت نمودار زیر نشان می
 شده است.های تروریستی تبدیلکانون

 2506: تلفات تروریستی در عراق 4نمودار

 
 (www.iraqbodycount.orgمنبع:)

های آماری مقایسه دو نمونه از آمار تلفات تروریستی یگاهپابا توجه به منابع اطالعات مختلف در 
 شده است.نشان داده شدهگزارشآوری اطالعات در عراق که توسط دو پایگاه جمع

 : تلفات تروریستی در عراق0نمودار

 
 (Statista, 2016:)منبع

http://www.iraqbodycount.org/
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در صدر جدول قرار دارند و همچنین در  دو کشوربا وجود اتمام جنگ در عراق و افغانستان این 
 یستی این کشور رتبه اول را داراست.ترورهای های گروهیداریناپاسوریه با توجه به ایجاد 

 2500شدگان بر اساس منطقه جغرافیای در جهان در سال تعداد کشته: 6نمودار

 
 (Statista, 2016:)منبع

ان جه در یراخی هادردههای درگیر جنگ و ناپایداری سیاسی یانه و شمال آفریقا یکی از کانونخاورم
های بعد از جنگ که مبتنی بر گسترش شدگان در سالبوده است و همین عامل موجب شده که آمار کشته

دهد که حمالت است روند افزایشی داشته باشد. مقایسه دو جدول زیر نشان می های تروریستیگروه
 شدگان هست.ین عامل باال بودن تعداد کشتهترمهمتروریستی 

 شدگان تروریسم در جهان بر اساس قارهه: تعداد کشت5نمودار 

 
 (Statista, 2016:)منبع

 2555ی هادر سال شوند.میتقسیم  دودستههای تروریستی را با توجه به ناحیه جغرافیایی به گروه
قایسه و در م اندداشتهشدگان را در افغانستان القاعده و طالبان بیشترین حمالت و تعداد کشته 2508تا 

ر کمت زمانمدتدر عراق و سوریه این دو گروه نسبت به  داعش وهای نوظهوری مانند بوکوحرام با گروه
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ی هستند یتچندمل. این گروهای تروریستی اندداشتهکه فعالیت بیشتری  2506تا  2504و بدون بازه زمانی 
 دهند.یمی را تشکیل ترخطرناکهای تروریستی لذا گروه

 (2508تا  2555های تروریستی): آمار کشته و مجروحان توسط گروه3نمودار

 
 (Statista, 2016:)منبع

های اخیر در حال افزایش است موفقیت در مبارزه با در سال یانهکه تروریسم در خاورمدرحالی
 یباسک در اسپانیا، ط طلبییهای بارز جنبش جداتروریسم در جای دیگر بوده است. یکی از نمونه

 بوده است. 2500های منتهی به سال
 باسک( طلبییجدا)گروه  تلفات تروریسم در کشور اسپانیا آمار :9نمودار

 
 (ministrySpanish interior) منبع:

 عوامل ایجاد تروریسم و حرکات تروریستی 2-8-8
ی یک تروریستهای کند گروهو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد، استدالل میلمارتا کرنش

شده بازیگران سیاسی است زمانی که نسبت قدرت دولت مرکزی رفتار آگاهانه و یک تصمیم محاسبه
عوامل تروریسم را به سه دسته  0کرنشلو  (.0930)کرنشلو، دیآینسبت به رقیب زیاد باشد به وجود م

 .کندتقسیم می

                                                           
1 Corneshlu 

http://ourworldindata.org/wp-content/uploads/2013/07/ourworldindata_deaths-attributed-to-the-eta-spain.gif
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 شود.به دو بخش تقسیم می عاملاین  عوامل موقعیتی: -0

 .کندنگیزه در برابر دشمن را تقویت میاو ایجاد  کردهشرایطی که رفتارها را رادیکالی  0-0
 برای ایجاد رفتار است. یاشرایط خاص )حوادث( منطقه 2-0
 اهداف استراتژیک: -2
 .طلبییداج یهاتیاقلاشغالگر، جنبش  یروین یکمبارزه با  یانقالب، مل یاسی،س ییراتبلندمدت؛ تغ 0-2
 .کنند یجادروند را ا ینخود ا یبرا یغاتبا توجه به تبل یاشناختن و  یتمدت؛ به رسمکوتاه-2-2
 .هاضعف در دولت یجادو ا یو مختل ساختن روند معمول اعتباریب 8-2
 ی.همدرد یادو روش ترس با  ینفوذ در نگرش عموم 4-2
 .خود یتیبه نارضا یدنبخش یتمشروع یبراواکنش  - یجاد کنشو ا یعموم یکتحر 0-2
 ها است.تروریست یتو شخص یدر رابطه با روانشناس ین: ایفرد یهازهیانگ -8
 هااهداف کارکردی تروریست 2-8-4

های تروریستی در اعمال خرابکارانه دو موضوع را باید در نظر برای تعیین موفقیت و شکست گروه
مثال در حمالت تروریستی یازدهم  یبرا ؟چستآنان گرفت یکی تعریف و هدف از اعمال تروریستی 

 هاگر هدف شکست و نابودی کشور آمریکا بود ک ،دوقلو تجارت جهانی یهاسپتامبر القاعده به برج
باشد به اهداف  اند اما اگر هدف ایجاد رعب و وحشت افکار عمومیوضوح به هدف خود نرسیدهبه

 خود دست یافتند.
ها دو دیدگاه مخالف اثربخشی در ادبیات وجود دارد. اولین فرضیه که تروریست ،با توجه به نتیجه

دیدگاه دوم معتقد است که  قادر به افزایش نفوذ در سیاست و افکار عمومی در سراسر جهان هستند.
های تروریستی گرایش به عدم ثبات یابند و گروهندرت به اهداف اصلی خود دست میها بهتروریست

 های مرکزی هست.و اختالل در نظم دارند و هدفشان به چالش کشیدن قدرت
م تروریس ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، از طرفداران این دیدگاه است که0رابرت پیپ 

یابد که تواند مؤثر باشد و تحقیقات خود را پیرامون تروریسم انتحاری متمرکز کرده است. پیپ میمی
حمالت انتحاری هدفش به چالش کشیدن دموکراسی است و تأثیرگذارترین نوع حمالت است 

(Pape.2006: 203.) 
طلبانه در درگیری اعراب و استبان بیانگر این موضوع است که حمالت شهادت 2تحقیقات اریک گولد

ده ش هاینیتمایل بیشتری به اعطای امتیازات ارضی به فلسط اسرائیل و ینینشعقب و اسرائیل موجب
 2505-0939های های آفریقا در سالبا تمرکز بر درگیری 8جاکانا توماس. (Gould,2010: 56است)

                                                           
1 Robert Pape 

2 Eric Gould 
3 Jacana Tomas 
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های شورشی و گرفتن امتیاز در مذاکرات در طول ند که بین حمالت تروریستی گروهکاستدالل می
 .Jacana,2014:14) )های داخلی ارتباط وجود داردجنگ

یافته تروریستی گروه سازمان 23گاه موفق نخواهد بود او معتقد هست که تروریسم هیچ 0مکس آبرهام
های وتحلیل کرد و تحقیقات او نشان داد که گروهتجزیه 2550را توسط وزارت خارجه آمریکا در سال 

موضوع درخواستی خود رسیدند.  42درصد اهداف سیاسی خود از بین  5تروریستی تنها به 
(Abrahams,2006: 114).  البته باید به این نکته توجه داشت که بررسی علمی نتایج دادها نظریه

کند. کشد و نظریه استراتژیک تروریسم رفتار عقالنی را نیز رد میاولیه موفقیت تروریست را به چالش می
رت صوهای تروریستی بهدهد که گروهگروه تروریستی نشان می 00بر روی  2تحقیقات آدری کرونین

 (.Cronin,2009: 98شوند )می یدهسال از هم فروپاش 9-0متوسط پس از 
 های تروریستیراه مقابله با گروه نیمؤثرتر 2-8-0

های تروریستی گفته شد اهداف اصلی که در تعاریف تروریست و اهداف تشکیل گروه طورهمان
یز نسبت به آمخشونتهای تروریستی، رسیدن به اهداف سیاسی از طریق اعمال رفتارهای گروه

 شدهانجامو بر اساس تحقیقات  شودمیمشاهده  05که در نمودار شماره  طورهمانیرنظامیان هست. لذا غ
ین اقدامات همچن سیاسی هست. حلراهراه پایان دادن به اعمال تروریستی در درجه اول  ینمؤثرتر

به  د.های تروریستی گردتواند موجب فروپاشی گروهسیاسی می هایحلراهپیشگیرانه و پلیسی بعد از 
به درصد را  05های تروریستی به اهداف خود و پایان یافتن اقدامات تروریستی لحاظ دستیابی گروه

برای پایان  حلراهنبرد مسلحانه آخرین  خود اختصاص داده است که با تحقیق آبرهام همسویی دارد.
 درصد را شامل شده است. 5تروریستی است که  دادن به اعمال گروهای

 2556تا  0963: نحوه پایان دادن به اعمال تروریستی بین سالهای 05نمودار 

 

                                                           
1 Abrahams Max 
2 Cronin Adore 
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 گیریو تحلیل و نتیجهتجزیه -2

دهد تروریسم یکی از تهدیدات بزرگ دنیا در قرن بیست و یکم است. جغرافیای تروریسم نشان می
 شود.ی میهای تروریستگیری فعالیتبا شیوع جنگ و بحران در سطح فضاهای جغرافیایی بسترساز شکل

ق و دهد پس از وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراهای این پژوهش نشان مینمودارها و نقشه
های تروریستی با توجه به خأل قدرت ای رشد نموده است و گروهصورت فزایندهسوریه تروریسم به

سم اند. تروریآمیز و ایجاد رعب و وحشت شدید در بین غیرنظامیان پرداختهاقدام به رفتارهای خشونت
 رشا تروریسم گستسپتامبر و بعد از حمالت نظامی آمریکا به خاورمیانه تحت عنوان جنگ ب 00پس از 

پیمان القاعده اکنون در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، سومالی های هم. گروهای یافته استگسیختهلجام
 روی اعضای آن نداشته تأثیریالدن رهبر القاعده نیز هیچ کنند و مرگ اسامه بنو دیگر جاها عملیات می

 دهند؛ها همچنان به نبرد خود در مناطق مختلف جهان ادامه میو آن
آمار و  اند همچنانآوری اطالعات ارائه کردههای که دو شرکت جمعاختالف داده نظر ازصرف

نه ازمینه گسترش تروریسم در منطقه خاورمیافغانستان و سوریه جنگ در عراق دهد که نمودارها نشان می
که  شروع کرددر افغانستان را علیه تروریسم فارس علیه عراق و جنگ خلیجآمریکا جنگ  هرا ایجاد کرد

و در حال  سال جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، گسترش تروریسم در منطقه بوده است 05نتیجه 
های مرکزی در سوریه منجر به گسترش تروریسم به حاضر جنگ و ناپایداری سیاسی و ضعف حکومت

ثباتی و فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نتیجه بی اروپا شده است حمالت تروریستی در ترکیه،
 .جوار بوده استجنگ در فضاهای جغرافیای نواحی هم

 های تروریستی رویکردحل فیصله دادن به اقدامات گروههد بهترین راهدنتایج تحقیقات نشان می
سیاسی و حل منازعات بر اساس گفتمان هست زیرا اکثر اهداف اقدامات تروریستی دستیابی به یک 

کشند تا به اهداف خود دست یابند. هدف سیاسی است و از این طریق قدرت مرکزی را به چالش می
د کارساز توانامنیتی و پلیسی بیشتر حالت پیشگیرانه دارد و در وهله دوم می ذکر است اقداماتشایان 

های تروریستی مبارزه مسلحانه است که نتیجه بخشی آخرین راهکار پایان دادن به فعالیت گروه ؛ وباشد
 بسیار کمی دارد.

 

 و ماخذ منابع
 02 دوره جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات تهران: .هاارزش حوزه در نمادین جنگ (.0890) دیگران. و پور احمدی .0

 250 شماره

 پاپلی انتشارات مشهد: ژئوپلیتیک، مفاهیم و اصول (.0830) محمدرضا. نیا، حافظ .2
 ،میالدی سوم هزاره اول دهه در تروریسم یتیکیژئوپل ساختارهای تحلیل . (0898) دیگران. و سجاد پاشاکی کریمی .8

   00. شماره 4 دوره :المللبین روابط یهاپژوهش

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1925
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1925
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=120004
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 ترورسیم آبی بحرانی نو در جهان؛ مطالعه موردی: سوریه
 

 تهران بهشتی شهید دانشگاه شناسیاقلیم استادیار 5محمود احمدی
 تهران بهشتی شهید دانشگاه شهری هواشناسی و آب دکتری دانشجوی ،عباسعلی داداشی رودباری

 

 چکیده
ای امنیت ملی هر کشوری را تهدید مواجه طورفزایندهتواندبهتغییرات آب و هوایی بیش از هر عامل دیگری می

انداز مناسبی را خشک که با کاهش بارش و افزایش دما همراه است چشممناطق خشک و نیمهنماید. این دگرگونی در 
میالدی برافروخته شد ناشی  2500های آن در ماه مارس سوز سوریه که شعلههمراه نخواهد داشت. جنگ داخلی خانمان

باهدف نقش تأثیرات آب، محیطی بوده است . پژوهش حاضر از عوامل پیچیده مذهبی، سیاسی، اجتماعی و زیست
-0903) یهواشناسهای وهوا به ارزیابی شرایط جنگ در سوریه پرداخته است. به این منظور از دادهخشکسالی و آب

یالدی(، مرور م 2505-0985) یهسوریالدی(، دبی ورودی رودخانه های کشور م 2502-0905) یتجمعیالدی(، م 2553
سوریه به واکاویی بحران حاضر پرداخته شد. نتایج نشان داد، رودهای مرزی  منابع و اسناد علمی منتشرشده از کشور

مشترک سوریه با کشورهای ترکیه، عراق و اردن مشکالت عدیده را برای این کشور به همراه داشت بطوریکه تنش 
دها با بلندپروازی میالدی بوده است بع 0995نخست سوریه بر سر آب با کشور اردن بر سر رودخانه یرموک در اوایل دهه 

ترکیه در احداث سدها بر سر رودخانه فرات و اجرای طرح آبی عظیم آناتولی بزرگ و آبگیری سد آتاتورک در سال 
میلیونی  09میالدی و همزمانی کاهش مقدار بارش و دبی ورودی بر پیچیدگی این بحران افزوده است. افزایش  0995

میالدی، عدم مدیریت صحیح کشور به همراه تنوع پیچیده قومی و مذهبی  2502تا  0905های جمعیت سوریه بین سال
یری گوهابی در مسائل داخلی کشورهای سوریه و عراق باعث شکل-های صهیونیستیسوریه و از سوی دیگر و دخالت

 یای در سوریه و کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر ارتباطات پیچیده بین آب و درگیرجنگ داخلی گسترده
ه آمیز با کشورهای همسایرفت از این بحران را گفتگوهای مسالمتدر سوریه را آشکار ساخته و یکی از راهکارهای برون

 داند.های آبخیز میبر سر تقسیم منابع آب و مدیریت حوضه
 

 منابع آبی مشترک، تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، تروریسم، سوریهواژگان کلیدی: 

 مقدمه -5
در  ها بجای گذاشته وآب و هوایی پیامدهای عمیقی را بر کیفیت زندگی صدها میلیون از انسانتغییرات 

انداز تاریخی تغییرات آب و هوایی نشان تری ادامه خواهد داشت. چشمچندان دور نیز با شدت بیشای نهآینده
اشته زیست جهانی دبر محیط توجهینفوذ قابلدهد از عصر صنعتی تا به امروز انسان توانسته است اعمالمی

نفوذ از یکسو نوآوری و قدرت بشر را نشان داده و از سوی دیگر یک زنگ خطر جدی را باشد این اعمال
                                                           
1. Email: 44ahmadi@gmail.com 
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تواند داشته باشد به صدا درآورده است. گرم شدن کلی ناپذیری که پدیده تغییر اقلیم میبرای عواقب جبران
گیری کلتر بوده و باید شاهد شگردد بلکه مسئله بسیار پیچیدهنمیبروهوا زیست و آبمحیط کره زمین تنها به

 یک فضای جغرافیایی جدید دنیای امروز باشیم.
بود که این  2TAR( موسوم به 0IPCC) ییهوااولین با در گزارش سوم هیئت بین دولتی تغییرات آب و 

عنوان یک مسئله سیاسی در دستور کار جهانی خود قرارداد مرکز برای اولین تغییرات آب و هوایی را به
(IPCC,2001 ارزیابی چهارم هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی نیز نشان داده است که با افزایش دما .)

ر زیاد باحتمالنوبه خود بهتواند بهطبیعی می هایای از سامانهوهوا در مجموعهیک سری اثرات احتمالی آب
 (.IPCC,2007های انسانی داشته باشد )فعالیت

ود که برانگیز نخواهد بای از عواقب ناشی از تغییرات آب و هوایی تعجببا توجه به گستره بالقوه و دامنه
ترین های اخیر به داغدر سال ها در خصوص پیامدهای امنیتی افزوده شود. مسئله تغییرات آب و هوایینگرانی

فروردین  23میالدی مصادف با  2555آوریل سال  05شده است بطوریکه در ای و سیاسی تبدیلبحث رسانه
عنوان یک ای تغییرات آب و هوایی را بههجری خورشیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه 0836

ای امنیتی تغییر اقلیم اظهارت در مورد پیامدهای امنیتی آن همسئله امنیتی موردبحث قرارداد. باوجود نگرانی
عنوان هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی که به تاکنون بر اساس حدس گمان استوار بوده است حتی

معتبرترین مرکز ارزیابی تغییرات آب و هوایی مشغول به فعالیت است تنها به کلیاتی در خصوصی تغییرات 
کرده و در اکثر مواقع زمانی که به اظهارنظر در خصوص تغییرات آب و ای انسانی اشارههآب و هوایی کنش

میالدی یک گزارش  2558هوایی و جنگ پرداخته است تنها به منابع دست دو و سه اکتفا کرده است. اکتبر سال 
ه تلخ از تغییرات جوی ( ارائه شد که در آن به ارائه یک نتیج2558، 8به وزارت دفاع آمریکا )شوارتز و راندال

متحده آمریکا باوجود بیاورد اشاره شد. حال با نگاهی به وضعیت تواند برای ایاالتو اختالالت اجتماعی که می
قبول بوده است. دولت توان دریافت که سناریوی امنیتی آنان قابلکنونی خاورمیانه و شمال آفریقا می

اتی در برخی ثبعنوان تهدیدی برای بیتواند بهییرات آب و هوایی میمتحده آمریکا با این استدالل که تغایاالت
نظامی کارکشته  00ای را برای این چالش در نظر گرفت و اخیراً از مناطق جهان تبدیل شود کارگروهی ویژه

هی جتوهمان( چراکه ایاالت متحده آمریکا شواهد قابلاست )های مختلف را نیز به تیم حاضر افزوده در زمینه
ها نیز نشان دادند که شواهد (. آلمانCNA ،2007از تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی در دست دارد )

ویژه در تعامل با مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود توجهی از اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی بهقابل
 (.WBGU ،2007)های درگیری شود تواند منجر به افزایش پتانسیلدارد که می

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

2 The Third Assessment Report (TAR) 

3 Schwartz & Randall 
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؛ اندهایی بسیاری به نقش آب و اقلیم در ظهور مناقشات سیاسی جهان پرداختههای اخیر پژوهشدر سال
 شود.ها اشاره میبه چند مورد از آن که

اند آنان اشاره کردند که آور بودن تغییرات آب و هوایی پرداخته( به اثرات جنگ2555) 0نورداس و گلدیچ
تواند به مسیرهایی احتمالی برای بروز جنگ مبدل شوند. بارنت و نیل این تغییرات میبسیاری از عواقب بالقوه 

آمیز را کانون توجه خود قراردادند نتایج خشونت هایدرگیری و انسانی امنیت وهوا،آب ( تغییر2555) 2ادجر
 در حاضر تضعیف طور فزاینده امنیت انسانی را در عصرپژوهش آنان نشان داد که تغییرات آب و هوایی به

تواند منجر به تضعیف ظرفیت کشورها برای فرصت کند. در آینده با کاهش دسترسی به منابع آب تازه میمی
 شوند.و خدمات برای حفظ معیشت خود 

ط بشریت عنوان پژوهشی است که توس برای سابقهبی تهدید آب و منابع نمایی، هایمنحنی وهوا،آب تغییر
ود و ب خواهد اجتنابغیرقابل هوایی و آب شده است نویسنده تأکید کرده است تغییرات( انجام2508) 8گلیاک

ای برای عنوان بهانهتواند بهنماید و عدم قطعیت دیگر نمیای تهدید میفزاینده طوربه را ما سیاره تغییرات این
ری را به همراه خواهد داشت درنهایت عملی استفاده شود چراکه این تغییرات خطرات اجتماعی بی شمابی

بینی های علوم جوی برای پیشتر از سوری انجمننویسنده پیشنهاد کرده است که با انجام تحقیقاتی جامع
 ای اقلیم بیابند.تر برای پاسخ به تغییرات منطقهشرایط جوی طرحی مناسب

سوریه پرداخت.  در جنگ و قلیما تغییر خشکسالی، ( در پژوهشی دیگر به ارزیابی آب،2504گلیاک )
 اام است، سوریه در حاکم نظام تغییر برای هادرگیری های این پژوهش نشان داده است که تمرکزبررسی

 کشور این اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مذهبی، عوامل از گسترده مجموعه، یک شامل حاضر هایدرگیری
 داشته همراه به را( MENA) آفریقا شمال و میانه شرق سراسر در فراگیر سیاسی اصالحات از موجیکه است
 ایابقهس. اندکرده ایفا سوریه اقتصادی شرایط شدن بدتر در مستقیمی نقش هوایی و آب شرایط و آب. است

 تنوع و آبی کشاورزی اولیه توسعه آب، طبیعی کمبود دلیل به مناطق این در آب سر بر درگیری در طوالنی
(، هوئرلینگ 2556) 4های گلدیتچ و همکارانتوان به پژوهشهمچنین می. دارد وجود ایپیچیده قومی و مذهبی

 ( اشاره کرد.2508) 5( و بوزکورت و سن2508) 6(، بریسنجر و همکاران2502) 0و همکاران
للی المهای بینآبی و کشاورزی برخالف سایر نقاط جهان موجب نگرانیهای برقدر خاورمیانه پیشرفت

های جنوب ترکیه هاست. این رودخانه از کوهشده است، رودخانه فرات بهترین مثال از این نوع از نگرانی
اق یابد. سوریه و عرس راه میفارسرچشمه گرفته و از طریق کشور سوریه به عراق واردشده و ازآنجا به خلیج

                                                           
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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و کشور هایی را برای این دتواند نگرانیشدت به این منابع آبی وابستگی دارند هرگونه توسعه باالدست میبه
عراق؛ سوریه را تهدید به بمباران سد الثوره در سوریه کرده و سربازان انبوهی  0954به ارمغان آورد. در سال 

کرد ادعای دولت عراق مبنی بر کاهش جریان آب توسط سد نامبرده توسط کشور  را عراق در امتداد مرز مستقر
آبی هایی بلند پروازانه تری را اجرا کرده است این طرح برای افزایش تولید برقاما ترکیه طرح؛ سوریه بوده است

یه در ین سد ترکترعنوان بزرگهای این کشور بوده است. سد آتاتورک بهو آبیاری دو میلیون هکتار از زمین
سد را در  20ها نبوده و ساخت اما این پایانی برای بلندپروازی ترک؛ ساخت آن به پایان رسید 0995سال 

حوضه آناتولی را با عنوان پروژه آناتولی بزرگ به اجرا درآوردند. هرچند دولت وقت ترکیه پیش از آبگیری 
انه شان مبنی قطع موقت رودخنظور مدیریت منابع آبیمسد آتاتورک به دو کشور سوریه و عراق هشدارهایی به

جمهور وقت رئیس 0تورگوت ازوال 0995در اواسط سال ری بخشی از سد آتاتورک داده بود. فرات برای آبگی
ی ورودی ، چراکه دولت ترکیه منابع آبترکیه کردبه پشتیبانی از شورشیان کرد  ترکیه کشور سوریه را محکوم

روابط  وتار شده هر چه بیشتردرآمدی برای تیرهأثیر قرار داده است. این اقدام ترکیه پیشاین کشور را تحت ت
 ت.های تندرو تروریستی پرداخته اسکشورهای منطقه گردید. پژوهش حاضر به تأثیر آب و اقلیم در ایجاد گروه

 روش تحقیق -4
 این. است مدیترانه دریای شرقی سواحل کنار در و آسیا غرب جنوب در کشوری سوریه عربی جمهوری

 طینفلس و اردن با جنوب از و مدیترانه دریای و لبنان با غرب از عراق، با شرق از ترکیه، با شمال از کشور
 .(0است شکل ) آن شهر ترینبزرگ حلب و سوریه پایتخت دمشق. است همسایه

. تداشته اس استراتژیک جایگاهی تاریخ طول در مدیترانه شرقی ساحل و آسیا غرب در سوریه موقعیت
لذا  .است شده آن در گسترده هایناامنی و هاویرانی موجب و شده آغاز 2500 سال از سوریه داخلی جنگ

 های داخلی این کشور پرداخته است.گیری جنگوهوا در شکلپژوهش پیش رو به نقش آب، خشکسالی و آب
 ( موقعیت کشور سوریه در جنوب غرب آسیا0شکل )

  
                                                           
1 Turgut Ozal 
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یالدی(، دبی م 2502-0905) یتجمعیالدی(، م 2553-0903) یهواشناسهای در پژوهش حاضر داده
یالدی( از تارنمای اینترنتی وزارت بازگانی، اداره کل آمار و جمعیت م 2505-0985) یهسورورودی کشور 

مدرن تآوری گردید. همچنین پژوهش حاضر از رویکرد روش تحقیقی پسسوریه و سازمان ملل متحد جمع
ها و اسناد موجود کشور سوریه به ارزیابی اول از سایر پژوهشبهره برده است به این منظور با مرور منابع دست

بحران موجود پرداخته شد. در بخش تحلیل آب و خشکسالی ابتدا  دبی ورودی رودخانه فرات به کشور 
میالدی در  2505تا  0985ت را برای دوره گیری شده رودخانه فراهای جریان ساالنه اندازهسوریه؛ از داده

ناسی و های هواششده است، در بخش تحلیلدست مرز سوریه و ترکیه استفادهطرابلس سوریه واقع در پایین
ایستگاه هواشناسی صافیتا، طرطوس، حمیم، الذقیه، القامشلی، حلب، سلمی، ازرع،  00های خشکسالی از داده

شده میالدی استفاده 2553تا  0903زور، پالیمرا و النبک طی دوره آماری -الدیرابیض، حسکه، رقه، خارابو، -تل
پارامتریک  ( و تحلیل روند از آزمون ناSPIاست. برای تحلیل خشکسالی از شاخص بارش استانداردشده )

 کندال بهره بردیم.-من
د شواص محاسبه میبا اختالف بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی خ 0شاخص بارش استانداردشده

 (.0آید. رابطه )دست می بر انحراف معیار، به( و سپس با تقسیم0998، 2مک کی و کلسیت



X
                                                                                                                             )0( 

 من توسط ابتدا آزمون شده است.استفاده 8کندال-پارامتریک من ها از آزمون ناارزیابی روند داده منظوربه
  هواشناسی جهانی سازمان توسط آن کاربرد و یافت توسعه (0950) کندال توسط سپس و ارائه( 0940)

 برای آن کاربرد بودن مناسب به توانمی روش این قوت نقاط از(. 0838 بذرافشان، و خلیلی) است شدهتوصیه
 یرمقاد از روش این ناچیز اثرپذیری. نمود اشاره کنند،نمی پیروی خاصی آماری توزیع از که زمانی هایسری
 است. آن از استفاده مزایای دیگر نیز گردندمی مشاهده زمانی هایازسری برخی در که حدی
 رابطه Z نمره کندال-من آزمون در. دارد کاربرد ایگسترده طوربه محیطی علوم مباحث در روش این 
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 :که است S واریانس var(s( و یکدیگر با مقادیر تفاوت نشانه S رابطه این در 

                                                           
1 Standardized Precipitation Index 

2 McKee & Klesit 

3 Mann-Kendall 
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                      (6) 
t و شدهمشاهده هاداده تعداد m تکراری داده یک حداقل هاآن در که است هاییسری تعداد معرف 
 .دارد وجود

 نتایج و بحث -9
 ها وهای اخیر ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و امنیت ملی کانون توجه بسیاری از گزارشدر سال

، 2؛ متهیو و همکاران2555، 0نورداس و گلدیتچاست )های محققین مختلف با تمرکز بر امنیت قرارگرفته پژوهش
(. بطوریکه مسئله حاضر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در سه 2553، 8؛ بوهانگ و همکاران2555
 QDRها اسنادی )متحده آمریکا در گزارشایاالت ارتش شده است.در نظر گرفته 2500و  2559، 2555سال 

2010; CNA 2007اشکال در آب به مربوط هایای داشته است. درگیری( به این موضوع توجه ویژه 
 توان به هیرمندآبی؛ که می هایکنترل سامانه و آب به دسترسی سر بر ازجمله اختالف هد،دمی رخ مختلف

                                                           
1 Nordas and Gleditsch 

2 Matthew et al. 

3 Buhaug et al. 
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 هایزیرساخت دادن قرار بین ایران و افغانستان و دجله و فرات بین کشورهای ترکیه و عراق را مثال زد. هدف
سالح  یک عنوانبه آب از و استفاده تروریستی اقدامات و معمولی هایدرگیری طی در های آنسامانه و آب
در  ونتخش شاید به تعبیری بتوان گفت که افزایش اخیر موردتوجه بسیاری قرارگرفته است. هایسال در

دانش(، جبهه ) یاسالمهای تندرو تروریستی همچون القاعده، طالبان، دولت های اخیر و تشکیل گروهسال
های یتای، فعالی اختالفات پیچیده توسعه منطقهچنینی در پو صدها گروه این النصره، الشباب، بوکو حرام

ای که کمتر بدان توجه شده است و با نگاهی ژرف اند؛ اما نکتهگرفتههای مسموم شکلاقتصادی، ایدئولوژی
خصوص در سوریه، عراق، لیبی های اخیر بهآب است درگیری توان به بازواکاویی آن پرداخت نمایشنامهمی

یک نمایشنامه مشترک در پی آن هرگز، نگوییم اگر ندرت،به نوعی هر نوان گردید ازتر عفارغ ازآنچه پیش
فات اختال از ناشی کاهش خطرات در تالش یا و تحلیل هرگونه ترتیب،ایناند و آن آب بوده است. بهداشته
 گیریدر یک ثال ازسوریه بهترین م .آب را سرلوحه این دست از مطالعات قرارداد عوامل، و باید روابط ایمنطقه
 ایستردهگ داخلی هایجنگ تشدید و سوریه پاشیدن هم آب موجب از مستقیم پیچیده است که ارتباط و بزرگ

 .شده است
ها )کمتر از یک درصد( توزیع ناهمگن منابع ی آببنابراین سهم ناچیز منابع آب شیرین جهان از مجموعه

ویژه فقر شدید منابع شیرین در آسیا و بخصوص خاورمیانه و سرانجام افزایش آب شیرین در مناطق مختلف، به
 آن جنگید و یا اینکه با که باید بر سر کهبیست برابری مصرف آب در سطح جهان، سه چالش جدی است 

شاید دور از واقعیت نبوده که برخی از  ؛ وهای نظامی و نیروهای دولتی به کنترل آن پرداختاستفاده از ارتش
های جنگ ها وژئوپلیتیسن ها سده کنونی را سده هیدروپلتیک می دانند و بر این باورند که بیشتر درگیری

 (.0834کاویانی، بود )ه از کمبود آب خواهد ای در جهان به دلیل بحران برآمدمنطقه
ی در روابط های سیاسگیریهای مربوط به استفاده از آب در شکلگیریی اثر تصمیمهیدروپلتیک به مطالعه

تر هیدروپلیتیک به (. به بیانی واضح0830زاده،  مجتهدپردازد )ها و مردم حتی در یک کشور میمیان دولت
پردازد؛ اعم از اینکه در داخل ها میها و دولتات و مناقشات اجتماعات انسانی، ملتمطالعه نقش آب در مناسب

 (.0830حافظ نیا، باشد )المللی ای، جهانی و بینکشوری، منطقه ها و دارای ابعاد فراکشورها و یا بین آن
ی ر ادبیات سیاسهای اخیر موردتوجه بسیاری هم دالمللی در سالهای بینمسائل مربوط به آب و درگیری

؛ یوفی 0999، 4؛ الهنس0994، 8؛ هومر دیکسون0990، 2؛ الیوت0936، 0وستینگاست )و هم عمومی قرارگرفته 
(. ادبیات حاضر و آنچه در منابع مختلف آمده 2508، 0؛ مالون2505؛ گلئیک، 2555؛ وولف، 2558و همکاران، 

همانند کردهای عراق و سوریه( نوع حکومت ) یقومها ازجمله نزدیکی فرهنگی و است اغلب بر انواع دیگری

                                                           
1 Westing 

2 Elliott 

3 Homer-Dixon 

4 Elhance 

5 MALONE 
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العات اما تعدادی از مط؛ گردداستفاده می نمونه بارز سوریه() یتجمعو تقسیم ثروت، خشکسالی و رشد سریع 
 ها وهای مختلف مربوط به آب در حوضهوتحلیل مرتبط با درگیریموردی نیز وجود دارند که به تجزیه

 شده است.دوینالمللی تهای بینرودخانه
انی های اخیر شاهد تولد واژگجایی رسیده است که در سالبازتاب اثرات تغییرات اقلیمی و امنیت ملی به 

ایم. تغییرات آب و هوایی بوده 4و امنیت آب هوایی 8، امنیت غذایی2، امنیت آب0های امنیت انرژیجدید بانام
طوریکه خورده است بورده باشد با امنیت ملی کشورها گرهمحیطی و غذایی باوجود آپیش از آنکه نگرانی زیست

های نارضایتی گیری موجموجب آن شاهد شکلتنش آب منجر به اضمحالل مواد غذایی و صنایع شده که به
ومرج و جنگ داخلی همانند آنچه در سوریه، یمن و عراق شاهد آن ها شده و شرایط را برای هرجاز دولت

 بعدی به مسائل سیاسی و امنیتی داشته باشیم پیوند انقالبسازد. اگر نگاهی تکهیا میهستیم و حتی انقالب م
رسد ولی اگر نگاهی به وضع اقتصادی، کشاورزی، صنعت، آمیز به نظر میبا تغییرات آب و هوایی کمی اغراق

به تا امروز در  2505های انقالب از سال گیری رگهچنینی دیگر در قبل از شکلونقل و صدها مورد اینحمل
ماید؛ شاهد ننوعی دیگر خودنمایی میشود داشته باشیم وضع بهمنطقه خاورمیانه که با عنوان بهار عربی یاد می

 نشین عرب عمدتاً کشورهای در اعتراضات و هاراهپیمایی ها،قیام از جریان حال در و سابقهبی ایمجموعه
 یامق اند،شدهساقط قدرت از یمن و لیبی مصر تونس، در حاکمان. هستیم آسیا غرب جنوب و آفریقا شمال
 سودان مراکش و یت،کو اردن، عراق، الجزایر در بزرگ تظاهرات. است کرده سوریه فوران و بحرین در مدنی

 غربی صحرای سعودی و عربستان عمان، موریتانی، لبنان، در که جزئی اعتراضات و است پیداکرده گسترش
همه و همه قبل از  .است افتاده اتفاق برخوردهایی 2500 مه ماه در اسرائیل مرزهای در نیز و است دادهرخ

ست گردد که پرواضح اهای سیاسی و مذهبی به بدتر شدن وضع اقتصادی کشورهای نامبرده برمیایدئولوژی
ز د که شرایط اگردکه اگر کشوری آب نداشته باشد نه اقتصاد دارد و نه کشاورزی و وضع بدان جا ختم می

گیرد. شاید تولد واژه جدید در خاورمیانه و شمال شده و موجی از اعتراضات شکل میحالت عادی خارج
تر درخورتر واژگانی همچون بهار عربی باشد. از سوی دیگر با نگاهی گسترده «انقالب اقلیمی»آفریقا با عنوان 

مابین کشورهای هند و های فیشیم که باوجود تنشهای اقلیمی نیز باتوان در آینده شاهد بروز جنگو می
 باشد.تر عنوان گردید دور از انتظار نمیپاکستان و هند و چین که پیش

سابقه دو دهه اخیر آسیا بخصوص جنوب شرق و غرب این قاره اقتصاد بی پیشرفتو  جمعیت سریع رشد
ست د اختالفات و تکاپو بر سر به تسامان این پیشرف در آب بوده است که مصرف افزایش همراه با کهن

شده بدیلت موقعیت رفتار سیاسی بین کشور تیرگی و جدی عامل در درجه اول به یک شیرین آوردن منابع آب

                                                           
1 energy security 

2 water security 

3 food security 

4 Climate security 
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ها نشان تر یافته است بطوریکه گزارشتهدید حاضر که با آشکارتر شدن نقش تغییر اقلیم نمود عینی .است
میلیارد دالری تخصیص  8ای ای آب شیرین بودجههفتهدهد که دولت قطر خود را برای ساخت مخازن یکمی

منطقه جنوب غرب آسیا  کند، موج جدید تروریسم درهای مشابهی را بررسی میداده است؛ امارات نیز طرح
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 

زارهای نفتی منتهی گردد؛ اما سناریوی بستن تنگه هرمز بسیار در نگاه اول تهدید ایران تنها به فلج کرده با
 عربستان صعودی، های شیرین کشورهایتر از این خواهد بود نباید از خاطر برد که بخش اعظم آبپیچیده

شود و شاید همین تهدید بالقوه به عامل مهمی کویت، قطر و امارات متحده عربی از همین تنگه هرمز حمل می
 .تکشانده اس وغریبیعجیب هایبه طرح آبی و جنگ آب محاصره ترس است تا این کشورها را از شدهتبدیل

 کشور آن رسمی کارمندان و کند تهیه خود برای جنوبی آمریکای هایکوه هاییخ آب دارد قصد امارات
ی انه قدمتکنند. شاید بتوان گفت جنگ آب در خاورمیمی بررسی را شیلی کوهستانی هاییخچال اینکهم
توان به جنگ ترین جنگ آب را میاندازه ظهور انسان در این منطقه استراتژیک دارد؛ در دوره معاصر مهمبه

 ضربه آشامیدنی آب تولید هایکارخانه به 0990 در حسین صدام هایفارس نسبت داد که در آن یگانخلیج
 فارسخلیج در اختالف بروز صورت در مشابهی فرایند که بالقوه وجود دارد خطر این هم و حاال کرده وارد
 دهد. رخ

های تنش ای ازجملهدر خاورمیانه و شمال آفریقا درنتیجه عامل پیچیده مشکالت سیاسی و جنگ داخلی
اصالحات سیاسی فراگیر  اقتصادی کشورهای منطقه از یکسو و یک موج سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فرسایش

از سوی دیگر است. در اینجا، آب و شرایط آب و هوایی نیز  (MENA) ریقاشمال آف در سراسر خاورمیانه و
جنگ بر  .نقش بسزایی در بدتر شدن شرایط اقتصادی کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق داشته است

ر ب طوالنی ایسابقه شود بلکههای اخیر مربوط نمیخشک جهان تنها به دههسر آب در مناطق خشک و نیمه
 ها،توان با گذری اجمالی در سیر تاریخ با نگاهی به اسطورهداشته، بطوریکه می وجود ماده حیاتیسر این 

 تر با واکاوی علمیمدرن و در دوران هاها و حکومتها تا مستندات متعلق به دولتها و سفرنامهافسانه
اکاویی کرد که کانون توجه این ها و اختالف را بازواین جنگ از ها بسیاریها و اخبار هرروزه رسانهگزارش

(. کامالً روشن است که 2555، 2؛ وولف0998، 0تمرکز داشته است )گلئیک ملت-ها بر دولتدست از درگیری
ر گیری کرد؟ درک این رابطه دتوان در برابر نظریه موضعدهد؛ تا چه حد میبشر محیط را تحت تأثیر قرار می

 توان اکسیری برای مقابله با آن ارائه داد.حیطی خواهد بود و میمهای زیستگر قلب درگیریحقیقت تجلی

                                                           
1 Gleick 

2 Wolf 
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الملل در ارتباط باصالحیت سرزمینی، هوایی و دریایی کشورها و همچنین بر اساس قواعد آماره حقوق بین
 آبی ذخایر دارنده ها همچون معاهده چندجانبه وین کشورمابین دولتهای دوجانبه و چندجانبه فیمعاهده
 کارب را هاآن و داشته اختیار در همسایگان منافع داشت نظر در بدون تنهاییبه را ذخایر این دارد حق درواقع

 ابپای بخش و کشور یک در سرچشمه رود بخش در اینکه بر مبنی شودمی دیدهجهان در زیادی ببرد. موارد
طور آن در جهان بسیار است بههای شود که نمونهمی جدی اختالفات سبب امر ین. ااست دیگری کشور در آن

 تالفاخ آستانه در بودند جنگ حال در ها و منابع آبیبار بر سر رودخانه سه به امروز تا پاکستان و مثال هند
 اثر بر هاآب تصاحب و «آبی تروریسم» خاطر به را نودهلی آباد. اسالمگرفتند قرار آبی ذخایر خاطر به جدید

 بیاریآ از همسایه کشور تا کرده کاری هند متهم به و کرده متهم «هند» مرزی رود بروی آبیبرق نیروگاه ساخت
 آبیبرق هایطرح. دارد آب به مرتبط مسائل هند با هم است. چین کرده متزلزل را آن اقتصاد و گردیده محروم

 هامیلیون تبت این خطر را برای هند باوجود آورده است تا هایرودخانه دیگر و براهماپوترا بروی چین
، 0سدهای آتاتورک، کبان(. در غرب آسیا 2506پوتینگ، خبرگزاری اسشوند ) محروم آب از هندی کشاورزان

آبی بسیاری را برای کشور های رودخانه فرات توسط کشور ترکیه مشکالت کمبر روی سرچشمه 2کارآکایا
های سی بسیار بین دو کشور در سالوجود آورده است و که موجب مناقشات سیا عراق و حوضه آبریز فرات به

دانش( در عراق بغداد چندین بار آنکارا به دخالت در ) یاسالماخیر شده است بطوریکه بعد از ظهور دولت 
نامه توان سناریوهایی از نمایشتر به قضیه نگریسته شود میامور داخلی عراق متهم کرده است که اگر کمی ژرف

 د.آب و تروریسم آبی را مشاهده کر
های سوریه یعنی دجله، فرات، عاصی و یرموک با کشورهای همسایه مشترک هستند و تنش همه رودخانه

میالدی پیش از  0995توان از تنش با کشور اردن در اوایل دهه بر سر آب در سوریه در عصر حاضر را می
ته گاه نتوانسهیچ برداری سد بر روی رود یرموک توسط کشور سوریه عنوان کرد، ولی یرموکساخت و بهره

ها نقشی به پررنگی رود فرات در اختالف کشور سوریه با همسایگان خود بر سر منابع آبی داشته باشد این تنش
تر میالدی( پررنگ 0995تر پس از ساخت سد آتاتورک در سال طور مشخصبهگذشته )در طول چند دهه 

که سد آتاتورک در حقیقت عامل اصلی کاهش آب آید این است بین به وجود میشده؛ اما سؤالی که دراین
شده چرا آتش جنگ سوریه در ورودی به کشورهای سوریه و عراق است نزدیک به ربع قرن است که احداث

 توان دریافت که همزمانیمیالدی برافروخته شد؟ در پاسخ به این سؤال با واکاوی نقش اقلیم می 2505سال 
گیری ( جریان ساالنه اندازه0پیچیدگی این بحران افزوده است. شکل ) کاهش مقدار بارش و دبی ورودی بر

دست مرز سوریه و میالدی در طرابلس سوریه واقع در پایین 2505تا  0985شده رودخانه فرات را برای دوره 

                                                           
1 Keban 

2 Karakaya 
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افت ناگهانی چشمگیری در مقدار آب ورودی  2505شود از سال طور که مشاهده میدهد همانترکیه نشان می
 کشور سوریه اتفاق افتاده است. به

 (UN-ESCWA, 2013( دبی متوسط رودخانه فرات در طرابلس )منبع: 0شکل )

 
ور طپذیری آب و هوایی و هیدرولوژیکی بازی کرده است. همانافزایش جمعیت نقش مهمی در این آسیب

میلیون نفر در سال  22به بیش از  0905میلیون نفر در سال  8( پیداست جمعیت سوریه از 2که در شکل )
دهد که در همان سالی که است که آمارهای خود کشور سوریه نشان می رسیده است، این در حالی 2502

مترمکعب  0055میلیون نفر جمعیت داشته سرانه آب تجدید پذیر و در دسترس به ازای هر نفر  22سوریه 
یافته است بر اساس ب بر ثانیه کاهشمترمکع 565به کمتر از  2502بوده است که این مقدار در سال 

های صورت گرفته توسط سازمان خواروبار کشاورزی جهانی این مقدار در رده منابع آب کمیاب بندیتقسیم
 تقسیم بندی است.قابل

میالدی  2508تا  0905جمعیت سوریه از : 0نمودار 

 
 (2508سوریه،  0وزارت بازرگانی)منبع:  

                                                           
1 Department of Commerce 
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های کشور قابل آبیاری میلیون هکتار از زمین 9/0کشور سوریه حاکی است که  برآورد پتانسیل آبیاری در
های آید باید به خاطر داشت که منابع آبهم در مقیاس کالن به میان میو کشت هستند. وقتی از سخن آب آن

یه رشوند، یعنی اقتصاد و خودکفایی غذایی سوهای سوریه از منابع مشترک مرزی تغذیه میسطحی رودخانه
میالدی مساحت  2554به توافق و سازگاری با کشورهای همسایه که رود مشترک دارند بستگی دارد. در سال 

هکتار برآورد گردید که این مناطق نیز به شکل نابرابری در کشور  0489055های مجهز به آبیاری زمین
( درصد 6/05حما )(، درصد 0/08حلب )(، درصد 6/08درصد(، رقه ) 0/88اند. برای مثال حسکه )شدهتوزیع

(. 2556، 0دفتر مرکزی آمار سوریهاند )ها در اختیار داشته( را از کل این زمیندرصد 0/05زور )-و دائر و از
دهد که محصوالت غالب گندم و جو درصد از سامانه آبیاری این کشور را تشکل می 35آبیاری سطحی سنتی 

درصد است. در  65وری منابع آبی کمتر از دهد بهرهریه نشان مینمایند. آمارهای خود کشور سورا کشت می
هکتار است همین خرده مالکی نیز نقش مهمی  6/8هکتار و مزارع آبی  2/9سطح ملی اندازه متوسط مزارع دیم 

 .تر با دولت در پی داردت آب و درگیری گستردهرا در تلفا
های آبیاری کشور سوریه منابع آب شیرین سامانههای کشاورزی و شده در بخشعالوه بر مشکالت اشاره

نسبت به درخواست کلی کشور کمتر است، البته این امر را باید به تنوع باالی هیدرولوژیکی این کشور نیز 
میالدی شش خشکسالی  2550تا  0955های دهد که سوریه بین سالهای مختلف نشان مینسبت داد. گزارش

های زمستانه که بخش اعظم این ( نشان داد که بارش2508) 2های مهتدیوهشبزرگ را تجربه کرده است. پژ
های اخیر رسیده است بطوریکه پایدارترین سوم مقدار طبیعی خود در سالدهد به یککشور را تشکیل می

به پایان رسیده است. جابجایی فصول بارشی و کاهش  2505شروع و در سال  2556خشکسالی کشور در سال 
سابقه ماندگی اقتصاد و جابجایی بیهای کشاورزی کشور، عقبسوم مقدار طبیعی به شکست برنامهکآن به ی

ترین خشکسالی تمدن عنوان بزرگ( از این خشکسالی به2508) 8جمعیت در کشور منتهی گردید. فمیا و ورل
قه جمعیت، کاهش سابطور که مشاهده شد افزایش بیاند. همانکشاورزی در منطقه هالل خصیب یادکرده

علی سوی دولت فای از اعتراضات بهجریان آب ورودی به کشور و خشکسالی به سابقه؛ موجب طیف گسترده
که درنتیجه آن کنترل دولت مرکزی از اداره کشور دچار مشکالتی  بشار اسد( به همراه داشته است) یهسور

راحتی امکان هرگونه شورشی عمومی را سوریه بهپیچیده  قومی و مذهبی ای گردید چراکه به دلیل تنوععدیده
های صهیونیستی از یکسو و دخالت-جانبه سعودیهای همهبه همراه داشته است. از سوری دیگر حمایت

اهد ها تبدیل کرده است که شآمریکایی از سوی دیگر سوریه را به بهشتی برای تروریست -کشورهای غربی
 هستم. های در کشورهای منطقهچنین درگیری

                                                           
1 CBS (Central Bureau of Statistics( 
2 Mohtadi 

3 Femia & Werrell 
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ها برای دهد. دوره زمانی دادهایستگاه هواشناسی کشور سوریه را نشان می 00( موقعیت مکانی 8شکل )
 شده است. اند استفادهمیالدی که در مناطق مختلف آب و هوایی این کشور قرارگرفته 2553تا  0903

 میالدی( 2553-0903) یهسورهای هواشناسی منتخب موقعیت ایستگاه -8شکل 

 
ایستگاه هواشناسی منتخب سوریه نشان داده  00میالدی  2553تا  0903( نتایج آماری برای دوره 0جدول )

داده است. بر اساس است که خشکسالی های شدید فصلی و ساالنه مکرری در بسیار از مناطق کشور رخ
های بارانی نشان داد که روند منفی برای زمستان و بهار در تمام فصل SPIهای سری زمانی وتحلیلتجزیه

های گردد. برای بیشتر ایستگاهایستگاه در فصل پاییز مشاهده می 05شده است. روند مثبت در مناطق مشاهده
شود و روند یکنواخت تنها در برخی از مطالعاتی تغییرات مهمی در جابجایی فصول بارشی مشاهده می

طورکلی برای بخش غالب کشور یک تمایل به افزایش خشکسالی وجود دارد و شود. بهها مشاهده میگاهایست
 در تمام مناطق مربوطه شاهد افزایش تعداد روزهای خشک و کاهش روزهای تر هستیم.

 توان بدین شرح بیان نمود:های بارش در سوریه را میآمده از واکاویدستاهم نتایج به
 یافته است.نمره کاهش 0تا  0/5( حدود SPIاستانداردشده )قرن گذشته شاخص بارش مدر طی نی -0
کوچکی  جز بخشیارزیابی ضرایب همبستگی بین زمان دیدبانی و بارش نشان داده است کل منطقه )به -2

 در مرز شرقی با عراق( دارای مقدار منفی بوده است.
 اند.یشترین روند منفی بودهمناطق مرطوب سواحل دریای مدیترانه شاهد ب -8
 توان دررونداند این امر را میتر جابجا شدههای آب هوایی فعال در منطقه به سمت مناطق شمالیسامانه -4

 های انسانی در تشدید روندهای شمالی و کشور ترکیه مشاهده کرد، از سوی دیگر فعالیتبارش در ایستگاه
 ه شرایط فعلی کشور این امر در آینده تشدید تر خواهد شود.اند و با توجه بفعلی نقش مهمی داشته

 ( برای دوره موردمطالعهSPIاستانداردشده )( روند شاخص بارش 0جدول )
 ایستگاه پاییز زمستان بهار ایستگاه پاییز زمستان بهار
 صافیتا +16/1 -12/1 -44/1 ابیض-تل +18/1 -58/1 -59/5
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 طرطوس +15/1 -17/1 -53/1 حسکه +13/1 -53/1 -26/5
 حمیم +17/1 -52/1 -46/1 رقه -12/1 -13/1 -20/5
 الذقیه +112/1 -41/1 -95/1 خارابو +19/1 -13/1 -25/5
 القامشلی -13/1 -57/1 -95/1 زور-الدیر +55/1 -12/1 -08/5
 حلب +48/1 -52/1 -15/1 پالمیرا +14/1 -12/1 -50/5
 سلمی -51/1 -16/1 -18/1 النبک -17/1 -54/1 -59/5
 ازرع -15/1 -12/1 -59/1    

 
 نتیجه گیری -2

های سیاسی، میالدی آغاز و امروز به اوج خود رسیده است ریشه 2502های سوریه که در سال درگیری
های اقتصادی در هر دو بعد منطقه و جهانی داشته و مذهبی، اجتماعی، اختالفات ایدئولوژیک و نابسامانی

نقش  اند. پژوهش حاضر بهتوجهی در بدتر شدن این شرایط ایفای نقش کردهمحیطی نقش قابلزیستشرایط 
اجتماعی سوریه پرداخته است. فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی -وهوا و خشکسالی در شرایط سیاسیآب، آب

ای و خشکسالی های سوریه که خود موضوع پژوهشی دیگری است تنوع آب هوایی، تغییر هیدرولوژی منطقه
ها و اعتراضات مردمی نسبت میالدی همراه با آبیاری ناکارآمد موجی از نارضایتی 2555شدید در اواسط دهه 

های به دولت مرکزی سوریه روانه داشته است از سوی دیگر تنوع باال ایدئولوژیکی سوریه و پیشینه فعالیت گروه
عیار داخلی بوده است ر سوریه که آماده یک جنگ تمامتندرو مذهبی همچون القاعده و طالبان شرایط کشو

های آن به عراق، مصر، ای فراهم آورد بطوریکه امروزه دامنهچیز را برای شروع یک درگیری گسترده منطقههمه
آفریقای کشیده شود، حتی کشورهای حامی تروریسم منطقه بخصوص گروه -کشور عربی هالیبی، یمن و ده

دانش( از حمالت این گروه در امان نیستند، بطوریه که فرانسه بارها صحنه ) یاسالمدولت تروریستی موسوم به 
، حمالت خونین پاریس و نیس 20توان به انفجارهای قبل از کنفرانس کاپ حمالت دانش قرارگرفته که می

ن پژوهش نتایج ای اند.نصیب نبودهاشاره کرد. آلمان، عربستان سعودی، ترکیه و انگلیس نیز از این حمالت بی
عنوان شاخصی برای تغییرات زودرس آب و هوایی از یکسو، نشان داده است که خشکسالی های اخیر به

های عظیم ترکیه و کاهش جریان ورودی عنوان تغییرات آب هوایی، سدسازیکاهش بارش و افزایش دما به
های ناپذیری را به بخشهای جبرانترین منبع آبی کشورهای سوریه و عراق ضررعنوان مهمرود فرات به

های یثباتکشاورزی و صنعت کشورهای عراق و بخصوص سوریه وارد کرده است. به دنبال این مشکالت بی
ای بسیاری را به همراه داشته است. ذکر این نکته ضروری است که ظهور گروه تندرو تروریستی سیاسی و منطقه

آمریکا  هایهای اولیه ناامنی با دخالته و پیچیده بوده است چراکه ریشهدر منطقه خاورمیانه معادله چندی متغیر
-و با حمله به کشور عراق آغاز گردید از سوی دیگر وجود رژیم جعلی اسرائیل در منطقه و حاکمان وهابی

ها و ظهور نظمیافروزان جنگ در دنیا هستند عاملی دیگری در بیترین آتشصعودی در منطقه که بزرگ
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های تندرو در منطقه است ولی آنچه واضح است نقش آب، اقلیم و خشکسالی است که در بدتر شدن گروه
هادشده رفت از باتالق سوریه پیشنهایی که بروناند. در میان تمام گزینهای داشتهکنندهاین شرایط نقش تعیین

و توافق بر مدیریت و وری آب و نظارت در بخش کشاورزی است قطعاً بهبود در کارایی مصرف و بهره
 تواند بهترین راهکار برای مقابله بحران سوریه باشد.ها در مرزهای سیاسی میگذاری رودخانهاشتراک

 
 سپاسگزاری -2

شناسی دانشگاه در پایان جا دارد از زحمات جناب آقای علی رحمتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم
آوریم. عمل حقوق دریاها ورودهای مرزی نهایت قدرانی را به منظور راهنمایی الزم در بخششهید بهشتی به

 (PETER H. GLEICK)همچنین نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از پرفسور پیتر گلیاک 
 آورند.پژوهشگر اندیشکده پافسیک برای ارسال برخی از منابع مرور شده به عمل می
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 های تروریستی در جهان اسالمگیری و فعالیت گروههای شکلتحلیل زمینه
 
 

 جواد اطاعت، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  ، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 0علی اکبر دبیری

  
 چکیده

ترین بحران سده جاری در جهان اسالم است. کشورهای اسالمی شاهد تروریسم یکی از اساسی
 05ن پذیری در مقابل این پدیده هستند. در بیبیشترین تعداد حمالت تروریستی و باالترین میزان آسیب

کشورهای ها جزو مورد آن 3اند های اخیر تجربه کردهکشوری که بیشترین حمالت تروریستی را در سال
النصره، القاعده، الشباب، بوک الحرام و های تروریستی زیادی مانند داعش، جبههاند. گروهاسالمی

 -کنند. مسئله اصلی این پژوهش که با روش توصیفیابوسیاف در مناطق مختلف جهان اسالم فعالیت می
لیل م شده است، شناسایی و تحای انجاالمللی و منابع کتابخانههای بینتحلیلی و با استفاده از گزارش

 های تروریستی در جهان اسالم است؟ گیری و فعالیت گروهای شکلدالیل ریشه
گیری و گسترش تروریسم در میان کشورهای اسالمی تحت تاثیر عوامل متعددی رسد شکلبه نظر می

ید ابن تیمیه، س است. بنیادهای فکری و اعتقادی بویژه فقه سیاسی برخی از علمای اهل سنت از جمله
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 

جهانی و منطقه ای در منطقه خاورمیانه،  سلسله مراتبی در حال گذار و ایجاد خلع قدرت، رقابت قدرتهای
 فرهنگ قومی و عشیره ای و فقدان رویکردهای دمکراتیک است.

ها و ضعف دهد عوامل مختلف درونی مانند استبداد سیاسی حکومتنتایج این پژوهش نشان می
مذهبی و فضاهای فاقد  -دموکراسی، ضعف نفوذ اجتماعی دولت و فرایند ملت سازی، تکثر قومی

های افراطی و تکفیری، رقابت ژئوپلیتیکی اکمیت در کنار عوامل خارجی همچون ترویج اندیشهح
 های تروریستی شده است.گیری و فعالیت گروهها باعث شکلها و حمایت برخی دولتقدرت
 

 های تروریستی، کشورهای اسالمی.تروریسم، جهان اسالم، بحران ژئوپلیتیکی، گروه واژگان کلیدی:
 

                                                           
1. Email: a.a.dabiri1365@gmail.com 
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 مقدمه-5
های متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فضایی و ژئوپلیتیکی کشورهای اسالمی همواره درگیر بحران

های ژئوپلیتیکی که در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای اسالمی را اند. یکی از مهمترین بحرانبوده
گیری و فعالیت کلکند، بحران تروریسم است. شدرگیر کرده و به شدت جهان اسالم را تهدید می

ه های دیگر از جملهای تروریستی سازمان یافته در کشورهای اسالمی خود منشأ بسیاری از بحرانگروه
المی های غیراسثباتی سیاسی، مهاجرت، آوارگی و همچنین نفوذ و حضور قدرتفروپاشی اقتصادی، بی

عات جهانی و رصد اخبار مربوط به ای در قلمرو جهان اسالم شده است. بررسی آمار و اطالو فرامنطقه
های دهد که کشورهای اسالمی نه تنها در صدر حمالت گروهحمالت تروریستی به خوبی نشان می

گیری، فعالیت و ساماندهی حمالت تروریستی قرار دارند؛ بلکه فضای این کشورها کانون اصلی شکل
ی همچون الشباب، بوک الحرام در های تروریستتروریستی در مقیاس جهانی شده است. امروز گروه

کشورهای اسالمی آفریقایی، القاعده، جبهه النصر و داعش در خاورمیانه، طالبان و شبکه تروریستی 
نند. از کای را سازماندهی میحقانی در جنوب آسیا)افغانستان و پاکستان( حمالت تروریستی گسترده

تحت تاثیر نظام اعتقاد مذهبی)وهابیت و سلفی  سوی دیگر تروریسم شکل گرفته در جهان اسالم عمدتاً
توان آن را موج مذهبی تروریسم در جهان اسالم بنامیم. رشد گرایی( شکل گرفته است به طوری که می

کند که چه دالیل و های تروریستی این مسئله را مطرح میو گسترش تعداد و محدوده عملیاتی گروه
های تروریستی در جهان اسالم شده است؟ در این پژوهش گیری و فعالیت گروهعواملی موجب شکل

های تروریستی در جهان اسالم بیشترین گیری گروهتالش شده است عوامل درونی و بیرونی که در شکل
 تاثیرگذاری را دارند شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند.

 روش تحقیق-4
بتنی بر آمار، گزارشات و تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات م –روش این پژوهش توصیفی

 ای و اینترنتی است.المللی و همچنین منابع کتابخانههای معتبر بینشاخص
های تروریستی در جهان اسالم بیشترین گیری و فعالیت گروهسوال پژوهش: چه عواملی در شکل

 تاثیر را دارند؟
اجتماعی دولت و  های استبدادی، ضعف نفوذرسد ضعف دموکراسی و حکومتفرضیه: به نظر می

مذهبی، رشد و ترویج  -سازی، وجود فضاهای فاقد حاکمیت و کشورهای شکننده، تکثر قومیملت
های های افراطی و تکفیری و همچنین حمایت دولتی و استفاده ابزاری از تروریسم توسط قدرتاندیشه

 ن اسالم باشد.های تروریستی در جهاگیری و فعالیت گروهای از عوامل شکلجهانی و منطقه
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 های نظریمبانی و آموزه-9
 Alex) م مورد استفاده قرارگرفت0023اصطالح تروریسم در زبان انگلیسی برای اولین بار در سال 

P Schmid,1997: 12) . م  0539تروریسم با مفهوم جدید خود، پس از انقالب کبیر فرانسه در سال
به عنوان شیوه و  0539-0590ی هاسالمطرح شد. انقالبیون فرانسوی تروریسم را در فاصله زمانی 

کردند. تاکنون هیچ تعریف جامع و مانعی از تروریسم که مورد توافق تمام یمروشی رسمی اعمال 
ا باشد ارائه نشده است. دانشگاهیان، سیاست مدارن، کارشناسان امنیتی و هکشورها و سازمان

دهند. به طوری که در برخی از تعاریف به طرز یمتعاریف مختلفی از تروریسم را ارائه  نگارانروزنامه
پرداخته  هایستترورشود و در برخی دیگر، به انگیزه و شخصیت یمی تروریستی تاکید هاسازمانعمل 

از سوی دیگر (. Ganor,2002: 290)پردازندیمها یستتروری نیز به شیوه عمل فردی اعدهد، شویم
شود، در حالی که برای دیگران فعالیتی است که از سوی یمی یک جرم محسوب اعدهتروریسم برای 

آید و یمخدا تکلیف شده است، برای برخی یک عمل مشخص برای کسب و حفظ قدرت به شمار 
 ای نیز تروریسم به معنیکنند، برای عدهیمی آن را به عنوان یک اقدام در برابر ظلم و ستم توجیه اعده

حمله به صلح و امنیت است و برای دیگران تالشی برای جستجوی هویت محسوب 
بنابراین تعریف تروریسم بسیار مجادله برانگیز است. شاید به همین دلیل  (.Lazare,2002:13)شودیم

ها از سوی مورد آن 95تعریف در مورد تروریسم وجود دارد که از این تعداد،  202بیش از  است که
با این حال برای رسیدن به یک (. Spencer, 2006: 3)شودها و دیگر نهادها به کار گرفته میحکومت

ین ترمهمهای تروریسم توجه شود. از جمله یژگیوترین یاساسین و ترمهمتعریف مورد اجماع، باید به 
از بکارگیری خشونت، داشتن اهداف  اندعبارتهای تروریسم که در اکثر تعاریف وجود دارند یژگیو

و ایجاد فضای رعب و وحشت. ( Ganor, 2002: 294-295)سیاسی، هدف قرار دادن غیر نظامیان 
تهدید به  اده یااستف»ها، تروریسم و حمالت تروریستی عبارت است از: یژگیوبنابراین با توجه به این 

استفاده از خشونت)با ابزارهای مختلف( توسط فرد، گروه و یا دولتی بر علیه اتباع)عمدتاً غیر نظامی( 
 اطاعت«)یک یا چند کشور به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه هدف و دستیابی به اهداف سیاسی

 (.63: 0898و دبیری، 
آسیا تا شبه قاره هند و از جنوب غرب آسیا تا در حال حاضر کشورهای اسالمی از جنوب شرق 

های تروریستی بزرگ و کوچکی هستند که حمالت تروریستی متعددی را بر شمال آفریقا میزبان گروه
های تروریستی فعال در کشورهای اسالمی به جز دهند. گروههای مسلمان انجام میعلیه دولت و ملت

انند پ.ک.ک و ارتش آزادی بخش بلوچستان، عمدتاً دارای طلب و قومی مهای تجزیهمعدودی از گروه
 آورده شده است. 0های در جدول شماره هویت و ماهیت مذهبی هستند. مهمترین این گروه
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 های تروریستی مذهبی در کشورهای اسالمی: مهمترین گروه0جدول 
 اهداف سیاسی منطقه فعالیت نام گروه

های اسالمی و ایجاد یک خالفت اسالمی در ینسرزمیرمسلمانان از غها و یغرباخراج  اقاره، شرق آسیشبهخاورمیانه، آفریقا،  القاعده
 سراسر جهان.

 ایجاد خالفت اسالمی در منطقه شامات عراق، سوریه داعش

 ایجاد خالفت اسالمی سوریه جبهه النصره

 ایجاد خالفت اسالمی سومالی الشباب

شمال کامرون، جنوب یجریه، نشمال  بوکو حرام
 نیجر، چاد

 شریعت اسالم بر اساسیس یک حکومت تأسیتاً نهااجرای شریعت اسالمی و 

 ایجاد یک خالفت اسالمی براساس تعالیم و برداشت های سلفی از دین اسالم مناطق مرزی افغانستان و پاکستان طالبان

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

 ضدیت با شیعیان و ایجاد پاکستان سنی مذهب پاکستان و شبه قاره سپاه صحابه

 مقابله با دولت افغانستان و شکل دهی به حکومت اسالمی افغانستان و پاکستان شبکه حقانی

 یر سولوالجزامجمعخودمختاری مسلمانان غرب میندانائو و  یلیپینفجنوب  ابوسیاف

 میزان تاثیرپذیری کشورهای اسالمی از تروریسم -9-2
 ومدوس تقریباً. اندقرار گرفته تروریستی حمالت هدف دوم، حدود صد کشور، جهانی جنگ بعد از

 در هم هنوز حمالت این وقوع محل کشورهای و اندگرفته صورت گذشته دهه دو در حمالت این
 (.030 :0835کوهن،)اندمسلمان کشورهای از این صد کشور جزو کشور 84. تهدیدند این معرض

 م. 2500تا  0955: توزیع فضایی حمالت تروریستی از سال 0شکل 

 
GlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png 

 فزایشا پیش از بیش تروریستی حمالت جغرافیایی تمرکز که است آن از حاکی اخیر سال چند آمار
 جنوب در تروریستی حمالت کل از درصد 50 از بیش 2500 و 2505 سال در که طوری به است، یافته
 عراق، کشور سه در منطقه، دو این در تروریستی حمالت %30. است افتاده اتفاق خاورنزدیک و آسیا
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 شورهاک از برخی ها،قاره و مناطق سایر در دیگر، سوی از. است پیوسته وقوع به پاکستان و افغانستان
 سودان، کشور مسلمان سه آفریقا، قاره در. اندبوده تروریستی حمالت شاهد خود همسایگان از بیش

وراسیا این امر برای کشور ترکیه در ا. اندکرده تجربه را تروریستی حمالت تعداد بیشتر سومالی و نیجریه
بنابراین تاثیرپذیری کشورها از تروریسم یکسان نیست، براساس آمار و اطالعات سال  نیزصادق است.

باالترین تاثیرپذیری را از تروریسم و حمالت تروریستی داشته  05از  05، کشور عراق با امتیاز 2508
و سوریه  3303یه با امتیاز ، نیجر9385، پاکستان با امتیاز 9389است و بعد از آن کشور افغانستان با امتیاز 

های با تقویت گروه 2504. در سال (Global terrorism index, 2014: 8)قرار دارند  3302با امتیاز 
ه تر شد. بها، اوضاع در این دو کشور بحرانیتروریستی در سوریه و عراق و گسترش دامنه حمالت آن
 2508هزار نفر در سال  3ها در کشور عراق از طوری که میزان مرگ و میر ناشی از درگیری با تروریست

تر بود و تنها در سال رسید. شرایط در سوریه از این هم وخیم 2504هزار نفر در سال  03م به بیش از 
 Global)های این کشور جان خود را از دست دادندهزار نفر غیر نظامی در نا آرامی 52بیش از  2504

Peace Index, 2015: 25 .) 
 2508میزان تاثیرپذیری کشورها از تروریسم و حمالت تروریستی در سال  :2شکل

 
Global terrorism index, 2014: 8)) 

 های تحقیقیافته-2
باالی  پذیریهای تروریستی در کشورهای اسالمی و به تبع آن آسیبگیری و فعالیت گروهدر شکل

 گیرد.دارد که در ادامه مورد بررسی قرار میجهان اسالم از آن دالیل مختلف داخلی و خارجی وجود 
 های استبدادی و عدم امکان فعالیت سیاسی مسالمت آمیزحکومت -4-0

ن دهد. بر ایشاخص دموکراسی اکونومیست یک تصویر کلی از دموکراسی در سراسر جهان ارائه می
اند. در این ر گرفتهکشور جهان از نظر سطح دموکراسی مورد سنجش قرا 065نظام حاکم بر  065اساس 

مشارکت »، «عملکرد دولت»، «های مدنیآزادی»، «گراییفرایند انتخابات و کثرت»شاخص پنج معیار 
مورد توجه قرار گرفته است. براساس امتیاز هر یک از کشورها در این « فرهنگ سیاسی»و « سیاسی
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، «های ناقصدموکراسی»، «ملهای کادموکراسی»بندی ها، جایگاه آنان در یکی از چهار طبقهشاخص
گیرند. با بررسی جایگاه کشورهای اسالمی در این قرار می« های اقتدارگرارژیم»و « های ترکیبیرژیم»

شود هیچ از این کشورها دارای دموکراسی کامل نیستند و تنها سه کشور بندی مشخص میطبقه
گیرند. های ناقص قرار میبندی دموکراسیبقهدر ط« 63رتبه »و مالزی « 05رتبه »، تونس«49رتبه »اندونزی
گیرند و بقیه کشورهای اسالمی دارای های ترکیبی جای میبندی رژیمکشور اسالمی در طبقه 05همچنین 

 (The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015 های اقتدارگرا هستند)رژیم

 های اقتدارگرا در جهان اسالم: رژیم2جدول 
 رتبه دموکراسی نام کشور رتبه دموکراسی نام کشور

 042 عمان 066 سوریه

 045 قزاقستان 062 ترکمنستان

 086 گینه 065 عربستان

 084 مصر 003 تاجیکستان

 084 قطر 003 ازبکستان

 020 کویت 004 یمن

 020 نیجر 008 لیبی

 025 اردن 000 سودان

 003 الجزایر 049 آذربایجان

 000 عراق 043 امارات

 002 پاکستان 045 افغانستان

 005 فلسطین 046 بحرین

 053 نیجریه 040 جیبوتی

 056 بورکینافاسو 048 گامبیا

نویسندگان متعدد از جامعه شناسان تا انقالبیون معتقدند که سرکوب)ظلم( باعث برانگیختن خشونت 
های اقتدارگرا در کنار نبود ضعف دموکراسی و وجود حکومت (.Schmid, 1983)شودسیاسی می

های افراطی و گیری گروهفرهنگ سیاسی تساهل و تسامح در کشورهای اسالمی یکی از دالیل شکل
گرا و برخورد شدید با هر گونه صدای معترض و مخالف تروریستی است. نبود فضای سیاسی کثرت

آمیز سیاسی برعلیه سی اپوزیسیون به اقدامات خشونتهای سیاباعث شده است بسیاری از گروه
توان در برخورد شدید های اسالمی مبادرت ورزند. مصادق عینی چنین فرایندی را میحکومت
های های تروریستی مشاهد کرد. در واقع گروهگیری گروههای سوریه با مخافان سیاسی و شکلحکومت

راز مخالفت و اعالم موضع نداشته باشند از حمالت مسلحانه سیاسی اپوزیسون هنگامی که فضایی برای اب
تی اکثریت مذهبی و ح -کنند. بنابراین کنار گذاشتن بسیاری از اقلیتهای قومیو تروریستی استفاده می

اقتصادی در کشورهای  -های شدید سیاسیهای سیاسی و محرومیتها و مشارکتجمعیت از فعالیت
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ها است. از سوی دیگر بسیاری م اقدامات خشونت آمیز را بر علیه حکومتاسالمی زمینه پیوستن و انجا
های ای و دیگر دولتاز دولت های اقتدارگرای کشورهای اسالمی از ابزار تروریسم بر علیه رقیبان منطقه

 های جبهه النصره و داعشکنند. حمایت و استفاده دولت سعودی و قطر از تروریستاسالمی استفاده می
 های استبدادی از تروریسم است.ای از حمایت های دولتنمونه
 سازیضعف دولت در نفوذ اجتماعی و فرایند ملت -4-2

های روانشناسی اجتماعی است در حوزه رهبری و مدیریت گروه نفوذ اجتماعی که یکی از گرایش
ی به عنوان تغییر در و جامعه جایگاه خاصی دارد، زیرا مدیر و رهبر نیازمند نفوذ هستند. نفوذ اجتماع

. های دیگر تعریف شده استها و رفتارهای فرد در نتیجه تعامل با افراد یا گروهافکار، احساسات، نگرش
نفوذ اجتماعی فرایندی است که در آن فرد رفتار یا عقاید خود را به صورت واقعی در نتیجه اثرگذاری 

توان با نبود یا نفوذ اجتماعی دولت را میکمبود  Sociology encyclopedia).دهد)دیگر تغییر می
دهد حضور ها اجازه میعمل نکردن نهادهای دولتی اندازه گیری کرد. این کمبود نفوذ به دیگر سازمان

فضاها و مناطقی که در آنها نفود اجتماعی  (.Rabasa and et al,2007: 7)و نفوذ خود را افزایش دهند
دولتی ها و نهادهای غیرپتانسیل بیشتری برای حضور سایر سازمانتر است به طور بالقوه دولت پایین

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. 

های مختلف جمعیتی در م و گروهها برای نزدیکی اقوانظام آموزشی که یکی از ابزارهای حکومت
یک کشور و نهایتاً ایجاد یک هویت ملی است در کشورهای اسالمی بسیار ضعیف و تحت تاثیر نظام 

های مختلف جمعیتی بسیار از اعتقادی مذهبی و قومی است. بنابراین نفوذ اجتماعی پایین در گروه
ران هویت در این کشورها زمینه را برای کشورهای اسالمی و نبود آرمان سیاسی مشترک و در نتیجه بح

 های افراطی فراهم آورده است.نفوذ سازمان های تروریستی و گروه
 2504: میزان با  سوادی بزرگساالن در سال  8شکل 

 
(UNESCO Institute for Statistics, June 2014) 
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 مذهبی -تکثر قومی -2-8
وان تمذهبی قابل توجهی هستند به طوری که می -بسیاری از کشورهای اسالمی دارای تنوع قومی

ها را کشورهای چند قومی یا چند مذهبی نامید. اگرچه تنوع قومی مذهبی در بسیاری از کشورهای آن
 گراییمگرایی مذهبی و قوای است، در برخی از کشورها اسالمی، فرقهشدهیرفتهپذدنیا امر عادی و 

ای مذهبی میان اقوام و مذاهب مختلف گسترش فزاینده -ی قومیهاخشونتافراطی موجب شده که 
مذهبی دیگر را هدف قرار  -ی قومیهاگروهیرنظامیان و غسیاسی،  اهدافیی که، با هاخشونتیابد؛ 

ی غیرقابل هاها و خشونتدهند. در واقع تنوع قومی مذهبی در کنار تعصب و عدم تساهل رقابتیم
کنترل را در برخی از کشورهای اسالمی ایجاد کرده است. به طور مثال عراق از جمله کشورهای خاورمیانه 

های اروپایی از به هم پیوستن سه والیت پیشین است که پس از جنگ جهانی اول و با اراده قدرت
های مذهبی و قومی . گروهامپراتوری عثمانی یعنی بغداد، بصره و موصل پا بر عرصه وجود نهاده است

اند و های شدیدی با یکدیگر داشتهکرد سنی، عرب شیعی و عرب سنی در کشور عراق از دیرباز رقابت
مذهبی و روابط غیر  -دهند. تنوع قومیهم گرایی و تساهل اندکی را نسبت به یکدیگر به خرج می

ها توان یافت. خشونتمی را نیز میمذهبی در دیگر کشورهای اسال -های قومیمسالمت آمیز میان گروه
های سلفی و وهابی در پاکستان، ها در افغانستان، شیعیان و گروهها و تاجیکو درگیرها میان پشتون

 های افراطی است.گیری گروهها در سوریه منشا بسیاری از اقدامات تروریستی و شکلها و سنیعلوی
بودن هویت قومی و مذهبی در مقایسه با هویت ملی یکی  مذهبی به همراه قوی تر -در واقع تکثر قومی

 های تروریستی است.های انجام اقدامات خشونت آمیز مذهبی و قومی و بوجود آمدن گروهاز زمینه
 های افراطی و تکفیری رشد و ترویج اندیشه -4-4

هیت مذهبی و های تروریستی در کشورهای اسالمی دارای مااز آنجا که اکثر قریب به اتفاق گروه
هار ها در چاهداف ایدئولوژیک هستند، مهمترین و تاثیرگذار ترین دالیل شکل گیری و رشد این گروه

های مذهبی افراطی همچون وهابیت و دیوبندی دهه گذشته در جهان اسالم حاصل ترویج و رشد اندیشه
یی عامل اصلی بسیاری از هاآمیز و تکفیری چنین فرقهبوده است. در واقعا ماهیت و تعالیم خشونت

 های ساختگیترین جریانخشونت های تروریستی در کشورهای اسالمی است. وهابیت یکی از موفق
های استکباری توانسته اتحاد امت اسالمی را به تفرقه و تشتت تبدیل کند. است که با مدیریت قدرت

داد و جنگیدن با مسلمانان مخالف  وهابیت اولین جریان در تاریخ اسالم بود که معنای جهاد را توسعه
(. یکی دیگر از 00: 0894خود را جهاد و مخالفان خود را کافر و واجب القتل دانست)علی بخشی، 

« یوبندید»یی که مسئول بسیاری از حمالت تروریستی در منطقه جنوب آسیاست، فرقۀ انحرافی هافرقه
د، امروز در پاکستان بسیار گسترده شده است. آن از هند بریتانیا بو منشأ. این فرقۀ مذهبی که است

ها با مکتب امامان شیعه به شدت مخالف هستند و هرگونه تفسیر و نوآوری در منابع مذهبی را دیوبندی
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 که فتوایی از دارالعلوم دیوبند به عنوان حوزه علمیه مادر در اوتارپرادش هند، 0945کنند. از سال یمرد 
. از یه شیعیان شرکت کردندعل جهادمبنی بر کافر بودن شیعیان صادر شد، چندین گروه تروریستی در 

دهد یم یه شیعیان اقدامات تروریستی انجامعلیر اعتقادات این فرقه تأثین گروه تروریستی که تحت ترمهم
های خونینی میان ییردرگبر این،  عالوهیس شده است. تأس 0930نام دارد که در سال « سپاه صحابه»

سنت، والجماعت( به وقوع پیوسته است. بریلوی اهل) یلویبرسنت، مانند ی اهلهافرقهدیوبندیه و دیگر 
ی هاالشتیر پذیرفته است، به عنوان یک واکنش در برابر تأثهای سنتی در اسالم یوهشکه از تصوف و 

یا، سیاری با مکتب دیوبندیه در جنوب آسهای بیریدرگین جنبش اافراطی  فرقه دیوبندی، شکل گرفت. 
یس مدارس دینی وابسته به فرقه دیوبندی و وهابیت تأسمخصوصاً پاکستان داشته است. از سوی دیگر، 

ای و اقدامات تروریستی را به شدت افزایش داده است. به طوری در جنوب آسیا خطر برخوردهای فرقه
ی اخیر تبدیل هاسالیوبندی وجود دارد. این شهر در مدرسه د 0055که فقط در کراچی پاکستان حدود 
 Kolstadای و اقدامات تروریستی شده استی فرقههاخشونتبه یکی از شهرهای اصلی برای 

wig,2009: 18).)  یعیانش با ضدیت اسالمی، خالفت احیای در وهابیت و دیوبندی تفکر مشترک وجه 
 هایگروه سایر و دیوبندی سیاسی اندیشه در اصل ترینمهم. است غربی تمدن و بافرهنگ مخالفت و

که  آنچه. است اسالم سیاسی نظام در «اسالمی خالفت» اصل احیای طالبان، جمله از افراطی بنیادگرای
 های وگیری گروههای مذهبی افراطی و غیرانسانی زیربنای فکری شکلمسلم است توسعه اندیشه

دهد. داعش، القاعده و جبهه النصره در جهان اسالم را تشکیل میهای تروریستی مذهبی همچون سازمان
هایی که از باورهای مذهبی برای جذب نیرو و انجام حمالت از سوی دیگر گسترش چنین اندیشه

ترین شکل حمالت کنند باعث شده که حمالت انتحاری به عنوان خطرناکتروریستی استفاده می
 نی بیشتری یابد.تروریستی در کشورهای اسالمی فراوا

 کشورهای شکننده و وجود فضاهای فاقد حاکمیت  -4-0
شود که نفوذ دولت در جامعه ضعیف است و بخش قابل فضاهای فاقد حاکمیت به نواحی گفته می

توان شناسند. ضعف نفوذ دولت میتوجهی از ساکنان انحصار دولت در استفاده از زور را به رسمیت نمی
دهد یک حکومت نشان می« حاکمیت ناقض»بتی یا حکمرانی رها شده باشد. به سه شکل ناقص، رقا

 دهدنشان می« حاکمیت رقابتی»فاقد ظرفیت الزم برای اعمال قدرت یا تهیه کاالها در منطقه است. 
ای که مردم محلی را حکومت قدرت کافی برای حفظ حضور و میزانی از نفوذ را دارد؛ اما نه به اندازه

دهد دولت تالش برای نیز نشان می« حاکمیت رها شده»انحصاری حکومت متقاعد سازد. به مشروعیت 
. فضاهای فاقد حاکمیت آخرین (Rettig,2013: 3-4)کنترل و تعهد به یک فضا را کامالً رها کرده است

ها هستند که موجب تشدید بی ثباتی شده های مستمر درباره حاکمیت حکومتصورت خارجی نگرانی
آورد که حمالت خود را از آنجا آغاز کرده اه مناسبی برای بازیگران غیردولتی خشن فراهم میو پناهگ
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تقریبا تمام فضاهای فاقد حاکمیت در درون (. Keister,2014: 1)های مجرمانه را دنبال کنندیا فعالیت
اری قدرت اند که حق انحصییهاحکومتی شکننده هاکشورهای به اصطالح شکننده قرار دارند. کشور

یردولتی با چالش مواجه شده و از سوی دیگر، در کنترل سرزمین و مرزهای غدر مقابل بازیگران  هاآن
کشور را براساس میزان ثبات و  053ملی ناتوان هستند. شاخص کشورهای شکننده به طور ساالنه رتبه 

ورها براساس میزان کند. براین اساس کشفشاری که این کشورها با آن رو به رو هستند مشخص می
سیار ب» گیرند که یک طرف آن را کشورهای قرار می« تایییازده»ثباتی در یک طیف پایداری و یا بی

گیرند. در این شاخص متغییرهای مختلف در برمی« زدهبسیار آشوب»و طرف دیگر را کشورهای « پایدار
گیرند. با بررسی جایگاه کشورهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی متعددی مورد سنجش قرار می

، «بسیار پایدار»های شود که هیچ یک از کشورهای اسالمی در طیفاسالمی در این شاخص مشخص می
کشور اسالمی در قسمت دوم طیف  85گیرند. این در حالی است که قرار نمی« بسیار باثبات»و « پایدار»

(. این 8قرار دارند)جدول شماره « بسیار آشوب زده» تا« هشدار افزایش یافته»یعنی در بین کشورهایی با 
امر نشان دهنده تعدد کشورهای شکننده در جهان اسالم است. از سوی دیگر کشورهای بی ثبات و 

های تروریستی است. از لحاظ های ایمن برای رشد و فعالیت گروهها و مکانشکننده یکی از پناهگاه
 دهند و بیشترین میزان حمالتیمیستی بیشتر را در خود جای ی ترورهاگروهنظری، کشورهای شکننده 

پیوندند یمی تروریستی هاگروهکنند. همچنین، شهروندان این کشورها بیشتر به یمتروریستی را تجربه 
(. بنابراین قلمرو بسیاری از کشورهای 024: 0890کنند)اطاعت و دبیری، یمها شرکت و در اقدامات آن
ثباتی و عدم توانایی در کنترل سرزمین به فضایی امن برای فعالیت تروریستها تبدیل یاسالمی به دلیل ب

 و عراق مشاهده کرد.ان، پاکستان، یمن، سودان، سوریه توان در کشور افغانستا میآنرشده است. نمونه 
 2506: جایگاه کشورهای اسالمی در شاخص کشورهای شکننده در سال 8جدول 
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 قرقیزستان
 ازبکستان
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 اردن
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 عمان
 کویت

 امارات
 قطر

- - - 

(The Fund for Peace, 2016: 6-7) 
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 ی ورشکستههاحکومت: توزیع فضایی 4شکل 

 
(The Fund for Peace, 2016: 5) 

 حمایت دولتی و استفاده ابزاری از تروریسم  -2-6
های تروریستی در کشورهای اسالمی یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد و قدرت گیری گروه

برخی از  ها توسطشده است حمایت مستقیم یا غیر مستقیم تجهیزاتی، اطالعاتی و لجستیگی این گروه
های تروریستی سازمان یافته و پر قدرت در کشورهای ای و مداخلگر است. سازمانهای منطقهقدرت

های مختلف مالی، سیاسی اسالمی مانند القاعده، طالبان، شبکه حقانی، داعش و جبهه النصره از حمایت
های ها از ابتدا براساس طراحی سرویسها برخوردار هستند و تعدادی از آنو نظامی برخی از دولت
سنی  های مجاهدگیری و فعالیت گروهاند. در شکلای شکل گرفتهرامنطقههای فاطالعاتی و امنیتی قدرت

ای و های منطقهای از قدرتافغان در نبرد با شوروی و همچنین، گروه تروریستی القاعده، مجموعه
متحده آفرین بودند و در این میان پاکستان، عربستان سعودی و ایاالتای، با اهداف متفاوت نقشفرامنطقه

در حدود سه  0990تا  0930های متحده در فاصله سال رین نقش را داشتند. به طوری که ایاالتبیشت
های مجاهد افغان، که مشغول نبرد با شوروی بودند، کمک مالی کرد میلیارد دالر به القاعده و گروه

(CRS, 2010: 6.) ( نیز هیچ مدرکی وجود ندارد که القاعد0990تا  0930در طی این دوره )الدن ه و بن
های مجاهد افغانی و القاعده حمایت امریکا از گروه ای علیه منافع امریکا انجام داده باشند.برنامه یا حمله

های ژئواستراتژیک امریکا و همچنین، استراتژی در دوره جنگ با شوروی را باید در چارچوب دیدگاه
عده را گیری سازمان القابنابراین، شکل سد نفوذ این کشور در برابر شوروی طی جنگ سرد تحلیل کرد.

شود به دوره اشغال افغانستان و مبارزه مجاهدین افغان و عرب علیه شوروی مربوط دانست. در می
های تروریستی مانند پ.ک .ک، داعش و جبهه النصره نیز حمایت آشکار و پنهان برخی ارتباط با گروه

های غیر اسالمی هویدا ست. بنابراین استفاده ین دولتها در مجموع کشورهای اسالمی و همچناز قدرت
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کی های مختلف ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیابزاری از تروریسم به عنوان اهرمی در روابط بین الملل با انگیزه
فت گتوان ها در میان کشورهای اسالمی است. در واقع میگیری این گروهترین دالیل شکلیکی از اصلی

های تروریستی در جهان اسالم از قدرت نفوذ چندانی ها اساساً گروهی از دولتبدون حمایت برخ که
های مداخله گر است که از فضا و شرایط های قدرتبرخوردار نخواهد بود و این حمایت و طراحی

 کنند.های تروریستی را شکل داده و تقویت میموجود در کشورهای اسالمی استفاده کرده و گروه
 گیرینتیجهبندی و جمع-2

های تروریستی و رشد تروریسم در میان کشورهای اسالمی خود منشأ بسیاری دیگر از فعالیت گروه
های ثباتی سیاسی، مهاجرت و آوراگی، از بین رفتن زیرساختهای جهان اسالم از جمله بیبحران

شکل گیری این های فرامنطقه ای در قلمرو جهان اسالم بوده است. اقتصادی کشورها و حضور قدرت
ها تحت تاثیر یک عامل یا شرایط نبوده است؛ بلکه عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و گروه

یان های تروریستی شده است. در این مژئوپلیتیکی در پیوند و تقویت یکدیگر باعث بوجود آمدن گروه
وکراسی، وجود کشورهای های استبدادی و ضعف دممذهبی، حکومت -برخی از شرایط مانند تکثر قومی

و ترویج و « عوامل درون زا»ها و فرایند ملت سازی به عنوان شکننده، ضعف در نفوذ اجتماعی دولت
 ها از تروریسم بههای افراطی و تکفیری در کنار حمایت دولتی و استفاده ابزاری دولترشد اندیشه

ته های تروریستی در جهان اسالم داشت گروهگیری و فعالیبیشتر تاثیر را در شکل« عوامل برون زا»عنوان 
های است. در واقع این دو عامل خارجی از بیرون از جهان اسالم به ساماندهی، هدایت و تقویت گروه

 ورزند. افراطی و تروریستی در بستر فراهم کشورهای اسالمی مبادرت می
 شورهای اسالمیهای تروریستی در ک: عوامل موثر در شکل گیری و فعالیت گروه0شکل 

 
بنابراین از بین بردن بحران تروریسم در جهان اسالم در وهله اول در گرو تحول و تغییر در 

وند شهای وهابیت و دیوندی تغذیه میهای افراطی است که بوسیله برخی از مدارس دینی فرقهاندیشه
ها است و در بلند مدت و همچنین قطع حمایت مالی، لجستیکی و اطالعاتی به وسیله برخی از دولت
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 دهی به یک آرمان سیاسیهای دموکراتیک و افزایش نفوذ اجتماعی و شکلنیز باید با حاکم کردن نظام
یری گها و حاکمیت کامل بر قلمروهای کشورهای اسالمی بسترهای مساعد برای شکلمشترک میان ملت

 بودن شرایط داخلی و زیربنایی در کشورهایهای تروریستی را از بین برد. در غیر این صورت با مهیا گروه
های خشونت طلب و افراطی ها اعمال بشود، گروهای و ابرقدرتهای فرامنطقهاسالمی، هرگاه اراده قدرت

 امکان شکل گیری و فعالیت دارند.
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 نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
 بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

 
 دانشگاه فردوسی مشهدهادی اعظمی، دانشیار جغرافیای سیاسی 

 منوره محمودی، کارمندآموزش و پرورش شهرستان نیشابور
 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد0محسن سلطانی

 
 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 

از جمله ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ترکیه،  ... مورد توجه فراوان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای
اسرائیل و عربستان سعودی قرار گرفته است. مقاله حاضر در پی یافتن مهمترین اهداف حضور این بازیگران سیاسی در 

ی آذربایجان یایآذربایجان و همچنین تبعات آن بر منافع ملی ایران است.به نظر می رسد وجود ذخایر نفتی، موقعیت جغراف
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، 

وق بشر، تبلیغات و نفوذ فرهنگی، از مهمترین این اهداف می باشد.چنین تالش برای گسترش دموکراسی و رعایت حق
کیلومتر مرز  560تالشی برای گسترش حضور همه جانبه درجمهوری آذربایجان، بدون شک برای منافع ملی ایران که 

ی نخواهد گامنیتی، اقتصادی و فرهن-مشترک با این کشور دارد خالی از تبعات مختلف در عرصه های گوناگون سیاسی
 بود.

 : قدرت منطقه ای، فرامنطقه ای، تنش، جمهوری آذربایجان، ایرانواژگان کلیدی
 

 مقدمه-5
میالدی، ایاالت متحده آمریکا، ناتو، اروپا، ترکیه، اسرائیل   95فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 

ت موجود در قفقاز جنوبی، بدنبال حضور و بعدها عربستان سعودی را برآن داشت تا با استفاده از خالء قدر
بیشتر در کشورهای این منطقه و بویژه مهمترین کشور آن یعنی آذربایجان، به منظور رسیدن به اهداف مختلف 

کیلومتر مربع که صد و دوازدهمین کشور از این حیث می باشد،  36655خود باشند.آذربایجان با وسعتی حدود 

                                                           
1. Email: sorena_698842@yahoo.com     
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کیلومتر مرز مشترک  560قه قفقاز جنوبی قلمداد می شود و با کشور ایران جنوبی ترین کشور واقع در منط
(.موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیکی پراهمیت قفقاز جنوبی و بویژه کشور آذربایجان، 45: 0894دارد.)سلطانی،

 از جهت قرار داشتن در همسایگی روسیه و ایران، موجب شده است تا این کشور به کانون رقابت بازیگران
(. عالوه بر اهمیت ناشی از موقعیت Birkan, 2013: 12منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی تبدیل شود)

جغرافیایی، وجود ذخایر سرشار نفت در آذربایجان نیز در جلب توجه بازیگران سیاسی مختلف به خود بسیار 
ز مهمترین رقبای (. عمده کشورهای ذکر شده همگی به نحوی اbeglaryan, 2011: 18موثر بوده است)

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 

اقدامات دولت آذربایجان نیز در پی تحریکات صورت گرفته ناحیه آنها متوجه منافع ملی ایران شده و برخی 
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 

 بر منافع ملی ایران را در ابعاد مختلف بیان می کند.  است و تاثیرات آن
 روش تحقیق -4

قالب  که اطالعات مورد نیاز در ،تحلیلی است-روش تحقیق این مقاله باتوجه به ماهیت نظری آن، توصیفی
کتابخانه ای و با مراجعه به جدیدترین منابع معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش شامل؛ کتب و مقاالت فارسی 

 انگلیسی و ترکی و آذری بدست آمده است.و 
 چهارچوب نظری -9

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 

بازی در نظر گرفت که در آن هر کدام از کشورها در پی به حداکثر رساندن منافع و دستاوردهای به مثابه یک 
(. در عمل نظریه پردازان Brams,1975:39خود و محروم ساختن طرف مقابل از فرصت های موجود هستند)

در قالب  لل را میتوانروابط بین الملل بر مفید بودن نظریه بازی ها تاکید دارند و معتقدند که روابط بین الم
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 

 . (Mansbach,1981: 68نیست)
توانایی برای انجام کار یا عملی، کنترل بر روی دیگران و یا توانایی در تعریف واژه قدرت آمده است که؛ 

. قدرت ملی کشورها از Cowie,1989: 970))کشور و یا دولتی برای نفوذ و اثر گذاری زیاد بر دیگر کشورها
 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. 
طح رفته و در س ب. قدرت فرامنطقه ای: قدرتی است که دامنه تاثرگذاری آن از حد یک منطقه خاص فراتر

(. ایاالت متحده آمریکا در این دسته از قدرت ها 208: 0830جهانی و کروی نیز حضور فعالی دارد)حافظ نیا،
قرار می گیرد.از بعدی دیگر می توان گفت که قدرتی که در مسائل مربوط به منطقه ای حضور فعال و یا 

 شمار نمی رود، یک قدرت فرامنطقه ای است. دخالت دارد، اما از نظر جغرافیایی بخشی از آن منطقه به
 اطالعات و داده ها-2

 مهمترین اهداف حضور ایاالت متحده آمریکا در کشور آذربایجان 5-2
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و به منظور پرکردن خال بوجود آمده در منطقه قفقاز جنوبی، نقش آمریکا 

بگان سیاست خارجی این کشور این ایده وجود داشت که در تر بوده است. در اندیشه نخاز دیگران برجسته
غیاب رقیب اصلی فرصت مناسبی برای حضور و کنترل این منطقه  مهم بوجود آمده است و در این بین کشور 

 82آذربایجان، با وجود نزدیکی به روسیه و ایران و داشتن ذخایر انرژی فسیلی فراوان)احتمال وجود ذخایر
ان های حضور آمریکا در آذربایجنفت در این کشور(، در اولویت قرار گرفت. مهمترین انگیزهمیلیارد بشکه ای 

 دهند: را موارد ذیل تشکیل می
کنترل نفوذ روسیه بعنوان رقیب قدیمی در این کشور، در راستای اعمال کنترل آمریکا بر مناطق راهبردی 

 کوبا برای آمریکا است. و با اهمیت جهان.اهمیت آذربایجان برای روسیه، همانند
 های ضدغربی اسالم سیاسی برگرفته از انقالب اسالمی ایران.جلوگیری از نفوذ اندیشه

های نفتی این کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس و ایجاد تنوع در استفاده از ظرفیت
 .(Cornell,1999: 111)تامین انرژی مورد نیاز خود

 کردن آن از دست رقبای چینی، روسی، ترکیه و ایران.میلیونی آذربایجان و خارج05کنترل بازار مصرف 
 آتالنتیکی مانند ناتو.-باغ برای ورود آذربایجان به ساختار یورواستفاده سیاسی از بحران قره

 چیز منهای ایران( آمریکا.اعمال کنترل، مهار و انزوای ایران، در راستای پیگیری سیاست)همه
ای انتقال پایگاه هوایی اینجرلیگ ترکیه به آبشوران آذربایجان و حضور نظامی مستقیم در خزر که تالش بر

 (.05: 0894پیامدهایی برای کشورهای دیگر از جمله ایران خواهد داشت)سلطانی،
در بین اهداف فوق، ممانعت از توسعه نفوذ ایران اهمیت فراوانی دارد و آمریکا اقدامات متعددی را برای 

که  0رسیدن به هدف خود اتخاذ کرده است: بعنوان نمونه در بحران قره باغ، آمریکا با مطرح کردن طرح گوبل
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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آمریکا در آذربایجان برای ایران داشته (. مهمترین تبعاتی که حضور فعال 008: 0892بگذارد)زهرانی و دیگران،
 است، عبارتند از:

-ختهای سگیریهای غیر سازنده در روابط با ایران و اتخاذ سیاستتحریک دولتمردان آذربایجان به جهت

ده از جانب های اتخاذ شگیرانه نسبت به فعالیت اتباع ایرانی در این کشور به بهانه های مختلف)برخی سیاست
 هایی بی تاثیر نبوده است(.گیریر چنین جهتایران نیز د

(، تحت فشارهای گسترده آمریکا به دولت 0990) 0کنسرسیوم نفتی باکو و پروژه قرن در عدم پذیرش ایران
 رود.حیدر علی اف. این اتفاق سرآغازی بر سردی روابط دوجانبه ایران و آذربایجان بشمار می

(.که حضور فعاالنه این کشور 0995ا)از سوی آمریک« منافع حیاتی»اعالم حوزه دریای خزر به عنوان منطقه 
 ساخت.در این منطقه را توجیه پذیر می

و به دنبال آن تغییر مسیر خطوط انتقال  (0999) 2جیحان -تفلیس -توافق بر سر خطوط انتقال انرژی باکو
مزایای فراوان سیاسی و اقتصادی انرژی خزر از مسیر ایران به سایر مسیرها که ضمن محروم ساختن ایران از 

 (.05: 0833)کرمی،آن، باعث افزایش منزلت ژئوپلیتیکی رقبای ایران در منطقه شده است
مثبت برخی از منجر به تجدید نظر ،0+0)بعد از توافق هسته ای ایران و رفع احتمالی تحریم ها چشم انداز

از این کشورها بوده که با روشن شدن افق آینده  .آذربایجان یکیبا ایران شده است طرواب این کشورها درنوع
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 

 0+0در رابطه با ایران، چشم انداز مذاکرات ایران با « الهام علی اف»ن دالیل جهت گیری سریعیکی از مهمتری
 می باشد.

 . مهمترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان4-2
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، از حضور  -اسرائیل اهداف متعددی را در زمینه های مختلف سیاسی،نظامی

 یجان دنبال کرده است که به مهمترین آنها در ذیل اشاره می گردد:فعال خود درجمهوری آذربا
 ، یعنی سیاست استراتژی«بن گوریون»سیاست خارجی اسرائیل در قبال آذربایجان، در تداوم دکترین 

-پیرامونی و پیگیری اتحادهای منطقه ای در حلقه دوم همسایگان، یعنی همسایگان غیرعرب دنبال می

های تازه استقالل جمهوریاستقالل آذربایجان را مانند سایر با سرعت  اسرائیل (Mufti,1998: 34).شود
تاسیس سفارتخانه  و یافته آسیای مرکزی و قفقاز به رسمیت شناخت و به برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور

است زیرا هر دو اقدام کرد. روابط با جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه ای برای رژیم اسرائیل برخوردار 
 .ایران را به عنوان تهدید اصلی خود معرفی می کنند

                                                           
1. Gharn 
2. Bacou–Tiflis -Jihan 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

46 

 

مبارزه با بنیادگرایی اسالمی تحت تاثیر ایران و  کشورهایی مانند آذربایجان،هدف این رژیم از توجه به 
و نیز افزایش نفوذ همه جانبه و کسب وجهه  های اقتصادی نزدیکاز طریق همکاری کشورهای تندرو عربی

 . (23: 0890بین المللی بود)موسوی و مولودی، 
و  کندتامین نفت مورد مورد نیاز خود از آذربایجان و از طریق خطوط لوله ای که از خاک ترکیه عبور می

 ودشمحسوب میهمچنین همکاری اقتصادی یکی از مهمترین مبانی در استراتژی اسرائیل و در آذربایجان 
(.(Prez,1993: 53 های ساختمان، کشاورزی، صنعت و توریسم از یک سو های اسرائیل در بخشتوانمندی

ها به همراه ذهنیت گذاری در این بخشی علمی و سرمایهگیری از روش هاو نیاز گسترده آذربایجان به بهره
رآمده اسرائیل د-های اقتصادی آذربایجانیمثبت از این کشور به صورت فاکتورهای تعیین کننده در همکار

ع ارتباطی، امور زیربنایی و صنای -ای در صنایع مخابراتیهای ذکر شده، همکاری گستردهاست.عالوه بر بخش
(. که این امر نفوذ ایران 50: 0895پایین دستی و نفتی بین این دو بازیگر سیاسی وجود دارد)کامران و دیگران،

ایجان را بشدت محدود کرده است و موجب کوتاه شدن دست تاجران ایرانی برای در بخش اقتصادی آذرب
 فعالیت در این کشور شده است.

 ترین اهداف اسرائیل است. های امنیتی علیه ایران از عمده استفاده از خاک آذربایجان برای فعالیت
 ایجاد قرینه لبنان در آذربایجان.-4

 برای بکارگیری در جاسوسی و استراق سمع.خرید زمین در حاشیه مرزهای ایران 
استفاده از خاک جمهوری خودمختار نخجوان برای به پرواز درآوردن پهبادهای شناسایی بر فراز تاسیسات 

 (. 05: 0894ای ایران  و کسب همکاری این کشور در ترور دانشمندان هسته ای ایران)سلطانی،هسته
 (.6: 0892ف)گروه معاند ج.ا.( به آذربایجان)طالبی،تالش برای انتقال ساکنان اردوگاه اشر-5

یاسی س -اسرائیل با پی گیری اهداف فوق در پی تحت فشار قراردادن ایران از منظر سخت افزاری نظامی 
و هم نرم افزاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و تقویت نخبگان واگرا با ج.ا.ایران در کشور آذربایجان را 

نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی؛ حضور از  (.Buris,2003: 17-19)داده است در دستور کار قرار
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.
 .مهمترین دالیل حضور ترکیه در جهموری آذربایجان9-2

قی شود و پیوندهای عمیکشور ترکیه در حال حاضر بعنوان تنها متحد استراتژیک آذربایجان شناخته می
اف همواره در سخنرانیها و که حیدرعلی« یک ملت ـ دو دولت»شاید تعبیر  بین دو کشور برقرار شده است.

اف م علیاینک توسط فرزندش الهاین و ترسیم روابط باکو ـ آنکارا بکار میبرد و همهایش به منظور تبیمصاحبه
 شود، بهترین جمله در خصوص روابط باکو و آنکارا باشد. کار گرفته می به
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میلیارد دالر  05ترکیه نزدیک  .است ای در این کشور به ثبت رسیدهشرکت ترکیه 855بیش از هزار و  
به بیش از سه میلیارد  0898سال  در این دو کشورحجم مبادالت تجاری  گذاری کرده وسرمایه درآذربایجان

انده ها باقی مدر حالی که روابط تجاری این کشور همسایه با ایران در حداقل یافته است.افزایش  در سال دالر
الر میلیون د 460. در حال حاضر حضور ایران در بازار این کشور ناچیز بوده و در حدود است

ای را بین حجم مقایسه 4-0(، که نسبت به ترکیه در سطح پایینی قرار دارد. جدول 58: 0894است)سلطانی،
نشان داده است. ترکیه تالش  0898مالی تجارت دو جانبه بین ترکیه و ایران با جمهوری آذربایجان را در سال 

ضعیف ایروان را ت -تهران -خود، مثلث مسکومی کند بعنوان تنها شریک راهبردی آذربایجان، ضمن ارتقاء نفوذ 
 (.Cornel,1999: 79کند)

 .0898:  مقایسه وصعیت مبادالت تجاری ترکیه وایران با آذربایجان طی سال 4-0جدول 
 سال

                         
 واردات

 )میلیون دالر(
 صادرات
 )میلیون دالر(

مبادالت تجاری ترکیه و 
 ر(دال )میلیونایران با آذربایجان

 شریک تجاری

 ترکیه 0533 0236 052 میالدی 2504

 ایران 052 435 22 میالدی 2504

 (.  0898منبع: )گمرک ج.ا.ایران،
روابط نزدیک ترکیه و آذربایجان به زمانی بر میگردد که ترکیه در ابتدای درگیری قره باغ، اعالم کرد که 

جان بازپس باغ را به آذربایکند که این کشور مناطق اشغالی قرههنگامی با ارمنستان روابط دیپلماتیک برقرار می
روابط خود را با ارمنستان قطع کرد. هرچند عوامل مهم دیگری مانند اختالف  0998دهد و از این رو در سال 

(. این در صورتی است 54: 0839در زمینه مسئله نسل کشی ارامنه و... در اتخاذ این تصمیم موثر بود)واعظی،
عارض ی متهاایران هیچ گاه در این بحران، مواضع صریح و شفافی را بیان نکرده است و در مقاطعی دیدگاهکه 

: 0890نژاد و دیگران،و ناهماهنگی را اتخاذ کرده است که منجر به سردی روابط با آذربایجان شده است)ویسی
 جان را در موارد ذیل عنوان کرد:(. در حالت کلی میتوان مهمترین دالیل حضور موثر ترکیه در آذربای9

 های اقتصادی.وجود پیوستگی قومی و زبانی با آذربایجان و توسعه همکاری-0
 ترکیستی.های پانتالش برای اجرای سیاست-2
 ممانعت از گسترش نفوذ روسیه و ایران در این کشور.-8
از طریق خاک خود به مقاصد  مشارکت در تولید نفت کشور آذربایجان و مهمتر از آن انتقال این نفت-4

 (.009: 0892صادراتی)زهرانی،
از  گرایی اسالمی معرفی شدهارائه الگویی از حکومت  غیر تندرو و الئیک در آذربایجان در برابر بنیاد -0

 های عربی.جانب ایران و دولت
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 پایگاه نظامینامه احداث گسترش حضور نظامی و ایجاد ارتش مشترک با آذربایجان . امضای تفاهم -6
رئیس «لگ»رود..این قرارداد در سفرترکیه در نخجوان آذربایجان نیز گام بلند ترکیه در این زمینه به شمار می

 ،نامه استقرار پایگاه نظامی ترکیه در نخجوانامضای موافقت ( به امضا رسید.0895جمهور ترکیه به آذربایجان )
ارمنستان « گیومری»رار پایگاه نظامی روسیه در منطقه پاسخ آنکارا و باکو به تمدید قرارداد استق

 (.054: 0894د)سلطانی،بو
ا وارد هگسترش نفوذ فرهنگی در آذربایجان: ترکیه برای نفوذ فرهنگی در آذربایجان با شعار اتحاد ترک -5

 ی،بعد فرهنگعمل شد و در جهت گسترش این ایده در آذربایجان و در تضاد  و مقابله با ایران تالش کرد. در 
این درحالیست که تنها . شودرله میو نخجوان  ترکیه مستقیما به آذربایجان TRT)تی آر تی) کانال تلویزیونی

ی شود بخش آذری کانال تلویزیون دولتدریافت می و نخجوان که در برخی مناطق جنوبی آذربایجان شبکه ایران
است.  ترکیهمتعلق به « قفقاز»تنها دانشگاه خارجی در آذربایجان تحت عنوان دانشگاه همچنین  ت.سحر اس

رسه به جریان مد 02که برای نمونه،  شوددارد که توسط ترکها اداره می در آذربایجان وجود نیز مدارس متعددی
 (. 0895سیاستمدار معروف ترک تعلق دارد)سلیمانی،« فتح ا...گولن»طرفدار 

 .مهمترین اهداف ترکیه در آذربایجان4-0نمودار

 
 نمودار از نگارندگان

 . مهمترین اهداف ناتو در آذربایجان2-2
ان مهم راهبردی پس از پایهای اوراسیا از جمله مقوله -گسترش ناتو به شرق و به ویژه به مناطقی در آسیا

ناتو توجه خاصی به برخی از کشورهای منطقه قفقاز نشان ه، رود. در این رابطدوران جنگ سرد به شمار می
. ضعف نظامی آذربایجان و در نتیجه، به منظور ایجاد موازنه در برابر ارمنستان، این کشور را وادار استداده 

ساختارهای یوروآتالنتیکی این ضعف را جبران کند  و البته با توجه  ساخته است تا از طریق گرایش به ناتو و
به حساسیت دو قدرت منطقه ای روسیه و ایران نسبت به استقرار پایگاههای نظامی ناتو در منطقه، با احتیاط 

استفاده از پیوستگی قومی و زبانی وتالش برای اجرای سیاستهای پان ترکیستی در آذربایجان

گسترش نفوذ فرهنگی  

جان مشارکت در تولید نفت آذربای
هو انتقال آن از طریق خاک ترکی ارائه الگوی حکومتی الئیک

گسترش حضور نظامی

و ممانعت از توسعه نفوذ روسیه
ایران 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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ا (. نوع و سطح همکاری باکو ب05: 0894بیشتری خود را با فرایندهای یوروآتالنتیکی تطبیق می دهد)سلطانی،
اف آغاز گردید که در آن سال آذربایجان به عضویت برنامه)مشارکت و ریاست جمهوری حیدرعلی 0994ناتو در

برای صلح( ناتو درآمد. با وجود اینکه ناتو در درجه اول یک سازمان نظامی بشمار می رود اما در آذربایجان 
ناتو در آذربایجان در مصاحبه ای که با  ، نماینده»جیمز آپاتوری»بدنبال همکاری در زمینه انرژی نیز هست.

شبکه تلویزیونی آذربایجان، گفته است که ناتو یک موسسه انرژی نیست اما خود را ملزم به دفاع از امنیت 
میلیون نفر از اعضای خود می داند.بدنبال بحران اوکراین،که اروپا وابستگی بیشتری به خط لوله  955انرژی 

راین تصمیم به احداث خط لوله جدیدی از آذربایجان به اروپا اتخاذ کرده است و داشته و بناب 0سوت استریم
 (.www.dw.deناتو امنیت این خط لوله را تامین خواهد کرد)

 های ناتو از حضور در آذربایجان عبارتند از:مهمترین انگیزه
ابر اند به جای انفعال در براهداف اقتصادی. با مسئولیت پذیری ناتو در حوزه امنیت انرژی، این نهاد می تو

  .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. 

ترش ناتو، ایجاد کریدوری در قفقاز تا چین است و بر این اساس، آمریکا اهداف نظامی و امنیتی. طرح گس
تواند در کنار بزرگترین رقبای خود یعنی روسیه و چین و ایران باشد. آذربایجان برای روسیه، همچون کوبا می

ود خغربی برای آمریکا محسوب میشود بنابراین ضمن کنترل روسیه می تواند ایران را نیزدر مرزهای شمال
(.اگر در نهایت آذربایجان به عضویت این سازمان درآید، تمامی مرزهای شمال 0-4: 0894مهار کند)عابدی،

های لیبرالیستی و الئیک، که کامال در غربی ایران به محاصره ناتو در می آید و همچنین به گسترش اندیشه
 تضاد با نظام حکومتی ایران است منجر خواهد شد.

 ف اصلی ناتو در آذربایجان.: اهدا 4-2نمودار

 

                                                           
1 . South stream 

تامین امنیت 
انرژی اروپا

نده ایفای نقش فعال در آی
انرژی جهان

یه کنترل نفوذ روس
و چین

حضور در خزر

اعمال فشار به 
ایران
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 . اهداف عربستان سعودی در جمهوری آذربایجان2-2
این یک واقعیت است که عربستان سعودی، یکی از بزرگترین حامیان و پرورش دهندگان تروریسم در 

رود. هم اکنون هزاران تن از نوجوانان و جوانان قفقازی با هزینه و تشویقات مادی رژیم جهان به شمار می
های وهابی عربستان شده اند تا برای تبلیغ وهابیت و ترویج تروریسم سعودی، از کشورهای خود عازم دانشگاه

 گذاری و ترویج وهابیت در آذربایجان،به کشورهای خود باز گردند. از جمله اهداف عربستان از سرمایه
د با ارتش سوریه است که در این های جمهوری آذربایجان در سوریه برای نبرسازی برای حضور وهابیزمینه

توان جمهوری آذربایجان به سوریه می 2و گوسار 0ها از شهرهای زاگاتاالخصوص به ساماندهی انتقال وهابی
 (.09: 0894اشاره کرد)سلطانی،

های اقتصادی در سازی برای حضور بیشتر شرکتهای اقتصادی و زمینهگذاریتالش برای سرمایه
ان نخستین مجمع تجاری عربستباشد.در این راستا، های عربستان در آذربایجان میانگیزه آذربایجان، از دیگر

« های عربی بسوی جمهوری آذربایجانجریان سرمایه»با عنوان  2500در سال سعودی و جمهوری آذربایجان 
عربی  هایگذاریسرمایه خواهان برگزار شد در مجمع تجاری عربستان در باکو حدود یکصد شرکت عربستانی

توانند در بخشهای ساختمان سازی، خدمات و هتل سازی های عربی میسرمایه اند.بودهجمهوری آذربایجان  در
(.تبلیغ گسترده www.movqe.az)بکار انداخته شوند این کشورو توریسم و تولید مواد غذایی و صنعتی 

ی گری دینی که برای اعمال فشار به کشور روسیه)و البته در تقابل با ماهیت شیعی های وهابیت و افراطآموزه
شود تا از این کشور در پرونده سوریه وهمچنین در برابر ایران، امتیازگیری کند؛ حکومت ایران( نیز انجام می

ای مالی هپشتوانههای عربستانی که از می تواند تهدید عمده ای علیه امنیت ملی کشور باشد. و حضور شرکت
ایجان های ایرانی برای فعالیت در آذربتواند باعث در تنگنا قرار گرفتن شرکتگیرند مینیرومندی نیز بهره می

 شود.
 . اهداف کشور روسیه در آذربایجان6-2

همانطور که قبال اشاره شد اهمیت آذربایجان برای روسیه، همانند کوبا برای آمریکا است و این کشور به 
ان گرایی اسالمی در آذربایجت از نفوذ آمریکا و ناتو و همچنین ترکیه و اسرائیل و حتی از ترویج بنیادشد

 توسط عربستان سعودی بیمناک است.
در نتیجه مهمترین اولویت روسیه در آذربایجان مقابله با نفوذ آمریکا و همچنین جلوگیری از گسترش 

(. این کشور قبل از هر چیز به دلیل احساس تعلق به قفقاز، Cornell,1999: 55گرایی اسالمی است)بنیاد
بدنبال بازگرداندن نفوذ خود به کشورهای این منطقه است. اما در ارتباط با آذربایجان چندان توفیقی بدست 

گیری روسیه در این بحران می باشد. روسیه نیاورده است. مهمترین عامل در این زمینه موضوع قره باغ  و جهت

                                                           
1. Zagatala  
2. Gusar  

http://www.movqe.az/
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-دلیل چراغ سبزهایی که آذربایجان به آمریکا و ترکیه داده است)روسیه به شدت از همجوار شدن جمهوری به

و جمهوری آذربایجان با ترکیه نگران  0زبان خود شامل؛ چچن و تاتارستان و داغستان و اینگوشهای ترک
ای هدر بحران قره باغ نیز حمایتاست و خود را آسیب پذیر می داند(، روابط نزدیکی را با ارمنستان برقرار و 

آشکاری را از این کشور انجام داد و تسلیحات و کارشناسان نظامی زیادی به این کشور گسیل داشت تا 
(. این موضوع در خاطره تاریخی دولتمردان 6: 0839ارمنستان دست برتر را بر آذربایجان داشته باشد)قنبرلو،

 آذری تبدیل شد. -رنده در توسعه روابط روسیآذری باقی مانده است و به عاملی بازدا
جلوگیری از نفوذ ایران در آذربایجان نیز از دیگر اهداف روسیه به شمار می رود. به شکست کشاندن طرح 

، نشان دهنده نارضایتی روسیه از 0850گری ایران بین آذربایجان و ارمنستان در اردیبهشت ماه صلح و میانجی
(. با وجود روابط نه چندان چشمگیر دو کشور، تالش 00: 0839قفقاز است)قنبرلو،حضور ایران در کشورهای 

 آوردن سهم بیشتری از بازار تجاری آذربایجان از دیگر اهداف روسیه است.برای بدست
جان در کل در بازار آذربایالمللی تولید نفت از جمله اقدامات روسیه هست. های بینمشارکت در کنسرسیوم

 مورد 285درصد روسی هستند و  055های تا از آنها کمپانی 055شرکت روسی فعالیت دارند که  055بیش از 

در  5255در سال   2ریآذ-روسی مشترک شرکت روسی هستند. -های مشترک آذریاز آنها به صورت شرکت
در شهر  «بالتیکا »کمپانی روسی 2553آذربایجان کارخانه تولید بنتونیت را به بهره برداری رساند. در می ماه 

میلیون دالر برای  25آذربایجان را خرید و بیش از  «لباکو کاست»سنت پترزبورگ، کارخانه تولید مشروب 
 با شرکت سرمایه »خزر الدا»همچنین در آذربایجان کارخانه مشترک  مدرنیزه کردن محصوالت هزینه پرداخت.

 دارد تگاه ارائه خدمات در اکثر شهرهاایس 45به تولید ماشین مشغول است و بیش از  «آوتوواز»
(www.kavkazoved.info.) باغ در بس در قرهنامه آتشاعمال نفوذ روسیه در عدم اجرای توافق

ی هوهمدستی با آذربایجان برای پیشبرد رژیم حقوقی دریای خزر به صورت دوجانبه و با همرا 0850اردیبهشت
سایر کشورهای ساحلی و لحاظ ننمودن منافع ایران از جمله تبعات حضور روسیه در آذربایجان برای ایران 

 بوده است.
 مهمترین اهداف اتحادیه اروپا در آذربایجان -7

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 

(. همانطور که قبال هم 044: 0833تشویق می کند که این اهداف در آذربایجان نیز اعمال می گردد)رهنورد،
وسیه(، ر -اشاره شد کشور آذربایجان نیز بدالیل مختلف سیاسی و امنیتی)ایجاد توازن در برابر ارمنستان

ال آتالنتیکی می باشد و از این قرابت سیاسی استقب -اقتصادی وفرهنگی خواهان پیوستن به ساختارهای یورو

                                                           
1.  Ingush 
2 .Azrosprominvest 

http://www.kavkazoved.info/
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ن از طریق اجرای موافقت نامه مشارکت و همکاری و طرح اقدام سیاست می کند .اروپا این اقدام را در آذربایجا
 European neighborhood and partnership intstrument)همسایگی اروپا دنبال می کند 

azerbaijan,2006.)  تالش برای گسترش دموکراسی، رعایت اصول حقوق بین الملل، حقوق بشر و اصول
 European commission)وابط اروپا با آذربایجان را تشکیل می دهندتجارت و اقتصاد آزاد، شالوده ر

external relations,2008) تالش 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 

 از این نمونه است.« ناباکو»شته است که پروژه جدی دا
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 

اقتصادی به نفع ایران نبوده است. سوالی که مطرح می شود اینست که چرا  از نظر سیاسی و امنیتی و حتی
حضور این اتحادیه به نفع ایران نبوده است؟ در پاسخ باید گفت که اروپا در طی سالیان گذشته همواره تحت 

کرده  تفشار بسیار شدید ایاالت متحده آمریکا، از انتقال خطوط انرژی آذربایجان و خزر از خاک ایران مخالف
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 

هسته  ورت به نتیجه رسیدن موافقتنامهپوشی کردند که تبعات اقتصادی زیادی برای ایران بوجود آورد. اما در ص
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 

 ر، جذب کند.استخراج نفت و گاز خز
 

 .تجزیه و تحلیل  و نتیجه گیری2
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 

فاده می کند. از آنجا که هر کشور و بازیگری صرفا در پی تحقق بخشیدن به منافع خود می اختیار دارد است
باشد، ممکن است در راه تحقق این هدف، با سایر بازیگران سیاسی، از جمله کشورهای همسایه و درون منطقه 

 رد.ای، نوعی تداخل منافع و اهداف بوجود آید و روندی از چالش ها  و تنش ها را بوجود آو
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 

وده و هرکدام از این بازیگران در پی همچون ایاالت متحده آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه اسرائیل و عربستان ب
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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.

ایران، .آمریکا با هدف کنترل نفوذ روسیه و مهار ایران، مبارزه با اندیشه ای اسالم سیاسی برگرفته از ج.ا
میلیونی و گسترش حضور نظامی در خزر، 05استفاده از ظرفیت های انرژی آذربایجان، کنترل بازار مصرف 

 وارد آذربایجان شده است.
یاسی، های اسالم سمهمترین اهداف اسرائیل عبارتند از پیگیری دکترین حلقه دوم همسایگان، مبارزه با آموزه

منیتی های ادر آذربایجان، استفاده از خاک این کشور برای انجام فعالیت همکاری اقتصادی، ایجاد قرینه لبنان
 علیه ایران نظیر به پرواز درآوردن پهبادهای جاسوسی و نصب دستگاههای استراق سمع.

رهنگی و تهران، نفوذ ف -ایروان-کشور ترکیه در پی دستیابی به بازارهای آذربایجان، تضعیف محور مسکو
ایران، ارائه الگوی حکومتی الئیک، مشارکت در تولید نفت خزر، و حضور نظامی در عمدتا در تقابل با 

ناتو نیز خواهان کنترل نفوذ ایران و روسیه و اجرای سیاست گسترش به شرق می باشد، تامین  آذربایجان است.
ان است. مهمترین امنیت انرژی اروپا و ایفای نقش فعال در آینده انرژی جهان از دیگر اهداف ناتو در آذربایج

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 
توسط عربستان است. در نهایت اینکه اتحادیه اروپا عالوه بر مشارکت در  آموزه های بنیاد گرایی ارائه شده

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.

یجان، نشان دهنده اینست که مقابله با نفوذ نگاهی ضمنی به اهداف مهم بازیگران یاد شده در خاک آذربا
ایران یکی از اهداف مشترک همه آنها بوده است.حضور نظامی و سیاسی نزدیک این قدرت ها در پشت 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی را در پی داشته است که به پرواز درآوردن  -مرزهای ایران تبعات امنیتی
ات هسته ای ایران، امکان قرار گرفتن کامل مرزهای شمال غربی ایران در پهباد های جاسوسی بر فراز تاسیس

محاصره ناتو، محروم ماندن ایران از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، انتقال خطوط انتقال انرژی از مسیری 
ش ن، گستربجز مسیر ارزان  و امن ایران، اعمال محدودیت های فراوان برای فعالیت تاجران ایرانی در آذربایجا

 تبلیغات دینی افراطی و وهابیت در حاشیه مرزهای شمال غربی ایران و ... از جمله این تبعات بوده است.
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 گیری بحران درافغانستانتاثیرتنوع قومی و نژادی بر شکل

 
 ، کارشناس ارشدروابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی5نرگس اکسا

 
 چکیده

پس ازفروپاشی شوروی و تجزیه یوگسالوی  95که دردهه بحرانهای قومی ونژادی از جمله مباحث جدیدی است 
-در عرصـه روابط بین الملل موردتوجه قرارگرفته اسـت. این مبحث به ویژه درکشورهای که دارای ویژگی چندقومی  

ــتند و هنوز روند دولت ــت. زیرا بحرانهای  -مذهبی هس ــازی راطی نکرده اند دارای اهمیت وتاثیر ویژه ای اس ملت س
در این کشـورها منجر به جنگ داخلی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی)که از نشانه های آن دولتهای ناپایدار و  مذهبی -قومی

 در مواردی فقدان دولت ملی میباشد( شده است.
مذهبی، افغانستان می تواند نمونه مناسبی برای مطالعه باشد. افغانستان کشوری است با -در بررسـی تنوعات قومی 

ــور و نهایتا جنگ تنوعات قومی و مذهب ــترش اختالف و تبعیض قومی و مذهبی در این کشـ ی، که این امر باعث گسـ
داخلی شــده اســت. در واقع تنوعات قومی ومذهبی در افغانســتان، یکی از مهمترین عوامل آشــوب و بی ثباتی در این 

 تاثیر هریک از آنها درکشـور اسـت. در این مقاله سـعی شـده است تا ضمن بررسی قومیتهای مختلف در افغانستان و     
مذهبی از مولفه های اصلی بی ثباتی و هرج ومرج -سـیاسـت وحکومت این کشـور، نشان داده شود که تنوعات قومی   

سـیاسی در این کشور است بنابراین ایجاد دولت ملی با نادیده گرفتن یا سرکوب قوم یا قومیتهای مختلف در افغانستان  
بلکه بر کشمکش و درگیری در افغانستان می افزاید. از اینرو الزمه ایجاد یک دولت نه تنها به حل بحران منجر نمیشود 

مذهبی، و ایجاد فضـای سـیاسـی مناسب برای فعالیت گروههای مختلف    -باثبات در افغانسـتان پذیرفتن تنوعات قومی 
وام تقسیم نماید میتواند قومی ومذهبی اسـت. ازاینرو، به نظر میرسـد ایجاد سـیستم فدرال که قدرت را در میان همه اق   

 گزینه مناسبی برای این کشور باشد.
 افغانستان، قومیت گرایی، تبعیض، جنگ داخلی، سیستم فدرالواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه-5

 یایآســ انه،یم شــرق ک،یاســتراتژ و یفرهنگ ،یطیمح ســتیز حوزه چهار مرکز و یتالق محل افغانســتان
 خیتار سراسر در یپسااستعمار یکشورها از یاریبس مانند افغانستان. است دور شرق و هند قاره شبه ،یمرکز

 مانده یباق هیچندال و چندگانه یها تیهو با یقوم گروه کی از شیب داشتن با یچندقوم دولت کی عنوان به
 یکی غانستاناف. باشد یم تیقوم مسئله هستند آن گرفتار یتیچندقوم جوامع که یمسائل نیازمهمتر یکی. است

                                                           
1. Email: nargsaksa@yahoo.com 
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 فمختل افغانستان در یقوم یها گروه شهیر. است شده یداخل جنگ گرفتار که اسـت  یچندقوم جوامع نیازا
 تنوع نیهم. باشد یم واحد یقوم یمل فرهنگ کی فاقد ،یبوم یقوم گروه نیچند داشتن با کشور نیا هستند

 ها تیقوم کشور نیا در چون است کرده فیتضع یسـاز  ملت یبرا را کشـور  نیا تالش افغانسـتان  در یقوم
 بار نیچند متقابال و منطقه نیا در سال 0555از شیب یبرا افغانستان در یقوم یها گروه هسـتند  تیاکثر فاقد

 اه یامپراتور نیا درمقابل را خود وخرد یآزاد واقع در شــدن متحد یشــورو و ایتانیبر بزرگ امپراتور هیعل
 اقوام نیا انیم یریدرگ از خود منافع حفظ یبرا بارها جهان یها قدرت از یاریبس حال نیدرع. کردند حفظ
 (.saleem mazhar,khan,goraga:2012)کردند یبردار بهره

 درافغانستان یقوم یها گروه-4
 با یقوم رقابت در همواره که شــده لیتشــک ینفوذ و قدرت صــاحب متعدد اقوام از افغانســتان جامعه

 لحاظ به افغانستان کشور عمده قوم چهار «ازبک» و «هزاره» ،«پشتون» ،«کیتاج» اقوام اند برده سـر  گربهیکدی
 اقوام ،«قزلباش» و «ینورستان» ،«یا پشه» ،«زیرقیق» ،«ترکمن» ،«قزلباش» ،«ماقیا» یها تیاقل و هستند تیجمع

 یم لیتشک مسـلمانان  را کشـور  نیا تیجمع از درصـد  99 مجموع در دهند یم لیتشـک  را کشـور  نیا گرید
 .دهند

 ها پشتون-9

 یم لیتشـک  را کشـور  نیا تیجمع درصـد  45از شیب که افغانسـتان،  در یقوم گروه نیبزرگتر ها پشـتون 
 و هستند ساکن افغانستان شمال در بعضا و کشور وجنوب شرق در عمدتا و هستند مذهب یسـن  اغلب دهند

 تا یفارس بانز به ها پشتون تیاکثر. اروپاست و هند زبان یها شاخه از پشتو. کنند یم صحبت پشتو زبان به
 «یدران» و «ییغلزا» رهیت دو به یدرون ســاختار لحاظ از ها پشــتون(. foster,2011)دارند ییآشــنا یحدود
 افغانستان لطنتس خیتار انگذارانیبن عنوان به هستند افغانستان در یاسیس گروه نینفوذتر با شوند یم میتقسـ 

 و افغانســتان، نیشــیپ جمهور سیرئ «یحامدکرز. »اند برخاســته پشــتون قوم از طالبان. شــوند یم محســوب
 نیا ن،افغانستا ازمردم یبرخ رو، نیا از. هستند پشتون قوم از زین افغانستان جمهور سیرئ «یغن محمداشرف»

 رد. اند کرده طالبان گروه با قاطع برخورد به نداشــتن لیتما و مماشــات به متهم را کشــور یاســیســ دوچهره
 یضنارا برادران» عنوان به طالبان از یغن اشرف و شود یم مشاهده طالبان با یهمکار ،یکرز یمبارزات سوابق

 پشــتون انیدرم یقو باور کی افغانســتان خیتار طول در(.  www.mizanonline.ir. )اســت کرده ادی «ما
 یوق یمرکز دولت کی جادیا قصد و هستند کشور در برحق حاکمان تنها آنها نکهیا وآن داشته وجود شهیهم
 دیاب ترکمن رفت، ازبکستان به دیبا ازبک»  که شعار نیا حال. دانند یم خود ملک را افغانسـتان  آنها دارند را
 ها پشتون ،«(پشـتون ) افغان یبرا اسـت  افغانسـتان  و بروند کسـتان یتاج به دیبا ها کیتاج رفت، ترکسـتان  به

 .هستند شعار نیا به معتقد

 ها هزاره-2
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 مرکز در عمدتا اند، کرده ذکر افغانستان تیجمع کل درصد 20 را هزاره مردم تیجمع یررسمیغ یآمارها
 یفارس قوم نیا زبان. دارند سکونت شـمال  ینواح و هندوکش یمرکز ارتفاعات ها، هیکوهپا در و افغانسـتان 

 غانســتاناف در یقوم گروه نیبزرگتر. هســتند یجعفر عهیشــ مذهب رویپ آنان، اتفاق به بیقر تیاکثر و یدر
 از یمین از شیب و دادند لیتشک 09 قرن از قبل را تیجمع کل از درصد 65 به کینزد از متشـکل  که هسـتند 

 ها هزاره بایتقر امروزه اند شده عام قتل خان رعبدالرحمنیام سلطنت تحت 0398 سـال  در ها هزاره تیجمع
 حقوق از افغانســتان یاســیســ خیتار طول در ها، هزاره دهند یم لیتشــک را افغانســتان تیجمع از درصــد 9

 0806 سال در. اند داشته قرار یقوم دیشد تعصب و ضیتبع اعمال مورد و بوده محروم یاجتماع و یاسـ یسـ 
 کایآمر و اروپا به ینظام آموزش یبرا را انیدانشجو از یا عده افغانستان، دولت که یهنگام یشـمسـ   یهجر
ــرکت از را قزلباش و هزاره اقوام کرد، اعزام ــاخت محروم ها، دوره نیا در ش  خیتار طول در ها هزاره. س

 تصاداق در یمهم نقش ها هزاره حال نیا با. اند کرده تجربه جامعه یسنت طبقه عنوان به را یادیز یها ضیتبع
 اه هزاره ،یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع شدن رانده هیحاش به و سـرکوب  نیهم لیدل به دارند عهده بر کشـور 

 افیا افغانستان یداخل جنگ در را یمهم نقش و وستندیپ 0955 و 0965 دهه طول در عهیش یها گروه گرید به
 (.foster:2011)اند کرده

 ها کیتاج-2

 یاسیسـ  قدرت از یبرخوردار لحاظ به یقوم گروه نیدوم یاجتماع منزلت و تیموقع لحاظ از ها کیتاج
 رد دارند، قرار ها هزاره و پشتون از پس و سوم فیرد در یکم لحاظ به که شوند یم محسوب افغانسـتان  در

. ندهست پراکنده افغانستان نقاط از گرید یبرخ و کابل هرات، در غرب بدخشان، در یشرق شـمال  یها بخش
 نیا. کنند یم صحبت یدر یفارس زبان به و هستند عیتش اهل آنان، از یکمتر وشـمار  تسـنن  اهل ها، کیتاج

ــ عمدتا مردم ــهرنش ــتند نیش  وجود با ها، کیتاج. اند کرده ترک یحد تا را یا لهیقب و یلیا یزندگ و هس
 اند هگرفت دست به مقاطع یبرخ در را افغانستان حکومت ها، پشـتون  دیشـد  مخالفت و یانحصـار  تیحاکم

 نیالد برهان» موقت یزمامدار و یالدیم 0929 سال در «سقاو بچه» به معروف اهلل بیحب ماهه شش حکومت
 ثبات که است افغانستان در ها پشتون ریغ تیحاکم از ییها نمونه افغانستان، نیشـ یپ یجمهور سیرئ ،«یربان

 ها کیتاج. است کیتاج اقوام از زین افغانسـتان  دولت ییاجرا سیرئ «عبداهلل عبداهلل. »اسـت  افتهین اسـتقرار  و
 جازها گذشــته مانند ها پشــتون اما کرد، کســب را یرا نیشــتریب انتخابات، نیدرآخر عبداهلل که دارند اعتقاد
 .(www.mizanonline.ir)شود خارج آنان دست از قوم، نیا یانحصار حکومت تا ندادند

 ها ازبک-6
 رد واقع کشور شمال یمرز نوار در و افغانستان شـمال  ینواح در که هسـتند  یتبار ترک مردمان ها ازبک

 آنان از یزیناچ تیجمع و «قندوز» ،«آباد خان» ،«منهیم» ،«مزار» یشهرها در و دارند سـکونت  ازبکسـتان  مرز
 نفر ونیلیم دو از کمتر افغانستان در را ها ازبک تیجمع. هسـتند  پراکنده کشـور  نیا گرید مناطق از یبرخ در
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 02 حدود که. اســت شــده اعالم نفر ونیلیم 24 حدود 0830 ســال در کشــور نیا تیجمع. اند کرده برآورد
 غلبا و اند یمرکز یایآس زردپوست ترکان تبار از ها ازبک اند داده لیتشک را افغانسـتان  عتیجم از درصـد 

 مردم نیا یاصل زبان اسـت،  یترک زبان از یبیترک که یازبک زبان دارند اشـتغال  یدامدار و یکشـاورز  به آنان
 ودهنب امان در پشتون قوم یفشارها از خ،یتار طول در هم ها ازبک. هستند تسنن اهل ،یمذهب لحاظ به و است

 تبار ازبک طالبان، مخالفان عالقه مورد یها چهره از یکی و یجمهور سییر اول معاون «دوســتم ژنرال. »اند
 با اطعق برخورد خواستار طالبان با مبارزه در که شود یم شناخته یفرد عنوان به افغانستان در دوسـتم . اسـت 

 دولت در یاســیســ مشــارکت یبرا ها ازبک رایاخ. کند یم رد را گروه نیا با مماشــات هرگونه و اســت آنان
 و کوچک اسیمق در را یاعتراض یها تیفعال و اند کرده تالش افغانسـتان  مناطق بر یشـتر یب وکنترل یمرکز
ــتون و ها کیتاج با یرهایدرگ ــورت به را ها پش ــال در را یتر منظم ص ــازمانده ریاخ یها س  کرده یس
 (.www.mizanonline.ir)اند

 افغانستان در ییگرا تیقوم-7
 ت،اس مشاهد قابل کشورها از یاریبس در چند هر یقوم تنوع. است یقوم یها کییموزا کشور افغانستان

(. 0892،یهاشم)است شده کشـور  نیا در قیعم شـکاف  و مداوم یها بحران باعث افغانسـتان  در امر نیا اما
 هم با ســال 0555 از شیب یبرا کشــور نیا در یقوم یها گروه که اســت یقوم چند کشــور کی افغانســتان

 شده شناخته افغانستان در جنگ سال 28 طول در ینظام و یاسیس یروین کی عنوان به تیقوم. کردند یزندگ
 پا همچنان کشور نیا در یاجتماع یسازمانده و یاسیس اساس عنوان به تیقوم تیاهم(. Zef:2005)اسـت 
ــت، مانده برجا ــا به ینگاه اگر نمونه یبرا دارد، یمذهب و یقوم یبو و رنگ زیچ همه اس  احزاب یاعض

 کارطورآش به را امر نیا است، وجودآمده به طالبان سقوط تا ثور هفت یکودتا زمان از که میندازیب یاسـ یسـ 
ــتان در قوم کی ندهینما واقع در حزب، هر که یا گونه به د،ید میخواه ــاب به افغانس  تمام و دیآ یم حس
 نقش که شود ینم دهید حزب آن در گر،ید اقوام از یعضو چیه و است شده لیتشک قوم همان از آن یاعضا
 از یکی موارهه گر،ید عوامل از یبرخ اضافه به افغانستان در یا لهیقب و یقوم دهیچیپ بافت. باشد داشته یمهم

 سود به کشور داخل در بحران جادیا تینها در و مسلحانه برخورد بلوا، آشوب، یها هیما دسـت  و ها سـوژه 
ــت قرار نیا از امر عتیطب و بوده گرانید ــع که اس ــا فقدان یمیاقل ،ییایجغراف وض  و نقل و حمل لیوس

 به ،یافغان یها رهیت و لیقبا و اقوام یاعضا که شده سبب رهیغ و یجمع یها رسانه و سواد فقدان ارتباطات،
 عادات، ها، ســنت ،یمذهب ،یقوم ،یمحل یباورها با شیخو اندرون در اغلب گر،ید هم با ارتباط از دور

 یمحل سنن و رسوم الک در ند،یآ بار انهیگرا درون دیشد یژگیو با خودشان، خاص اتیروح و ها تیشخص
 را آنها کهبل بوده ناآشنا تنها نه گر،ید اقوام و ها لهیقب سنن و فرهنگ برابر در و روند فرو شیخو یا رهیعش و

 تشرفیپ مانع اقوام نیهم وجود. ندینما یتلق خود سنن و فرهنگ دشـمن  تینها در و ناپسـند  و دیپل مذموم،
 و است نشده گرفته افغانستان در تیجمع از قیدق شمار .(0833،یمیابراه)اند شده دولت کی عنوان به کشور



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

65 

 

 اشتهد وجود کشور نیا لیتشک آغاز همان از ضیتبع. است نداشته وجود کشـور  نیا در یقوم گروه کی فقط
 ونیکنفدراس کی افغانستان 09 قرن اواخر تا و شد لیتشک پشتون گروه توسط افغانستان 0545 سال در اسـت 

 افغانستان یعیطب حاکم و تیاکثر در را خود که پشـتون  قوم .(nahid,suleman)بود پشـتون  لیقبا شـکننده 
 یســع گوناگون، یها روش با شــهیهم و تابد ینم بر قدرت در را گرید اقوام مشــارکت گونه چیه داند، یم

 بوده همراه دیتهد و زور با آنها یها روش شــتریب و ندینما وادار شیخو از اطاعت به را گرید اقوام تا نموده
 مشکالت از یکی. شد استفاده پشتون قوم یبرا مترادف کی عنوان به افغان کلمه(. نا،یس پژوهش گروه) است
 فیتعر هنوز که است یمل تیهو بحران ردیگ یم سرچشمه افغانسـتان  در یقوم یها اسـت یسـ  از که یاصـل 

 غاناف است مانده یباق نشده حل صورت به هنوز آن به مربوط مباحثاث و است نشده یمل تیهو از یروشـن 
 هک نستیا یواقع مشکل ردیبرگ در را یقوم یها گروه همه که ریفراگ تیهو کی نه و اسـت  یمل تیهو کی
 وجود با شود یم استفاده ها گروه ریسا یبرا یاجبار صـورت  به رپشـتون یغ یقوم یها گروه یبرا کلمه نیا
 کلمه ماا نستیا تیواقع اما شوند شـناخته  افغان عنوان به فرد هر که دهیرسـ  ثبت به یاسـاسـ   قانون در نکهیا

 افغانستان رب را افغان کلمه گروه نیا و شود یم استفاده پشتون نخبگان و ها پشتون به اشـاره  یبرا فقط افغان
 زیناجا اســتفاده دولبه ریشــمشــ مانند به انحصــارگر یقوم یها دولت توســط افغان کلمه از دهند یم حیترج

 ایگو هک دهیرگردیتعب پشتون یمعن به عامه اذهان ساختن منحرف یبرا خارج در طرف کی از گرفته صـورت 
ــتان در ــتونها افغانها، تنها افغانس ــتان داخل در و کنندیم یزندگ پش ــت کاربرد با افغان کلمه افغانس  و بداداس

ــرکوبگر ــوی از یس ــتونیغ اقوام یباال گر،ید جانب از یبیفر عوام و رنگین و کس  در و دهیگرد لیتحم رپش
 لهیبق شدگان گماشته همچنان یقالب یها یشمار نفوس در. است دهیگرد لیتسج انهیزورگو یاسـاسـ   نیقوان

 دممر بر یادیز ریتاث یقوم مســائل. کرد یم دیتاک آن ضــرورت بر حاکم دولت که اند داده هیارا را ارقام همان
 لیباق نیب اختالف دیتشد باعث یقوم یها یژگیو است شده جامعه در خشـونت  باعث و داشـته  افغانسـتان 

 رب یقوم یها گروه نیب مداوم یریدرگ. است شـده  افغانسـتان  در شـورش  با همراه ها رپشـتون یغ و پشـتون 
 .است زده رقم را افغانستان خیتار آب و نیزم سرحقوق

ــکالت و ها یریدرگ همه نیا از بعد   مجلس،) جا همه در یقوم ضیتبع نام به یا دهیپد هم هنوز مش
 نیا یاجتماع یزندگ در و دارد وجود....( و ها وزارتخانه ،یردولتیغ و یدولت یها سازمان دانشـگاه،  مدرسـه، 

 پرداخت وردم در شتریب یتینارضا نیا دولت سطح در امروزه و خوردیم چشم به شـتر یب یعدالت یب و ضیتبع
 وقحق اما مشابه تیموقع داشتن با و مکان کی در نفر دو مثال یبرا است آشکار ها وزارتخانه در دسـتمزدها 

 جودو کارکنان گرید مورد در و یدولت ادارات از یاریبســ در یعدالت یب نیهم و کنند یم افتیدر را یمتفاوت
 افتیرد حقوق یعاد کارمند کی از شتریب اریبس یول هستند هم مثل آنها مشاغل و یلیتحصـ  مدرک که دارند

ــتیا لیدل به نیا و کنند یم  کی یبرا ای و دارد قرار دولت در ییباال تیموقع در آنها اقوام از یکی که نس
 به ددارن دولت در قدرتمند یانیپشت که یکسان سـت ین کسـان ی همه یبرا عدالت و کنند یم کار خاص حزب
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ــت جامعه در یرقانونیغ یرفتارها ــود یم باعث نیا و ندارد وجود آنها یبرا یمانع چیه و زنندیم دس  که ش
 نه یومق ضیتبع. شوند یم نیبدب دولت به نسـبت  و بدهند دسـت  از دولت به نسـبت  را خود اعتماد گرانید

 . دارد وجود زین یردولتیغ یها سازمان در بلکه یدولت یها سازمان در تنها
 یرزک توسط اقوام تمام از متشکل یا نهیکاب آن در که شـد  سیتاسـ  یدیجد دولت طالبان سـقوط  از پس

 شروع ندگانینما یچند از پس اما بودند یراض خود تیوضع از یقوم یها گروه همه آن در که شد لیتشـک 
 لیدل نیا به و نکردند یهمراه ها تیقوم گرید با و کردند خود تیقوم گروه نفع به قدرت از استفاده سـوء  به
 یب نافغانستا در جنگ و هایریدرگ عامل نیمهمتر از یکی. خورد شکست و نشد موفق موقت دولت در نهیکاب

 یم هادیپ جامعه در کسانی همه یبرا عدالت کردند اعالم یدولت منابع اما باشد یم دولت و رهبران به یاعتماد
 با اه استخدام نیا کردند اعالم یدولت یها استخدام مورد در و ندارد وجود یکس یبرا ییاستثنا چیه و شـود 
 استخدام نیا مورد در ونیسیکم چون ستین لیدخ آن در یقوم عامل و افرادسـت  اسـتعداد  و هوش به توجه

 جودو اگر ها قهرمان افغانستان کشـور  در. ندارد وجود اقوام هیعل یضـ یتبع چیه و کنند یم یریگ میتصـم  ها
 آنان به ییواال عنوان افغانســتان در که یها افهیق و ها چهره تمام ،یمل نه اســت یقوم قهرمان باشــد داشــته

. دینما لیتحم اقوام ریسا بر داشته یسع که است بوده یقوم یها قواره و ها چهره گردد، یم ای و دهیاعطاگرد
ــتونها نزد در عبدالرحمن ــت قهرمان اگر پش ــا نزد در اس  و یجالد نماد و مظهر ها تیمل و ها تیقوم ریس

 غانستاناف در. گردد لیتحم اقوام ریسا بر یمل تیشخص عنوان به است شده یسع که است قساوات و تیجنا
 انافغ که نستیا تیواقع. باشـد  یم زین ها لیتمث و نمادها جنگ یقوم یها کشـمکش  و جنگ مظاهر از یکی

 گذاشته خود نام به را خود حکومت قلمرو نام و نموده حکومت افغانستان در زور توسط که اسـت  یقوم نام
 تمام نهییآ دیبا کشــور کی نام. ندارند نام نیا با یقرابت و تیســنخ چگونهیه ها تیمل و اقوام ریســا که اسـت 

 و تعلق احســاس و نندیبب آن در را خود تیمل و تیقوم هر با مردم همه که باشــند نیســرزم آن مردم یینما
 . ندینما یهمبستگ
 هک کند ینم جادیا یاجتماع یهمبســتگ و وحدت تنها نه ها تیقوم ریســا بر یقوم نماد و ســمبل لیتحم

 داغ عموضو یقوم ضیتبع. گردد یم موجب را یاجتماع شکاف و شقاق جهینت در و اقوام ریسا مقاومت سبب
 است تانافغانس دانشگاه نیبزرگتر کابل دارد وجود هم کابل دانشگاه در یحت ضیتبع است امروزه افغانسـتان 

 استفاده هب شروع ها کیتاج که است یسال چند شود یم استفاده آن یعلم ئتیه یاعضا یبرا پشتو کلمه از و
 کابل دانشــگاه یعلم ئتیه یاعضــا یبرا و کیالکترون ها، دانشــگاه ،یرســم یها مکان در یدر کلمات از

 مکان و روزانه مکالمات در را یدر زبان از استفاده امکان از فرهنگ و اطالعات وزارت اما اند کرده اسـتفاده 
 آن و انداختند راه به دولت مقابل در را یا گسترده تظاهرات کیتاج قوم تینها در کردند محدود خاص یها
 زبان از اتیادب کارشناسان از یاریبس رییتغ نیا مورد در و کردند یتلق افغانستان در رییتغ یجد مسـاله  کی را
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 پارلمان هب یبررس یبرا موضوع نیا آن از بعد و کردند مصاحبه به دعوت ونیزیتلو برنامه به را یدر و پشـتو 
 . پرداختند مذاکره به آن مورد در روز چند و شد برده

 رییتغ یبرا را خود دیام و شدند نیخشمگ و یعصبان اریبس ضیتبع نیا مورد در یعاد مردم افغانستان در
 الس از پس کشور که دارد وجود یتر مهم مسائل اریبس موضوعات نیا کنار در دادند دسـت  از افغاسـتان  در
 یخارج یها قدرت توسط ضیتبع نیا یها شعله هستند ضیتبع نیا توسـعه  حال در و جنگ و یریدرگ ها
 شده سـته خ ضیتبع و ها یریدرگ از افغانسـتان  مردم زنندیم دامن خود منافع یبردا بهره و یثبات یب منظور به

 ددار وجود دیام نیا یقوم یها گروه نیب در و هستند ها سوءتفاهم نیا حل یبرا خود رهبران دنبال به و اند
 جادیا یبرا یواقع طور به هرگز رهبران نیا اما. کنند کمک متحد افغان کی جادیا به توانند یم آنها رهبران که

 هم اب یدولت یها پســت به دنیرســ یبرا هرکدام یقوم یها گروه نیا ندگانینما که چرا نکردند تالش ثبات
 و اســت یاســیســ یها یده جهت در اقوام نیا یرگذاریتاث زانیم دارد تیاهم آنچه واقع در کنند یم رقابت

 یریگ شکل عدم ییگرا قوم راتیتاث نیآشکارتر از افغانستان در یاسیس یها ییآرا صـف  در مداخله از جدا
 شــکل یمل تیهو کامل طور به گاه چیه انهیگرا قوم یها ســتمیســ در. اســت کشــور در یســاز ملت ندیفرا

 تحت ستمیس یمل منافع دیترد یب و است انهیگرا قوم اهداف دارد نقش استیس در که آنچه و گرفت نخواهد
 مثال عنوان به داسـت یپ جامعه همه در یقوم ضیتبع افغانســتان در. ردیگ یم قرار غالب قوم مطالبات الشـعاع 

 هگرو انیم از را خود کارکنان همه کند یم دایپ دســت دولت در قدرتمند پســت کی به نفر کی که یزمان هر
 فقط دانشــگاه در لیتحصــ یبرا آموز دانش نفر هزار 65 ای 05 انیم از ســال هر کند یم انتخاب خود یقوم

 دانش از یاریبســ یبرا و شــوند یم رفتهیپذ آموزش یبر باال موســســات در آنها از نفر هزار 00 ای 05 تعداد
 دادتع که یحال در هستند مواجه امکانات نیا کمبود باو  ندارد وجود یآموزش امکانات باال استعداد با آموزان

 ار شدن بورس و  لیتحص امکان یدولت یباال مقامات تیحما ای و رشـوه  پرداخت با آموزان دانش نیا گرید
 کشور رد واقع در ندارد وجود ها ضیتبع نیا شکست یبرا یقانون چیه و کنند یم دایپ ها دانشگاه نیبهتر در

 .دارد وجود فاجعه و و جنگ شهیهم ها ضیتبع نیا وجود با افغانستان

 فغانستان در یداخل جنگ-8

 منطقه ،یداخل یها جنگ در سو نیبد دهه چهار از که است جهان محدود یکشورها جمله از افغانسـتان 
 را گرید افغان ها ونیلیم و گرفته را گناه یب افغان ها ونیلیم جان ها جنگ نیا ســوزد یم یا فرامنطقه و یا

 بحران یها شهیر و جنگ لیدال مورد در یمتعدد یها لیتحل. اسـت  کرده ارشـان ید ترک به مجبور و معلول
 یقوم ضیتبع محصول کشور نیا در یداخل جنگ افغانستان معاصر خیتار در. اسـت  مطرح افغانسـتان  یکنون
 نندک یم رقابت هم با کشور کنترل و قدرت به دنیرس یبرا یقوم یها گروه آن در که اسـت  بوده کشـور  در

 ثروت، مثل ابیکم منابع همان که هســتند منشــاء کی یدارا یمذهب و یزبان ،ینژاد ،یقوم ها ینابرابر همه
 به شهیهم جامعه، انیم در آن انیمشتر کثرت و منابع نیا بودن اندک به توجه با. است نیسرزم و مقام قدرت،
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 هنجار به نا و یعیرطبیغ تنها نه امر نیا و است داشته وجود زیست و تضاد و تقابل آنان، منافع کاکحاصط لیدل
 یعدالت یب و رسد یم اوج به زیست و تضاد یزمان اما. شود یم باعث را تکامل و حرکت بلکه گردد، ینم یتلق

 ستان،افغان در. شود یم لیتبد جنگ تینها در و انیعص و خشم به تقابل، و تضـاد  حالت که ردیگ یم شـکل 
 از اقوام، یبرخ به فشــار و یعدالت یب با که یزمان اما داشــته، وجود دور یها زمان از یگوناگون یتضــادها
 مناطق، و مذاهب روانیپ و محروم، اقوام نیهم گر،ید یسو از و شد راه هم مناطق از یبرخ ساکنان و مذاهب

 یها گروه انیم یطوالن یداخل جنگ. شــود یم یمنته انیعصــ و جنگ به دند،یرســ یخودآگاه به فشــار ریز
 نافغانستا در جنگ. شود یم یخارج ها قدرت گرید یتوانمندساز و یقوم ها گروه نیا شیفرسا باعث یقوم
 و یومق یروهاین. است داده رییتغ را یاجتماع و یاسیس یسنت یروهاین انیم در نفوذ و قدرت تعادل شدت به

 یومق و یمحل یسازمانده نمونه یبرا هستند خودآگاه مستقل تیهو به گرید زمان هر از شیب افغان یاجتماع
 یستیکمون دولت سـقوط  از پس و هاسـت  یآگاه نیا جمله از یشـورو  تهاجم و یسـت یکمون میرژ مقابل در

ــ را یدیجد دولت یقوم رهبران نیا ریتاث تحت  آمد وجود به آن از پس یقوم مالحظات که کردند سیتاس
 میرژ ســقوط از پس قدرت به دنیرســ یبرا مبارزه و نیمجاهد یها گروه انیم یاســیســ یها یبند قطب
ــتیکمون  جیتدر به خطرناک یا منطقه و یا فرقه ابعاد با همراه یقطب چند یها ییارویرو آمد وجود به یس

 یها گروه ائتالف و قدرت دادن دســت از ترس کرد لیتبد ها پشــتون انیم یقوم جنگ کی به را خود یجا
 و بودند دهآور دست به پشتون نخبگان نفوذ تحت که کابل شمال در یادیز یاسیسـ  نفوذ که کیتاج و ازبک

 و زیآم مسالمت قیطر از اختالفات وفصل حل به قادر افغانسـتان  در ک،یدموکرات ینهادها وجود عدم لیدل به
 .  نگرفت شکل یمل وحدت و نبودند داریپا ائتالف حفظ ای

 و ینتس اسالم احزاب انیم یاسیس شـکاف  و سـو  کی از پشـتون  تیاقل و تیاکثر یها گروه نیب تفاوت
 از ابیتقر یجهاد احزاب انیم یداخل جنگ شد افغانسـتان  در مقاومت جنگ جادیا باعث سـو  گرید از یانقالب

 انیقربان تعداد آمار یبرخ دیگرد آغاز 0850  ســال در کابل به یشــورو ینظام یروهاین ورود یروزها نیاول
 ن،یقی به بیقر احتمال به اما کنند، یم اعالم نفر هزار صدها شـدن  آواره و نفر هزار چهل حدود را جنگ نیا

 یبخو به یزمان ها جنگ نیا از یناشــ یرانیو عمق. اســت بوده نیا از شیب مراتب به جنگ نیا یجان تلفات
 انتقال یدرمان مراکز و ها مارستانیب به گاه چیه انیقربان شـتر یب که میکن توجه نکته نیا به که شـود  یم دهیفهم

 جنگ هشیهم افغانستان در یداخل جنگ. دندیگرد دفن یجمع دسـته  طور به انیقربان موارد اغلب در و افتندین
 گرید اقوام با که دارند را خود یژگیو افغانستان در قوم هر که سازند یم برمال ها جنگ نیا. است بوده یقوم
 .ستین اختالط قابل یژگیو نیا افغانستان در

 افغانستان بحران حل راه فدرال نظام-3

 یاجتماع و یقوم پرتنش خیتار یدارا که است یمذهب چند و یفرهنگ چند ،یقوم چند جامعه افغانسـتان 
 هک افتهی سازمان واحد کی صورت به کشـور  کی متفاوت یها تیقوم و مناطق کردن پارچه کی. اسـت  بوده
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 یضرور حال نیع ودر نیتر مشـکل  از یکی دارند، عرضـه  را خود یوفادار و تیتابع سـاکنان  یتمام آن، در
ــتان کشــور اســت، یکشــور هر یبرا فیتکال نیتر  یمذهب و یزبان ،ینژاد ،یقوم یها تیاقل یدارا افغانس

 و دهآور فراهم کشور نیا در را یفراوان یها کشمکش و تنش شکاف، ،یگسـستگ  ی نهیزم که اسـت  یفراوان
 که کیدموکرات حکومت از ینوع سمیفدرال. است روساخته روبه یجد خطر با را افغانستان یمل یپارچگ کی
 کننده منعکس که فدرال ســاختارگســترده کی یریگ شــکل باشــد افغانســتان یبرا بهتر نهیگز کی تواند یم

 از یناشـ  یاســیسـ  بحران حل یبرا ها نهیگز نیبهتر از یکی کل کی عنوان به افغانسـتان  جامعه یقوم بیترک
  است تیقوم

 تیمشروع و تیمحور زبان ای و مذهب و نژاد که است شده یطراح یا گونه به فدرال طرح افغانستان در
 و انافغانست کشور خیتار یوقت. گردد یم متحد جامعه یدگیپاشـ  هم از و هیتجز به منجر امر نیا چون ندارند
 در را یفرهنگ و یزبان ،ینژاد مالحظه گونه چیه افغانستان در یاسالم فدرال طرح طبق میکن یم نگاه را اقوام

 زارهه)اقوام تمام از فیشر مزار شهر در. گرفت نظر در توان ینم کشور یشمال و یغرب التیا یادار ستمیسـ 
 قوم شــصــت حدود هرات شــهر در ای و دارند یفعال و یکیزیف حضــور...(ها کیهاوتاج ها،پشــتون ها،ازبک

 و بیترک مختلف اقوام از و بود خواهند هرات تابع یفدرال نظام در هرات اطراف اتیوال و کنند یم یزندگ
 دو هر نفس چه اگر ندارد تیمحور مذهب هرات و فیمزارشر شهر دو نیا در واقع در. اند دهیگرد لیتشـک 
 نظر به قندهار شهر التیا مرکز که کشور یشرق جنوب و جنوب. دهند یم لیتشک انیعیش را شترشانیب شـهر 

 قمناط تمام در دهند یم لیتشــک یفرع پشــتون و یاصــل پشــتون اقوام مناطق نیا تمام در چه اگر رســد یم
 نجاستیا رد و کنند یم یزندگ مختلف اقوام بلکه ندارند وجود باشند داشته را تیاکثر که قوم کی افغانستان

 یها دولت مانند فدرال یها دولت در. قوم کی نه باشــند داشــته وجود یقوم چند یالتیا یها دولت دیبا که
 خدمات اکزمر با جامعه افراد نیب روابط میتنظ باشد یم یاجتماع روابط میتنظ یاساس نقاط از یکی رفدرالیغ

 درالف دولت اندازه همان به باشد احترام و حقوق هیپا بر روابط نیا که قدر هر است مهم اریبس یدولت یرسان
 :از است عبارت فدرال حکومت در یمرکز دولت فهیوظ نیمهمتر. بود خواهد کیدموکرات و آزاد ،یاسالم
 یزمرک دولت فیوظا جزء کشـورها  گرید با کیپلماتید و یالملل نیب روابط جادیا: یخارج اسـت یسـ  -0
 ؛دارد تیرسم یمرکز دولت یالملل نیب یها سازمان و مجامع نظر از چون است فدرال
 ؛باشد یم یمرکز دولت برعهده فدرال ازسرحدات دفاع: ینظام استیس نییتع -2
 کی به وزارت نیا بدون که است یفیوظا و یاستیس همان یداخل استیس از منظور: یداخل استیسـ  -8
 ؛شود یم سپرده طیبس دولت ای ساخت تک نظام

 یرااج درصورت که شود استدالل نیچن فدرال نظام فیتضع بخاطر است ممکن: یاقتصاد اسـت یسـ  -4
 یآمدها رد لحاظ از ای و هستند...و یگاز ،ینفت ،یمعدن مهم منابع فاقد کشورکه مناطق از یبعض ستم،یسـ  نیا

 االتیا مثال عنوان به شوند یم هنگفت یضـررها  متحمل جهینت در قراردارند ینییپا اریبسـ  مرحله در یعموم
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 و عمران صرف را امکانات تمام اگر هستند یعموم یدرآمدها و یاقتصاد امکانات یدارا که افغانسـتان  کابل
 تمملک اقتصاد تمام باشد یم گاز و نفت یها چاه یدارا که شمال االتیا ای و کند خود منطقه و طیمح یآباد
 یحت و یاقتصاد امکانات نوع هر فاقد که جات هزاره االتیا و دهد قرار خود انحصار در شمال مناطق در را

 دیبا فکر طرز نیا به جواب در ماند خواهد یباق فقرزده التیا کی عنوان به همچنان است یعموم جاده فاقد
 و داند ودخ یالتیا هر تا ستین کشور هیتجز یمعن به فدرال سـتم یسـ  رایز اسـت،  غلط یپندار نیچن که گفت

 زیوار یمرکز دولت خزانه به یعموم یدرآمدها تمام و دارد یمل جنبه اقتصــاد فدرال نظام در بلکه اعمالش،
 شــود، یم پرداخت کشــور کل اعتبارات و بودجه مقدار به توجه با زین مصــارف و ها نهیهز تمام و شــود یم
 یگمرک اتیمال ،یخارج تجارت ســنگ، ذغال گاز، نفت، فروش از اعم دولت یعموم یدرآمدها کانال یعنی
 یدرآمدها حد در فقط ممکن االتیا اما شــود یم پرداخت کشــور بودجه محل از و دهیاعتبارگرد نیتام....و

 گاز و نفت معادن، یدرآمدها تواند ینم و ردیبگ اریاخت در را یمحل یدرآمدها و عوارض لیقب از یشــهردار
 ؛باشد التیا همان در هم نظر مورد معادن نکهیا ولو دهد اختصاص خود به را....و

 مثال .باشــند یم تیتابع کی یدارا فدرال یجمهور کی در موجود افراد تمام یعنی: تیتابع و یگانگی-0
 و یجنوب ،یشمال ،یغرب ،یشرق از اعم کشور افراد همه شـود،  ادهیپ و اجرا فدرال سـتم یسـ  افغانسـتان  در اگر

 ؛هستند افغانستان کشور تابع یمرکز
 ونهگ چیه و شود یم محسوب نیسرزم کی عنوان به فدرال کشور کی نیسرزم تمام: نیسرزم یگانگی-6

 به شــغل و مســکن انتخاب و یاقتصــاد یها تیفعال و یتجارت امور وآمد رفت جهت از یتیمحدود و مرز
 ؛دیآ ینم وجود
 تیدرال،حاکمف یاساس قانون و باشد یم جامعه یاساس قانون بر یمبت یاسیس یگانگی: یاسیس یگانگی-5
 . سپارد یم فدرال اداره ای یمرکز دولت به را یاسیس کامل

 غانستاناف در یقوم یها استیس بحران حل یبرا ها نهیگز نیبهتر از یکی فدرال ساختار کی یریگ شکل
 یازمندین ییوگ پاسخ یاسیساختارس چیه است، افغانستان در که یمذهب تنوع و یدگیچیپ وضع نیبنابرا. است

 در را شان اتیح قانون شیخو لیم به خود مردم که فدرال کیدموکرات نظام جز به سـت، ین ایجغراف نیا یها
 فدرال تمسیس در بود خواهد محسوس شتریب فدرال ستمیسـ  در افغانسـتان  یقوم ایجغراف. ندینما جادیا مناطق

 امور در ها التیا. باشــد محســوس آن در تواندیم فدرال مردم تمام حضــور که اســت یجا ،یمرکز حکومت
 متحکو از ستیبا فدرال یها حکومت که دارند را خود ابتکار و استقالل فدرال، ستمیسـ  طبق شـان  یداخل
 که دارد عالقه افغانستان در یقوم یایهرجغراف کهیحال در باشند، داشته اطاعت خودشان اسـت یسـ  در یمرکز

 جنگ، شکلم فساد، مشکل ،یدولت ستمیس رییتغ با باشد خودشان انیم از و کند انتخاب خودشان را شان یوال
 یرویپ کشور داخل عام نیقوان از دیبا بخش هر و شد خواهد روشن گرید یهایکار پنهان بسا و جنگ عوامل

 اراتیاخت. باشد داشـته  وجود مجرد و جداگانه حیلوا تواندیم یمنطقو لیمسـا  با رابطه در محالت در اما کنند
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 و یرهنگف ساحات در اما باشند مرکز تابع دیبا ینظام و یاسیس یبخشها. باشد یمسـاو  دیبا فدرال یبخشـها 
 توسط درالف یالتیا رهبران زم،یفدرال در چون. باشند داشته قرار سالم رقابت کی در و مسـتقل  دیبا یاقتصـاد 

 بر یدرســت به کار عهده، از گاه هر و هســتند جوابگو مردم مقابل در و شــود یم نیتع التیا همان مردم خود
 نیابرابن. گردندینم انتخاب گرید بار کنند، حاصــل آنها به یرســان خدمت در را مردم تیرضــا نتواند و ندیاین

 نیربهت عنوان به تواند یم اســت یمذهب و یزبان ،یقوم تکثر ینوع یدارا که یکشــورها در فدرال، ســتمیســ
 و ثرمتک مذهب و زبان قوم، که است یکشورها ازجمله افغانستان. شود کارگرفته به یدارا حکومت سـتم یسـ 

 .شود واقع موثر افغانستان یدار حکومت و یاسیس نظام در تواند یم فدرال ستمیس دارد متفاوت

 دیعقا به و باشد داشته نظر در را یاسالم مذاهب همه که هست ازین یفدرال ستمیسـ  کی به افغانسـتان  در
 داشته وجود یمدن و یمذهب ،یاعتقاد آزاد بحث آن ی هیسا در که یاسـ یسـ  نظام واقع در بگذارد احترام همه

 ،یفرهنگ تجاوزات هرگونه و ردیبگ قرار تیتقو و توجه مورد یمحل یها شیگو و زبان سنن، وآداب، باشـد 
 .آوردند دست به را خود حقوق مذاهب و اقوام تمام و گردد قطع شهیهم یبرا ینظام و یاسیس ،یزبان

 جهینت-51

ــ مقاله نیا در که یطور همان ــتان کشــور شــد، یبررس  یزبان و یمذهب ،یقوم یها گروه یدارا افغانس
 یلم تیهو نام به یمفهوم افغانستان مردم انیم در هنوز جامعه، یا لهیقب سـاخت  به توجه با و اسـت  یمتعدد
 ،مشترک یمل تیهو هنوز کشـور،  نیا اسـتقالل  از یمتماد انیسـال  گذشـت  با را نیا از اسـت  نگرفته شـکل 

ــده فیتعر ــکل ها تیمل و اقوام همه یبرا یقبول قابل و ش ــت نگرفته ش  نام به را خود اقوام نیا هنوز اس
 در اساس نیا بر شناسند، یم تیرسم به یقوم گروه اسم به شتریب بلکه شـناسـند   ینم تیرسـم  به افغانسـتان 
 و یقوم یپاکساز ،یکش نسـل  اعمال. اند شـده  یمل تیهو نیگزیجا یقوم ی پراکنده یها تیهو افغانسـتان 
 اشتهد وجود شهیهم اقوام انیم در ضیتبع است، افغانستان یقوم چند جامعه مشترک یها یژگیو از خشونت

 زود و موقت یامر افغانستان، جامعه در تضاد است، شده افغانسـتان  یداخل یها جنگ باعث ضیتبع نیهم و
 مردم انیم در زین دور اریبس گذشته یها زمان در تضـادها  نیا بلکه سـت، ین یداخل یها جنگ زمان در گذر،

 غانستاناف مردم آموزنده و تلخ تجربه و یجهان تجربه که، میرس یم جهینت نیا به انیپا در. است داشـته  وجود
ــتبداد همه نیا رفع یبرا که آموزند یم ما به ــته، حاکمان یخودکامگ و اس  نیکارآمدتر و نیتر عادالنه گذش

 نینابراب ندارد وجود یگرید راه سمیفدرال جز گرفت نظر در توان یم که افغانسـتان  ندهیآ یبرا یاسـ یسـ  نظام
 نوع کی انتو یم ستمیس نوع نیا جادیا با بلکه نداشته یقوم هرگزجنبه افغانسـتان  در فدرال دولت کی جادیا

 شد کشورخواهد کل شـرفت یپ به منجر تینها در که افتاد خواهد راه به مختلف یها التیا نیب سـالم  رقابت
 یترق یوس به یاجتماع عدالت و ییگرا کثرت ،یدموکراس ،یاسالم اصول یمبنا بر را افغانسـتان  تواند یم که

 ءســو و فســاد ســمت به مرکزگرا و ســاخت تک یها نظام در انکار قابل ریغ شیگرا به توجه با کند تیهدا
 تمام تواند یم که است ینظام فدرال یاسیس نظام که میورز یم دیتاک هیفرض نیا بر ،یاسیس قدرت از استفاده
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 ودب خواهد اثر یب و یخنث ،یگرید یاسیس ساختار نیا جز. دهد سوق کیدموکرات روند یسـو  به را مخالفان
 حل را یشــکلم باشــد قوا کیتفک بر یمبتن که یاســیســ قدرت کنترل یبرا ســاختار نیتر کیدموکرات یحت و

 .کرد نخواهد
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 بازسازیتا  از افول: هند در شیعه ژئوپلیتیک

 
 معاصر  اسالم راهبردی مطالعات ، موسسه5علی الماسی

 معاصر اسالم راهبردی مطالعات محمد مسجدجامعی، موسسه

 
 چکیده
توان گفت: هند، بخشی از میراث تمدنی خود ای که میگونهای درخشان است، بهتاریخ هند، تشیع، دارای سابقهدر 

 قرون اخیر رورا مدیون شیعیان است. بالندگی فرهنگی آنها طی قرون نهم تا اوایل سیزدهم هجری در اوج بود، اما طی 
پس از اشغال هند علیه مسلمانان،  .نقش انگلیسی0کند. یابی میاند. این مقاله ابتدا علل تاریخی مساله را ریشهبه افول بوده

های استقالل .نهضت4ی پاکستان از هند و باالخره .تجزیه8.فشار اهل سنت هند به تشیع به عنوان بدعتی در دین، 2
 ی هند است.ترین دالیل انحطاط شیعهها از مهمانگلیسیی هندوها علیه طلبانه

ای از عوامل در هند موجب شد تا شیعیان بتوانند با عملکردی درست، موقعیت خود را در چند سال اخیر سلسله
ی سریع این کشور و نیازش .توسعه2.نگرانی حاکمیت هند از اهل سنت افراطی، 0بازسازی کنند. فاکتورهایی همچون 

.فهم صحیح از خصوصیات 4ی ایران با هند و تاثیرپذیری شیعیان آنجا از ایران، .رابطه8نیروی انساتی، امنیت و ثبات، به 
ترین این عواملند. این نگارش درصدد است، ی ارتقای شیعیان آنجا از مهم.نگاه بلند مدت به مساله0مردم هند و باالخره 

ز شیعیان آن دیار، با نگاه تحلیلی به عوامل افول آنان در دو قرن اخیر، ای مختصر به تاریخ افتخارآمیضمن اشاره
 راهکارهایی برای خروج از این وضعیت ارائه کند.

یم. حده داشته باشنماید تا درمورد ژئوپلیتیک شیعه در هند، و راهکارهای ارتقای آن، پژوهشی علیاین، ضروری می
ی پژوهش حاضر است که بخشی از آن ژئوپلیتیک شیعیان هند، فرضیه در واقع، بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت و

 ای و بخشی به روش پیمایشی صورت گرفته است. به روش کتابخانه

 ژئوپلیتیک، تشیع، اهل سنت، اقلیت بزرگ، هند. واژگان کلیدی:
 

 مقدمه -5
ای گونههر کشورهای جهان بشیعیان جمعیتی حدود سیصد میلیون نفر در جهان دارند. پراکندگی آنها در بیشت

نیست که بتوان برای هر تجمعشان، قائل به یک ژئوپلیتیک شد. اما در برخی کشورها پراکندگی شیعیان بیشتر 
ی عهاند و موجودیت ژئوپلیتیکی شیی بزرگ این کشور داشتهسزایی در جامعهاست. در هند شیعیان، تأثیر به

، پس از ورود، طی چند قرن، حضور شیعه سیر صعودی را پیمود؛ تا اند. به دیگر سخنآنجا را تشکیل داده
لیتیک ژئوپتوان ی اول، به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی خودنمایی کرد، لذا میاینکه در قرون انتهایی هزاره

                                                           
1. Email: kashani1496@gmail.com 
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اهمیت مسأله در این است که تأثیرگذاری ژئوپلیتیکی شیعیان در دوران  را نامی درست دانست.شیعه در هند 
یابی عوامل آن خواهد پرداخت و راهکارهایی برای خروج اخیر دچار افول شده است. این پژوهش به ریشه

دهد. پژوهش مذکور، کاربردی است و محقق، آن را شیعیان از انزوا و باال بردن سطح تأثیرگذاری آنان ارائه می
 ای نگاشته است.اسنادی و کتابخانه

نگاه  دید جهانی، به ژئوپلیتیک از رویکرد اوّلبه مسأله وجود دارد:  در مباحث ژئوپلیتیکی، دو رویکرد
ای آمریکایی هدهد. این نگاه را بیشتر ژئوپلیتیسینکند و ژئوپلیتیک را در مقیاسی جهانی مورد توجه قرار میمی

تبدیل  0935ی هایی چون هنری کسینجر این رویکرد را در دههاند. استراتژیستی اخیر ارائه کردهدر چند دهه
، 2، فرانسیس فوکویاما0به گفتمان غالب در آمریکا کردند و افرادی چون سائول کوهن، ساموئل هانتینگتون

ژئوپلیتیک را در مقیاس  رویکرد دوم،این گفتمان را ادامه دادند.  4، و ادوارد لوتواک8زیبیگینو برژینسکی
)میرحیدر، ارائه شد  0955ی ها در اواسط دههانسویکند. این رویکرد توسط فرای بررسی میکشوری یا منطقه

 (.56: 0898نیا، و حافظ 05-25: 0898
 دهد؛ زیرا تشیع در این کشورها با نگاهنگارنده با رویکرد دوم  ژئوپلیتیک تشیع در هند را مدنظر قرار می

ه در ژئوپلیتیک برای شیعبه همان کشور و یا منطقه مطمح نظر است و نه با دید جهانی. در این صورت، فرض 
 مناطق و کشورهایی که شیعیان به عنوان قدرتی با حداقل تأثیر متصوَّر، حضور فعال دارند، صحیح خواهد بود.

، جمعیت یا گروهی که دارای فرهنگ و زبان و مذهب و نژاد معینی هستند و در 0اقلیتاقلیت بزرگ: 
ی سیاسی، فرهنگ، زبان، مذهب و یا نژاد نیستند. از جنبه کنند که اکثریت آن کشور دارای آنکشوری زندگی می

کنند که دارای ملیتی خاصند و از سازند و ادعا میهای ملی مطرح میهای قومی، خود را به عنوان اقلیتاقلیت
 (.865: 0859راد،)آقابخشی و افشاریآینداین رو درصدد کسب خود مختاری و استقالل برمی

خصوص به حدی از بزرگی و قدرت چانه زنی برسد که بتوان برای آن شخصیتی بهدر صورتی که اقلیتی 
ها در ترکیه، مسلمانان در اروپا از مصادیق در نظر گرفت، اقلیت بزرگ است. اهل سنت در ایران و عراق، علوی

معیتی رغم جبهروند. مسلمان هند نیز از اهم مصادیق اقلیت بزرگ هستند. شیعیان اما، شمار میاقلیت بزرگ به
اند ، و با توجه به اینکه در گذشته از اقتدار سیاسی و مذهبی بسیاری برخوردار بوده6میلیون نفریدر حدود سی

 (.0: 0895)آراسته،آیندشمار نمیاما اقلیت بزرگ به
ترین کیلومتر وسعت دارد و پس از چین پرجمعیت 2605کشوری پهناور واقع در آسیای جنوبی حدود  

به استقالل از حاکمیت انگلستان دست یافت، حکومتی به شکل  0945است. از زمانی که در سال  جهان کشور

                                                           
1 .Samuel Huntington 
2.Yoshihiro Francis Fukuyama  
3. Zbigniew Kazimierz Brzeziński 
4. Edward Luttwak  
5. Minority 

 شمارند. برخی، جمعیت شیعیان هند را تا هشتاد میلیون نفر برمی البته - 6
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گذاری و حکومت منتخب خاص خود دارد. پارلمانی داشته، هر یک از بیست و پنج ایالتش مجلس قانون
و مابقی را سیک  2مسیحی، % 0/2را مسلمانان، % 06تا %02جمعیت هند را هندوها، % 32تا % 35حدود %

 (.0422: 0838)ورشنی، بودایی و جین تشکیل می دهند
 مبانی نظری  -4

ی منفی قرار گرفته است. درواقع، با توجه به بر اساس اصل سیاست موازنه تحقیقاز لحاظ نظری، این 
در  ایتوانند نقش منفیکنند، میسنت سلفی و افراطی در بسیاری از کشورها بازی میای که اهلنقش منفی

توان ی اهل سنت وجود دارد که میهند نیز بازی کنند. ضمناً همین نگاه منفی در سیاسیون هند نسبت به قاطبه
 کار برد. ی منفی جهت ارتقای حقوق شهروندی شیعیان هند بهبر اساس سیست موازنه

ان توها میشهای گوناگونی صورت گرفته است. از آن جمله پژوهدر راستای این مسأله تاکنون پژوهش
، نوشته عبدالعلی آراسته اشاره نمود که نگارنده «اوضاع شیعیان هند در عصر حاضر امروز شیعیان هند»به مقاله 

وضع »اله عقیدتی شیعیان پرداخته است. مق-به صورت فشرده به بیان اوضاع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی
اوضاع شیعیان این سرزمین پرداخته و عدم برخورداری  نوشته سید کلب صادق نقوی، به بررسی« شیعیان هند

رغبتی آنان به دین و عوامل متعددی چون استعمار و نظام شاهنشاهی و... را علت شیعیان از علوم جدید و بی
داند. همچنین نویسنده در مقاله خویش راهکارهایی را نیز برای هر چه بهتر افول شیعیان در عصر حاضر می

های صورت گرفته تاکنون پژوهشی که به بررسی نماید. با عنایت به پژوهشیان ارائه میشدن وضعیت شیع
گیری شیعیان تا افول آنان بپردازد کمتر انجام گرفته است. این پژوهش ژئوپلیتیک شیعه آن هم از زمان اوج

به چگونگی فراهم نمودن ای و علت افول آنان را با اشاره 08تا  9تالش نمود تا اوج شکوفایی هند را در قرون 
 (.0های بازگشت شکوفایی شیعیان در این سرزمین مورد بررسی قرار دهد)نقشه شماره زمینه

 : هند در قرن نهم تا سیزدهم0نقشه شماره 

 
 چگونگی تکوّن و رشد تشیع در هند -9

منین الموگیری شیعه در هند، محبت اهل البیت است و تاریخ آن به زمان امیرترین عامل شکلاولین و مهم
حضرت اسالم آورد و عشق او به است که در زمان آن شاخص آن فردی به نام شنسب رسد. نمونهمی )ع(
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ها، در قیام ق برخی از نقلطب(. 05: 0850)جعفریان،حضرت، ادامه یافت و در هند به شنسبانیه معروف شدند
هایی ق کشته شد. در طول قرن دوم زیدی 020زید، فردی به نام زیاد هندی در رکاب زید جنگید و در سال 

آوردند و حاکمانی از سند مانند عمرو بن حفص و که از حکومت جور عباسیان فراری بودند، به سند پناه می
ا پناه المومنین)ع( به آنهاران عباسیان بودند، به خاطر عالقه به امیرهشام بن عمرو تغلبی، اگر چه خود از استاند

: 0856دادند. ماجرای پناه دادن عمرو به عبداهلل اشتر، فرزند نفس زکیه بسیار خواندنی است)اطهر رضوی، می
 توان تکون و رواج تشیع در هند را در سه سطح مورد بررسی قرار داد:(. در مجموع، می285-288

در سطح عوام تشیع، بیشتر از طریق محبت مردم به اهل البیت و سادات رواج یافت. سطح عوام مردم:  -
ای های اموی و عباسی به نقاطی دور، حاشیهبسیاری از سادات در قرون اولیه اسالم به علت آزارهای حکومت

کمک شایانی نمود. مردم  (. شرایط فرهنگی هند به رواج تشیع00: 0852کردند)مدرسی،و امن مهاجرت می
ترند. این مردم با عقاید و مذاهب گوناگون همزیستی مسالمت آمیز این کشور نسبت به دیگر کشورها آرام

 دارند.
 هاسطح پادشاهان، وزرا و بزرگان حکومت- 

هایی شیعی یا نزدیک به تشیع طی چند سده توانستند قدرت را در دست بگیرند. البته در هند حکومت
ان در دیگر کشورها نیز توانسته بودند حاکمیت را به دست بگیرند، اما اهمیت قدرت گرفتن در هند زمانی شیعی

که بدانیم در هند، مسلمانان، اقلیتند و شیعیان، اقلیت مضاعف. برخی از این حکومتها مختصرا به  استبیشتر 
  شرح ذیل اند:

اگرچه بهمنیان شیعه نبودند، اما گرایش زیادی به تشیع ه. در هند حکومت کردند. 05تا  3بهمنیان طی قرون 
 (.2)نقشه شماره ها از نزدیکان به پادشاه بودند. داشتند. برخی از بزرگان شیعی نیز در دربار آن

 : هند در دوره بهمنیان2نقشه شماره 

 
ز رار کرد و پس اها به ایران فهای هند بود. موسس این سلسله، از دست عثمانیشاهیان یکی سلسلهعادل

تا مقام پادشاهی رشد کرد. این سلسله، مذهب رسمی خود را تشیع قرار  علت شایستگیآن به هند رفت و به
 (.8ه. بر بخشی از هند حاکمیت داشت)نقشه شماره 00و  05داد و طی قرون 
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 : هند در دوره عادل شاهیان8نقشه شماره 

 
شاهیان بودند که پس از ضعف بهمنیان در ی قطبهند، سلسلهای شیعه در های منطقهیکی دیگر از سلسله

ارت ها تا مقام صدهند تاسیس شد. در این زمان، بزرگان شیعی در دربار، تقرب فراوانی یافتند و برخی از آن
 پیش رفتند.

 مدشاهیان نیز از پایان قرن نهم تا قرن یازدهم هجری در بخشی از هند، به قدرت رسیدند. اگرچه احنظام
اول شاه تحت تأثیر وزیر ایرانی خود، شاه طاهر جنیدی که از شاه، موسس شیعه نبود، اما پس از او برهان

 (.4فاطمیان بود، شیعه شد و در زمان او مذهب تشیع رسمیت یافت)نقشه شماره 

 
آن زمان دست داشتند و در ای به نام نواب با مذهب شیعی، حاکمیت را بهه.، در اوده سلسله00در قرن 

شیعیان با آزادی تمام، مذهب خود را آشکار نمودند، علمای شیعی در دستگاهشان از مقربین بودند و اماکن 
 .0ها در آن منطقه از هند تاسیس شدها و حسینیهبارهشیعی بسیاری چون شاه نجف، امام

                                                           
جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در جهان . و نیز همو، 0833. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، اطلس شیعههای شیعی هند رجوع شود به: جعفریان، رسول. برای اطالعات بیشتر در مورد سلسله 0

 .0856. قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 0. با ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی. جلد شیعه در هند. و نیز اطهر رضوی، سید عباس. 0850. قم: انصاریان، اسالم
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ها دارای که برخی از آناند کردهچندان دور در هند علمای بزرگی زندگی میدر زمانی نه سطح علما: -
ه. افزایش یافت. کتب کالمی 05تا  05آثار مهم و ماندگاری در تاریخ شیعه هستند. رشد کیفی شیعیان در قرن 

ی عالمه میرحامدحسین ی هند به نگارش در آمد که کتاب عبقات االنوار نوشتهمهمی توسط علمای آن دوره
ی قاضی نور اهلل المهرقه در رد الصواعق المحرقه نوشته ق( و نیز کتاب احقاق الحق و الصوارم0856)م 

 (.04-0: 0834شوشتری را می توان نام برد)ضابط،
 دوران شکوفایی شیعه: -2

دانند. اگر چه در این زمان تسنن مذهب رسمی پیشینه تشیع در منطقه دکن را مربوط به دوره بهمنیان می
کم (. کم0: 0838شد)خالدی،هایی به تشیع نیز دیده مییان گرایشرفت اما به دلیل حضور ایرانآنان به شمار می

آمیز زیستی مسالمتم. شکل آشکاری به خود گرفت. هم05و  06نفوذ تشیع در سایر نقاط هند در قرون 
گورکانیان( که برخی از وزیران و مجریان شیعی به تقویت امپراطوری آنها  اکبرشاه و جانشینانش)در سلسله

های سیاسی اجتماعی و فکری با معاصران خود رقابت بود، شیعیان را قادر ساخت تا در تمام زمینهکمک کرده 
 توان مشاهده کرد. می 0ی حکومت گورکانیان را در نقشه شماره (.  گستره6-20: 0856کنند)اطهر رضوی،

 
د. البته به دالیل عوامل مذکور موجب شد مذهب تشیع به عنوان یکی از مذاهب ماندگار تاریخ هند باش

مختلف که مهمترین آن پررنگ شدن فرهنگ ایرانی )توسط مهاجرت علما، تجار و دیگر آحاد ایرانیان به هند(، 
 هایی از تاریخ وضعحمایت حاکمان و یا تشیع آنها و میزان ایفای نقش علمای شیعه است، شیعیان در برهه

اند. زمانی تاریخ هند بالندگی فرهنگی خود را مرهون این تری نسبت به اکنون داشتهبسیار مساعدتر و بالنده
شیعیان بوده است. متأسفانه پس از ورود انگلیس به هند نقش مسلمانان و بالتبع، شیعیان در هند بسیار کمرنگ 

 برند.شد تا به جایی که اکنون شیعیان هند در شرایط و وضع مطلوبی به سر نمی
 وضعیت کنونی شیعیان هند -2

های متفاوتی وجود دارد که گاه، این تعداد ها و نقلدر مورد آمار و تعداد مسلمانان و شیعیان هند، دیدگاه
تعداد  اهرساند و گرا به زیر ده میلیون نفر برای شیعیان و حدود یکصد و ده میلیون نفر برای کل مسلمانان می

فراط و داند. با دوری از ااز دویست میلیون نفر میشیعیان را نزدیک به هشتاد میلیون نفر و اهل سنت را بیش 
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 255تا  035از جمعیت هند را مسلمان دانست که تعداد آنها حدود  00تفریط چه بسا بتوان میانگین حدود %
 %00میلیون نفر خواهند بود. در این میان جمعیت شیعیان که طبق اعتقاد علما و روحانیون شیعه در هند، حدود 

رسد. با این جمعیت، هند از کشورهایی خواهد انان شیعه هستند، به حدود سی میلیون نفر میاز جمعیت مسلم
 (.050: 0898)نواب،بود که بیشترین شیعیان را در خود جای داده است

 افول شیعه در هند معاصر و علل آن -6
ی شیعی هند رو به افول گذارد و در دو قرن اخیر وضعیت مطلوبی عوامل گوناگونی باعث شده تا جامعه

 نداشته باشد. شروع این پروسه از اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزدهم میالدی بود. 
 . این درحالیست که تا کمتر از دو قرنشیعیان هند مشکالت اقتصادی فراوانی دارنداکنون بسیاری از 

ترین شهر شیعه از لحاظ علوم دینی ی نجف اشرف، به عنوان مهمپیش، یکی از منابع تامین مالی حوزه
ه تر بمراکز، کم برخی از با وجود فعالیتآنان  دینیاطالعات در آن زمان، شیعیان هند بودند. همچنین 

 ایاز نظر سیاسی، جایگاه ویژههمراه با خرافات است. همچنین آنان . برخی از اطالعات آنها رسدها میآن
و شکست  2504. در شرایط جدید، یعنی پس از رأی آوردن حزب بهاراتا جاناتا در سال ندارند در هند

تری برای مسلمانان ایجاد شد. حزب کنگره، به دلیل تمایالت ضد اسالمی حزب جاناتا وضعیت سخت
ی نود قرن گذشته، با ای است که پس از افول حزب کنگره در دههزاب منطقهحزب مذکور یکی از اح

تمایالت هندویی و ضداسالمی، رشد زیادی نمود و خود را تبدیل به حزبی ملی کرد. شکست اخیر، 
تایی ها بوده، حزب کنگره حتی صد کرسی از کرسیهای حدودا پانصد و پنجاهترین شکستیکی از سنگین

های خود را و از هم به دست نیاورد. در نتیجه حزب جاناتا با قدرت بیشتری سیاستمجلس عوام را 
 (. 0898کند)سرویس خبری کیهان،جمله سیاست مخالفت با مسلمانان در هند اعمال می

ای که رخ داده است، هندوها با با نگاهی به اوضاع دو قرن اخیر هند و تغییر و تحوالت اساسی
ی خود در قرون پیشین را بازپس گیرند و به عنوان اند جایگاه از دست رفتهیکسری عوامل توانسته

یابی این تغییر و تحوالت، اجماال باید عوامل اصلی اکثریت، مسلمانان در اقلیت را کنار زنند. در ریشه
 های هندو که دروجود آمدن نهضت. به2ها به هند و اشغال آن؛ . ورود انگلیسی0ذیل را لحاظ نمود: 

. 4ی هند و تشکیل دو کشور پاکستان و بنگالدش، . تجزیه8 0نهایت به ضدیت با مسلمانان منجر شد؛
 (.0894مخالفت اهل سنت با شیعیان)الماسی،

 ها در کاهش قدرت مسلمانان در هندنقش انگلیسی -7
ا به هند هپس از ضعف گورکانیان و افتادن اختالف میان جانشینان اورنگ زیب، زمینه برای ورود انگلیس

و اشغال آنجا در قرون هفده و هجده میالدی مهیا شد. آنها ابتدا با نام تجارت )توسط کمپانی هند شرقی( وارد 

                                                           
ها، تنهضاین خالل ای شد. در من زدن به اختالفات فرقههایی برای داگری و استعمار انگلستان ایجاد شد، اما در ادامه تبدیل به نهضتهدف مخالفت با اشغال هها بابتدا این نهضت -0

 . شد هاو بیشترین نفع عائد انگلیسی کردندمسلمانان را بیشترین ضرر 
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خود را طی حدود یک قرن بر این کشور  یهند شدند، اما به تدریج امتیازهای زیادی از دربار گرفته، سلطه
(. در خالل این مدت، دیگر کار تجاری تبدیل به امور سیاسی و نیز امنیتی شده 65: 0838گستراندند)گاردنر،

بود و هندوستان در اوایل قرن هجده میالدی استعمار خود بر هند را آشکارا آغاز نمود. ویل دورانت در این 
نی هند شرقی در لندن تأسیس شده بود که محصوالت هند و هند شرقی را ارزان کمپا»نویسد: زمینه چنین می

یک قلمرو »، کمپانی اعالم داشت که هدفش آن است که 0636بخرد و بسیار گران بفروشد. در آغاز سال 
آنها پس از سیطره، سیاست (. 465: 0853)دورانت،«انگلیسی مستحکم مطمئن برای ابد در هند مستقر کند.

های با مردم هند را در پیش گرفتند، اما این، هندوها بودند که در این زمینه گوی سبقت را ربوده، زمینه تعامل
های یشهبردند، رها هم که از اختالف افکنی بهره میانزوای مسلمانان و بالتبع، شیعیان را مهیا کردند. انگلیسی

های ن در حاشیه قرار گرفتند. از لحاظ نظری نیز آموزهکم مسلمانان و شیعیاجدایی دو دسته را فراهم کردند و کم
  (.0-0835:2)رجاء،اسالم مبنی بر ستیز با کفار، این مسأله را تشدید کرد

 های هندوها ضد مسلماناننهضت -8
ی ها پس از تصرف دهلی، پنجاب و سند را نیز گرفتند و تا نیمهی قرن نوزده میالدی، انگلیسدر آستانه
ص خصوی هندوها و بهطلبانههای استقاللهند به دست آنها افتاد. این مسأله موجب شد، نهضت آن قرن تمام

م. با جذب برخی از 0305افکنی در سال ها با سیاست تفرقهها علیه آنها پدید آید. اما در ادامه، انگلیسیسیک
دور کردند، بلکه آنها را به جان تنها این خطر را از خود هندوها به خود و دادن مناصب دولتی به آنها، نه

مسلمانان انداختند. هندوها با این موقعیت، توانستند انتقام خود در از دست دادن حاکمیت در قرون گذشته را 
 از مسلمانان بگیرند.

 ی هند و تشکیل پاکستانتجزیه -3
صا مسلمانان و اختالفات میان هندوها و مسلمانان به حدی پیش رفت که بزرگان هر دو دسته )مخصو

ی جدایی مسلمانان و هندوها در قالب دوکشور مجزا رفته به نتیجه( رفتهمحمدعلی جناحافرادی همچون 
ما ی هند و تشکیل پاکستان شد. ارسیدند. البته این مسأله، مخالفان جدی داشت، اما به هرحال منجر به تجزیه

شان داده ویژه شیعیان نشد، بلکه تاریخ تاکنون نانان و بهتنها به نفع مسلمبه نظر نگارنده، تشکیل این کشور نه
چند پاره  مسلمانان 0اند.دنبال آن شیعیان آن دیار بودهی هند، خود مسلمانان و بهکه بزرگترین بازندگان تجزیه

 شدند و شیعیان مورد فشار شدید اهل سنت سلفی و افراطی قرار گرفتند. 
 ینتشیع به عنوان بدعتی علیه د -51

ی دیگر همکیشان خود اغلب، شیعیان در هند تحت فشار نگاه تنگ نظرانه های گذشته تاکنوناز سده
اند. تشیع هندی، یکی از مصادیقی است که از نظر عالمانِ ضدبدعت، بدعت است. این جریان موجب بوده

                                                           
 د. طلبشرح دالیل این دیدگاه، به علت در مضیقه بودن حجمی، مجال دیگری می -0
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لی، شود. جریانی کیتقویت مباحث جدلی از لحاظی در نفی تشیع و نیز از دیگر لحاظ، در اثبات تشیع م
نها بود. ی علمای دینی و تحت تأثیر آدرصدد نفی و طرد شیعیان بوده است. این رقابت بیشتر مربوط به طبقه

یت های تأثیرگذار شیعی جذابی عاطفی نیز ماجرای عاشورا و دیگر جنبههای هندی با روحیهالبته در میان توده
این عامل موجب شده تا در طول تاریخ و حتی در دوران معاصر،  سنت دارد.های اهلبیشتری نسبت به آموزه

گذاران در دین مورد فشار باشند و شیعیان از جانب دیگر مذاهب اسالمی مورد حسادت و نیز به عنوان بدعت
 این فشارها آنان را بیشتر منزوی کرده است. 

کوفایی خود بسیار فاصله بگیرند و ویژه طی دو قرن اخیر شیعیان از دوران شعوامل مذکور موجب شده به
وجود ی هند در دوران معاصر منجر شده است. البته اکنون شرایطی بهنهایتا به نوعی به افول و انحطاط شیعه

آمده است که در صورت برنامه ریزی و سنجیده عمل کردن شیعیان، در میان مدت )و نه در کوتاه مدت( 
ی هند ی هند مجددا دست یابند و در جامعهی خود در جامعهافتهشیعیان هند به بخشی از حقوق از دست ی

 تاحدی )و نه به مانند گذشته( نقش ایفا کنند.
 راهکارهای تجدید حیات تشیع در هند -55

 در عصر حاضر ارائه کرد، وضع موجودبرای اینکه بتوان راهکاری مناسب برای برون رفت شیعیان هند از 
 . توجه کردالزم است به شرایط کنونی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هند 

: هند دارای دو حزب عمده است: حزب کنگره ملی خلق و حزب جاناتا ی هنداحزاب سیاسی عمده
(BJPاین حزب توانست در بحبوحه .)یب جریان تخرخصوص در ای هندوها با مسلمانان )بهی اختالفات فرقه

ی هند تثبیت کند و طی چند سال اخیر، حزب جاناتا قدرت را به مسجد بابری( جایگاه خود را در میان توده
دارد ی خوبی نگرایانه و هندویی است و با مسلمانان رابطهدست گرفته است. این حزب دارای گرایشات ملی

  (.0: 0854نگرد)آصفی،و به آنها به چشم رقیب می
رغم رقابت درونی خود، رقیب ی مهم این است که دو حزب مذکور، بهنکتهبا حکومت هند:  اهل سنت

شمار سنت رقیب اصلی بهدانند. البته از دیدگاه آنان، اوال و بالذات اهلاصلی و مهم خود را مسلمانان می
القوه، )بر آیند، بلکه باب نمیحسسنت، شیعیان نه تنها رقیب برای آنان بهرود؛ به این دلیل در مقایسه با اهلمی

 تواند قدرت سنیان هند را کنترل و محدود کنند. اساس سیاست توازن منفی( می
ای های اخیر، برهای افراطی تکفیری مسلمان طی سالبا ظهور گروه: ی جهادی افراطینگرانی از سلفیه

ری، همان اسالم ارائه شده از جانب جوامع گوناگون بیش از پیش آشکار شده که اسالم عقالنی و قابل همکا
ا خوانش خصوص اسالم بشیعیان است و اسالم سنی در صورتی که سیاست زده شود، قابلیت کنترل ندارد؛ به

 5.اندوهابی و سلفی؛ لذا بیشتر، به سوی همکاری با شیعیان روی آورده

                                                           
 شد، صحیح نیست و تعامل با ایران به عنوان اسالم معتدل باید جایگزین آن شود. تعبیر می -به اصالح خودشان –گران غربی معتقدند این که قبال از اسالم ترکیه به عنوان اسالم معتدل صریحا برخی از تحلیل 0
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دولت هند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این پتانسیل وجود دارد به واقعیت مذکور توجه داده شود و 
ناک اهل سنت، نتایج بسیار خطر -خصوص جهادی شدنو به –چه بسا تاکنون به آن پی برده که سیاسی شدن 

گیر الءاتی شود که اکنون دامنو غیرقابل پیش بینی برای آنها خواهد داشت و باید مراقب باشد تا دچار ابت
های جهان اسالم شده، نشود. لذا این مسأله، شرایط را برای تعامل شیعیان با حاکمیت هند بسیاری از بخش

 تر نموده است.مناسب
ی هند و فرصت فرارو برای شیعیان: یکی از مسائلی که الزم است به آن توجه کرد، رشد و توسعه فزاینده 
ی هند در مواردی، حتی از ی هند است. به اذعان برخی صاحب نظران، توسعهسریع جامعهی ی توسعهمسأله

ی تواند توسعهای میی متوازن، پایدار بودن آن است و جامعهی یک توسعهتر است. اما الزمهچین هم سریع
دهد و سعه را هدف قرار میپایدار ایجاد کند که دارای امنیت پایداری باشد. در واقع، نبود امنیت، تمام ابعاد تو

کی فرما کند. یکند تا امنیت کامل را حکمکند. در این راستا، حکومت هند تمام تالش خود را میآن را نابود می
های شود تا از تنشی هند است و لذا تالش میی مسلمان و همچنین شیعهاز ارکان حفظ امنیت در دست جامعه
د. چه این تنش، میان شیعه و سنی باشد و چه میان مسلمانان و دیگر تولید شده از جانب مسلمانان بکاه

 (.0894های هند)مسجدجامعی،گروه
 جمع بندی و نتیجه گیری  -54

توانند مجدداً مورد اعتماد حکومت قرار که شیعیان هند از فرصت موجود استفاده نمایند، میدر صورتی
ای شدید شیعیان در جامعه و کشوری که به آن تعلق دارند، داشته باشند. این عدم اعتماد موجب افول و انزو

شده است. در واقع، شیعیان باید بدانند که حاکمیت هند، از سویی با اهل سنت رقابت دارد و از آنها نگران 
های تکفیری بسیار بیشتر شده است. از دیگر سوی، است و این نگرانی در چند سال اخیر، با ظهور گروه

ها همه، نیازمند است و این  -و یا حداقل بخشی از آنان –رشد هند، به همکاری با مسلمانان  ی رو بهجامعه
ی چند ده میلیونی شیعیانش داشته باشد. لذا آنها با آگاهی موجب شده دولت هند تمایل به همکاری با جامعه

تاثیرگذار در هند با قدرت توانند خود از شهروندی درجه دوم به یک شهروند هندی فعال و از این فرصت، می
 طول خواهد انجامید. زنی باالتر مبدل کنند. به هر حال، در صورت آغاز این روند، ظاهرا چند دهه بهچانه
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 تأثیر جریانات تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
 

 لرستان سیاسی دانشگاه جغرافیای ، استادیار5علی امیری

 
 چکیده

ای ایفا کرده است و هر روز بر دامنه های منطقههای اخیر نقش بسزایی در سیاستهایی که در سالیکی از جریان
تی های تروریسهای تکفیری و ظهور گروههای تکفیری است. جریانشود جریانگسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می

منطقه به معضلی برای کشورهای خاورمیانه و جهان تبدیل شده در چند سال گذشته بخصوص بعد از بیداری اسالمی در 
های تکفیری در کشورهای سوریه، عراق با کشتار وحشتناک مردم و رعب و وحشت در کشورهای مختلف است. جریان

باعث برهم زدن نظم و آسایش سایر کشورهای منطقه و تاثیر بر معادالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن 
 ورها و حتی کشور ایران شده است.کش

لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ظهور جریانات تکفیری در خاورمیانه چه تاثیری بر امنیت  
 رد های تکفیریگروه شناسیای به جریاناطالعات از طریق کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران دارند؟ با گردآوری

 عمناب از گیریبهره نیز و هافصلنامه مجالت، مرتبط، کتب طریق از بنابراین، اطالعات. خواهد هپرداخت خاورمیانه
 است. شده آوریجمع اینترنتی هایسایت برخی و الکترونیکی

دهد که تفسیرهای نادرست در حوزه فکر و اندیشه است که در نهایت منجر شکل گیری القاعده، نتیجه نشان می
شود. در اطراف ایران با توجه به وضعیت ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی تعدادی از این ه و بوکوحرام میداعش، جبهه النصر

گروه ها از جمله داعش، جبهه النصره در غرب ایران و القاعده و طالبان در شرق ایران در کشورهای مجاور در حال 
سایه و هم در داخل ایران تحت الشعاع قرار داده باشند و به همین انگیزه امنیت ملی را هم در کشورهای همجوالن می

 اند.
 واژگان کلیدی: جریانات تکفیری، امنیت ملی، ج.ا.ایران، ایدئولوژی، ژئوپلیتیک، خاورمیانه

 
 مقدمه -5 

گردد. برخی حوادث مهم تاریخ اسالم به سبب تکفیر می پیشینۀ تکفیر در جهان اسالم، به صدر اسالم باز
از جمله  .که برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی زمینۀ تکفیر را فراهم آورده است روی داده، همچنان

در زمان ابوبکر بود که در این جنگها دستگاه « رِدّه»رویدادهای مهم دوران پس از رحلت پیامبر اکرم، جنگهای 
از کسانی که در آن خالفت معارضانِ خود را کافر و خارج از دین خواند. دربارة اینکه واقعاً تمامی یا بعضی 

                                                           
1. Email: amiri.ali@lu.ac.ir , aliamiri5620@yahoo.com 

mailto:amiri.ali@lu.ac.ir
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ریخی های تااند، از دیدگاه فقه اسالمی کافرند یا خیر، تردید جدّی وجود دارد و برخی گزارشدوره تکفیر شده
دهد. بنابر برخی منابع تاریخی، عواملی مانند ندادن زکات و نپذیرفتن را نشان می تردیدهای بسیار در این باره

هایی تهیا دست کم دس« اهل رِدّه»گر برای این مقام، در انتساب کفر به اصل خالفت یا در نظر گرفتن کسانی دی
(. اما آنچه که امروزه تحت عنوان جریانات تکفیری شکل 6: 0894)زیودار، از آنان نقش مهمی داشته است

 گرفته ریشه در نوعی تفکر در نزد برخی مذاهب اسالمی دارد که تحت عنوان سلفیه شناخته می شود.
گرا است، مدعی انحصارطلبانه مسلمانی بوده و همه را جز خود ای سخت و خشونتپدیده سلفیه که

ترین و موثرترین مبنای کالمی سلفیان جدید، الهام گرفتن از سلفیان گذشته و خواند. امروزه مهممشرک می
ا در ر از خودشان راند که هر کسی غیتوسعه معنایی و مصداقی کفر است. آنها، به قدری دایره کفر را گسترده

تواند بعنوان مرحله نخستین در سیر تحول تاریخی بحث توحید گیرد. علت و منشأ این اختالف نظر میبر می
ای ههایی هستند که امروزه وارد فعالیتها یا سلفیان از گروه)پیشین(. تکفیری و شرک و بدعت مطرح شود

اعم در  ها به طوردر ایفای نقش دارند. فعالیت این گروهاند و به عنوان یک بازیگر سیاسی سعی سیاسی شده
تواند تبعات و پیامدهای خاصی را به دنبال داشته باشد. این کل جهان و به طور اخص در دنیای اسالمی می

پیامدها و تبعات برای ایران به عنوان یک کشور شیعی که در درون جهان اسالم بیشترین تفاوت و اختالف را 
 تواند خطرناک باشد که در این مجال سعی بر آنست تا به آن پرداخته شود.ها دارد میهبا این گرو

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؟

ت تکفیری از دو بعد ملی و فراملی امنیت ملی ج. ا ایران را تحت فرضیه این سوال اینست که ظهور جریانا
دهد. از بعد ملی باعث افزایش ناامنی عمومی و کاهش مشروعیت سیاسی در بعضی استان می تاثیر قرار می

گیری چالشهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی برای جمهوری اسالمی ایران می گردد و از بعد فراملی باعث شکل
 گردد.

 روش تحقیق -4
 رتبط،م مطالعه کتب طریق از بنابراین، اطالعات. ای انجام شده استاطالعات این تحقیق از طریق کتابخانه

است.  دهش آوریجمع اینترنتی هایسایت برخی و منابع الکترونیکی از گیریبهره نیز و هافصلنامه مجالت،
 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تحلیلی مورد  -اطالعات گردآوری شده به روش توصیفی

 مبانی نظری -9
ای تکفیری هاند، بنابراین شناخت جریانهای تکفیری از دل سلفیه بیرون آمدهسلفیه: از آنجا که تمام جریان

سَلَفَ، »است؛ و « پیشین»سلف در لغت به معنی (. 6پذیر نیست )فرمانیان، بی تا: بدون شناخت سلفیه امکان
، سلف اصلی «ابن فارس»است. به گفته « پیشی گرفتن»های صرفی و مصدر نیز صیغه« و سلوفاً یَسلِفُ، سَلفاً

ن تعریف، اند. با توجه به ایاست که بر تقدم و سبقت داللت دارد. پس سلف کسانی هستند که در گذشته بوده
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« خَلَف»مقابل آن، سلف معنایی نسبی دارد؛ به این صورت که هر زمانی، سلف زمان آینده خود است و در 
 شویممی ردهشم« خلف»هستیم و نسبت به گذشتگان « سلف»قرار دارد؛ به عبارت دیگر، ما نسبت به آیندگان، 

 (.0892)خبرگزاری فارس، 

مال و نوامیس  اما تکفیری که به اباحه خون، خورد،هر چند در میان مذاهب اسالمی تکفیر به چشم می
به  ،و بربهاریانج دو گروه خوار. بهاریان و وهابیان وجود دارد بر سه گروه خوارج، مسلمانان بینجامد، تنها در

های افراطی آنان، جز در منابع تاریخی چیزی باقی نماند و امروز تنها سلفیان تاریخ پیوستند و از دیدگاه
یر یری، رسماً به تکفگری تکفسلفی، گریهای سلفیدر میان گونه. نمایندگی این دو گروه را بر عهده دارند

 (.0: 0892)علیزاده موسوی، توجهی کند متعلقات ایمان و کفر بهی آن که بپردازد، مسلمانان می
 های ابن تیمیه دارد و وهابیت و دیگری در چند قرن گذشته، ریشه در دیدگاهراندیشه تکفی ر حوزه نظری،د
 هابیان،برای فهم دیدگاه تکفیری و از اینرو، .اندرفتههای تکفیری، دیدگاه تکفیری خود را از ابن تیمیه گگروه

ه.ق( از نویسندگان وهابى، آراء و پندارهاى ابن  0853) حافظ وَهبْۀ. باید ابن تیمیه را نقطه عزیمت قرارداد
و پیروى سَلَف ( ص)ـ بازگشت به کتاب خدا و سنت پیامبر0»تیمیه را در چهار مسئله خالصه نموده است: 

ابه و تابعین( در فهمیدن آیات و روایات مربوط به توحید و صفات خدا و دورى کردن از راه و صالح )صح
ها و منکرات، به ویژه با چیزهایى که موجب ـ مبارزه و جنگ با بدعت2روش فالسفه، متکلمان و صوفیان.

 مردگان در گور و... باشد مانند: دست گذاشتن بر قبر و اقامه نماز در نزد قبور و حاجت خواستن ازشرک مى
ـ اعتقاد به اینکه بابِ اجتهاد باز است... که ابن تیمیه 4.(ص)ـ مبالغه نکردن و غلّو نکردن درباره مقام پیامبر8.

)مؤسس فرقه  در طول زندگانى خودش در راه آن ها تالش و فعالیت نمود و بعدها محمدبن عبدالوهاب
های گذشته و بخصوص (. در سده23: 0894)زیودار، شروع نمودها( دعوتش را در نجد، بر اساس آن وهابى

تعداد  2508تا  2505اند. از های تکفیری بوجود آمدههای متعدد و متنوعی از جریاندر سی سال اخیر گروه
ها به طور این گروه .(Jones, 2016: 26)درصدی بوده است 03جهادی شاهد افزایش  -های سلفیگروه

 اند.یر نشان داده شدهخالصه در نمودار ز
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 : نمودار سلفیه0شکل 
 (.0890منبع: )پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه خراسان، 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

38 

 

 یافته های تحقیق -2

های سیاسی بر امنیت ملی یک کشور در سطح ملی و فراملی هر چند در همتنیدگی تاثیرات جریانات پدیده
نیست؛ اما در اینجا برای سهولت در مطالعه تاثیرات امکان پذیر  چنان پیچیده است که تفکیک نمودن آنها

ی جمهوری اسالمی ایران از در دو بعد داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار لجریانات تکفیری بر امنیت م
 گیرد.می

در  گرای مذهبی وهای اقلیتگیری گروهاز مهمترین تاثیرات جریانات تکفیری در داخل ایران شکلملی: 
به اهداف خود امنیت ملی و عمومی کشور را تحت تاثیر  رسیدنباشد که با فعالیت برای قومی میخیلی موارد 

 اند.اند و به شکل یک مساله امنیتی در بعضی نواحی کشور ظاهر شدهقرار داده
ای کشور، حکایت از افزایش های مناطق حاشیههای قومی و مذهبی در بحرانبررسی عملکرد جریان

ای هگرای مذهبی به ویژه گروهگرا و افراطهای اقلیتهای اخیر، فعالیت گروهآنها دارد. طی سالتدریجی توان 
گرای سنی در داخل ایران و کشورهای همسایه تشدید شده است. به یقین چنین فرایندی آثار زیادی بر افراط

جدید در چند سال گذشته ظهور گرایی های ظهور این افراطامنیت ملی ایران خواهد داشت. از مهمترین نشانه
ای ههای سلفی با ایدئولوژی معارض تشیع در برخی از استانای در نواحی شرقی و رشد جریانتروریسم فرقه

های مذهبی تحول مهمی در قلمرو گرایی خشن با انگیزه(. ظهور افراط0: 0892مرزی بوده است )جهانی، 
ری گیامنیتی، گروگان -رود. حمله به نیروهای انتظامیشمار میها و مسائل قومی و مذهبی در ایران به چالش

مردم و نیروهای نظامی، حمالت انتحاری به مساجد و مراسم مذهبی شیعیان و حمالت انتحاری به مراکز 
مذهبی است که نتیجه آن کشته و  -گرایی و خشونت گرایی قومیانتظامی و مسئوالن نظامی، نمودهای افراط

های گذشته بوده است. بدون تردید دیدگاه و مواضع تند برخی بزرگان افراطی ها نفر در سالمجروح شدن ده
گرا[ نسبت به شیعه و انقالب در خارج از کشور موجب مخالفت و مبارزه و متعصب منتسب به ]مکاتب افراط

ارهای ش میزان رفتبا انقالب و شیعه میان برخی وابستگان به این جریان در داخل کشور و به تبع آن افزای
های مختلف مخالف انقالب در داخل ها و اپوزیسیونآمیز شده است. نمود بارز آن شکل گیری جریانخشونت

اند از: انجمن طالب اهل سنت ایران، سازمان اهل سنت ها عبارتو خارج از کشور است. برخی از این گروه
(. 85: 0892ر جنوب شرق کشور فعال هستند )جهانی، د عمدتاًایران، الفرقان، جند شیطان، و جیش العدل که 

الم های تکفیری در جهان اسامروزه وهابیت تکفیری عمالً به عنوان حامی اصلی و پشتیبان بسیاری از گروه
هایی مانند انصارالسنه، انصاراالسالم، توحید و جهاد کردستان و ... شود. در داخل ایران از گروهمحسوب می

دم ، نماینده مر«االسالممحمد شیخ»های وهابی تکفیری ارهابی نام برد. ترور ماموستا ان گروهتوان به عنومی
، امام جمعه موقت سنندج، و همچنین قضات «برهان الدین عالی»کردستان در مجلس خبرگان رهبری، ماموستا 

 (.28: 0892است)جهانی، هناشی از آثار افکار انحرافی این گروه 0833دادگستری در شهرستان سنندج در سال 
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های شها و گرایهمچنین، حساسیت روی هویت و ترمینولوژی شیعی از جمله بارزترین نقاط اشتراک طیف
 «مسلمانان منحرف و بدعت گذار»گری است. با این تفاوت که طیف معتدل آن، شیعیان را مختلف سلفی

اهمه وگیرند، اما طیف افراطی سلفیون، بیقرار می نامند که احیاناً جوامع سنی در معرض تهدید و هجمه آنهامی
 (.05: 0898خوانند )ستوده و خزائی، می« دین خود ساخته»تشیع را 

جریان وهابیت حکومتی در حال حاضر به دنبال جذب و آموزش اعتقادات وهابیت به جامعه نخبگانی 
به داخل کشور برای تزریق اعتقادات وهابیت  مجدد آنان اعزاماهل سنت ایران به ویژه از طریق دانشگاه مدینه و 

های هایی که در چند سال اخیر توسط گروهها و بیانیه(. در اعالمیه22: 0892به بدنه اهل سنت است )جهانی، 
العدل و داعش علیه جمهوری اسالمی ایران و شیعیان صادر شده، تروریستی مذهبی و تکفیری همچون جیش

تجاوز و مانند آنها برای توجیه کنش تروریستی و دعوت جوانان اهل سنت به گرایش همواره از واژگان اشغال، 
العدل در بیانیه توجیه عملیات تروریستی خود و ایجاد ها استفاده شده است. جیشو پیوستن به این گروه

ز ا»آورده است:  0892گرایش و حمایت در میان جوانان اهل سنت کشورمان، در روز جمعه ششم دی ماه 
گیری کنند و بیش از این خواهیم برای جهاد و رباط در راه اهلل آمادههمه عزیزان و جوانان اهل سنت می

ها را از دست ندهند و به یاری دین اهلل و ملت مظلوم اهل سنت بپاخیزند ... دلیلی باالتر از این وجود فرصت
 «.اهانت قرار داردندارد که هویت و سرزمین و عقیده ما مورد اشغال، تمسخر و 

ش جی»نویسد: جیش العدل در اعالمیه تاسیس جیش العدل می رهبرالدین فاروقی )اسم مستعار(، صالح
العدل سازمانی سیاسی و نظامی است که جهت دفاع از حقوق مردم سنی مذهب ایران تشکیل شده و هدف 

به دین و ناموس و مذهب و دنیای مردم بنیادین و اساسی آن، دفاع در برابر تجاوز اشغالگران و متجاوزان 
اند که حتی در سرزمین مادری خود مانند بلوچستان و باشد. اهل سنت ایران چنان مورد ستم قرار گرفتهمی

 «اند که مانند مهاجران خارجی با آنها رفتار شده استاختیار شدهکردستان و احواز تبدیل به بیگانگانی بی
های تروریستی فراوانی ترین این گروها که در داخل کشور ایران عملیاتاز فعال(. یکی 0ب:  0898)پورسعید، 

 های تروریستی آن در گذشته در استان سیستانای از فعالیترا انجام داده است؛ گروه جنداهلل می باشد که نمونه
 است. آمدهو بلوچستان در جدول 

دات بالقوه و بالفعل زیر را برای جمهوری اسالمی توانند تهدیگرای مذهبی میبه طور کلی، جریانات اقلیت
تار از طریق زیر سوال بردن ایده حاکمیت، ساخ حاکمیتایران به دنبال داشته باشد: تضعیف مشروعیت سیاسی 

قانونی و کارآمدی حاکمیت، تضعیف اتحاد وانسجام ملی از طریق تشدید هویت مذهبی معارض با هویت 
عی در جامعه و کاهش پایبندی به قانون، تالش برای تغییر ترکیب جمعیت، ملی، کاهش سطح سرمایه اجتما

سیاسی کردن مطالبات و بروز نارضایتی سیاسی شده فراگیر، کاهش نفوذ حاکمیت، مخدوش کردن تصویر و 
ش های اطالعاتی بیگانه و افزایالمللی کشور، افزایش نفوذ و دخالت بیگانگان، همکاری با سرویسوجهه بین

 شوند و همچنینافزاری امنیت ملی میر و تردد اتباع غیرمجاز بیگانه که باعث مخدوش شدن بعد نرمحضو
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آمیز )اقدامات تروریستی(، افزایش گرایش به خودمختاری و استقالل طلبی، افزایش افزایش رفتارهای خشونت
 گرای غیرقانونی که بعد سختاطها و احزاب افرامنیتی و پلیسی و افزایش گروه -های نظامی، اطالعاتیهزینه

های (. به عنوان نمونه تعدادی از فعالیت89-23: 0892سازند )جهانی، افزاری امنیت ملی را مخدوش می
ان های گروه تروریستی جند اللله در استان سیستان و بلوچستهای امنیتی تعدادی از فعالیتتروریستی و چالش

سید  آقایهای گذشته فراهم آورده شده است. به نفل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در طی سال
محمود علوی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا سیما و در حاشیه مراسم شام غریبان سید الشهدا)ع( در 

ه رحمته واسع به برکت توسالت و دعاهای مردم محب اهل بیت )علیهم السالم(، که داشته استتهران بیان 
خداوندی مشمول این سرزمین گردید و سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات با همکاری سایر 

روریستی های تهای ضد امنیتی گروههای امنیتی و مردم شریف استان فارس توانستند یکی از توطئهدستگاه
در مراسمات تجدید بیعت با الگوی آزادگان تکفیری را خنثی نموده و از ارتکاب یک جنایات غیر انسانی 

 (.0890باشگاه خبرنگاران جوان، د )جهان ممانعت به عمل آوردن
 های گذشته در استان سیستان و بلوچستانهای تروریستی گروه جنداهلل در طی سال: فعالیت0جدول 

تاریخ   عملیات ردیف
 عملیات

محل 
 عملیات

 پیامدهای عملیات نتایج عملیات

حمله به کاروان  0
 انتقال رئیس جمهور

مناطق  28/9/0834
کویری 
 سیستان

کشته شدن محافظ و راننده 
 خودرو احمدی نژاد

 

حمله به پاسگاه  2
مرزی گدار 

 ناهوک

منطقه  02/05/0834
 سراوان

سرباز  3گروگان گرفتن 
 مرزبان و رئیس پاسگاه

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

 پاسگاه

منطقه  20/02/0834 حادثه تاسوکی 8
 تاسوکی

تن از مسافران عبوری از محور زابل به زاهدان.  22قتل 
خودروی متعلق به مسافران. اسارت عده ای  6آتش زدن 

نامعلوم از مسافران عبوری. زخمی شدن فرماندار زاهدان 
 ین حملهدر ا

 

حمله به مأموران  4
 نیروی انتظامی

تقاطع بلوارهای  02/00/0830
بزرگمهر و معلم 

 شهر زاهدان

مأمور پلیس و یک  4شهادت 
 شهروند

اعدام دو تن از اعضای جنبش جنداهلل در 
 این حمله

حمله به اتوبوس حامل  0
نیروهای سپاه پاسداران با 

 خودروی حامل مواد منفجره

بلوار ثاراهلل  20/00/0830
 شهر زاهدان

نفر و زخمی شدن  08کشته شدن 
تن دیگر از اعضای سپاه و مردم  85

 عادی

ملل متحد. محکومیت این حمله از جانب سازمان
جنبش مقاومت مردمی ایران این حمله را عملی تالفی 

 جویانه در قبال اعدام اعضایش نامید. ...

حمله به پاسگاه  6
 مرزی نگور

مآمور مرزبانی و اسارت  2شهادت  نطقه نگورم 3/02/0830
 نفر دیگر و انتقال آنها به پاکستان 4

 

شبیخون اعضای  5
جنبش به جمعی از 

 پاسداران

 -روستای دومک 23/4/0836
 منطقه کورین

 9مأمور سپاه پاسداران شهید و  00
 تن زخمی شدند
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حمله به  3
خودروهای 

 عبوری

جاده چابهار  23/0/0836
 ایرانشهربه 

غیرنظامی و  20گروگانگیری 
 انتقال آنها به پاکستان

ساعت  02در پی همکاری دیپلماتیک ایران و پاکستان ظرف 
نیروهای نظامی پاکستان به محل انتقال گروگانها یورش برده و 
با به هالکت رساندن سرکرده و جمعی از اعضای جنبش در آن 

 حمله گروگانها آزاد شدند.

پاسگاه حمله به  9
 مرزی

منطقه  28/8/35
 سراوان

مأمور مرزبانی و  06گروگانگیری 
 انتقال آنها به پاکستان

 نفر و آزادی یک تن از آنها 00اعدام 

انفجار بمب  05
 صوتی

مسجد علی ابن  85/00/0835
ابیطالب شهر 

 زاهدان

نمازگزار و  20کشته شدن 
 تن دیگر 025زخمی شدن 

آمریکا را در این بمب گذاری دخیل دانست. علی الریجانی آیت اهلل خامنه ای ]مد ظل[ 
خرداد همان سال مسئولیت انفجار را از اهل سنت دور دانسته و به آمریکا نسبت  00در 

داد. سه نفر در ارتباط با بمب گذاری پیش از خاک سپاری  قربانیان به اتهام افساد فی 
ضای دستگیر شده در این رابطه در تن از اع 2اعدام شدند.  9/8/0833االرض در تاریخ 

 خرداد همان سال اعدام شدند. 06

حمله به ستاد  00
انتخاباتی محمود 

 احمدی نژاد

نفر از اعضای  8مجروحیت  زاهدان 3/8/0833
 ستاد

 

حمله انتحاری به  02
 نمایشگاه صنایع دستی

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

احمدی نژاد پاکستان را به کوتاهی در دستگیری اعضای جنبش جنداهلل بعد از محمود 
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 
نجام مذاکراتی در جهت دستگیری اعضای شد. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، برای ا

 جنبش جنداهلل توسط نیروهای پاکستانی به این کشور سفر کرد.

بمب گذاری در مراسم  08
 تاسوعا در چابهار

هوادار گروه جنداهلل در  00، 0839آذر  29در تاریخ  نفر 89کشته شدن  چابهار 24/9/0839
 زندان زاهدان دستگیر شدند.

 پدیا(از سایت ویکیمنبع: )با تلخیص 
تکفیری برای جمهوری اسالمی ایران در سطح فراملی از -مهمترین تاثیرات فراملی جریانات سلفیفراملی:

دو جهت مورد توجه قرار گرفته است. هر چند همانگونه که گفته شد تاثیرات داخلی و فراملی در هم تنیده 
 نمایند.باشند و در راستای تقویت همدیگر عمل میمی

ژئوپلیتیک: یکی از تاثیرات فراملی جریانات تکفیری برای جمهوری اسالمی ایران پیامدهای ژئوپلیتیکی 
ی این اباشد. از جمله پیامدهای ژئوپلیتیکی جریانات تکفیری برای ایران به چالش کشیدن قدرت منطقهمی

کفیری ت -های سلفیشد. رشد جریانباها میها و خود این گروهای از طریق این گروهکشور توسط رقبای منطقه
هایی مانند عربستان سعودی و قطر در راستای اهداف استراتژیک خویش در منطقه منجر به با حمایت دولت

های کنونی و کشتارهای خونین شیعیان سنی شده است که در بحران -یک منازعه مذهبی در قالب تقابل شیعه
(. در واقع رهبران 05: 0898عینیت یافته است )ستوده و خزائی،  های تکفیری در سوریه و عراقبه دست گروه

ان تواند، قدرت شیعیعربستان سعودی و قطر باور دارند که روی کار آمدن یک رژیم سنی در سوریه و عراق می
 رای آنها را در مقابل ایران که دمنطقه را که به ایران نزدیک هستند محدود و در نتیجه وزن استراتژیک منطقه

های دهه گذشته از افزایش قابل توجهی در منطقه برخوردار شده است، افزایش دهد. در واقع برای دولت
های اخیر فرصتی در راستای خارج نمودن سوریه و عراق از صف متحدین ایران و در عربستان و قطر شورش

ران ازنه به نفع خود و به ضرر ایای آنها در شرق مدیترانه در راستای تغییر مونقطه مقابل افزایش نقش منطقه
از  تکفیری -های سلفیهای مادی از جریاناست. در همین راستا عربستان سعودی سعی در تقویت و حمایت

تواند یک جنگ مذهبی در منطقه به وجود آورد )ستوده و جمله داعش، النصره، و ... نموده که همین امر می
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هایی همچون جبهه النصره، احرار الشام و گروه توحید و جهاد گروه(. نسل سوم القاعده که 03: 0898خزائی، 
 آمریکایی، در پی -ها و شهروندان اروپاییسابق و داعش فعلی از نمایندگان آن هستند، به جای منافع غربی

شکست دادن و کشتار دشمنان نزدیک یعنی شیعیان هستند و به جای تکفیر و کافر و مشرک خواندن یهودیان 
ان طی گویند. به باور اینان، ایرانیها یعنی منحرفین از دین اسالم سخن میحیان، از اولویت کشتار رافضیو مسی

پانصد سال اخیر به همت سلسله صفویه شیعه شده و تشیع را در کشورهای عراق، لبنان و سوریه گسترش 
 «نبرد کبیر»یا « ام المعارک»سپس اند. از این رو الزم است بازوهای متحرک ایران در منطقه قطع شود و داده

خواهد مناطق نفوذ ایران در سه کشور (. داعش می04ب:  0898علیه مملکت صفویان آغاز گردد )نصری، 
سوریه، عراق و لبنان را تار و مار کند تا توان تحرک تهران در منطقه محدود و محدودتر شود و زمینه برای 

ها علیه ایرانیان شیعه )صفویان رافضی( مهیا گردد )نصری، مادر جنگالمعارک یا به اصطالح رسانه داعش، ام
 (.20ب:  0898

ای ایران، برای دست یافتن به جایگاه محوری در منطقه خاورمیانه از طرف دیگر ترکیه دیگر رقیب منطقه
تیجه رسیده ن ای قدرتمندی چون ایران و عربستان بپردازد. ترکیه به اینناگزیر باید به تضعیف رقبای منطقه

 -ای جز داشتن یک بازوی نظامیای دنبال کند، چارهاست برای اینکه بتواند اهداف خود را در سطح منطقه
توان در این راستا تحلیل نمود. در بین سیاسی در سطح فراملی ندارد. در واقع، ارتباط ترکیه با داعش را می

ستند، داعش و گروه النصره نقش برتر را دارند. های معارض حکومت سوریه که مورد حمایت ترکیه هگروه
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 

توانند اهداف آنکارا را محقق کنند. در مقابل، داعش با توجه به برخورداری از یه، نمیدر تحوالت سور
تواند اهداف ترکیه را ای که دارد، میتکفیری اسالم سنی و قدرت نظامی قابل مالحظه -ایدئولوژی سلفی

یعه نظم سیاسی ش برآورده سازد. به عبارت دیگر دولتمردان ترکیه با حمایت از داعش، در پی ناکارآمد سازی
مذهبی هستند. در واقع،  -های قومیمحور در سوریه، عراق و لبنان و تقسیم قدرت بین بازیگران و اقلیت

سنی در مقابل آنچه هالل شیعی به رهبری جمهوری  -گرای ترکیه درصدد ایجاد هالل اخوانیحکومت اسالم
شرایط برای به قدرت رسیدن دوستان ترکیه در شود، است. در این راستا، بایستی اسالمی ایران خوانده می

یری را تکف -های تروریستیکشورهای منطقه فراهم شود. ترکیه برای تحقق این رویای خود، حمایت از گروه
به منظور سرنگونی دولت شیعی عراق و دولت علوی سوریه در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده 

ر حال باز شدن بین باورهای شیعه و سنی یکی از مهمترین عوامل (. شکاف د22-20: 0898است )موسوی، 
 .(Abdo, 2013: 5)باشد و هیچ نشانی از پایان آن نیست ثباتی خاورمیانه میدر بی
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های روهای با حمایت از این گعالوه به چالش کشیدن قدرت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه توسط رقبای منطقه
تواند نه تنها برای قلمرو ژئوپلیتیکی ایران در مناطق ها میرو خود این گروهتکفیری، استراتژی گسترش قلم

 ژئوپلیتیکی مختلف جهان اسالم، بلکه همچنین برای قلمرو ایران در مقیاس ملی هم چالش برانگیز باشد.
ای را در قالب جریان سلفی تکفیری متحد کند تواند موج گستردهاستراتژی گسترش قلمرو داعش می

(. مهمترین هدف داعش برای نفوذ به لبنان، ضربه زدن به حزب اهلل لبنان و تضعیف قدرت 40: 0894سوی، )مو
جزیره ( به طور مشخص، کشورهای خاورمیانه، شبه02: 0894ای جمهوری اسالمی ایران است )موسوی، منطقه

ز و نیز برخی کشورهای غربی ا قاره هند، شمال آفریقا، آفریقای مرکزی، آسیای میانه و قفقازعربستان، شبه
 مهمترین مناطقی هستند که در استراتژی گسترش قلمرو مورد توجه داعش قرار گرفته است. 

حور گیرد و مای را منتشر کرده که تمامی جهان را در بر میای داعش، نقشه اولیهبخش تبلیغاتی و رسانه
کویت، اردن، و لبنان تا فلسطین را شامل  آغازش نیز عراق و سوریه است. سپس، همسایگان نزدیک یعنی

والیت خود در کشورهای مختلف را اعالم نموده که کشورهای عربستان، یمن،  24شود. اخیراً داعش اسامی می
های فوق در سوریه و عراق بوده و بقیه در یمن، والیت از والیت 06شود. لیبی، مصر و الجزایر را نیز شامل می

: 0894برقه، فزان، طرابلس )لیبی(، بالد الحرمین )عربستان( و خراسان است )موسوی،  الجزایر، سینا )مصر(
گردد برخی از این ایاالت، همچون خراسان، در داخل ایران و برخی مثل سوریه (. همانطور که مالحظه می40

 عراق یمن لبنان و ... جز قلمرو نفوذ ژئوپلیتیک ایران هستند.
 ایمن الظواهری : نقشه خالفت رویایی2شکل 

 
(Jones, 2016: 16) 

ه چالش باشد بچالش ژئوپلیتیکی فراروی ایران که ناشی از رشد و گسترش این جریانات تکفیری می
های ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد اتحاد و یکپارچگی در میان کشیدن و مسدود نمودن ایده

. جمهوری ایران در طول حیات خود مدام تالش باشدمین کشور گرایی مورد نظر ایمسلمان در لوای اسالم
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لقرای جهان اداشته است تا با شکل دادن و تقویت نمودن مسائلی از قبیل تقریب مذاهب و حتی شکل گیری ام
اسالم زمینه نزدیکی کشورهای جهان اسالم را تقریباً با محوریت خود فراهم آورد و بدین طریق حتی مانع 

ای و غربی در دنیای اسالم و به ویژه در منطقه خاورمیانه گردد. اما ایدئولوژی های فرامنطقهقدرت گسترش نفوذ
گرایی مد نظر جمهوری ای آنها باعث ناکارآمدی ایده اسالمهای تکفیری و حامیان منطقهو ایده و عملکرد گروه

 گردد.می ایراناسالمی 
آستانه تحول اساسی هستند که در این تحول نیروهای کشورهای خاورمیانه و به ویژه جهان عرب در 

کوشند از اسالم به عنوان ایدئولوژی دموکراسی خواه در یک سو و نیروهای افراطی نظیر داعش که می
سوءاستفاده کنند در سوی دیگر قرار دارند و این نیروها وضعیت موجود و نیروهای طرفدار حافظ وضع موجود 

: 0898واقع عرصه سیاسی کشورهای منطقه عرصه رویارویی این نیروهاست )خلیلی،  طلبند. دررا به چالش می
ز تکفیری ا -های سلفیهای مادی از جریان(. در همین راستا عربستان سعودی سعی در تقویت و حمایت05

نتیجه تواند یک جنگ مذهبی در منطقه به وجود آورد و در جمله داعش، النصره، و ... نموده که همین امر می
های مختلف در اسالم گرایی در جهان را با یک چالش اساسی مواجه نماید. به عبارتی، درگیری میان گروه

رایی گجهان اسالم و منطقه که متاثر از تحریک عربستان سعودی و قطر است، تا حدود زیادی به رشد اسالم
بتوانند به یک اتحاد منسجم در راستای گرا های اسالمضربه خواهد زد. زیرا در نهایت به جای اینکه گروه

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 

 (.03: 0898ل خواهد شد )ستوده و خزائی، های مذهبی خود به چالش تبدیمنازعه
ضعیف ای ایران عبارتند از: تهای گسترش جریانات تکفیری برای امنیت منطقهبه طور کلی مهمترین چالش

محور مقاومت، برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه، تضعیف جایگاه و نفوذ ایران در منطقه، 
ای و مذهبی، باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه های فرقهتنش گیری منازعات گفتمانی و تشدیدشکل

 گرایی.های ژئوپلیتیکی از قبیل اسالم: ( و تضعیف و شکست ایده0894)مرادی و شهرام نیا، 
وژی های اسالمی در مقابل ایدئولدادن به ایدئولوژی شکلایدئولوژیک: از دیگر تاثیرات جریانات تکفیری 

 باشد. شیعه میجمهوری اسالمی و 
هاست. منظور از این یکی از مفاهیمی که تندروهای سلفی و وهابیان بدان اهتمام دارند، مفهوم رافضی

ن اند. شیعیان به پیرواخارج شده و دین اسالم را منحرف کرده دینمفهوم، شیعیانی است که به عقیده آنان از 
ها اختالف دارند. هرچند اصل د)ص( با سنیشوند که برسر خالفت بعد از حضرت محمعلی)ع( گفته می

 رسد که ریشه اساسی اختالف میانسنی بر سر جانشینی حضرت محمد)ص( است، به نظر می -اختالف شیعه
گردد. هرچند شیعیان عراق، عرب و شیعیان ایران، فارس القاعده یا وهابیان با شیعیان به هویت شیعیان بر می
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ر عراق، یعنی نسل الزرقاوی، شیعیان را با هویتی ایرانی، فارسی و مجوسی اند، نسل دوم القاعده دو ترک
 کنند.خطاب می

ردد؛ اما گبراین اساس اختالف آنان با شیعیان به جز عنصر مذهبی به عنصر هویتی فارس و عرب بر می
ند. اها سنی بودهفارسهای نخستین هجری، شیعیان دوازده امامی عرب و باید این نکته را یادآور شد که در قرن

ا هاند. ابن خلدون با ستایشی از فارسها و بیشتر آنها از اهل سنت بودهقدر مسلم تاریخی این است که فارس
های متأخر ایرانیان به مذهب اند؛ البته در قرنشود که رهبران اهل سنت، همگی ایرانیدر مقدمه خود یادآور می

رتیب عنصر پان عربیسم، که در نسل دوم القاعده در عراق ریشه دارد در اند؛ بدین تدوازده امامی گرویده
 گفتمانی ضد ایرانی و شیعی گسترش پیداکرده است.

شود وهابیان و القاعده به خطا بروند، این است که به عقیده آنها منابع دوازده امامی )شیعه( آنچه سبب می
ی نیست ا. میان اهل سنت و شیعه اختالف اساسی و ریشهگردد. ..به تفکر زرتشتی، یهودیت یا مسیحیت بر می

امند. نو این تفکر اسالم سیاسی نوسلفی، برگرفته از ریشه گفتمان وهابیت است که شیعیان را رافضی می
گردد یگرایی و ناسیونالیسم عرب بر مگرایی آنها و عنصر عربزیربنای این تفکر به شناخت تک بعدی و افراط

 (255-259: 0892)ابراهیمی،
ترین تهدید از جانب آنها زیر سوال بردن ایده های تکفیری، مهمترین و خطرناکبا توجه به فعالیت گروه

های سلفی با توجه به موضع گیری -های مختلف تکفیریحاکمیت مذهب رقیب خود، یعنی تشیع، است. گروه
 باشد.ول آنها نمیحاکمیت از منظر فقه تشیع مورد قب تعریفاند که خود نشان داده

مسلمین  دارد: اینکه امامجامعه دیوبندی پاکستان در نشریه الفاوقیه، ارگان دارالعلوم فروقیه کراچی، بیان می
تواند کافر باشد. واجب رافضی باشد، نه جایز است و نه سزاوا و نه صحیح؛ زیرا امام جماعت مسلمین نمی

اند، رارند، علیه حکومت رافضی که بر اهل سنت ایران حکم میاست مسلمانان اگر استطاعت جهاد و مبارزه د
 (.80: 0892قیام کنند )جهانی، 

را خبر  2«بازگشت خالفت»یک تیتر بر روی جلد دارد که  0دابقاولین شماره نشریه رسمی داعش با نام 
دولت اسالمی در عراق (. در این شماره از بازگشت خلیفه و در خالل آن از تدابیر 48: 0898دهد )نصری، می

را بر « طوفان»(. طرح حک شده بر شماره دوم دابق تیتر بزرگ 46: 0898و شام سخن رفته است )نصری، 
پیشانی خود دارد. در این تصویر، خالفت حکم کشتی نوح را دارد که هر کس با او بیعت نکند اسیر طوفان 

ست، سوار شدن بر کشتی نوح است که اکنون خواهد شد و یگانه راه نجات از طوفانی که در شرف وقوع ا
کوشد مخاطب خود را قانع کند که دولت (. دابق می45: 0898ابوبکر البغدادی نماد عینی آن است )نصری، 

تروریستی نیست، بلکه ظهور دوباره دستگاه خالفت است که پشتوانه  -اسالمی مستقر در الرقه، سازمانی نظامی

                                                           
1 - Dabiq 
2 - Return of Khalifah 
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، «دا»کند که هدف از برپایی دولت اسالمی یا (. داعش این گونه تبلیغ می49: 0898استوار دینی دارد )نصری، 
 مسلمانان است« کرامت»و « عزت»های سوریه و عراق و تالش برای گسترش آن، بازیابی و احیای در سرزمین

عه ر جامهای کافکه توسط اشغالگران صلیبی و متحدین صهیونیست و رافض )شیعی( آنها و همچنین حکومت
ش شده و جامعه اسالمی به جای تکریم، از سوی جامعه جهانی وجاهلی قرن بیست و یکم، لگدکوب و مخد

های خود، ارتش عراق ها و اعالمیه(. داعش نیز در بیانیه02الف:  0898گیرد )پورسعید، مورد تحقیر قرار می
رتمندی دارد که با اتکا به مذهب نامد. ارتش صفوی در ادبیات داعش، اشاره به ارتش قدرا ارتش صفوی می

م در ایران بنیاد نهاد و به مقابله با حکومت عثمانی  06شیعه، سلسله صفوی را به دست شاه اسماعیل در قرن 
 (.6: 0898پرداخت و به تصمیم شاه اسماعیل، مذهب ایران از تسنن به تشیع تغییر یافت )پورسعید، ب 

 
 نتیجه گیری -2

هایی بوده که با شدت و ضعف در سراسر جهان در طی تاریخ گرایی همواره از پدیدهگرایی و مذهبفرقه 
بی، گرایی ها و جنگ های مذهوجود داشته است و بر فضای سیاسی تاثیرگذار بوده است. از مهمترین این فرقه

ر جریانات های صلیبی و ... اشاره نمود. ظهوقاره اروپا در گذشته و جنگ درتوان به جنگ های مذهبی می
هایی می باشد که فضای سیاسی جهان و بخصوص دنیای اسالم و منطقه خاورمیانه را تحت تکفیری از پدیده

تاثیر قرار داده است و این منطقه را وارد یک دوره بی ثباتی سیاسی نموده است که پیامدهای آن برای کشورهای 
 چندان خوشایند و قابل پیش بینی نیست. منطقه

باشد که پذیرای تاثیرات فراوانی از این می ایران از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه میجمهوری اسال
و امنیت ملی آن می تواند تحت الشعاع این گروه ها قرار گیرد. هر چند تبعات و  باشدجریانات تکفیری می 

ی ظهور به طور کلد. نموپیامدها به روشنی قابل ذکر نمی باشند و نمی توان به قطعیت در این زمینه صحبت 
تواند امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را از ابعاد مختلف، به خصوص از بعد سیاسی هم این جریانات می

های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی، تحت تاثیر قرار در سطح داخلی و هم در سطح فراملی،  به خصوص از جنبه
 دهد.

های وابسته داخل کشور، زمینه ساز ظهور فعالیت گروه در سطح ملی، ظهور این جریانات و رخنه آنها در
باشد. عالوه بر تالش برای تاثیرگذاری بر به آنها در نواحی مرزی کشور و بخصوص در نواحی سنی نشین می

که  نظامی -های سیاسیها و تفکرات مذهبی و سیاسی مردم در این نواحی، اقدام به انجام فعالیتروی اندیشه
شوند و از حمله و کشتار مردم بی گناه تا هدف قرار دادن های تروریستی شناخته میفعالیتتحت عنوان 

ا ههای این گروهگیرد، از جمله فعالیتهای سیاسی را در بر مینیروهای نظامی و انتظامی و حتی شخصیت
گردند. عمده هدف باشند که از این طریق باعث به خطر افتادن امنیت و شیوع ناامنی در این مناطق میمی
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ها، تالش برای کاهش مشروعیت سیاسی ج.ا ایران و به چالش گروهایی از قبیل جنداهلل از طریق این فعالیت
 باشند.های آن میکشیدن ایده

کی تکفیری امنیت سیاسی ایران از جنبه ژئوپلیتی -همانطور که گفته شد، در سطح فراملی جریانات سلفی
سی ها به عنوان یک بازیگر سیاثیر قرار می دهند. در عرصه ژئوپلیتیک، این گروهو ایدئولوژیکی را تحت تا

 ای و فرامنطقه ایاند که ابزار سیاسی دست رقبای منطقهخاورمیانه شده منطقههای سیاسی جدید وارد بازی
ین طریق ه و از اجمهوری اسالمی ایران از قبیل عربستان سعودی و قطر، ترکیه، ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت

سعی دارند تا حوزه نفوذ ایران را کاهش داده و بازوهای نفوذ آن در منطقه را قطع نمایند. هدف مشترک این 
 باشد. مقاومت و محدود نمودن نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه می محورها و رقبا درهم شکستن گروه

یده خالفت، ایدئولوژی سیاسی ایران را به چالش از منظر ایدئولوژیکی، این جریانات با مطرح نمودن و ا
افضی، تکفیری با ر -باشند. جریانات سلفیبردن مشروعیت آن می سوالفرا خوانده و از این طریق درصدد زیر 

مجوسی، سپاه صفوی و متحد صهیونیست و ... خواندن شیعیان، سعی دارند نه تنها هویت، بلکه نظام سیاسی 
 ببرند.آنها را هم  زیر سوال 
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 کشمیرای هند و آمریکا و تاثیر آن بر بحران های هستههمکاری

 
 الملل دانشگاه گیالن، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین5نیلوفر باقرنیا

 
  چکیده

 ینا متحده ایاالت. کرد تعریف طلبانهنظرتجدید اهداف راستای در را خود خارجی سیاست هند سرد، جنگ بعد از
 و خود یرقبا به هند پیوستن از ممانعت و چین گسترش از جلوگیری برای و پذیرفته خود شریک عنوان به را کشور
 شانن واکنش آن به آمریکا هند، ایهسته هایآزمایش آغاز از بعد. است کرده استقبال هند تمایل از تروریسم از مبارزه

 کشور دو هایهمکاری تروریستی، حمالت و سپتامبر00 تحوالت و پسر بوش جرج آمدن با خصوصبه و بعدها اما داد
 توجه با. شد امضا کشور دو میان ایهسته انرژی زمینه در همکاری نامهموافقت 2550 ژوئیه 03 تاریخ در و گرفت شدت

 این قدرت شافزای در ایگسترده تاثیر آمریکا، و هند ایهسته همکاری کشمیر، مسئله سر بر پاکستان و هند اختالفات به
 آمریکا و نده ایهسته همکاری که است این مقاله اصلی سوال اساس براین. باشد داشته تواندمی پاکستان قبال در کشور

 قدرت کندیم تالش  هند کشمیر، بحران کنونی وضعیت به باتوجه باشد؟ داشته تواندمی کشمیر بحران بر تاثیری چه
 درقبال نده اقدام به نسبت بیشتری بخشیمشروعیت توان، قدرت افزایش این و دهد افزایش آمریکا با رابطه با را خود

 تئوری ند،ه قدرت افزایش به توجه با نویسنده نظر از. داد خواهد است، گرفته صورت کشور این توسط که کشمیر الحاق
 از فرضیه تاثبا و تایید برای نگارنده. باشد نظر مورد پژوهش بررسی برای مناسبی نظریه تواندمی تهاجمی گراییواقع

 باشد.  می تحلیلی توصیفی آن انجام شیوه و کرده استفاده اینترنتی و ایکتابخانه روش

 
 ای، بحران کشمیرگرایی تهاجمی، همکاری هسته: هند، آمریکا، واقعواژگان کلیدی

 
  مقدمه-5

قاره هند خارج شد و کشور هند و پاکستان به استقالل رسیدند، که امپراتوری بریتانیا از منطقه شبههنگامی
وضعیت اداره چندین منطقه در این سرزمین نامشخص باقی ماند که یکی از آنها کشمیر است و همین امر 

ادامه دارد. پاکستان کشمیر را باعث شد که این منطقه دستخوش بحران شدیدی شود که تا به امروز همچنان 
داند و هند نیز بدان دلیل که مهاراجه وقت بدان علت که بخش اعظم آن مسلمان هستند متعلق به خود می
ناپذیر بودن این سرزمین از خاک هند است. کشمیر الحاق قلمرو خود را به خاک هند اعالم کرد مدعی جدایی

امات مختلف مشروعیت خود را نسبت به الحاق کشمیر افزایش هند در این راستا در تالش است که با اقد

                                                           
1. Email: Baghernian@yahoo.com 
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 این 0995 دهه ای و دیگری برقراری رابطه با آمریکا است. ازدهد. یکی از این موارد دستیابی به انرژی هسته
 ردس جنگ پایان از پس. است شده تقویت گذشته دهه در و شده ظاهر هند بیرونی سیاست در گیریجهت

 از روینبالهد و پیوسته متحده ایاالت به بلکه است نپیوسته هادولت دیگر به متحده ایاالت علیه تنها نه هند
 شراکت دوار را هند که است نموده سعی گذشته دهه ابتدای از نیز متحده ایاالت. است گرفته پیش در را آمریکا

 گرفته یشپ در هند به نسبت را مشارکت استراتژی و نگریسته هند به شریک یک عنوان به و کند خویش با
نامه همکاری در ای هند مخالفت کرد اما بعدها دو کشور موافقتهای هستهدر ابتدا آمریکا با آزمایش .است

ترین گام در گسترش و تعمیق ای را امضا کردند که امضای این قرارداد از نظر بسیاری مهمزمینه انرژی هسته
 هایآید که همکاریتوجه به مطالب مطرح شده این سوال پیش میروابط دو کشور شناخته شده است. با 

 بحران کنونی وضعیت به تواند داشته باشد؟ باتوجهای هند و آمریکا چه تاثیری در بحران کشمیر میهسته
 توان، قدرت افزایش این و دهد افزایش آمریکا با رابطه با را خود قدرت کندمی تالش  هند کشمیر،

 است، رفتهگ صورت کشور این توسط که کشمیر الحاق درقبال هند اقدام به نسبت بیشتری بخشیمشروعیت
هایی ترین بحرانپرداختن به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بحران کشمیر یکی از طوالنی . داد خواهد

 اب نویسنده نظر از است که هنوز هم ادامه دارد و هر لحظه امکان وقوع جنگی بین هند و پاکستان وجود دارد.
 نظر مورد پژوهش بررسی برای مناسبی نظریه تواندمی تهاجمی گراییواقع تئوری هند، قدرت افزایش به توجه
 توصیفی آن انجام هشیو و کرده استفاده اینترنتی و ایکتابخانه روش از فرضیه اثبات و تایید برای نگارنده. باشد

 باشد.    می تحلیلی
 چهارچوب نظری-4

های رئالیسم براساس تحلیل جان میرشایمر چهارچوب این نوشتار، نظریه رئالیسم تهاجمی در میان نظریه
گرایان های تهاجمی عبارت است از: واقعترین اصول رئالیستباشدکه مهمپرداز این رویکرد میترین نظریهمهم

قدرت یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر کند ها را وادار میکنند که آنارشی دولتتهاجمی چنین استدالل می
ن کوشند با به حداکثر رساندها میالملل هرگز قطعی نیست و دولتبرسانند. امنیت و بقا در درون نظام بین

ی نامحدود گرایها همواره درگیر توسعهقدرت و نفوذ خود امنیت خویش را به حداکثر برسانند. البته اکثر دولت
رایی گنمایند. از دید واقعهای آن باشد، به آن مبادرت میمنافع این امر بیش از هزینهنیستند و در مواردی که 

المللی حائز اهمیت زیادی است. این آنارشی عموما وضعیتی هابزی است که در آن امنیت تهاجمی، آنارشی بین
ن نائل شوند. در ای کوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آنها میامری کمیاب است و دولت

اند به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکن است به تعارض با های خردورزی که به دنبال امینتجهان دولت
ر اهمیت است زیرا فرض بهای داخلی میان کشورها نسبتا بیشود. از این منظر تفاوتدیگران منجر شود و می

هایی که در وضعیت شود که دولتوی است که باعث میقدر قالملل آناین است که فشارهای نظام بین
توان رفتار یها مها و محیط بیرونی دولتاند رفتار مشابهی داشته باشند. بنابراین با بررسی توانمندیمشابهی
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(. دست یافتن به همکاری و شروع آن گاهی دشوار و تداوم آن همواره 084: 0898آنها را فهمید)مشیرزاده،
شود: مالحظات مربوط به منافع و دستاوردهای نسبی آن و است. دو عامل مانع همکاری میسخت و دشوار 

های بزرگ به همکاری با کاری. میرشایمر بر این باور است که هنگامی که قدرتنگرانی از تقلب و فریب
های وی قدرتس کنند. احتمال فریب خوردن نیز همواره ازاندیشند بیشتر بر منافع نسبی تاکید مییکدیگر می

ای که گونهها خصوصا در حوزه نظامی به علت خطر ویژه نقض پیمان وجود دارد. بهنامهبزرگ درموافقت
تواند باعث تغییراتی در موازنه قوا شود و وضعیت همکاری را با دشواری مواجه سازد. از نظر میرشایمر می

 باشند: ها نسبت به هم هراس داشتهشود که دولتسه عامل باعث می
 ها قرار گیرد و آنها را در برابر یکدیگر حمایت کند،               فقدان اقتدار مرکزی که باالسر دولت

 ها اغلب دارای توانایی و ظرفیت  نظامی و تهاجمی هستند، این واقعیت که دولت
 توانند از نیات هم آگاه شوند.ها هرگز نمیاین واقعیت که دولت

ساز تنها پوشش رفتارهای تهاجمی های امنیتسخن گفتن از مباحثی چون صلح دموکراتیک و همکاری
در این وضعیت اگر غیرممکن نباشد در سطح آنارشی مشکل است. متحدین  همکاریهای بزرگ است. قدرت

ر شرایط دوقتی با دشمن مشترکی روبرو شوند که بقایشان را تهدید کند، همکاری براساس تهدید مشترک 
  (.063 :0898طباطبایی و حضرتی،)خاص شکل خواهد گرفت

های طرفدار حفظ وضع موجود به ندرت در سیاست جهانی رئالیسم تهاجمی بر این باور است که قدرت
هایی برای کند تا به دنبال فرصتها ایجاد میالملل انگیزه قدرتمندی برای دولتشوند، زیرا نظام بینیافت می

 هایی که سود بر هزینه غالب است استفادهالملل به ضرر رقبای خود باشند و از موقعیتقدرت بینحصول به 
المقدور امنیت مطلق هستند و بدین منظور نخست در پی . آنها بیش از هرچیز به دنبال امنیت و حتیکنند

: 0898یی و حضرتی،ای و سپس در صورت امکان هژمونی جهانی هستند)طباطبایافتن به هژمونی منطقهدست
ن گیری روابط هند و آمریکا را اینگونه تبییتوان شکلگرایی تهاجمی می(. با توجه به مفروضات واقع055-063

روی ای از تهدیدات مشترک پیشکرد که افزایش قدرت چین، تروریسم و بحران کشمیر این دو کشور مجموعه
(. بنابراین طبق این رویکرد 2: 0890نژاد،ابوالفتحیه است)خود میبینند و این عوامل باعث نزدیکی دو کشور شد

 دهد تا از این طریق قدرتهند به دلیل احساس تهدید از طرف پاکستان، روابط خود را با آمریکا گسترش می
و مشروعیت خود را در کشمیر افزایش داده و هر لحظه امکان بروز جنگی تازه وجود داشته و این امر باعث 

 .شودمی ثباتی در این منطقهه بحران کشمیر و تداوم بیدامن زدن ب
 پیشینه بحران کشمیر:-9

های جنوبی آسیا و در شمال شبه قاره هند کیلومتر مربع در قسمت 222286سرزمین کشمیر به وسعت 
مرز قرار دارد که از شمال و شرق با چین، از شمال غربی با افغانستان، از غرب با پاکستان و از جنوب با هند هم

 جامو و کشمیر که در قلمرو هندشود شامل سه قسمت است: یکی ایاالت است. سرزمینی که کشمیر نامیده می
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ن مظفرآباد آ مرکزقرار دارد و مرکز آن شهر سرینگر است دیگری کشمیر آزاد که در قلمرو پاکستان قرار داشته و 
کیلومتر قرار دارد که پس از  0830بس یا کنترل به طول است) حدفاصل بین کشمیر هند و پاکستان خط آتش

میالدی توسط سازمان ملل تعیین شد( و منطقه شمالی که در اختیار  0950سومین جنگ هند و پاکستان در سال 
 (.253: 0895چین است)شفیعی و اسکندری،

ح المللی قابل تقسیم هستند. در سطای و بینبازیگران دخیل در بحران کشمیر در سه سطح داخلی، منطقه
آمدن کشور جدیدی به نام کشمیر است. وجودبخش جامو و کشمیر قرار دارد که خواهان بهآزادی جبههداخلی 

در سطح منطقه دو بازیگر اصلی یعنی هندوستان و پاکستان قرار دارند که هردو خواهان الحاق کشمیر و پیوستن 
 الملل نیز بازیگران مختلفی وجود دارد :آن به کشور خودشان هستند. در سطح بین

استقالل این سرزمین است. این جبهه برای  این جبهه خواهان بخش جامو و کشمیر:جبهه آزادیالف( 
 کند:های زیر را مطرح میادعای خود استدالل

کشمیر از ابتدا سرزمین مستقلی بوده و با آنکه در گذشته بخشی از سرزمین شبه قاره هند  جبههاز دید این 
ای قرار داشته است.بوده، اما تحت حاکمیت جداگانه

ای هستند که با ساکنان هستند اما دارای هویت فرهنگی و تاریخی جداگانهمردم کشمیر با آنکه مسلمان 
(.205: 0895اسکندری، ،شفیعی)اندپاکستان متفاوت

ای که بین دولت هند و مردم کشمیر وجود دارد تداوم سلطه هند بر کشمیر باتوجه به اختالفات دیرینه
تان به ای برای هندوسهای ویژهپاکستان نیز حساسیتتقریبا غیرممکن است. از سوی دیگر الحاق کشمیر به 
نو نسبت به این موضوع خواهد شد. بنابراین به سود دنبال خواهد داشت که مانع از انعطاف و رضایت دهلی

هردوکشور است که به استقالل کشمیر رای دهند.

 کندری،اس شفیعی،) ند.تر هستهای بزرگ نیز به کشمیر مستقل راغبویژه قدرتالملل بهجامعه بین-4
 (.Sehgal, 2011:191اند)درصد خواهان کشمیر مستقل بوده 2/60تقریبا  2500طبق آمار سال  (.205: 0895

السلطنه وقت م، لرد مونت باتن نائب0945ب( هندوستان: از همان اوان استقالل هندوستان در سال 
ا براین استوار بود که کشمیر در چهارچوب هند هبااهمیت تلقی کرد و همه تالش ایمنطقههندوستان کشمیر 

 (.205: 0895 اسکندری، شفیعی،)  باقی بماند.
به همان میزانی که کشمیر برای هندوستان حائز اهمیت است برای پاکستان نیز بسیار مهم ج( پاکستان: 

(. پاکستان در این مسیر هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 205: 0895شود) شفیعی، اسکندری، شمرده می
 (.Burki, 2007: 25بسیاری را متحمل شده است) 

یتانیا از شبه قاره، هند و پاکستان یک کشور را تشکیل زمان خروج بر یعنیم.   0945تا پیش از سال 
دادند اما از ان سال به بعد هند و پاکستان از هم جدا شدند و تاکنون این دو کشور همچنان به عنوان دشمنان می

لگوی های ژئوپلیتیک مسلط در جنوب آسیا هستند. اشک هند وپاکستان واقعیتاند. بیاصلی یکدیگر باقی مانده
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بط ژئوپلیتیک در این منطقه به بخش سیاسی و نظامی ناشی از کشمکش هند و پاکستان است که حاصل روا
های امنیتی فراوانی را برای جنوب آسیا های متعددی بین دو کشور بوده و همچنان نگرانیاین رویارویی جنگ

ست. این بین هند و پاکستان ا ترین مسئله مورد اختالفترین و اصلیبه بار آورده است. بحران کشمیر تاریخی
ه، فساد و یافت، خشونت سازمانتروریسمهای مذهبی،  قومی، تفاوت -بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی

ترس فراگیری است که از بدو استقالل پاکستان از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر شده است. کشمیر 
ر در ای تنش میان دو کشوگاه به بهانهوبیدو کشور بوده و گاه از دیرباز صحنه درگیری، مخاصمه و جنگ بین

م. بر  0950و دسامبر  0960، آوریل 0945این منطقه افزایش یافته است. وقوع سه رویارویی نظامی در اکتبر 
(.  0-6: 0894دهنده اهمیت منازعه کشمیر  نزد دو کشور است)اطاعت و احمدی،سر کشمیر نشان

خط آتش "و پس از جنگ اول، با عنوان  0949هند و پاکستان، اولین بار در سال  خط مرزی دو کشور
، با تغییرات «خط کنترل»، بعد از درگیری دوم، خط مرزی جدید با عنوان 0952مشخص شد. در سال  "بس

ای بین دو کشور شکل گرفت. خط کنترل از منطقه« توافقنامه سیمال»اندکی نسبت به مرزبندی اولیه و طی 
های مقطعی فراوانی گذرد و شرایط به شکلی است که ادعاهای مکرر و جدالمتر می 0555کوهستانی با ارتفاع 

 (.5-9: 0895) توحیدی، میان دو کشور در پی داشته است
اکنون اختالف عمده بین مسلمانان کشمیر، بین کسانی است که خواستار نزدیک شدن به پاکستان هستند هم

تار یک کشور مستقل هستند. پاکستان، کشمیر را بدان علت که بخش اعظم جمعیت آن و افرادی که خواس
داند و هند نیز بدان جهت که مهاراجه وقت کشمیر، الحاق قلمرو خود را به خاک خود می آنمسلمان است از 

 اینیروهی ناپذیر بودن این سرزمین از خاک هند است. به هر ترتیب آرایش نظامهند اعالم کرد، مدعی جدایی
دهد مسلح دو کشور در مرز کنترل منطقه و حمالت لفظی و جنگ سرد مقامات دو کشور به خوبی نشان می

که این بحران عمیق دیرپا و چندالیه، همچنان پویش و تاثیرگذاری خود را بر روابط هند و پاکستان حفظ کرده 
 (. 0-6: 0894است)اطاعت و احمدی،

 روابط هند و آمریکا:-2
ط هند و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برقرار شد. هند مستعمره بریتانیا بود و پس از پایان جنگ رواب

برای ترک هند نداشت. بریتانیا در شبه قاره هند درگیر مبارزات ضداستعماری  تمایلیجهانی دوم چرچیل 
یل و فشارهای روزولت بر چرچ ها شد. ایاالت متحده مایل بود که بریتانیا استقالل هند را شناسایی نمایدهندی

بخشی از دالیلی بود که بریتانیا را ناگزیر از ترک هند نمود. با این وجود هند و ایاالت متحده در عصر جنگ 
های بیگانه فاقد پیوندهای دوستانه و گسترده بودند. سرد روابط نزدیکی با هم نداشتند و به عنوان دموکراسی

یکا رو به بهبود گذاشته و دو دولت به شرکایی استراتژیک برای یکدیگر پس از جنگ سرد روابط هند و آمر
 (.083: 0894اند)سیمبر، بهرامی، زیبایی، تبدیل شده
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 0995هند پس از جنگ سرد به عنوان دولتی با اهداف تجدیدنظرطلبانه محدود ظاهر شده است. از دهه 
شته تقویت شده است. پس از پایان جنگ سرد گیری در سیاست بیرونی هند ظاهر شده و در دهه گذاین جهت

روی از ها نپیوسته است بلکه به ایاالت متحده پیوسته و دنبالههند نه تنها علیه ایاالت متحده به دیگر دولت
آمریکا را در پیش گرفته است. ایاالت متحده نیز از ابتدای دهه گذشته سعی نموده است که هند را وارد شراکت 

ه عنوان یک شریک به هند نگریسته و استراتژی مشارکت را نسبت به هند در پیش گرفته با خویش کند و ب
در  المللی شد. منطق استراتژیکی کهاست. فروپاشی شوروی در ابتدا موجب انزوای بیشتر هند در عرصه بین

وروی ی شاواخر دوره مائو در پی تنش چین با شوروی موجب نزدیکی آمریکا و چین شده بود در پی فروپاش
 پاسیفیک مطرح شد و بر محاسبات استراتژیک ایاالت -از بین رفت و چین به عنوان یک رقیب نوظهور در آسیا

رای شریک ای رغبت بیشتری بمتحده تاثیر گذاشت. ایاالت متحده برای ممانعت از پیوستن هند به رقبای منطقه
فته است. از طرفی برای مهار چین اهمیت گسترش ای و جهانی یاهای منطقهها و مسئولیتنمودن هند در مزیت

ا از جمله هند هبایست دیگر دولتپیوندهایش را با هند دریافته است. براساس منطق توازن قوای رئالیستی می
های و چین در مواجهه با ایاالت متحده به یکدیگر نزدیک شوند. ایاالت متحده با سهیم نمودن هند در مزیت

ها و ز انگیزه دهلی نو برای پیوستن به رقبای خود کاسته است. پس از جنگ سرد فرصتالمللی  انظم بین
به ریاست جمهوری آمریکا رسید  0998کلینتون که در های جدیدی  برای هند و آمریکا ایجاد شد. بیلچالش

رسید که متمایل به قدرت  0990نو و واشنگتن بود. از طرفی در هند ناراسیمها رائو در مایل به نزدیکی دهلی
به بهبوود رابطه با ایاالت متحده شده بود. ناراسیمها رائو برای خروج هند از بحران و رکود اقتصادی به 

ف داری را برطراصالحات اقتصادی مبادرت ورزید. این اصالحات موانع گسترش روابط هند با دنیای سرمایه
 (.040: 0894کرد)سیمبر و بهرامی و زیبایی،

آغاز قرن بیست و یکم شاهدآغاز فصل کامال جدیدی در روابط میان آمریکا و هند و شاهد  در هشت سال
ها قطع روابط و ای دو کشور هستیم.آمریکا سرانجام پس از سالهای هستهشراکت استراتژیک و همکاری

ن طریق عمال هند را پردازد و از ایای با این کشور مینامه هستهای با هند به انعقاد موافقتهای هستههمکاری
دهد که با آمریکا و دیگر دهد و به این کشور امکان میای مورد شناسایی قرار میبه عنوان یک دولت هسته

ها تحریم علیه هند  را هم از نامه که دهای غیرنظامی بپردازد. این موافقتای به همکاری هستههای هستهدولت
ش ای با افزایهسته نامهموافقتدر هند احزاب مختلف نگران هستند با دارد منتقدان فراوانی دارد. میان برمی

نامه به المللی هم منتقدند که این موافقتای به استقالل کشورشان وارد کند. منتقدان بیننفوذ آمریکا خدشه
خاص  نزند و با مستثنی کردن هند از قوانیتالشهای جهانی در راستای کنترل اشاعه فناوری هستهای لطمه می

شود. همچنین باتوجه به این ای میای در مسئله مشروعیت هستهباعث گشودن باب تازه ناظر بر معاهده 
 کنندهو  نه نیازی به پیوستن به مجامع نظارت را امضا کند نامه دیگر هند نه مجبور خواهد بود موافقت

ای نامه هستهکه شروط موافقتعالوه درحالیبهای خواهد داشت. کننده هستهالمللی همچون گروه تامینبین
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هم  ای ازاش را قبل از مبادرت به همکاری هستهای نظامی و غیرنظامیمستلزم آن است که هند نیروگاه هسته
ای با هند راه را برای تقویت نامه هستهجدا سازد. با این وجود مقامات دولت بوش معتقد بودند که موافقت

های آمریکایی به وجود های مهمی را برای شرکتآمریکا با هند باز خواهد کرد، فرصت روابط استراتژیک
ناپذیر هند به انرژی کمک خواهد کرد و باالخره هند را به سوی جریان خواهد آورد، به برآوردن نیازهای سیری

رده است و شاید ای سوق خواهد داد. دولت هند این بحث را هم تکرار کهای هستهجهانی منع گسترش سالح
ای همچنین به نفوذ هند در جامعه جهانی نامه هستهتر از آن این استدالل دولت هند باشد که موافقتمهم

 (.8: 0839بخشد)ماندنی، مشروعیت می
درنگ به ائتالف مبارزه با تروریسم بوش پیوست و همکاری هند بی 2550سپتامبر 00پس از وقوع حمالت 

دو کشور برای انتقال  2552بالشرط خود با وی در زمینه مبارزه با تروریسم را رسما اعالم کرد. در نوامبر 
رج شدن برخی از نهادهای هندی ای و فضایی و خاهای هستههای پیچیده نظامی و غیرنظامی، همکاریفناوری

 قتوافمثل سازمان تحقیقات فضایی هند و نهادهای وابسته به آن از فهرست نهادهای مورد تحریم آمریکا 
اولین قرارداد تسلیحاتی خود که به موجب آن آمریکا متعهد  2552کردند. عالوه براین دو کشور در در آوریل 

شد امضا کردند. همچنین حجم مبادالت تجاری دو کشور از سال یهای نظامی هند مبه مدرنیزه کردن سیستم
به بعد دو برابر شد و هند در سال به مقام شانزدهمین شریک تجاری این کشور ارتقا یافت)واعظی،  2550

 (.045-040: 0894مشیرزاده، 
ت امی که توسط دولای غیرنظکاری در توافق هستهدر دوره اخیر هم باراک اوباما با وجود احتیاط و محافظه

های کنترل صادراتی بندیبنا شد، منطق این توافق را با حمایت عضویت هند در گروه 2550بوش در سال 
المللی مختلف حمایت کرده است. او همچنین با عضویت دائم دهلی نو در شورای امنیت سازمان ملل بین

 (.Sunjoy, C.Raja, 2013: 2حمایت کرد)
 و آمریکا: های روابط هندفرصت-2

 های استراتژیک:الف( فرصت
ط طور موثری از رواباند. این روابط بهروابط گسترده مثبتی را در پیش گرفته آمریکادو کشور هند و 

ور های مختلفی را برای دوو کشوجود آمد که فرصتاشان متفاوت است. این تغییر بعد از جنگ سرد بهدیرینه
ای هند در مرکز تحقیقات اتمی بابا در برنامه هسته kapur, ganguly, 2007: 642)فراهم آورده است) 

: 0895ترومبای آغاز شد. این مرکز براساس طرح آمریکایی اتم برای صلح شکل گرفت)سجادپور، کریمی،
 الملل طی سخنانی(. روبرت جوزف معاون وزیرامورخارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین229

ای غیرنظامی از قرار معلوم بردی برای روابط های هستههمکاری "ته روابط خارجی سنا اظهار داشت: در کمی
ی . از نظر تاریخ"ای خواهد بودهای هستهخارجی ما، بردی برای امنیت انرژی و بردی برای منع گسترش سالح

راه بسط و توسعه اعتماد الزم  ای غیرنظامی و وجود تنش در این مسئله مانعی بر سرهای هستهنبود همکاری
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برای روابط نزدیک استراتژیک است. این موضوع بخصوص درمورد آمریکا و هند مصداق داشته است. البته 
های تیرگی ای در حال پشت سر نهادن این مسئله و حذف آخرین نشانهاین دو کشور از طریق معامله هسته

(. اما با این وجود آمریکا از روابط هند و روسیه و 023: 0839و ماندنی، شفیعیدر روابط متقابلشان هستند)
نو همچنان به سیستم تسلیحاتی مسکو تناقضات احتمالی تجارت دفاعی آن به طور کامل آگاه است. دهلی

(. به همین دلیل ایاالت متحده Raj sedhain, 2014: 5اعتماد دارد که در دوره شوروی گمارده شده بود)
 کند.ند با احتیاط عمل میدر روابط خود با ه
 های امنیتی:ب( همکاری

ترین تهدید علیه امنیت ملی خود قلمداد کرده و آن را سپتامبر، آمریکا تروریسم را به عنوان مهم 00پس از 
در  نگرد. همگی این تهدیداتالمللی و بنیادگرایی دینی میکشتارجمعی، تروریسم بین هایسالحاز سه زاویه 

های امنیت ملی دو کشور به شدت به قابل رویت هستند. این عوامل باعث شد تا اولویتهمسایگی هند 
ت به عنوان بخشی از راهبرد امنی "سازیدموکراتیک "یکدیگر نزدیک گردند. به عالوه این حادثه باعث شد تا 

ر دنیای در حال ترین دموکراسی جهان دملی آمریکا در منطقه تلقی شده و در این مسیر هند به عنوان بزرگ
توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این فضا هند با داشتن قریب به دویست میلیون مسلمان، 

گرایی دینی و شیوع تروریسم در میان جمعیت مسلمان خود را به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی افراط
یان کشمیری به تروریسم و مرتبط ساختن آن کرد. از سوی دیگر هند با متهم کردن شورشخود بزرگنمایی می

یشتر های نزدیکی ببا پاکستان و تروریسم القاعده موضع راهبردی خود را در قبال آنان تقویت نموده و زمینه
به ایاالت متحده را فراهم آورده است. بر این اساس یکی از عواملی که موجب نزدیکی هند و آمریکا شده 

گرا هشدار گرایی اسالمی است. هند همواره درمورد مخاطرات شبه نظامیان اسالماست تهدید ناشی از افراط
گرایان افراطی مسئول این نفر کشته شدند. اسالم 205گذاری در بمبئی هند در یک بمب 0998داده است. در 

شمیر مسئله کگرایان افراطی برای هند فراتر از گذاری شناخته شدند. این مسئله موردی از مخاطرات اسالمبمب
(. این تهدیدات یک نوع همگرایی منافع را بین دو کشور در آسیا به 040: 0894است)سیمبر، بهرامی، زیبایی،

های ویژه در منطقه جنوب آسیا رقم زده است. منافع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم زمینه همکاری
و  است که دربرگیرنده تبادل اطالعاتی، تقویت نویدبخشی را به طور تاکتیکی بین دو کشور به وجود آورده

ر سایبر های امنیتی با تمرکز بتوسعه برنامه های آموزشی ضدتروریستی، تبادل اطالعات پیرامون سایر همکاری
، اقدام های پیشرفتهمند مراقبت مرزی شامل فروش تجهیزات و فناوریتروریسم و امنیت اطالعات، بهبود نظام

های دوجانبه است. ها و تصویب و اجرای معاهده کمکهای مالی تروریستمخدر و داراییعلیه قاچاق مواد 
تان را تا کسباراک اوباما در سفر اخیر خود به افغانستان تاکید کرد که ارتش آمریکا حمالت به مناطقی از پا

روهای ویژه آمریکا در آباد و واشنگتن پس از عملیات نظامی نیشکست القاعده ادامه خواهد داد. روابط اسالم
 سفید وگذارد. در کمتر از یک ماه بارها مقامات کاخالدن هرروز به تیرگی میخاک پاکستان و کشتن بن
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کننده سناتورهای کنگره آمریکا دولتمردان پاکستان را تحت فشار قراردادند و از آنان خواستار پاسخ شفاف و قانع
ستان آباد شدند. مقامات پاکگروه تروریستی القاعده در نزدیکی اسالم الدن سرکردهدر رابطه با حضور اسامه بن

اطالعی کرده و حتی پس از مرگ وی نیز بر این موضع خود الدن در خاک خود اظهار بیهمواره از حضور بن
شناس، پافشاری داشتند. همین امر بر تردید آمریکا به صحت اظهارات دولتمردان پاکستان افزود)سازمند، حق

 (.06-65: 0898قنبری، 
 رود و آمریکاامروزه از دید دولت آمریکا، پاکستان مرکز آموزش و سرچشمه تروریسم جهانی به شمار می

 بیند. با تبدیل شدن پاکستان به خط مقدم درپاکستان را مانعی بر سر ایجاد راه دموکراسی در افغانستان می
های بیشتری برای مبارزه با تروریسم کشانده جنگ با تروریسم، آمریکا و هند به سوی همکاری

های آینده پاکستان (. اما آمریکا از این هراس دارد که که در سال03 :0898 قنبری، شناس،حق شوند)سازمند،می
ا به ها را از بین برده و خود رسلطه بر افغانستان به باالترین حد ممکن برساند تا بتواند نفوذ هندی بخواهد

بالقوه کشور همسایه تثبیت کند. این نگرانی وجود دارد که این سیاست پاکستان موجب جنگ  عنوان ارباب
های متفاوتی و یا مناقشات هند و پاکستان را دوباره احیا کند. منشا این نگرانی به نقش داخلی در افغانستان شده

ایفای آن هستند. تسلط پاکستان  که در افغانستان فعال بود در حال 0939ها به نسبت سال گردد که هندیبرمی
ها در افغانستان سد نیرومندی در برابر هند است که با ساخت بندر گوادار در ساحل بلوچستان توسط چینی

های مهم هند را تهدید کند. در مقابل هند این خطر بیشتر هم شده است. این بندر این قابلیت را دارد که آبراه
شار آوردن بر پاکستان از طریق کشمیر و کار با ایاالت متحده مانع نفوذ بیش از تواند با فنیز به نوبه خود می

 (.65: 0898قنبری،  شناس،حق حد پاکستان در افغانستان شود)سازمند،
 های اقتصادی:ج( فرصت

پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی را شاید بتوان پایان یک تفکر اقتصادی نیز دانست. در دوران پس از 
ه رقیب بود. در این راستا اغلب کشورها در یک دهد، اقتصاد لیبرالی و مبتنی بر بازار آزاد، آشکارا بیجنگ سر

اند با یک سیاست خارجی اقتصادمحور به تطبیق اقتصادهای خود با اصول بازار آزاد و در اخیر سعی کرده
ه این کشورهاست که در این راه با تکی جهت بالندگی و اشغال سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازند. هند از زمره

ای بر نظام سیاسی نسبتا باز خود و نیروی انسانی کارآمد توانسته است از رشد جهشی برخوردار گردد به گونه
که پس از یک دهه یه یکی از اقتصادهای بزرگ و دارای رشد سریع در سطح جهان تبدیل شده است. سطح 

ده به سمت همکاری استراتژیک تغییر یافته است. هند و آمریکا در مناسبات دو کشور از یک مناسبات سا
های مشترک همکاری برای خود یکم دارند تقریبا در همه ابعاد زمینهومذاکرات راهبردی که برای قرن بیست

در جریان سفر خود به هند اعالم کرد که روابط  2505اند. در این رابطه باراک اوباما در سال تعریف کرده
یکم است. موانع تجاری مربوط به وهای در حال تعریف قرن بیستنو و واشنگتن یکی از مشارکتلیده

گذاری دوجانبه و حمایت محصوالت کشاورزی، خدمات و کاالهای صنعتی و چگونگی تشویق جریان سرمایه
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عات موضو بیشتر از حقوق مالکیت فکری از موارد مورد عالقه طرفین جهت بحث و گفتگو است. همچنین
شود. صادرات ایاالت های پاک از دیگر موارد محسوب میزیست و کاربرد انرژیمربوط به توسعه، محیط

که حتی طی بحران سال گذشته نیز این طوریاخیر به سرعت رشد کرده است به هایسالمتحده به هند طی 
است. واردات ایاالت متحده از هند سال میلیارد دالر رسیده  0630به  2559روند نسبتا ادامه داشته و در سال 

درصدی کاهش  28میلیارد دالر رسید که میزان این کاهش از میانگین  20درصد کاهش به  0305گذشته با 
(. با این وجود اگرچه روابط 043: 0894سیمبر، بهرامی، زیبایی،کمتر بود) 2505واردات جهانی طی سال 

صادی های تجاری و اقته است هرکدام معتقدند که بعضی سیاستسال اخیر گسترش یافت 0تجاری دو طرف در 
که هر دو دولت معتقدند که شود. درحالیهای عظیم میگذارییکدیگر مانع رشد تجاری و سرمایه

المللی بوده و در جهت نیازهای داخلی بوده است. هند و ایاالت متحده هایشان مطابق تعهدات بینسیاست
هند حمایت  2504جوالی  80هایی دارند. در مربوط به سازمان تجارت جهانی تفاوتهمچنین در مورد مسائل 

نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی را بر طبق آرای اعضای آن تصویب خود از پروتکلی را که توافق
اما با تمام این اوصاف  (.Martin, Akhtar, Kronstadt, kumar, Siskin, 2014: 1) کرد خودداری کرد می

گذاری بین دو کشور به دلیل ویژگی بارز دهنده آن است که روابط تجاری و سرمایهروندهای تجاری نشان
نند با تمرکز تواافزایش یابد. برای گسترش این روابط دو کشور می تواندمیمکمل بودن منافع تجاری دو کشور 

 kumar, 2010, 9). )تر کنندبط را عمیقهای کوچک و متوسط این رواگذاریبر سرمایه
 ای دو کشور بر بحران کشمیرهای هستهتاثیر همکاری-6

های آمریکا نسبت به مسئله کشمیر بسیار متغیر و ناپایدار بوده است. در ادامه مواضع کلی سیاستطوربه
 کنیم:آمریکا نسبت به بحران کشمیر در دوره قبل و بعد از جنگ سرد را بررسی می

تاریخ جنگ سرد شاهد چهار بحران مهم مواضع آمریکا نسبت به منازعه کشمیر در دوره جنگ سرد: -
جز یک ( در روابط هند و پاکستان بود که به0995)جنگ اول و دوم هند و پاکستان، جنگ بنگالدش و بحران 

آمریکا درخصوص هریک طور مستقیم به مسئله کشمیر مربوط بودند. ( همه به0950بحران )جنگ بنگالدش 
 (.046، 0894های متفاوتی داشته است)واعضی، مشیرزاده، گیریها رویکردها و موضعاز این بحران

آمیز پاکستان به کشمیر پس از دنبال حمله تصرفو به 0945این جنگ در اکتبر  :جنگ اول هند و پاکستان
ادامه داشت و با  0949ین جنگ تا ژانویه الحاق آن به هند از سوی مهاراجه حاکم بر هند صورت گرفت. ا

بس منجر شد. در اوایل وقوع این جنگ آمریکا به دلیل نداشتن منافع خاص در مداخله سازمان ملل به آتش
د از دانست که بایمنطقه تمایلی به درگیر شدن در منازعه نداشت و مسئله کشمیر را یک مسئله حقوقی می

قتی احساس کرد که وجود یک کشمیر مستقل زمینه را برای نفوذ شوروی شد اما وملل حل میطریق سازمان
های دوجانبه مشترکی را با انگلیس برای حل منازعه آغاز در این منطقه تجزیه شده فراهم خواهد کرد همکاری
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م پرسی آزادانه برای الحاق به یکی از دو کشور بهترین راه برای حل بحران اعالکرد و دو کشور برگزاری همه
 (.045: 0894کردند )واعضی، مشیرزاده،

با حمله پاکستان به مواضع هند در کشمیر آغاز شد  0960این جنگ که در سال  جنگ دوم پاکستان و هند:
دلیل درگیری در به پایان رسید. آمریکا به 0966گری شوروی در ژانویه ملل و میانجیو با مداخله سازمان 

شمیر تا توجهی نسبت به کطرفی اختیار کند. این سیاست کمع ترجیح داد بیجنگ ویتنام آمریکا در این مقط
 (.045 :0894مشیرزاده، ادامه یافت)واعضی و 0950سال بعد یعنی جنگ هند و پاکستان بر سر بنگالدش در  00

و بر سر جدایی پاکستان شرقی از پاکستان  0950جنگ بنگالدش: سومین جنگ هند و پاکستان در سال 
ریزی نیکسون برای نزدیکی به چین با کمک پاکستان باعث شد تا وی جنگ افتاد. در این مقطع برنامه اتفاق

 های کشورهای مسلمان به نفعپاکستان شرقی را مسئله داخلی پاکستان بنامد و با جلب کمک 0950خونین 
نامه هایت با انعقاد موافقتننشینی واداشت. این جنگ درپاکستان حمایت خود را اعالم کرد و هند را به عقب

 (.045 :0894 مشیرزاده، آمیز اختالف به پایان رسید)واعضی،سیمال و تعهد دو کشور به حل مسالمت
طلبان کشمیری های جدایی: در این بحران حمایت گسترده مقامات پاکستان از شورش0939-0995بحران 

ن المللی به ایمقیاسی گسترده در امتداد مرز بین کارگیری خشونت دربا به 0995باعث شد که هند در اوایل 
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 

را به عنوان نماینده به منطقه فرستاد تا با هر دو حکومت مذاکره کند. درنتیجه این  -ت ملیمشاور امنی -گیتس
 (.045 :0894 مشیرزاده، مذاکرات اوضاع منطقه آرام شد و بحران فروکاست)واعضی،

مواضع آمریکا نسبت به منازعه کشمیر در دوره بعد از جنگ سرد: پس از جنگ سرد کشمیر شاهد -
شمیر بشر در کتری از سوی آمریکا بود. کلینتون از همان آغاز با تاکید بر نقض حقوقروشن هایگیریموضع

گرا لیهای بومی و متوسط هند این کشور را تحت فشار قرار داد. اما با تغییر ماهیت شورشیان کشمیر از گروه
شمیر نتون نسبت به کهای حامی اسالم افراطی و مورد حمایت سرویس داخلی پاکستان سیاست کلیبه گروه

 (.045 :0894 مشیرزاده، واعضی،) تغییر کرد

ته ها قرار گرفاز این دوره به بعد سیاست آمریکا حمایت از مواضع هند بوده و این امر مورد استقبال هندی
باشد ه ها داشتسزایی در اقدامات هندیتواند تاثیر بهتوان گفت که این امر میاست و با توجه به این موارد می

شود هند مشروعیت الحاق کشمیر به خود را افزایش دهد. با که یکی از آن بحران کشمیر است که باعث می
توجه به این موارد روند حل بحران کشمیر باید براساس مذاکرات دو طرف صورت گیرد و آرای مردم نیز 

 (.Garta, 2002: 4)درنظر گرفته شود
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 گیرینتیجه -7
م.  یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره، هند و پاکستان یک کشور را تشکیل  0945تا پیش از سال 

دادند اما از ان سال به بعد هند و پاکستان از هم جدا شدند و تاکنون این دو کشور همچنان به عنوان دشمنان می
ا هستند. الگوی آسی های ژئوپلیتیک مسلط در جنوبشک هند وپاکستان واقعیتاند. بیاصلی یکدیگر باقی مانده

روابط ژئوپلیتیک در این منطقه به بخش سیاسی و نظامی ناشی از کشمکش هند و پاکستان است که حاصل 
های امنیتی فراوانی را برای جنوب آسیا های متعددی بین دو کشور بوده و همچنان نگرانیاین رویارویی جنگ

 ترین مسئله مورد اختالف بین هند و پاکستان است. اینترین و اصلیبه بار آورده است. بحران کشمیر تاریخی
ه، فساد و یافتهای مذهبی،  تروریسم، خشونت سازمانقومی، تفاوت -بحران ترکیبی پیچیده از مطالبات ملی

ترس فراگیری است که از بدو استقالل پاکستان از هند موجب تقابل دو کشور با یکدیگر شده است. کشمیر 
ر در ای تنش میان دو کشوگاه به بهانهوبیگیری، مخاصمه و جنگ بین دو کشور بوده و گاهاز دیرباز صحنه در

این منطقه افزایش یافته است. در این راستا هند در تالش است تا مشروعیت خود بر الحاق کشمیر به خود را 
همکاری بین هند و  نامهای با آمریکا است. موافقتهای هستهافزایش دهد. که یکی از این موارد همکاری

شود که باعث گسترش روابط این دو کشور شد. از آن تاریخ به بعد آمریکا یکی از این موارد محسوب می
های استراتژیکی، اقتصادی و امنیتی که یکی از آن مقابله با تروریسم است های دو کشور در زمینههمکاری

ای هند در جهت افزایش مشروعیت و قدرت خود تواند اهرمی برها میگسترش یافته است که این همکاری
 هایرصتفبرای الحاق کشمیر به خود باشد. در این پژوهش ابتدا پیشینه بحران توضیح داده شد و بعد از آن 

های استراتژیک، امنیتی و اقتصادی همکاری هند و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت که از جمله شامل همکاری
ها بر هدایت بحران کشمیر تجزیه و تحلیل شد که این روند باعث افزایش باشد. در ادامه تاثیر این همکاریمی

گرایی تهاجمی ای که با توجه به نظریه واقعگونهشود، بهثباتی میها و درنتیجه افزایش بیها و شورشنارضایتی
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  عربستان در بشر حقوق نقض
 اسالم جهان در بحران بسترسازی بر آن تاثیر و

 
  یاسوج دانشگاه سیاسی علوم گروه الملل بین روابط دانشیار، 5آبادی دولت باقری علی

 یاسوج دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی پیشرو، فوزیه

 
 چکیده

 فراگیر نقض است یکم بیست قرن اول دهه در بشری جامعه نگرانی مایه امروزکه دنیای مهم موضوعات از یکی
 مقاله این زا هدف. اقلیتهاست و ملتها دیگر یا خود اتباع به مختلف،نسبت دولتهای توسط جهان سراسر در بشر حقوق
 که هستیم شپرس این به پاسخ پی در تحقیق این در بنابراین. است سعودی عربستان در بشر حقوق نقض موارد بررسی
 دخواه اسالم جهان در سازی بحران بر تاثیری چه مساله این و کدامند؟ سعودی عربستان در بشر حقوق نقض موارد

 و ربستانع تخلفات که دهد می نشان شده انجام تحلیلی – توصیفی روش از استفاده با که بررسی این نتایج داشت؟
 بیان یآزاد مذهبی، اقلیتهای حقوق گرفتن نادیده باعث بشر حقوق زمینه در کشور این توسط شده اعمال محدودیتهای

 بر فشار اعمال و  جهان در اسالم وجهه تخریب های زمینه و شده... و ها تشکل و ها انجمن زنان، حقوق مطبوعات، و
 .است کرده فراهم را آن

 ها اقلیت زنان، حقوق شیعیان، بشر، حقوق سعودی، عربستان :کلیدی واژگان

 
 .مقدمه5

 سیاسی، نظام شناخت که است اسالم جهان و خاورمیانه منطقه مهم کشورهای از یکی سعودی عربستان
 و قبایل بر مبتنی سیاسی نظام دارای کشور این. است اهمیت حائز بسیار آن درونی چالشهای و قدرت ساختار
 کشور ینا قدرت ساختار در نخبگان گردش که باشد می بسته و محدود طبقاتی ساختار دارای و هاست عشیره

 ساالری تهشایس اساس بر پیوندد می وقوع به سیاسی ساختار در هم تغییری اگر. گیرد می صورت سختی به
 کشور ینا سیاسی نظام. است مختلف مسؤلیتهای در شاهزادگان جایی جابه سطح در تنها بلکه نگرفته صورت

 را ودخ نتوانسته عربستان اجتماعی و سیاسی ساختار لذا است حساس شدت به اصالح و تحول مقابل در
 شکل تربیش و ندارد وجود حقیقی معنای به نهادها از بسیاری کشور این در و دهد تطبیق تحوالت با متناسب
 دغدغه از یکی آن رعایت و بشر حقوق موضوع همواره تا گردیده باعث فوق موارد. دارند نمادین و صوری

                                                           
1. Email: abagheri@yu.ac.ir 
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 ضمن ندک می تالش مطلقه دولت نظریه براساس رو پیش مقاله.  باشد کشور این به نسبت جهانی جامعه های
 از منظور ینا برای. بپردازد اسالم جهان برای رفتار این پیامدهای به عربستان در بشر حقوق وضعیت توضیح
 .شود می استفاده تحلیلی -توصیفی روش

 نظری .چارچوب4
 لوس،.ای ،بلوم تی ویلیام پوجی، فرانکو جان اندرووینست، همچون نویسندگانی آثار در مطلقه دولت نظریه

 از را دخو نظر مورد مبانی مطلقه دولت نظریه. است گرفته قرار بررسی مورد آندرسون پری و بدیع برتران
 ولتد مفهوم نظری آگاهانه تنظیم و گرفت مطلقه قدرت درباره بدن ژان بحث از ویژه به و حاکمیت تئوری

 جودو در کامل طور به حاکمیت که است شخصی وجود نیازمند دولت زیرا شد پدیدار مطلقه دولت نظریه در
 رتقد انحصاری اعمال که رود می شمار به پادشاه شخص ملک دولت دیدگاه این در بنابراین. یابد تجلی او
 یا تجباری فردی، حکومت دیکتاتوری، استبدادی، دولت مانند مفاهیم برخی از باید را مطلقه دولت. دارد را

 ناقض و رسرکوبگ ضرورتا یا جبارانه و بند و قید بی حکومت صرفا مطلقه دولت. داد تمیز توتالیتر دولت
 حافظ را خود مطلقه پادشاهان که چرا است، نبوده رفت، می شمار به آنها اقتدار مبنای که حقوقی و اصول
 جباریت و ستبدادا مانند مفاهیمی بنابراین پنداشتند، می چنین آنها اتباع بیشتر و دانستند می عدالت و قانون نظم،

 شد تنظیم عصری در مطلقه دولت نظریه( 056-055:0839جباری، احمدی، میر. )نیست معنا هم آن با اساسا
 و مجموعه هستی،. شد می تلقی جهانی و عمومی نظم از ای جلوه اجتماعی مراتب سلسله و نظم آن در که

 نشانی حیات گوناگون انواع تا گرفته جان بی ماده از چیز همه آن در که رفت می شمار به منظم مراتبی سلسله
 از جزئی هم سیاست. بود جاری جا همه و چیز همه در انتظام و نظم. داشتند خود در بزرگ طراحی وجود از

 لکم نیز جهان این دولتهای بود، حاکم جهان بر یگانه و واحد خداوند همچنانکه. شد می تلقی جهانی نظم این
 .کردند می حکومت خانواده بر پدر همچون که رفتند می شمار به واحدی حکام

 هیچ عمل در کرد تاکید باید همزمان شود می پرداخته گرایی مطلقه و مطلقه دولت نظری مبانی به گاه هر
 ینظر لحاظ به اگرچه دولت یا پادشاه قدرت بودن مطلق. است نبوده مطلق قدرت دارای شهریاری یا دولت
 مطلقه دولت نوعی که است این بر تصور عربستان دولت درخصوص .(23:0834است)سینایی، توجیه قابل

 و عدالت این اما نماید معرفی قانون و عدالت و نظم مجری را خود دارد تالش اینکه وجود با که دارد وجود
 می کشور این در بشر حقوق نقض شاهد خاطر همین به گردد می اجرا ناقص و ای سلیقه شکل به قانون
 این یاسیس ساختار تا هستیم آن نیازمند است گرفته شکل مطلقه دولت این چگونه اینکه فهم برای. باشیم
 .نماییم بررسی را کشور

 عربستان سیاسی .ساختار9
 یاراخت در را کامل قدرت که است سلطنتی رژیم دارای یافت، دست استقالل به0982 سال در که عربستان

 که است دولتی اولین و است ای قبیله و پادشاهی حکومت یک واقع در عربستان حکومت. دهد می قرار شاه
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 تهوی عثمانی فروپاشی از پس مذهبی های داعیه و ها محرکه ها، انگیزه و ها علقه اساس بر بیستم قرن در
 ،کنگاوری.)است سعود آل و(الوهاب عبد بن محمد) شیخ آل خانواده دو ائتالف حاصل دولت این.است یافته

 بنیادی و مهم کارهای اکثر شود می خالصه سعودی خاندان در چیز همه کشور این در( 064:0890پور، کریمی
 آن در احکام و نبود اساسی قانون دارای میالدی0998 سال تا کشور این. است خاندان این اعضای دست در
 شورا سمجل قوانین و اساسی قانون فهد ملک که بود سال این در. شد می صادر سنت و قران دستورات پایه بر
 قوه عمرج پادشاه شد، تدوین فهد ملک اداره به که اساسی قانون طبق. رساند تصویب به را ایالتی مناطق و

 شوند می انتخاب پادشاه وسیله به عضو 65 و رئیس یک از شورا مجلس. است قانونگذاری و اجرایی قضائیه،
 شاه اب وزیری نخست پست تصدی و مجریه قوه ریاست. گیرد می صورت پادشاه دست به نیز آنها عزل که

 عبارتند هک دارند قضایی مرجع چهار و است سعود آل سلطنتی خانواده به وابسته قضائیه قوه. است عربستان
 (60:0890همکاران، و شیرازی.)ویژه دادگاه و محلی دادگاه عالی، دادگاه عالی، دیوان: از

 :است زیر صورت به عربستان در  قدرت ارکان
-8.است پادشاه به متعلق حکومتی نظام شیوخ، مجلس از پس-2.دارند قرار شیوخ مجلس، صدر در-0
 (62:همان.)مشورتی شورای مجلس-4.دارد قرار پادشاه از بعد و حکومت سوم مرتبه در وزیران هیئت
 رد شدن سهیم یا و حاکمان بر نظارت برای شهروندان برای سهمی فوق سیاسی ساختار کجای هیچ در
 مالک را خود حاکمان که بود خواهد این وضعیتی چنین طبیعی نتیجه. است نشده گرفته نظر در قدرت

 یشترب توضیح برای. برد خواهند پیش را کشور امور خویش خواست و سلیقه اساس بر و دانسته شهروندان
 نبود ی،سیاس مشارکت نبود در را خود که عربستان در بشر حقوق نقض از هایی مصداق بررسی به مساله این

 .پردازیم می است ساخته متجلی... و زنان و ها اقلیت حقوق نقض بیان، آزادی
  عربستان در بشر حقوق وضعیت .بررسی2

 (سیاسی مشارکت)سیاسی گروههای و احزاب:الف
 نه نظام این. ستا ای قبیله برنظام مبتنی و مطلق دیکتاتوری نوع از بسته، نظام یک عربستان سیاسی نظام

 نه و کنند اظهار را خودشان رأی بتوانند پارلمانی نظام یک در مخالف احزاب که است واقعی مجلس دارای
 .کند می جلوگیری احزاب حقوق و حق کردن پایمال از که است صحیح مدون قانون دارای

 اخوان-0: از عبارتند آنها از بعضی که فعالیتند مشغول مخفی طور به سیاسی احزاب که است دلیل بدین
 جبهه-0 العرب جزیرة متحد گروه-4 خلق دموکراتیک حزب-8 عربستان دموکراتیک حزب-2 المسلمین

 رد عربستان در دموکراتیکی انتخابات هیچ ترتیب همین . به(68:0890همکاران، و شیرازی...)و ملی اصالح
 کوچک گروه یک دست در کشور این در سیاسی . قدرت(54:0894میرزایی،داوند،) شود نمی برگزار ملی سطح

 کشور، نای در. گیرد می صورت دموکراتیک غیر کامال ای شیوه به قدرت انتقال و دارد قرار سیاسی نخبگان از
 به آن از حاصل منابع و سیاسی قدرت و محرومند مدنی و سیاسی های آزادی و حقوق تمامی از شهروندان
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 و بوده وعممن حاکم سیاسی نظام با مخالفت نوع هر حال عین در. است گشته نابرابرتقسیم شدت به ای گونه
 عربستان در دموکراتیکی انتخابات . هیچ(056:0892حسینی،برزگر،)گردد می سرکوب رژیم سوی از شدت به
 سراسر مقیاس در 2550 سال بهار در بار اولین برای ها شهرداری انتخابات. شود نمی برگزار ملی سطح در

 هب شهری شوراهای اعضای از نیمی تنها و شدند محروم انتخابات این از زنان حال این با شد، برگزار کشور
 همان به. ندارد وجود ملی سطح در رسمی انتخابی مقام هیچ که همانطور شدند، انتخاب مردم رأی وسیله
 امکان یکدموکرات صورت به قانونی و مشخص کانال هیچ از عربستان رسمی مقامات بر تأثیر و نظارت ترتیب

 ردستو به نیاز رسمی های انجمن و نیست ممکن ها اتحادیه و احزاب فعالیت منوال همین به. نیست پذیر
 حقوق جهانی اعالمیه 25 ماده به توجه با .(54:0894داوند، میرزایی،)دارند مجوز آوردن دست به برای سلطنتی

 هب مجبور توان نمی را کس هیچ. دهد تشکیل آمیز مسالمت جمعیتهای و مجامع آزادانه دارد حق کس هر بشر،
 و ها منانج احزاب، فعالیت از بشر حقوق ماده این به توجه بی عربستان کشور ولی. کرد اجتماعی در شرکت
 هیچ و پردازد می آنها سرکوب به باشند آنها مخالف که صورتی در و آورد می عمل به ممانعت ها تشکل

 هر و است ممنوع سیاسی تشکل کشورایجاد این در و نیست قائل ها تشکل و ها انجمن این برای حقوقی
 بیینت جهان بر حاکم جدید موضوع با رابطه در اسالمی و سیاسی و اجتماعی مسؤلیت آن در که اجتماعی گونه
 (026:0892نیا، یعقوب سروی، خواجه)شود می شمرده قانون خالف شود،

 اقلیتها وضعیت.ب
 را کشور جمعیت درصد 20 که شیعیان ویژه به اقلیتها علیه تبعیض عربستان، در وهابیت گرفتن قدرت با

 سکونت ادشاهیپ این استراتژیک منطقه ترین حیاتی شرقی، استان در شیعیان. یافت رسمیت دهند می تشکیل
 و الملل بین امنیت دیدگاه از. است داده جا خود در را جهان نفتی میدانهای بزرگترین که ای منطقه دارند

 ای منطقه لحاظ به چه کشور، سیاسی و اقتصادی ثبات در را مؤثری نقش شرقی استان شیعیان جهانی، تجارت
 زیر را حساس منطقه این کردند می سعی حاکمان همیشه و( 28:0836ابراهیم،)کنند می ایفا الملل بین چه و

 خود تتابعی به را شرقی منطقه شیعیان خواست می که بود کسانی جمله از اموی خلیفه و آورند در خود نفوذ
 اکتشاف زا پیش تا بود متفاوت آنها با عربستان مختلف حکومتهای رفتار داد قرار فشار تحت را آنها و آورد در

 و نفت خراجاست با داد می نشان را خود ایدئولوژیکی های جنبه در بیشتر شیعیان بر فشار عربستان در نفت
 از گروه این .(64:0839 فر، جمالی)یافت صعودی سیر شیعیان بر ها سعودی فشارهای آن قیمت افزایش

 مذهبی مناسک از و شده واقع تبعیض مورد رسمی صورت به گذشته های دهه طول در سعودی شهروندان
 حدی به عربستان در شیعی هویت سرکوب و نفی میزان. اند بوده محروم کامل طور به عموم منظر در خود

 تمام بین در.گوید می شده فراموش مسلمانان" عرب شیعیان" باعنوان خود کتاب در فولر گراهام که باالست
 قانونی گی،فرهن مذهبی، تبعیض هستند، شده فراموش مسلمانان درستی به سعودی شیعیان عرب، جهان شیعیان

 تانعربس شیعیان اجتماعی-سیاسی حیات های ویژگی و ابعاد از حکومت در مشارکت عدم نیز و اقتصادی و
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 طرد به شیعیان علیه تبعیض. کنند می قلمداد کافر را آنها سعودی مذهبی علمای از بخشی همچنین. است
 در گروه ترین محروم فراوان، استعداد و انرژی از برخورداری وجود با شیعیان. شود نمی محدود آنها مذهبی

 ترین غنی اناست این نبود، ها سعودی حاکمیت تحت شرقی استان السی،اگر رابرت گفته به. هستند عربستان
( 434:0895،اشلقی عباسی.)شد می ثروتمندتر منطقه کشورهای همه از و شد می فارس خلیج حوزه کشور
 با و هستند تبعیض تحت سعود آل سوی از پرورش و آموزش حوزه در شیعی شهروندان این بر افزون

 دهش سبب شیعیان برای آموزشی نهادهای ضعف اند شده روبرو دولتی امکانات توسعه و آموزشی محدودیت
 مذهب عقاید با مغایر مواد وجود. شود رنگ کم بسیار آموزشی عالی سطوح در مذهبی گروه این حضور تا

 لیهع افراطی رفتارهای تقویت و مدارس در تنش بروز موجب عربستان آموزش نظام درسی کتب در شیعه
 اصول با عربستان رفتارهای تناقض شدن مشخص برای .(50:0894داوند، میرزایی،)شود می شیعه آموزان دانش

 :پردازیم می مورد این در بشر حقوق اعالمیه از ماده چند به بشر حقوق اعالمیه
 مند بهره مذهب و وجدان فکر، آزادی از که دارد حق کس هر» دارد می اذعان بشر حقوق اعالمیه03 ماده

 باشد می ایمان و عقیده اظهار آزادی متضمن همچنین و  عقیده یا مذهب تغییر آزادی متضمن حق این. شود
 هب مجتمعا یا منفردا حقوق این از تواند می کس هر. است دینی مراسم اجرای و مذهبی تعلیمات شامل نیز و

 یعیانش به و گیرد می نادیده را ماده این عربستان کشور ولی. «شود برخوردار عمومی طور به یا خصوصی طور
 می ملع به جلوگیری نیز شیعیان مذهبی و دینی مجالس اقامه از و کند می وارد زیادی فشار کشور این ساکن

 .(026:0892نیا، یعقوب سروی، خواجه)آید
 و آموزش از که دارد حق کس هر:»کند می بیان پرورش و آموزش با ارتباط در اعالمیه 25و 26 ماده
 هنرها و فنون از کند، شرکت اجتماع فرهنگی زندگی در آزادانه، دارد حق کس هر. »«شود مند بهره پرورش

 را ادهم دو این سعودی دولت که است حالی در این.«باشد سهیم آن فواید و علمی پیشرفت در و گردد متمتع
 می روا تبعیض خود جامعه شیعیان به نسبت سعودی عربستان دولت. گیرد می نادیده شیعیان به نسبت هم

 در حتی و کند می منع ای حرفه مشاغل و ارتش در استخدام و آموزشی مراکز در تحصیل از را آنان و دارد
 شده منتشر گزارشات طبق (.92:0890مقدم، منصوری)کند می استفاده سرکوب اهرم از آنها اعتراضات به پاسخ

 ملی و مذهبی قومی، اقلیتهای علیه توجهی قابل تعصب 2506 و 2500 سال در بشری حقوق  نهادهای توسط
 مواجه یفیزیک حمالت با همچنین و هستند دولت اصلی موقعیتهای در کمتر شیعیان. است حاکم کشور این در

 در ار شیعیان فعالیت امنیتی نیروهای. است شده زیاد شیعه شرقی استان در تظاهرات 2500 سال از. اند شده
 2502 سال در که را النمر باقر شیخ سیاسی، مخالف و شیعه برجسته روحانی و کردند سرکوب 2504 سال
 در و حکومم اعدام به بود شده دستگیر ای فرقه تبعیض به دادن پایان و حکومت منتقد تظاهرات رهبری برای
 علیه تظاهرات در شرکت برای مرگ به النمر علی او ساله03 برادرزاده2504 اکتبر در. شد اعدام 2500 سال

 (.International amnesty, 2015,2016) بو شده محکوم دولت
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 ومطبوعات بیان آزادی:ج
 .اند داده قرار تأکید مورد بشر برای را حق دو این از برخورداری بشر حقوق اعالمیه09 و 02 ماده دو

 های مداخله مورد نباید خود مکاتبات یا اقامتگاه امورخانوادگی، خصوصی، زندگی در احدی: 02 ماده
 حق هرکس و(058:0830 ذاکریان،.)قرارگیرد حمله مورد نباید رسمش و اسم و شرافت و شود واقع خودسرانه

 (054:همان.) گیرد قرار قانون حمایت مورد حمالت، و مداخالت گونه این مقابل در که دارد
 و بیم خود عقاید داشتن از که است آن شامل مزبور حق و دارد بیان و عقیده آزادی حق کس هر: 09 ماده

 بدون و ممکن وسایل تمام به آنها انتشار و اخذ در و افکار و اطالعات کسب در و باشد نداشته اضطرابی
 را زیادی بسیار موانع و محدودیتها سعودی نظام وجود این با ولی( 050:همان.)باشد آزاد مرزی، مالحظات

 دارد اختیار در را ای رسانه محصوالت نشر و پخش مالکیت دولت.کند می وضع مطبوعات و بیان آزادی برای
 رایب تراشی مانع برای دولت اقدامات کردن آشکار به نیاز شرایط این در شود می منجر شدید سانسور به که

 ندارد وجود انتقاد برای فضا دولت این در لذا( 50:0894داوند، میرزایی،.)رسد می ممکن حداقل به بیان آزادی
 عربستان عمومی دادگاه 2505 اکتبر در. کند می سانسور را ها رسانه شدت به اطالعات و فرهنگ وزارت و

 تمد برای را االحمد یوسف دکتر برجسته روحانی ژوئیه ماه در و کرد شالق به محکوم را نگار روزنامه یک
 مطبوعات قانون اصالح 2500 آوریل ماه در عبداهلل ملک گزارش این طبق. کردند دستگیر اتهام بدون طوالنی

 .کرد ممنوع را باشد کشور امنیت و اسالمی شریعت احکام مخالف که هایی سخنرانی که کردند منتشر را
 به را رکشو این در ای رسانه سیاست پیگیری و هماهنگی اجرا، وظیفه سعودی عربستان ارتباطات وزارت

 مواد های زمینه در انتشارات و مطبوعات اندازی راه برای مجوز صدور بر عالوه وزارتخانه این. دارد عهده
 و لیداخ مطبوعات در سعودی عربستان پادشاهی شدن مطرح چگونگی بر نظارت وظیفه شنیداری، و دیداری
 واسطه به که خصوصی شنیداری و دیداری های رسانه سعودی عربستان در. دارد عهده بر نیز را خارجی
 و ولتد به نزدیک مطبوعات عنوان به ها روزنامه لذا. ندارد وجود باشند دولت منتقد بتوانند دولت از استقالل

 و رلکنت و است نامطلوب بسیار سعودی عربستان در مطبوعات آزادی وضعیت. آیند می حساب به آن حامی
 آزادی جهانی بندی رتبه در عربستان موقعیت شود، می اعمال کشور این مطبوعات بر شدیدی سانسور

 مارس تحوالت در مذکور، دالیل به. است یافته تنزل 2502 سال در 003 به 2552 سال در020 از مطبوعات
 آشوبهای و اعتراضات کشورو وزارت مقابل معترضان داخلی،تجمع  مطبوعات از یک هیچ تقریباً 2500

 (062:0894اصفهانی،رجایی، سمیعی.)ندادند قرار خبری پوشش تحت را شرقی استانهای
 های شبکه چت، اتاقهای وبالگها، سایتها، وب منظم طور به 2500 مارس تحوالت از بعد سعودی دولت
 توانند می سعودی مقامات این، بر عالوه.کرد می کنترل را همراه تلفن پیامهای متن و ایمیل  ومحتوای اجتماعی

 دولت و(. 068:همان) باشند داشته دسترسی کاربران اطالعات تمامی به قانونی روند ویا دادگاه حکم بدون
 ادهخانو اعضای و است کشور سراسر در کتاب چاپ به مربوط امکانات و خبری های رسانه بیشتر صاحب
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 الشرق لقبی از عرب پان های روزنامه مانند هستند مستقل اسما که را گذار تأثیر های رسانه بیشتر سلطنتی
 و رادیو وخارجی داخلی های برنامه بیشتر حکومت منوال همین به. دارند اختیار در را الحیاه و االوسط

 گیرانه سخت کنترل راستای در همچنین(. 50:0894میرزایی،داوند)کند می سانسور و اجرا تولید، را تلویزیون
 اینکه احتمال و نمود مسدود داشت عربستانی کاربر میلیون 3 به نزدیک که را توییتر 2508ژوئن در دولت
. (068:0894اصفهانی،رجایی، سمیعی)نیست انتظار از دور شوند، مسدود آینده در نیز اسکایپ و آپ واتس
 ماهواره های وپوشش منطقه غالب و داخلی های رسانه محتوای شدیدا دولت 2506 و 2500 گزارشات طبق
. ارندد متعدد های کشور خبری های رسانه در ای عمده سهم سلطنتی خانواده و کند می کنترل را تلویزیون ای

 کنند رمنتش حاکم مقامات یا مذهبی نظام  به آمیز توهین مقاالت که سردبیران و نگاران روزنامه دولتی، مقامات
 ور،کش این اعظم مفتی از انتقاد گونه هر مطبوعات قانون اصالح سلطنتی حکم2500 سال در. اند کرده ممنوع

 و نویسندگان از بسیاری. کند می جریمه ها رسانه شدن بسته با را دولتی مقامات یا و ارشد علمای شورای
 دادگاه یک2504 فوریه در اند شده زندانی کردند می استفاده خود دیدگاههای بیان برای اینترنت از که فعاالنی
 سپتامبر ماه در. کرد محکوم زندان سال02 به دولت از انتقاد خاطر به را غزاوی وجوی آنالین تلویزیون مجری

 محکوم سال هشت تا ازپنج حبس به توییتر در دادگستری وزارت از انتقاد دلیل به وکیل سه
 (.international Amnesty,2015,2016)شدند
 زنان: د

 سیاسا هدفی عنوان به متحد ملل منشور مقدمه. است متحد ملل بنیادین اصل زنان برای حقوق برابری
 زن ینب حقوق تساوی و انسانی شخصیت ارزش و وحیثیت بشر اساسی حقوق به ایمان مجدد اعالم» موجبات

 دست متحد ملل هدفهای از یکی که دارد می اعالم منشور یک ماده این، بر افزون. آورد می فراهم را «ومرد
 همه رایب بنیادین های آزادی و بشر حقوق به احترام تشویق و ارتقا لحاظ به المللی بین همکاری به یافتن
 حقوق رب تأکید بشر حقوق المللی بین اعالمیه. باشد می مذهب یا زبان جنس، نژاد، حیث از تمایز بدون" مردم
 خود تصمیم0859 سال در . عربستان(200:0834تهرانی، اسدپور)دهد می گسترش و کرده تقویت را زنان برابر

 ماده 2 خشب پذیرش عدم و تحفظ شرط با زنان علیه تبعیض اشکال گونه هر رفع کنوانسیون به الحاق برای را
 ملحق آن به مدتی از پس و کرد اعالم اسالم شریعت با متضاد بند هر و 29  ماده یک بند و 9

 نرم جهپن و دست تبعیض با عربستان پادشاهی نظام در قانونی لحاظ از شدت به زنان (.258:0830رضایی،)شد
 وادهخان و شغلی وضعیت آموزش مانند آنها زندگی مراحل سراسر در قانونی تبعیضات این پیامد. کنند می

 یاریبس(  جهان در میزان ترین پایین)دهند می تشکیل را کشور این کار نیروی درصد ده زنان. است محسوس
 ظلحا از خصوصی و دولتی نهادهای تمامی هستند روبرو،ای عدیده محدودیتهای با شغلی شرایط در آنان از

 وسیله به یشرایط هیچ در توانند نمی زنان همچنین( رستورانها و بیمارستانها مدارس،) اند شده تفکیک جنسیتی
 یحت و شوند خارج خانه از شوهر اجازه بدون یا کنند مسافرت کشور از خارج  شوند،به معاینه مرد پزشکان



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

004 

 

 شندکو می که را فعاالنی و اند کرده ممنوع را مدنی فعالیت گونه هر سعودی رهبران.ندارند نیز رانندگی اجازه
 شدید ایه بازجویی تحت کنند، احیا و مطالبه را زنان حقوق جنسیتی، تبعیض مصادیق کشیدن چالش به با

 اشتنبرد برای را کمپینی که شریف منال خانم مثال عنوان به. کنند می بازداشت را آنها حتی و دهند قرارمی
 حال در که جاستینه شیما یا شد، محکوم زندانی روز9 به 2505 سال ژانویه در بود، داده سازمان تحریمها
 عربستان .(56:08946میرزایی،داوند،)شد محکوم شالق ضربه 05 مجازات به شد دستگیر جده شهر در رانندگی
 .است پرداخته زنان حقوق نقض به نیز...و سیاست،اقتصاد،اشتغال های عرصه در همچنین

 زادگاه از خانه از خارج که زن آموزگاران است، گفته و کرده اعالم را جدیدی شرط پیش اشتغال زمینه در
 مجبور را زنان از برخی امر این بازگردند و بروند کار سر مردبه بستگان از یکی با باید مشغولند کار به خود
 بردن هب را خود وقت از ساعت دوسه روزی توانست نمی آنان بستگان از یک هیچ چون بدهند استعفا تا کرد

 همراهی بدون و تنها زنان که شد صادر دیگری رسمی فرمان0993 سپتامبر در. دهد اختصاص آنان آوردن یا
 ملح به که زنان جایی جابه قدرت از امری چنین کرد، منع تاکسی به شدن سوار از را مرد بستگان از یکی
 .(0835:232دوماتو،)کاهد می اند وابسته همگانی ونقل

 زنان برای ستد، و داد برای دیگر که کرد اعالم0990 سال در عربستان بازرگانی وزارت اقتصاد زمینه در
 یا دمر مشتریان با داشتن کار و سر و خارجی کارگران بر آنان نظارت زیرا شد، نخواهد صادر بازرگانی مجوز

 روزنامه و سیاسی اخبار از اطالع حق عربستان . زنان(250:همان)کند می ایجاب را دولتی مسؤالن با مالقات
 حدود باید ولی دارند را گروهی های رسانه و نشریات در مقاالت تألیف ای، دوره نشریات امتیاز و نگاری
 .(252:0830رضایی،)کنند رعایت را نامحرم مردان از جدایی شرعی
 حکم2500 مارس20 در عربی بهار تحوالت جریان در سعود آل قضایی سیستم قضایی، سیستم زمینه در

 4 به معترضین. کرد صادر را بودند کرده تجمع کشور وزارت مقابل در که زن 00 جمله از نفر056 بازداشت
 انزن درخواست مقابل در عربستان های مفتی. شدند بازداشت آنان فرزندان و زن و شدند محکوم زندان سال
 را نانز این قضایی سیستم.دانستند شر ورطه در آنان وقفه بی سقوط را زنان حرکت رانندگی،این حق برای

 توسط نانز وشتم وضرب بدرفتاری بشراز حقوق فعاالن از تعدادی توسط که فیلمهایی.کرد وزندانی دستگیر
 نشان زنان به نسبت را سعود آل قضایی کار محافظه و سنتی سیستم خشم خوبی به شده گرفته مذهبی پلیس

 به سامانی به نا وضعیت در دختران و زنان 2502 گزارش طبق .(060:0894اصفهانی،رجایی، سمیعی)دهد می
 اندک عضاب پیشرفتهای همچنین و افراد از برخی دستگیری به منجر زنان حقوق احقاق برای مبارزه برند می سر
 در زنان اجتماعی جنبشهای موردی مطالعه در جوانمرد و (. محمدیinternational amnesty,2012)شد

 به هنوز سعودی عربستان کشور در زنان که رسیدند نتیجه این به مالزی و عربستان و مصر ترکیه، کشورهای
 ستقلم شناسایی کارت یک از برخورداری نظیر آنها اولیه حقوق و اند نشده شناخته رسمیت به خود یک عنوان
 ورود اجازه پادشاهی، تاریخ در بار اولین برای 2508 سال در .(066:0898محمدی،جوانمرد،)شود می نقض
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 درصد25 سال این در و بود زنان حقوق از تقدیر جهت در بزرگی گام که شد داده ای مشاوره مجالس به زنان
 حال هر به ولی بود مجلس عضو زن یک 2559 سال در که حالی در بودند ای مشاوره مجالس عضو زنان از

 دهند) تغییر را تاثیرگذاریشان و نفوذ اجتماعی درگیریهای و اعمال در بتوانند آنها که داشت وجود ابهاماتی

dana and rajkhan, 2014:16از کمتر که بودند نفر میلیون6/05 عربستان در فعال جمعیت2508 سال (.در 
 میزان با زنان و بودند مرد بودند اجباری کار به مشغول که کسانی از/ 30 و داشتند سعودی ملیت آنها از نیمی

 گزارشات اساس بر. مردان برابر 0 تقریبا یعنی شدند می داشته نگه اجباری کار شرایط در/8832 بیکاری
 چه اگر. است/ 8832زنان بیکاری ،/630مردان بیکاری ،/3436مردان استخدام ،/0034 زنان استخدام 2508سال

 آموزشی سطوح همه در مردانشان همانند سعودی زنان اما است محدود عربستان در زنان کاری مشارکت
 بر کنند می کسب را دانشگاهی مدرک یا ثانویه معلومات شده استخدام زنان/ 98 از بیش. کنند می تحصیل
 دانشگاه التحصیل فارغ بیکار زنان/ 5338.دهند می انجام را کار این آنها/ 65 حدود که مستخدم مردان عکس
 حمایت کمبود و اجتماعی فشارهای. دارند تر پایین یا ثانویه آموزش بیکار مردان از/ 56 که حالی در هستند

 در دانشگاه التحصیالن فارغ از/ 4338زنان ،2508 سال در. شود می کار بازار به زنان ورود مانع خانوادگی
 روینی در زنان مشارکت افزایش در اصلی و مهم عامل آموزش سطح بردن باال این و بودند سعودی عربستان

 موزشآ سیستم. دارد وامی اجباری کار به شدن ملحق از را زنان گرفتن مدرک که گوید نمی این ولی است کار
 .(09:همان) کند نمی آماده کار نیروی در رقابتی کارهای برای را سعودی زنان ملی

 (خارجی)مهاجر کارگران حقوق: ر
. کند انتخاب آزادانه را خود کار کند، کار دارد حق کس هر کند می اعالم بشر حقوق اعالمیه 28 ماده
 و فانهمنص مزد به کند می کار که کس هر و باشد، خواستار خود کار برای بخشی رضایت و منصفانه شرایط

 .(84:0840قربانی،)کند تأمین انسانی شئون موافق را اش خانواده و او زندگی که شود می ذیحق بخشی رضایت
 این برای شود، می تشکیل خارجی کارگران از کشور این کار نیروی درصد05 از بیش سعودی عربستان در

 و خود ایبر بهتر آینده یک تصور و فقر از گریز برای مناسب فرصت یک عربستان، در کردن کار کارگران،
 امنظ تحت فارس خلیج کشورهای دیگر همچون خارجی کارگران سعودی عربستان در. است بستگانشان

 مشروط آنها اقامت و آیند می عربستان به کارفرمایان دعوتنامه طریق از کارگران. شوند می گرفته کار به کفالت
 فراهم شرایطی و کارفرماست اختیار در کامل طور به کارگر کفالت نظام در.شود می کارفرما با قرارداد عقد به

 دهنادی ماهیانه حقوق مانند را آنها حق به مطالبات کارگر بر فشار برای تواند می کارفرما آن در که شود می
. ندک تحمیل کارگر به یکطرفه صورت به قرارداد در شده مشخص موارد برخالف را کار شرایط یا بگیرد

 ولپ پذیرفتن به یا اند شده استخدام خاطرش به آنچه از غیر کارهایی انجام به است ممکن کارگران همچنین
 ماه چند حقوق پرداخت از کارفرمایان اوقات از بسیاری در. شوند وادار شده ثبت قرارداد در آنچه از کمتر

 دیده غیردولتی سازمان گزارش به .(55-53: 0894میرزایی،داوند،)ورزند می امتناع آنها مدید سالهای یاحتی
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 بهره و ها سوءاستفاده از مواقع از بسیاری در عربستان در خارجی کارگر میلیون 3 از بیش بشر، حقوق بان
 مونی یک حدود همچنین. ماند می بردگی شرایط به آنها شرایط گاهی که برند، می رنج مختلف های کشی

 گذشته، سالهای روال به ضمن در. اند مانده باقی شده محروم 2550 سال کار قانون از مهاجر کارگر میلیون
 و روز در ساعت 25 الی 00 تا کار به مجبور که خانگی کارگران از شکایت هزاران آسیایی های سفارتخانه

 و حبس تحمل به اوقات اغلب هستند، زن آنها اکثر که خانگی کارگران. کنند می دریافت هستند، هفته سراسر
 نوانع به. گیرند می قرار روانی و جنسی جسمی، شدید سوءاستفاده مورد و شوند می مجبور غذا از محرومیت

 کارفرمای یک برای زندانی 8 عربستان،حکم جنوب آبهای در سعودی مقامات 2505 سال نوامبر در نمونه
 داده قرار شدید شتم و ضرب مورد لوماالساری کیم کی نام به را خود اندونزیایی ساله 86کارگر که سعودی

 (.Human rights watch,2012)کردند لغو شده، ثبت او بدن روی بر آثارش و بود
 عربستان در بشر حقوق نقض ای فرامنطقه و ای منطقه .تاثیرات2

 ربستانع که منطقه عرب حاکمان دیگر تا گردد می موجب ای منطقه سطح در عربستان در بشر حقوق نقض
 عدقوا به دادن تن از و گرفته پیش در را نظام این راه دانند می ای منطقه مناسبات در خود سیاسی رهبر را

 رکت برای فرصتی کشورها این...و عقیدتی سیاسی، مجرمین و محکومین همچنین. کنند دوری بشر حقوق
 یا منطقه پیامدهای این از نظر صرف اما. باشند نداشته را دیگری عرب دولت به عزیمت و خود کشور خاک
 مراهه به اسالم جهان برای تری جدی المللی بین پیامدهای عربستان در بشر حقوق نقض کرد اشاره باید

 نا قواعد و اسالم پای به شهروندانش با دولت این رفتار و عربستان اقدامات اینکه نخست. داشت خواهد
 احکام تمامی آنکه حال. است بشر حقوق مخالف اسالم که شد خواهد وانمود اینگونه و شد خواهد نوشته

 هروندانش اینکه دوم. است بشر حقوق راستای در دقیقا قصاص حق تا گرفته حیات حق از قرآن در شده بیان
 شود می خوانده عربستان ازجمله مسلمان های دولت اقدامات انچه بواسطه جهان های بخش سایر در مسلمان

 و یخارج مداخالت باب بشر حقوق درخصوص عربستان رفتار اینکه سوم. گرفت خواهند قرار فشار تحت
 واندت می نظامی حمله حتی و اقتصادی سیاسی، فشارهای ساز زمینه و نموده باز را اسالم جهان به انتقادات

 بشر نقض مساله به2558 سال در کشور این به حمله برای ها آمریکایی عراق مورد در که همانگونه. گردد
 چهارم. گردد تبدیل محکم دستاویزی به تواند می مساله این نیز مسلمان های دولت سایر مورد در کردند اشاره
 کشور این در 2500 سال در آنچه مشابه انقالب بروز های زمینه تواند می عربستان در بشر حقوق نقض اینکه

 رسمی زمینه زده برهم خاورمیانه در را آرامش هایی انقالب چنین وقوع. نماید فراهم را پیوست وقوع به
 تداوم تضمین بر عالوه بشر حقوق رعایت انکه حال. سازد می فراهم را ای فرامنطقه های قدرت مداخالت

 چهره عربستان اقدامات اینکه پنجم. بندد می را خارجی مداخله و انقالب هرگونه باب هایی حکومت چنین
 می اسالم به اسالمی غیر های دولت سایر شهروندان آوردن اسالم مانع و نموده تخریب جهان در را اسالم
 شمش. دارد قرار تناقض در هاست حکومت این ذاتی وظایف جزء که اسالم گسترش و نشر با امر این و گردد
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 در منش و شیوه در را داعش و طالبان همچون افراطی گروههای عربستان بشری حقوق ضد اقدامات اینکه
 هانج در اسالم از خشن ای چهره ساخته تر جری شان سلطه تحت های سرزمین به نسبت خود گرفته پیش

 .سازند می ترسیم
  گیری . نتیجه6

 بر دهش وضع محدودیتهای عمیق درک مستلزم سعودی عربستان در بشر حقوق نقض موارد دقیق بررسی
 در. است مدار صلح و خواه آزادی های انجمن سرکوب اجتماعی، اقلیتهای با حکومت نامناسب رفتار مردم،

 ردهک کوتاهی خود کشور در بشر حقوق رعایت و آزادی اعطای زمینه در عربستان که شد مشخص نوشتار این
 ؛کرده ممنوع را آنها فعالیت دولت که سیاسی احزاب و گروهها فعالیت بررسی به موارد این جمله از. است

 دارند کونتس پادشاهی این استراتژیک منطقه ترین حیاتی در اینکه وجود با که شیعیان ویژه به اقلیتها حقوق
 از بسیاری از که زنان همینطور و هستند روبرو تبعیض با...و شغل آموزش، جمله از ها زمینه همه در ولی

 به نهایتا و هستند محروم محرم بدون مسافرت و رانندگی دادن، رأی جمله از پادشاهی این در خود حقوق
 دتوان می مدت کوتاه در عربستان اقدامات این اگرچه. شد پرداخته سعودی دولت در خارجی کارگران حقوق

 این رد انقالب بروز  و ناامنی بستر مدت بلند در اما نماید کمک کشور این مطلقه حکومت تداوم تضمین به
 کشورهای به خارجی فشارهای برای الزم بهانه عربستان اقدامات همچنین. ساخت خواهد فراهم را کشور

 ازیس بحران نوعی به عربستان رفتار گفت توان می لذا ساخت خواهد فراهم را آنها امور در دخالت و مسلمان
 . است بلندمدت در اسالم جهان برای
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  ؛یو قفقاز جنوب رانیمنافع روسیه بر تعامالت ا ریتاث
 بر مناقشه قره باغ دیبا تاک

 
 رئیس انجمن گفتمان شرق.   -ان غربیاتاق فکر جوانان آذربایج. کارشناس ارشد علوم سیاسی. دبیر 5امین بنائی بابازاده

 

 چکیده
 نیب نیرود. در ا یبه شمار م یشورو یمناطق جهان بعد از فروپاش نیزتریاز مخاطره آم یکیبه عنوان  یقفقاز جنوب

 و گذار تا دوره دیو عصر ترد نیلتسـ یدو دوره متفاوت از حضـور   یقفقاز جنوب یها یدر قبال جمهور هیروابط روسـ 
سب با متنا یمنطقه ا تیدر اسـتقرار امن  هیروسـ  نکهیا رغمیرا تجربه کرده اسـت. عل  تیو تثب ییو عصـر شـکوفا   نیپوت

ه موازن ک،یمختلف هژمون یخود از الگوها یداخل تیو وضــع یو فرامنطقه ا یرامونیپ یقفقاز، نفوذ قدرت ها طیشــرا
 یریروند شــکل گ کینســبت به خارج نزد هیروســ یها یو نگران داتیتهد لیقدرت و مشــارکت بهره برده، اما به دل

فعال  یبه عنوان کشور رانیا نیب نیکرده است. در ا دایخود محور سوق پ یفضا کیدر قفقاز به سـمت   تیامن یالگو
 شیمسکو را در پ یها استیراهبرد مدارا با س دیدر قفقاز با یمنطق یبه منظور نفوذگذار یدر سـطح معادالت منطقه ا 

ه شود. ک یمنطقه م یمسکو در نزد دولت ها -نمنافع تهرا ینگاه همسـان ساز  تیموجب تقو کردیرو نی. لذا ادیریبگ
 .است یو قفقاز جنوب رانیمنافع ا انیم ییآن واگرا امدیپ

ا ب گرید یو از سو یمنطقه ا تیامن یها سـتم یسـ  لیسـو با تحل  کیرو تالش خواهد شـد؛ تا از   شیپژوهش پ در
قرار  یدر منطقه را مورد بررس هیروس ینینقش آفر یخیتار ریس ،یدر قفقاز جنوب هیشرحی از مواضع، منافع و ابزار روس

 یتماداع یاوالً موجب ب یدر قفقاز جنوب هیروس قداماتاستوار است که مجموعه ا هیپا نیپژوهش برا هی. لذا فرضمیده
 است. دآوردهیقفقاز را پد یها یبا جمهور رانیا ییعامل واگرا اًیمنطقه و ثان یکشورها
 مناقشه قره باغ. ،یقفقازجنوب ران،یا یاسالم یجمهور ،یمنطقه ا تیامن ه،یروس کلیدی:گان واژ

 

 مقدمه -5
. شودیوب ممحس هیروس یمل تیجزء عرصه منافع امن کیتیمنطقه ژئوپل کیو قفقاز به عنوان  یمرکز یایآس

قفقاز نقطه اتصال دریای خزر و دریای سیاه و همچنین ارتباط دهنده روسیه به خاورمیانه و اروپا است. در 
ایتی در این منطقه دارد که نارض یاریکشور نگرانی های امنیتی بس نیکنار منافع قابل درک روسیه در قفقاز، ا

 نیب نیرود. در ا یآن به سمت شرق و آسیای مرکزی از آن جمله به شمار م یشرویروسیه از حضور ناتو و پ

                                                           
1. Email: a.banae@yahoo.com 
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اتو مهم ترین دلیلی بوده که ن هیارمنستان شریک راهبردی روسیه در قفقاز بر این اعتقاد است که نفوذ روس
 .منطقه را به جمهوری آذربایجان پس دهد نیکند و ا تنتوانسته در مناقشه قره باغ دخال

 یکشور زندگ کیدر چارچوب  یمدت طوالن یمنطقه در گذشته برا نیا میاست که اقوام مق یدر حال نیا
 کی. لذا دارد یخاص تیکشورها حساس نیدر ا یروس یهاتینسبت به سرنوشت اقل هیروس نیاند. بنابراکرده

 استیمورد توجه س اریامر امروزه بس نیاز نژاد روس است که ا تیحما ه،یروس یامنطقه استیعنصر مهم در س
 یزندگ یمرکز یایآس یهایتبار که در جمهورروس تیجمع 95دهه  لی. در اواردیگ یقرار م یمداران روس

تالش  هیروس نهیزم نی. در اافتینفر کاهش  ونیلیم 6به  2550نفر بود که تا سال  ونیلیم 25حدود  کردندیم
 تبارها به عمل آورده است. از حقوق روس تیحما یکشورها برا نیارتباط با ا یبرا یاریبس

 –یصنعت یهامجتمع ،یاسیس یهادر بخش یدیحساس و کل یهاپست ها،یجمهور نیساکن ا یهاروس
 یمهم نقش تیوضع نیاست که ادامه ا یعیبر عهده داشتند، طب یتیامن یهاسیمسلح و سرو یروهاین ،ینظام

و گسترش دامنه  هایجمهور نیاز سرنوشت مبهم آنها در ا واره. مسکو همکندیم فایا نیدر حفظ و نفوذ کرمل
 التیتما لیبه دل جانیآذربا یو جمهور زستانیقزاقستان، قرق یاز کشورها ژهیمهاجرت آنان به خاک خود به و

از  نگران است. یتبار در داخل اقوام ملروس تیهضم جمع یها برادولت نیو تالش ا یستیونالیناس -ی قوم
اوقات  یو گاه کیپلماتیردیغ داتیتمه ک،یپلماتیگسترده د یهاتیگوناگون از جمله حما یهاوهیشبا  نرویا

 .کند تیدارد از حقوق آنان حما یسع دیابزار تهد
 یمتحده مرتبط است، با نگاه االتیکه با ا ییهاآن ژهیموجود در منطقه به و یاسیس یبه چالش ها هاروس

ا از تواند همه رقبا ر ینم دیجد طیدر شرا هیروس یعنی ست؛ین ینگاه ضرورتاً حذف نینگرند. ا یم نانهیبدب
 زانیمنطقه به هر م یها و کشورهاقدرت یاسیس یو قفقاز حذف کند. رفتارها یمرکز یایآس استیعرصه س

کرد که  خواهد دایسوق پ یبه سمت هیروس یرگذاریو تأث هااستیباشند، س ریمغا هیبا انتظارات و اهداف روس
 . ابندیمورد انتظار دست ن جیبه نتا بیرق یراهبردها

منطقه  کیتیژئوپل تاًیو نها یاسیرا در عرصه س هیاز انحاء بکوشد روس یکه به نحو ییروین ایقدرت و 
در  ی(. انقالب مخمل254-0: 0836 ،یرو به رو خواهد شد)واعظ هیکند، با مقاومت و واکنش روس فیتضع

ته از گذش شیها بغرب صورت گرفت، موجب شد تا روس تیکه با حما زستانیو قرق نیگرجستان، اوکرا
کستان حوادث ازب گرید یسوبنگرند و از  دیترد دهیخود با د یرامونیغرب در منطقه پ یهااستینسبت به س

 یمنطقه، موجب نگران یهامیاز رژ یبرخ رییتغ یحقوق بشر و تالش برا تیتحت عنوان رعا کایو دخالت آمر
 .شد کایآمر یهااستیاز س

است.  ریاجتناب ناپذ یامر رانیمنطقه با ا یآن بر روابط کشورها ریدر قفقاز و تأث هیمالحظات روس نرویا از
 ینی(. بدن004: 0858داشته است )پاکدامن، یجد ریدر همه تحوالت قفقاز تأث باًیتقر هیتوان گفت روس یلذا م

بر سر راه گسترش اقدامات  یمانع بزرگ هآنها ثبت شد یخیکه در ذهن تار هیدولت ها و جوامع منطقه از روس
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 ییواگرا ریدر مس یعامل زین رانیاز ا هیروس گاه به گاه یها تیحما نیب نیرود. در ا یکشور به شمار م نیا
 یشود که در موضوع قره باغ به شکل مشخص یقفقاز محسوب م یها یبا جمهور رانیروابط و تعامالت ا

 است. انینما
 یمنطقه ا تیامن یساختار یمبان -4

 یای به منزله ملک مشاع ندهیبه طور فزا تیامن کرد،یرو نیبر مشارکت و همکاری؛ در ا یمبتن تیامن
کند، اما  یمن میکشورها را به دوست، متحد و دشمن تقس کردیرو نی. استین میشود که قابل تقس یم فیتعر
بر مشارکت  یمبتن تی. امندمتقابل هستن تیمساوی است و همه شرکا خواستار امن گرانیهمه باز هیعل داتیتهد

 یماعهای اجت یشامل نگران ینظام یراسوی دغدغه های سنتف تیامن فیو همکاری عالوه بر گسترش دادن تعر
از  شیب ردکیرو نیکند. ا یتالش م تیبه فهم متقابل بودن امن دنیشود، و برای عمق بخش یم زیو اقتصادی ن

 دنیفرآ کیمنطقه ای مطرح کند،  تینظام های امن جادیا ینگچگو رامونیمجموعه از فرمول ها را پ کیآن که 
 کردیاست. رو تیسازان در مورد امن میهای تصم شیکه درصدد شکل دادن به گرا ردیگ یرا در بر م یجیتدر

از  شیب ت،یاز پنهان کاری به شفاف شیب نان،یبه اطم یاز بازدارندگ شیبه مشاوره، ب ییارویاز رو شیشده ب ادی
 تیالگو امن نی(. در ا235: 0850چ،یدارد)دو دیتأک یبر وابستگ ییجانبه گرا کیاز  شیبه ممانعت و ب هیتنب

رض بر ف نیشود. همچن یم نیتأم ینظام یهاییتعهدات متقابل و محدود کردن توانا رفتنیپذ قیاز طر ینسب
الگو،  نیداشت. در ا واهددر بر خ زیرا ن یمتقابل ازاتیامت یو فن یقانون یهاتیمحدود نیاست که ا نیا

آنها  که هدف ییهانشیقابل قبول کردن گز ریسلطه بلکه بر عکس از راه غ قینه از طر یتیامن یهانیتضم
 کند،ینم میکشورها را به دوست، متحد و دشمن تقس کردیرو نی. ادیآیاست، به وجود م بانیکسب سلطه بر رق

 :Kraig,2004متقابل هستند) تیاست و همه شرکا خواستار امن یمساو گرانیهمه باز هیعل داتیاما تهد

اهش نهفته است، ک انیگراواقع یهایرا که ذاتاً در استراتژ تیامن یمعما تواندیم ینانیاطم نیچن شیافزا. (92
شده و  یحطرا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس لیاز مسا یعیوس فیط نیب وندیپ لیتسه یبرا کردیرو نیدهد. ا

 تیو توافق است. توسعه امن یبحث، مذاکره، همکار قیاز طر یامنطقه یهادولت نیاعتماد ب جادیدر صدد ا
 جادیا قیبلکه از طر شودینم تیبزرگ هدا یطرح لهیاست و به وس یتکامل یندیفرآ یبر همکار یمبتن

. دیآیبه دست م کنند،یکمک م یبر همکار یمبتن تیمجزا به اصول امن یااز ابزارها که به گونه یامجموعه
که  ییهاشیگرا رینظ ،یدولت نیب یهاو مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکش یبر همکار یمبتن تیامن
 یاربر همک یمبتن تیاز امن نیمتمرکز است. همچن کنند،یها کار مو درون دولت نیحفظ وضع موجود ب یبرا
 یولتردیغ یشدن صداها دهیبه شن کردیرو نی. اشودیم هها استفادها در دولتگروه ایافراد  تیحفظ امن یبرا

 یتیامن یگفتگوها ،یامنطقه یهادولت انیم یدر توسعه رسم گفتگو و همکار دیتوجه دارد و عالوه بر تأک زین
 تیامن قیمذاکره در جهت تشو کردیرو رو،نی. از ادهدیمدنظر قرار م زیرا ن یردولتیعناصر غ انیم یررسمیغ
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 ترنییپا سطح کیدر  زیرا ن یفرومل یو صداها گرانیباز ،یمل گرانیو مشارکت عالوه بر باز یبر همکار یمبتن
 (.295: 0835در،ی)اسنا دهدیو مکمل مورد توجه قرار م

 رانیقفقاز و ا ه،یروابط روس خیبر تار یگذر -9
روابط روسیه و ایران تحت تاثیر عواملی شکل گرفته که بسیاری از آنها از اوایل قرن هجدهم تا به امروز 

له ور دو کشور شع انیسال پس از انعقاد قرار داد گلستان آتش جنگ م زدهیس یپایدار مانده است. به فاصله 
 تالش، مغان و بندر لنکران را ،یاپیپ یها یروزیبا کسب پ رانیجنگ سپاه ا نیشد. هر چند در مراحل نخست

قب دوم جنگ به ع یافتاد. اما مرحله  انیرانیو شروان به دست ا یباکو، شک االتیا جهیکرد و در نت ریتسخ
به  یشتریبا قدرت ب هیارتش روس ،یو عثمان هیجنگ روس انیبا پا د،یانجام رانیا انیو شکست سپاه ینینش

ور از خارج کرد، بلکه با عب رانیو عباس آباد را از تصرف ا روانیتنها ا نه هیپرداخته و سپاه روس رانیجنگ با ا
به دست روس  زین زیجنگ تبر یتصرف کرد. در ادامه  زیو دهخوارقان را ن لیاردب ،یخو یرود ارس شهرها

م نا به یکه به سمت تهران در حرکت بود، در محل یدر حال هیفرمانده قشون روس چیها افتاد. ژنرال پاسکو
 رانیرا با دولت ا یترکمن چا یمتوقف شده و عهدنامه  ه،یاول، امپراتور روس یکالیبه دستور ن یترکمن چا

به روس  زیو نخجوان ن روانیو ا هیتخل یرانیا یروهایاز ن دیتوافق تالش و مغان با نیا یمنعقد ساخت. بر مبنا
در مناطق مختلف مانند  زین یضد روس یجنبش ها یتزار هیالحاق قفقاز به روس یشد. در پ یها واگذار م

 (.02: 0850)شیخ عطار، افتی شیافزا جانیآذربا یگرجستان، داغستان و جمهور
که در نبرد دوم با  0323و  0308 یدر سال ها هیو روس رانیاول و دوم ا یهر حال از آغاز جنگ ها به

و س کیامر از  نیاد رو به رو است، اشکست عباس میرزا ولیعهد همراه بوده روابط دو کشور با فقدان اعتم
 یبه کل زیرا ن یقفقاز جنوب رد رانیکار نفوذ و حضور ا گرید یدگرگون و از سو یمنطقه را به طور کل تیوضع

از مؤلفه  یکیکه به عنوان  ران،یا یدو جنگ حضور و نفوذ سنت نیا ی جهیدر نت گریکرد. به عبارت د کسرهی
ا گرفت که ب دهیناد دیشد، در قفقاز رنگ باخت. اما نبا یم فیمنطقه تعر نیها و عوامل ثبات و آرامش در ا

که به طور معمول  یقوم –یبر قفقاز، علقه ها و روابط فرهنگ رانیا یو نظام یاسیس تیحاکم انیوجود پا
سال  نیدر ا رانی. اافتیدر قفقاز بود، پا بر جا مانده و ادامه  رانیو اقتدار ا تیحاکم یمتماد یمحصول سال ها

از  یتربر بس زیقفقاز را ن یها یحسنه با مسلمانان قفقاز، روابط با ارامنه و گرج اریها ضمن حفظ روابط بس
که ارامنه  یمدت ادامه داد. به گونه ا یطوالن یحسن ظن متقابل و نقل و انتقاالت و رفت و آمدها و اقامت ها

 زیها ن یبودند و گرج رانیا تیاز اقوام آرام تحت حاکم یکیهمواره  رانیا یو جنوب یساکن در مناطق شمال
 تیحاکم یعضو شدند. در همه سال ها یرانیا عهبودن، خود به مرور زمان در جام تیبا وجود تعداد اندک و اقل

 یو ب یتوجه یشاهد ب هیقاجار تیاواخر دوران حاکم یبه اندازه  یدوره ا چیه دیقفقاز، شا یبر منطقه  رانیا
بود که اقوام و ملل ساکن در قفقاز و از جمله مسلمانان، ارامنه  یدر حال نی. امیمنطقه نباش نینسبت به ا یتفاوت

 از سردمداران ،یتزار هیروس یدر امپراتور ستمیقرن ب لیاوا یاصالح طلب یحرکت ها انیجر درها  یو گرج
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 دیجد میها و مفاه شهیاز اند یاریکه در بس یبودند؛ به گونه ا ینوساز یها و روندها شهیاند شگامانیو پ
روطه عصر مش رانیادر  ستمیقرن ب یسال ها نیدر نخست یعمده ا یها یکه موجب تحوالت و دگرگون ییاروپا

 .قفقاز بود یاجتماع –یاسیس یو روندها دادهایحوادث، رو شهیشد، ر
جریان جنگ جهانی دوم بریتانیا، ایاالت متحده و شوروی ایران را اشغال کردند. نیروهای بریتانیا و  در

آمریکا بالفاصله پس از پایان جنگ ایران را ترک کرده، اما اتحاد شوروی از خارج کردن نیروهای خود سربازد 
شد. هدف  یو اتحاد شورو رانیا انیم یتنش اساس نیامر موجب بروز دوم نی(. ا090-000: 0858)بیات، 

 نیب نیاستقرار این نیروها ایجاد جمهوری های سوسیالیستی در استان های کردستان و آذربایجان بود. در ا
اتحاد شوروی واگذاری امتیاز نفت استان های شمالی ایران را به عنوان شرط خارج کردن نیروهای خود مطرح 

محمدرضا، شاه ایران را در اردوگاه  0955و  0965دهه های  لدر طو یاتحاد شورو ماتیکرد. مجموع تصم
غرب قرار داد. در این دوران، بدگمانی ها نسبت به حزب توده و فعالیت های مسکو در ایران ادامه داشت 

 (.200: 0834)کاظمی،
ه شمالی کبا هم رقابت ندارند. حتی در قفقاز  یانرژ یامروزه ایران و روسیه در قفقاز به جز در حوزه  اما

روسیه درگیر جنگی طوالنی و خونین با افراطی های چچن بوده است، جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته 
ها خودداری کرده  یاز چچن یتآن را به عنوان موضوعی داخلی در نظر بگیرد و در نتیجه، از هرگونه حما

یه قفقاز فعالیت ایران بیشتر به آنچه روس است. با وجود این، در تمام حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در
اجازه داده، محدود بوده است. به عبارتی، ایران قادر نیست بدون موافقت ضمنی روسیه هیچ گونه همکاری 

صورت دهد. روسیه نسبت به همکاری ایران با گرجستان و ارمنستان  بیمهمی با همسایگان خود در قفقاز جنو
ت. به عنوان مثال، روسیه مانع تالش های ایران برای ساخت پاالیشگاه در در زمینه انرژی حساس بوده اس

 .ارمنستان شد و سرانجام ایروان این پروژه را به روسیه واگذار کرد
مسکو تامین کننده اصلی تسلیحات و لوازم دفاعی مورد نیاز ایران است، اما تهران وارد هیچ اتحاد  هرچند

میلیارد دالر است که با توجه به ابعاد  5/8است. میزان تجارت میان دو کشور  راهبردی یا نظامی با روسیه نشده
مایل است ایران چنین فعالیت هایی  وسیهاقتصادهای دو کشور، ناچیز است. اما حتی در عرصه حمل و نقل، ر

دهد تا  انجام -کشتی است 3کشتی و ایران تنها  35-95جایی که روسیه دارای ناوگانی با  -را در دریای خزر
اینکه از مسیر زمینی و از راه قفقاز این کار را صورت دهد. روسیه بندر ماخاچ قلعه را در دریای خزر بسته و 

آن از بندر آستراخان استفاده کند. این اقدام در عمل مسیر حمل و نقل ایران به  جایانتظار دارد ایران به 
و ایران بیش از سه قرن همسایه  روسیه(. ,Tati kian,2006:107-112) داغستان را مسدود کرده است

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 

تاثیر پذیرفته است. تهران همیشه با بدگمانی و نبود اطمینان به مسکو نگریسته  مای مهمسکو با دیگر قدرت ه
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، تهران برای رهایی از انزوای بین المللی که 0959است. با این حال، از زمان وقوع انقالب اسالمی در سال 
عی نو هران بتوسط آمریکا بر این کشور تحمیل شده، متوجه مسکو شده است. این بدان معنا است که ته

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 

(. 858: 0833شود )یزدانی،  ومسک یمعنای دوری از حرک ها یا اظهاراتی است که ممکن است موجب نگران
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 

 با مانع مواجه -خواه واقعی و خواه در تصور ایران -سکولفت مطرح های زیرساختی ارمنستان، به دلیل مخا
 .شده است

دیدگاه غالبی در ایران وجود داشت مبنی بر اینکه در  هیو روس رانیروابط ا خیدر طول تار یطور کل به
 نبخش زیادی از این رابطه مسکو به تهران به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از رقبا نگریسته است. در دورا

ولت شد تا به عنوان یک د یم فیتعر -روسیه و بریتانیا -قاجار، حتی استقالل ایران بر اساس نیاز دو قدرت
حائل میان این دو عمل کند. اگرچه ممکن است این نیاز در دوره پهلوی کاهش پیدا کرده باشد، اما به نظر می 

ق پیدا کرده؛ فقط این بار اردوگاه غرب به ، دوباره این امر مصدا0959رسد از آغاز جمهوری اسالمی در سال 
 .ترهبری واشنگتن رقیب مسکو اس

 یدر قفقاز جنوب هیروس منافع -2
ر قفقاز واقع د یاز جمله کشورها افتهیاستقالل  یبا کشورها یاقتصاد یبه همکار هیروس ؛یاقتصاد منافع

المنافع از اسناد امضا شده جامعه مشترک یکیمسکو تالش کرد تا در  رونیقائل است. از ا یفراوان تیاهم یجنوب
رفت و آمد شهروندان  یحمل و نقل، آزاد ستمیدر س یواحد، هماهنگ یاقتصاد یفضا جادیمستقل، ا یکشورها
 اریاهداف بس نیکند، هرچند که تحقق ا یجامعه معرف نیرا از جمله اهداف ا یگمرک کسانیقواعد  یو برقرار

 روابط با غرب در تیاولو لیبه دل نیلتسیالزم به ذکر است که در دوران . رسدیدور از دسترس به نظر م
و بعد از  0995. اما از اواخر دههشدیمنطقه نم یبا کشورها یهمکاربه  یادیتوجه ز ه،یروس یخارج استیس

مهم  یهاتیاز اولو یکیبه  هایهمکار نیا تیتقو ه،یروس یخارج استیدر س انیگراشکست تفکرات غرب
 یطلببردند که روند استقالل  یپ تیواقع نیبه ا جیبه تدر نیشد. چرا که رهبران کرمل لیکشور تبد نیا

 یحمل و نقل و ارتباط ،یو روابط اقتصاد یخارج استیس یجهت استراتژ رییو تغ CIS عضو یهایجمهور
و  یدر سطح جهان یامسکو را به طور قابل مالحظه تیموقع تواندیآنها به سمت غرب، شرق و جنوب م

که  یبعنام گریو د نیو فلزات رنگ یسرشار انرژ ریبه ذخا یکشور را از دسترس نیکند و ا فیتضع یامنطقه
 (.0990برخوردارند، محروم سازد )لواش،  کیاستراتژ تیاز اهم
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عالقه  موجود یهایسابق و وابستگ یدر دوران شورو یاقتصاد یهارساختیز نهیشیبا توجه به پ هیروس
 یرخب یبرا یالتیهنوز تسه هیجهت، روس نیخود در منطقه حفظ کند. به هم یرا برا تیوضع نیمند است ا

 یاقتصاد یفضا کی جادیا یابر ییهایزنیهمواره را نیقائل است. همچن یاز کشورها از جمله در ارتباط با انرژ
ست. ا انیبالروس و قزاقستان در جر ن،یاوکرا ه،یروس یآزاد و بازار مشترک برا یمنطقه تجار کیمشترک، 

مشارکت  نیبه طور توامان تضم هیشود. روس یم فیتعر یدر منطقه در حوزه انرژ هیروس یمنفعت اصل
را  یجهان یحمل و نقل نفت و گاز به بازارها و یدر قفقازجنوب یخود در استخراج منابع انرژ یهاشرکت
 توانیاند که از آن جمله مداشته یانرژ نهیدر زم یاگسترده یهایگذارهیسرما یروس یهاکند. شرکت یدنبال م

با  کندیتالش م هیاشاره کرد. روس کستانیبرق در تاج دیتول ینفت قزاق و گاز ازبک برا نیادیبه توسعه م
مرکز  کیبه اروپا به عنوان  تیخطوط لوله انتقال و ترانز یبر رو یگذارهیسرما زیو گاز و ن تنف دیتول شیافزا
 هیروس یاهرم قدرت در روابط خارج کیبه عنوان  یموضوع انرژ دیجد طیمطرح باشد و اصوالً در شرا عیتوز

 .داردنقش 
 هیر روسد یبخش دولت یو هم برا یبخش خصوص یهم برا متیو قفقاز منبع کارگر ارزان ق یمرکز یایآس

 نیدر ده سال گذشته مسکو درک کرده که ورود مهاجر ه،یدر روس تیجمع یفعل یهاشیاست. با توجه به گرا
ده متوجه ش زینکته را ن نیا هیروس ،یخواهد بود. از طرف یکشور ضرور یاقتصاد انیحفظ جر یبرا یخارج

را در  یامکان کسب شهروند لیدل نیمهم است و به هم اریاجازه اقامت بس افتیمهاجران در یاست که برا
 یایاز جمله آس یرامونیدر منطقه پ هیروس یکرده است. به طور خالصه، اهداف اقتصاد لیتسه 2550سال 
 :عبارت است از یو قفقازجنوب یمرکز
 ه؛یروس قیبا جهان خارج از طر یارتباط یساختارها وندیتداوم پ  
 ه؛یخطوط انتقال نفت و گاز روس قیاز طر یمصرف جهان یبه بازارها یمنابع انرژ تیترانز  
 کشورها  نیا کیو تکنولوژ یاقتصاد یازهاین یکنندگان اصل نیاز تأم یکیخود به عنوان  گاهیجا تیتقو

  ؛یغرب یآنها با ساختارها ییاز همگرا یریو جلوگ
 کند؛ یحفظ م هیآنها را به روس یکه وابستگ یمانده از زمان شورو یحفظ انحصارات باق 
 منطقه؛ یو مواد خام کشورها هیاستفاده از منابع اول 
 ه به ک ییهایجمهور یمنطقه به سمت شمال اروپا مخصوصاٌ برا داتیاز کاالها و تول یبخش تیترانز

 آزاد راه ندارند؛ یآبها
 ا؛یجنوب آس یو کشورها رانیبا ا یارتباط تجار یمنطقه برا یهاریاستفاده از مس 
 یدیکشورها )وح نیا یو تجار یاقتصاد یهایازمندیاز ن یبخش نیتام یحفظ بازار مصرف منطقه برا، 

0855 :0-98.) 
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مستقر در  سابق ینظام یروهایتالش کرد تا ن هیروس ،یاتحاد شورو یبعد از فروپاش ؛یتیامن –ینظام منافع
حفظ  CIS مشترک در چارچوب توافق ینظام یروهایرا تحت عنوان ن هایجمهور نیمختلف در ا یهاگاهیپا

مشترک  یدر منطقه و حفاظت از مرزها تیصلح و امن یرا برقرار روهاین نیهدف از استقرار ا هیکند. روس
قزاقستان،  یدر تاشکند با شرکت کشورها 0992خود در سال  یتیمنافع امن نیتأم یکشور برا نیکرد. ا فیتعر
قد کرد و تالش را منع “یدسته جمع تیامن مانیپ”و ارمنستان  کستانیازبکستان، تاج د،یسف هیروس زستان،یقرق

عمده  تیولمسئ زیحافظ صلح متقاعد سازد و ن یروهاین لیتشک امهموافقت ن یامضا یکشورها را برا هینمود بق
 (.0993 ن،یبر عهده گرفت )شابورک یاستقرار صلح را در مناطق بحران

در  ینقش مهم ،یقفقاز جنوب یهاکشور در خاک دولت نیا ینظام یهاگاهیو حفظ پا روهاین نیا وجود
 یود، برخخ یتیو عوامل امن یبا استفاده از قدرت برتر نظام هیمنافع آن دارد. روس نیو تأم نیتداوم نفوذ کرمل

 میخود ندارند، به طور مستق یهااستیکشور در س نیبه لحاظ کردن منافع ا لیمنطقه را که تما یهااز دولت
(. 98-0: 0835،یدیکرده است )وح استیس رییمجبور به تغمختلف  یهااز روش یریگو با بهره میرمستقیو غ

 نیا یمرزها یریمنطقه در خصوص نفوذپذ یدر کشورها ینگران جادیاساساً مسکو تالش دارد تا با ا
 یامضا و یتیامن باتیلزوم فراهم کردن ترت یمخدر و القا وادو قاچاق م یستیدر برابر حمالت ترور هایجمهور

 داتیسابق گسترش دهد و تهد یخود را تا قلمرو شورو یمرزبان یهاتیفعال ،یمرز یموافقت نامه همکار
، ارمنستان، گرجستان یهایکشور تاکنون به طور دوجانبه با جمهور نیکند. ا ینسبت به خاک خود را خنث

تالش و  (Eurasia Insight,2001)امضا کرده است یو ترکمنستان موافقت نامه مرز کستانیتاج زستان،یقرق
 .امر متقاعد سازد نینسبت به انجام ا زیرا ن هایجمهور گریدارد تا د

گسترش  هژیاز نفوذ غرب به و یریشامل جلوگ ،یدر قفقاز جنوب هیروس یتیامن –یاهداف نظام یطور کل به
 عیسر واکنش یروهاین هیروس نیکشورها است. همچن نیا ییهوا یناتو به شرق و کنترل مشترک مرزها و فضا

و  کستانیازبکستان، تاج زستان،یدر قرق ییهاگاهیکرده است و پا جادیا سمیترور مبارزه با یمشترک را برا
 ،یانگهاش یسازمان همکار لیتشک هیاز اهداف اول یکیکه  یدارد. به گونه ا اریراستا در اخت نیدر ا زیارمنستان ن

 ،گرید یمرزها عنوان شده است. از سو یسازمنیقاچاق و ا سم،یمبارزه با ترور لیاز قب یتیامن یهایهمکار
اهداف  یبرا و قره باغ یشمال یایاوست ا،یآبخاز ستر،یترنس دن لیطلب از قب ییداج یروهایتا به حال از ن هیروس

و تسلط  یبه منظور حضور نظام هیدر خواست روس هاتیحما نیکرده و هدف ا تیحما یخود به نوع یتیامن
 کند.  یم دایمنطقه معنا پ نیدر ا

قفقاز  یهاگروه گریچچن، د یمنظا تیو تقو تینسبت به هرگونه تالش جهت حما هیلذا متقابالً روس
 (.058: 0834 ش،یدارد )داداند یدیشد تیحساس ه،یدر قلمرو روس اکوتی ییگرا یمل ای غوریتاتار، او ،یشمال
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  یدر قفقاز جنوب هیروس یها تیاولو -2

 یهاو وجود بحران یمربوط به ناامن یهاروبه رو است. بحث یاریمنطقه قفقاز، مسکو با مسائل بسدر 
شور دو ک لیقرار دهد؛ ورود غرب به منطقه، تما ریکشور را تحت تأث نیا یمناطق جنوب تواندیکه م یامنطقه

رجستان، کشور در گ نیا ینظام یهاگاهیبه ناتو، مسئله حفظ پا وستنیپ یبرا جانیآذربا یگرجستان و جمهور
 یایدر یوقحق میرژ نییتع ،یانتقال انرژ یرهایاز مسکو، مس یاسیانفصال س یغرب بر ارمنستان برا یفشارها

که مسکو در  ییاز چالش ها گرید یکیرود.  یموضوعات به شمار م نیاز جمله ا CIS فیخزر و تضع
تحت  راتییانجام تغ یطرفدار خود برا یروهایاز ن غربهمه جانبه  تیبا آن مواجه شده، حما ریاخ یهاسال

 (.254-0: 0836 ،یاست)واعظ «نیانقالب رنگ»عنوان 
کشور قرار  نیاقدامات ا تیدر الو هیروس یهااستیچندجانبه همسو با س یسازمان ها سیتاس نرویا از

جب مو هایجمهور نیو قفقاز پس از استقالل ا یمرکز یایبه آس یاو فرامنطقه یامنطقه یهادارد. توجه قدرت
خارج از منطقه مانند  یهاسازمان و "اکو"مانند  یامنطقه یهاکشورها با سازمان نیسو تعامل ا کیشد تا از 

حوزه  نیدر ا هینفوذ روس گرید یو از سو ابدی شیافزا "اروپا هیاروپا، ناتو و اتحاد یو همکار تیسازمان امن"
انبه چندج یسازوکارها جادیتالش کرد تا با ا هیجهت، روس نیخود رو به کاهش رود. به هم یرامونیو پ یسنت

 یبرا یشورو ریاتحاد جماه راثیخود را استمرار بخشد. م نهیرید یوندهایاهداف خود را محقق سازد و پ
اقل را به وجود آورده بود که حد یطیشرا یتیو امن یدر عرصه اقتصاد ژهیو قفقاز به و یمرکز یایآس یکشورها

 یرخبکشورها را با مسکو و  نیا یامر همکار نیکشورها به مسکو وابسته شوند و ا نیاز ا یدهه برخ کی یبرا
اعم از  یمانند انرژ ییساختارها یوستگی. به هم پساختیم ریناپذ اجتناب گریکدیمنطقه را با  یاز کشورها

 تیسو و وضع کیاز  یصنعت داتیو تول تیآهن(، تجارت، ترانزراه برق، نفت و گاز، ارتباطات )راه و
اهم کرد را فر یبستر گرید یآزاد، از سو یهابه آب میمستق یکشورها و عدم دسترس نیاز ا یبرخ ییایجغراف

کشورها، وجود  نیمسائل ا نیاز مهمتر یکیاستقبال کنند.  یچندجانبه اقتصاد یهایتا کشورها از همکار
عمالً  یشورو یبا فروپاش جهیبود که در نت یشورو یاقتصاد ستمیتحت س گریکدیگسترده با  اریمراودات بس

 (.45: 0835 ،یتو هم یزدانیخود را از دست داد ) ییکارآ
کار  ینبود و با رو قیچندجانبه همراه با توف یهایدر ارتباط با همکار نیلتسیدر دوران  هیروس یهاتالش
 نیشد. ا یدیوارد مرحله جد یرامونیدر منطقه پ ژهیها و اتحادها به ومسکو به ائتالف کردیرو ن،یآمدن پوت

 ییضاقصد داشت ف شد،یدنبال م قفقازو  یمرکز یایدر آس هیروس تینفوذ و موقع شیکه با هدف افزا کردیرو
 موجب تنگ شدن هایهمکار نیبود که گسترش ا یهیکند. بد جادیمنطقه ا یبا کشورها یهمکار یبهتر برا

 ایرآساو یاقتصاد هیاتحاد لیاقدامات تشک نیاز ا یکی. شدیم یغرب یها و کشورهانفوذ سازمان یعرصه برا
به  تانکسیو تاج زستانیبالروس، قزاقستان، قرق ه،یبا شرکت روس نه،در آستا 2555اکتبر سال  05بود که در 
 ی(. هدف اصل0859 ران،یا یاسالم یجمهور یشد )خبرگزار لیچندجانبه تشک یروابط اقتصاد تیمنظور تقو



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

023 

 

 یصاداقت یهاعضو و پر کردن خأل سازمان یکشورها یو تجار یروابط اقتصاد یارتقا ه،یاتحاد نیا سیاز تأس
 لیشکت زین یمرکز یایآس یاقتصاد یبا نام سازمان همکار یگرید یاقتصاد سازمان نی. عالوه بر اوداروپا ب

 .نام داد رییتغ یمرکز یایآس یبه سازمان همکار 2550شد که در سال 
 یوپاشخود پس از فر یرامونیدر مناطق پ هیروس یهااز دغدغه گرید یکی یتیشد مسائل امن انیکه ب آنگونه
 و یمرکز یایآس یاز کشورها یبرخ انیم ینیو سرزم ینژاد –یاز وجود اختالفات قوم هیروس یاست. آگاه
 یفوذ سنتن تیحفظ و تثب یبرا هیکشورها موجب شد تا روس نیدر ا یداخل یهابروز بحران یها نهیقفقاز و زم
حضور در منطقه  یبرا یخارج یهاممانعت از دخالت قدرت ،یتیمنطقه، اشراف بر تحوالت امن نیخود در ا

کند. به  در منطقه اقدام یتیچند جانبه امن یسازوکارها جادیاز گسترش نفوذ ناتو به شرق، به ا یریجلوگ زیو ن
رک مستقل مشت یاکثر کشورها تیو عضو هیروس تیبا محور یعجمدسته تیامن مانیجهت، سازمان پ نیهم

ر آن بتواند د یبود که تحت لوا هیدر دست روس یابزار مانیپ نیشد. هر چند ا سیتأس 0992المنافع در سال 
 یگراغرب کردیو رو یضعف ساختار لیبه دل نیلتسیعمالً در دوران  ینقش کند ول یافیمنطقه ا یهابحران

سکو به وجود م یتیامن کردیدر رو یاساس راتییتغ نیپوت دنیدولت، نتوانست اثربخش باشد. با به قدرت رس
هت در ج ییهاو قفقاز را فراهم کرد تا گام یمرکز یایدر آس هیروس یتیامن تیموقع یآمد که موجبات ارتقا
 هیعل یهمکار فبا هد یستیمرکز ضد ترور لیتشک(. Cohen,2005:1-2)بردارد یمبارزه با عوامل ناامن

 2555در دسامبر   CISیاجالس سران کشورها یو قاچاق مواد مخدر در هنگام برگزار یتندرو مذهب یروهاین
جهت مقابله  یبه منظور آمادگ 2550 هیفور 00در  یمرکز یایآس یبا کشورها یمانور نظام یبرگزار نیو همچن

 .رود یبه شمار م هیاقدامات روس گرید زا یالمللنیب سمیو ترور یتندرو مذهب یروهایبا ن
 یکشورها 2555مه  24 خیبود. در تار هیروس یهااز تالش گرید یکیتاشکند  یتیامن مانیساختار پ دیتجد

 دیموافقت نامه جهت تجد کی د،یسف هیروس تختیپا نسک،یقرار دارند، در م هیکه در گروه روس CIS عضو
توافق نامه، تعهدات  نیبراساس ا.  Oxford,2000) )امضا کردند "یدسته جمع تیامن مانیپ"نظر در اساسنامه 

من موافقت نامه ض نیدارد. ا تیاولو گرید یآنها با کشورها یتیو امن یاسیبر تعهدات س مانیپ نیاعضا در ا
ار عضو، خواست یدر هنگام بروز بحران در کشورها هیروس ینظام یروهایبه حضور ن دنیبخش یجنبه قانون

 مانیپ نیا یشده است. اعضا یالمللنیب یهادر سازمان صوصاعضا به خ یخارج استیهماهنگ کردن س
و  هیروس شامل: ی. گروه قفقاز2و بالروس؛ هی: شامل روسی. گروه غرب0: شوندیم میبه سه منطقه تقس ،یتیامن

 (.052: 0835،یدیاست)وح کستانیو تاج زستانیقرق ه،یشامل: روس یمرکز یای. گروه آس8ارمنستان، 
از  شتریب یریمنافع و جلوگ نیمناطق، تأم نیبا هدف ادامه نفوذ خود در ا یشورو یبعد از فروپاش هیروس
 نیاوکرا یدو جمهور یبه همراه 0990در دسامبر  افته،یاستقالل  یهایدر جمهور نیشیپ یساختارها یفروپاش
 یاصله زمانکرد. با ف "المنافعترکمستقل مش یجامعه کشورها"به نام  یسازمان لیاقدام به تشک دیسف هیو روس
قزاقستان و  ،زستانیترکمنستان، قرق کستان،یارمنستان، ازبکستان، تاج جان،یآذربا یجمهور یکشورها یکوتاه
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 یروهایاز ن یتحت فشار ناش 0998در اکتبر  زیگرجستان ن یسازمان ملحق شدند. جمهور نیبه ا یمولداو
(. در مقطع نخست که 024: 0856،یی)کوالوستیجامعه پ نیا به یو مشکالت اقتصاد ایطلب آبخاز ییجدا

 یاشن یهاو کاهش تنش یسازمان در کنترل اوضاع بحران نیاست، نقش ا یفروپاش هیاول یهامصادف با سال
 یاهیجمهور انیم یو نظام یاقتصاد ،یارتباط یهاسازمان از گسستن حلقه نیبود. ا تیحائز اهم هیاز تجز

توانستند در آغاز دوره استقالل خود، به دور از هرج و  هایجمهور نیکرد و ا یریجلوگ افتهیتازه استقالل 
 .خود ادامه دهند اتیبه ح ،یاز فروپاش یمرج ناش

که  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس دیجد یاز پارامترها یبا ورود برخ جیسو به تدر کیمقطع دوم، از  در
توسعه  عیسر شیبا افزا نیشد، و همچن CIS به حوزه یاو فرامنطقه یامنطقه یهاقدرت شتریموجب توجه ب

از  یدر نگرش برخ یدتحوالت ج یالمللنیب یهاسازمان ریبا جهان خارج و سا هایجمهور نیمناسبات ا
 دنیبه درازا کش ،یمناقشات داخل گر،ید یسازمان به وجود آمد و از سو نیا یهااعضا نسبت به اهداف و برنامه

اعث ب هیو کمبود منابع روس یداخل دیتوافقات و از همه مهمتر ضعف شد یعدم اجرا ها،یاعتمادیها و برقابت
 نیراز مهمت یشود. برخ لیسازمان ناکارآمد تبد کیبه  و فیتضع یریسازمان به صورت چشمگ نیشد که ا

 :خالصه کرد توانیم ریرا به شرح ز نیلتسیدر دوران  CIS کننده فیعوامل تضع
 جامعه نیا قیاز طر هایجمهور نیترس از سلطه مجدد مسکو بر ا -
رهبران آنها در اشکال مختلف  دگاهیکه از د هایجمهور نیاز ا یطلبانه در برخ هیتجز یهاتداوم بحران -

 (.90-98: 0835،یدی)وحشودیمرتبط م هیبه روس
که وارد صحنه شده بودند  یاو فرامنطقه یامنطقه یهادر مقابل قدرت هیروس یو ناکارآمد یضعف داخل -
 (. 25-09: 0835تر بودند)گزارش موسسه رند،تواناتر و جذاب هیاز روس هایجمهور نیا یو برا

همراه  ییهابیامکانات با فراز و نش دینبود انسجام و ضعف شد لیبه دل نیلتسیدر دوران  هیروس استیس
 یمهورج استیبه ر نی. با انتخاب پوتافتیمناطق به شدت کاهش  نیدر ا هیآن نفوذ روس جهیبود که در نت

 یهاتیاز اولو یکیبه  CIS تیکشور، تقو نیا یو خارج یداخل یهااستیدر س یثبات نسب جادیو ا هیروس
با  کیروابط استراتژ تیتقو زیو ن ییایاوراس یهاشیشد. گرا لیتبد هیروس یخارج استیمهم س
 استیس دیجد نی. در دکتردادیم لیرا در منطقه تشک نیپوت یخارج استیو اساس س هی، پاCISیکشورها

، گسترش روابط CIS در ییروند همگرا تیتقو "هیروس یخارج استیمفهوم س"کشور موسوم به  نیا یخارج
 Ministry)قرار گرفت دیمورد تأک 2550عضو و برنامه توسعه آن تا سال  یدوجانبه و همه جانبه با کشورها

of Foreign Affairs of Russian Federation, 2000.) 
ا به آنه یریگشکل لیدل نیترمهم ندهیآ یهاکه ضرورت یامنطقه یهابرخالف اغلب سازمان ،یطور کل به

 کیپاسخ به  قتیدر حق CIS لیگذاشته شد. تشک انیبن "گذشته یهاضرورت"براساس  CIS ند،یآیشمار م
به حساب  یساختار انتقال کی دیبلکه با ،یاسازمان منطقه کیرا نه  CISمنظر  نیبود و از ا یضرورت زمان
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کرده است. با  فیمجموعه را تضع نیا یبه طور آشکار CISعضو  یهادولت انیدر م هادگاهیآورد. تکثر د
 ز،یمرکزگرا و مرکزگر یروهاین انینشده است. به رغم تنش م CISمسئله منتج به اضمحالل  نیحال ا نیا

 یها را برآورده ساخته است، در حالاز دولت یبرخ یازهایالمنافع حداقل نمستقل مشترک  یسازمان کشورها
(. 258:0838ی، داشته است )شور زیرا ن گرید یاتیاهداف ح یبرخ بیتعق تیزمان ظرف نیکه در هم
از  یکینما متناقض  یاو به گونه که وجود داشت، اندک نبوده یشتریانتظارات ب رغمیعل CIS یدستاوردها

 & Sakwa)بوده است یشورو نیجانش یهاو استقالل دولت تیحفظ حاکم یبرا یمحور ینهادها

Webber,1999:388.) 
 در مناقشه قره باغ هیروسابزار  -6

 میسبه دوره تق ی هاآذر دیاختالفات از د شهیدارد. ر یا ژهیو گاهیدر قبال مناقشه قره باغ نقش و جا هیروس
د کوچ خو های نیکه باعث شد تا ارامنه از سرزم ی گردد؛بر م انیو از نظر ارامنه به دوره سلجوق نیاستال یبند

آغاز  نینادرست مرزها توسط استال یبند میهمزمان با تقس 0924اختالفات از  نیعمده ا یکنند. اما به طور کل
گالسنوست در دوره گورباچف  های استیس یدر پ نکهیماند تا ا یخاکستر باق ریشد و به صورت آتش ز

و ارمنستان رشد کرد و سبب شد تا مناقشه قره باغ به اوج خود  جانیآذربا یدر جمهور ییگرا یمل انیجر
کرد و  دایخاتمه پ 0994رخداد با آتش بس  نیا تیشد. در نها یتهبه جنگ من 0994تا  0990برسد و از 

 (.04-69: 0834،ینه جنگ و نه صلح برقرار شود )هاشم تیوضع
 :قره باغ در چهار سطح مطرح است ندیدر فرا هیروس یپلماسید کیتاکتی: پلماسیابزار دالف( 

 ؛(CSCE) یو همکار تیبه عنوان کنفرانس امن -
 ؛سازمان ملل متحد -
 ؛مستقل یانجیبه عنوان م -
 .دوجانبه های در قالب مشورت -

که خود در آن نقش  ی کنددر مناقشه قره باغ توجه م انهیصلح جو های تیبه آن دسته از فعال هیروس
 به ها روس ینباشد با کارشکن هیخواسته روس رندهیو شاخص داشته باشد و هرگونه طرح که در برگ یمحور

می  را ها روس رشنگ نیا یی ها،کایو چند طرح مطرح شده توسط آمر رانی. همانند طرح ای رسدنم جهنتی
 ،یقرار داد )واعظ یابیخود مورد ارز یبرآورده کردن منافع مل یدر راستا انهیواقع گرا دیاز همان د یناش توان

0833 :056.) 
آتش بس دائم  یبرقرار یبرا CIS المجالس نیکشور و ب نیمشترک ا ی گریانجیم ه،یاقدام روس نمونه

 هیتوافق نامه را امضاء کردند. روس نیا ریشد که دو طرف درگ 0994منجر به موافقت نامه  تیبود که در نها
 یبه طور متوال 0995 -2559 زکرد تا مذاکرات را به صورت دو جانبه ادامه دهد و ا یآتش بس سع نیبعد از ا
 لحاظ به ها داده است. روس بیترت -و ارمنستان جانیآذربا یجمهور - یریدو طرف درگ نیرا ب یمذاکرات
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 ،یا خود در معادالت منطقه یبرا یبحران و قائل بودن نقش محور نیدر حل ا ییتوانا رغمیعل کیپلماتدی
مذاکرات  مینظت یبرا یبه ابتکارات مقطع شتربی و نداده ئهارا یتاکنون به طور مستقل طرح صلح جامع و مشخص

محدود  گرانید یارائه شده از سو های اظهار نظر در خصوص طرح یدست زده است و نقش خود را بر رو
 (.056-053: 0834 ،یکرده است )واعظ

 کیتیرا از سر گذرانده، ابتدا منافع ژئوپل زیشه قره باغ دو مرحله متمادر مناق هیروس کردیطور عمده رو به
 یبرا یبه عنوان ابزار ی گریانجیاز م هیبر تعهدات آن کشور نسبت به حل مناقشه غلبه داشته و روس هیروس

ی انجیم یهاندیمذاکرات و فرا یتمام تعامل سبب شکس نیکند که هم یمنافع خود در منطقه استفاده م شبردیپ
 ایه تیدر اولو راتییگوناگون و تغ یبا توجه به ضعف قدرت در عرصه ها هیروس ایشده است. ثان گری

 یایرحوزه د یکه قادر به حفظ انحصار بر رو دهیرس جهینت نیبه ا کیخود در قبال خارج نزد یخارج استیس
منافع  کند تا هم از تیثبات نامطئن در منطقه حما یاز نوع گرفته میتصم نیو بنابرا ستیخزر و منابع آن ن

در خصوص نفت و حمل و نقل برخوردار شود و هم با استفاده از اهرم مناقشات حل  المللی نیب های پروژه
در  هیروس یبگذارد. به طور کل یخود باق یبرا ای¬اعمال نفوذ منطقه یبرا یینشده، در صورت ضرورت فضا

: 0833،یگر کالج)کوزهی دهدو نه شکست ادامه م ازیراه حل نه امت هیان را بر پاو حل بحر مینظحال حاضر ت
48- 40.) 

 :دو اقدام عمده را انجام داده است هیچهارچوب روس نیا دری: ابزار اقتصاد -
 هیکمک روس نیدالر بوده و ا اردیلیم 6/0بالغ بر 0990تا  2553به ارمنستان که از  یکمک مال یاعطا  -0

 هنکیا لیدر ارمنستان و قره باغ به دل دیجد ییربنایز یساختارها جادیا الف(دو هدف عمده؛  رندهیدر برگ
 -ارمنستان در روابط یت وابستگیوضع جادیا ب(. یبردبه سر م یبد اقتصاد تیارمنستان بعد از جنگ در وضع

 .ته باشدداش یشتریور بقدرت مان یبه منافع خود در قفقاز جنوب دنیدر رس هیشود روس یکه باعث م هیروس
به هر دو طرف  یحاتیو تسل ینظام های مذاکرات کمک ندیجنگ و فرا انیدر جر هیروس گریاقدام د -2

 های از گزارش یکیکه در  -CIS ی کشورها ی هایهمکار ریوز - فی. تولیمناقشه است، بنا به اظهارات ا
به  0996تا دسامبر  0998 هیاز ژانو ینظام زاتیدالر تجه اردیلیم 0 یقانون ریبه طور غ هیخود اعالم کرد روس

ر مناقشه داشته ب یمیمستق ریقره باغ و ارمنستان تاث کیبا توجه به رابطه نزد نیداده است و ا لیارمنستان تحو
خود و  یو ابزار نظام حاتیتسل یبرا یابیبازار -0کند: ی کار خود دو هدف را دنبال م نیبا ا هیاست. روس

غرب  های استیتا از س جانیآذربا یقرار دادن جمهور فشارتحت  -2نه جنگ و نه صلح  تیوضع ادامه
 اهبه حساب آورد و روس یدیعامل مهم و کل کیرا به عنوان  هیروس ،یانرژ انیدست بکشد و در جر انهیگرا
 نرویبود، برسد. از ا یخطوط انتقال انرژ نهیدر زم جانیآذربا یبا جمهور قراردادی انعقاد که خود هدف به

د در مور هیرا با روس ای قرار داد جداگانه حان،یج -سیتفل -عالوه بر امضا قرار داد باکو جانیآذربا یجمهور
در مورد ارمنستان استفاده کرده تا از  ژهیبه و یاز ابزار اقتصاد هیکل روس در. منعقد کرده است یانتقال انرژ
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ترش حضور از گس یریشگیپ یبرا یراه دیکند تا شا یریدر منطقه جلوگ کایبه ناتو و آمر ینظام گاهیپا یاعطا
 (.39: 0833ناتو باشد)مامدووا، 

ه و بود یمناقشات ابزار نظام یاز همان ابتدا هیابزار روس نتری که ذکر شد مهم همانگونهی: ابزار نظام -
 تیامن یکه توسط شورا ینظام یبه واسطه سندها هیگوناگون اعمال شده است. روس های وهیابزار به ش نیا

ت در و ثبا تیدر گرو امن هیو ثبات روس تیامن نکهیا لیبه دل ی شودجمهور اجرا م سییو توسط ر نیتدو
 یدیو در برابر هر نوع تهد ی کندبه شدت برخورد م کیمنطقه است نسبت به تجاوز به هر شکل در خارج نزد

 یمسئله همواره از ابتدا نی. ای داندخود محفوظ م برای را بازدارنده منافع خود حق استفاده از سالح هیعل
و در هر دوره بر حوزه استفاده از آن افزوده  دهش دیعنصر برجسته تاک کیبه عنوان  ینظام های نییآ بیتصو

 (.60: 0895،ییشده است)عطا
 یو قوم یاسیحافظ صلح که در منازعات س یروهانی همانند مختلف خود را در اشکال یابزار نظام هیروس

ورد م یدر کشورها -و ارمنستان جانیآذربا -ینظام گاهیپا جادیو ا یمرزبان یروهاین ی کنند،منطقه دخالت م
 ای اروهین زبانیم یو کشورها هیروس انیموارد منجر به بروز مشکل م نینظر خود اعمال کرده است، که تمام ا

 میوجه استفاده مستق چیخود به ه ینظام یروهایاز ن هیشده است. در رابطه با مناقشه قره باغ روس ها گاهیپا
ی زند بدر مناقشه دست ب میمسئله آگاه است که اگر به عمل مستق نیبه ا هیروس نکهینکرده است به سبب ا

ت، دو طرف مناقشه کرده اس که به هر ینظام های کمک رغمیعل نیبنابرا فت،کل منطقه را فرا خواهد گر ثباتی
 اریاز ارمنستان بس هیروس تیالبته حما ردینگ یاز دو طرف موضع خصمانه نظام کی چیدارد در قبال ه یسع

 از یکیفعال که  یپلماسید رغمیاقدام عل نای بر عالوه ها بوده و در واقع روس جانیآذربا یاز جمهور شتریب
 نکهیمناقشه به طور کامل برطرف شود به سبب ا نیاست هرگز نخواسته که ا انهیواقع گرا استیس ی هایژگیو

 هیعل یاهرم نیبرطرف و همچن یو منافع خود را در قبال انرژ ی کندم یبحران به نفع خود بهره بردار نیاز ا
به  اریسمناقشه کنترل شده ب کی نیابرابن ی برد،خود سود م تیاروپا در صورت گسترش فعال هیناتو و اتحاد

 (.055: 0832 ،ییاست )کوال هیسود روس
 نتیجه -7

ار بوده برخورد ییباال تیمسکو از اهم یهمواره برا یتیو امن کیاستراتژ لیو قفقاز به دال یمرکز یایآس
با  چندجانبه یهایروند همکار عیو تسر دیکرده تا ضمن تشد یسع نیلتسیدر دوران پس از  هیاست. روس

 نهیخود وابسته نگه دارد. در زم به یو ارتباط یانرژ نهیدر زم ژهیو قفقاز، آنها را به و یمرکز یایآس یکشورها
کنترل  ،یرانبح ژهیو به و کیضمن تداوم حضور مستمر خود در مناطق استراتژ کوشدیم هیاوالً، روس زین یتیامن

رب ساز نفوذ غ نهیرا که ممکن است زم ییهابحران تیریو مد تیهدا اًیسابق را حفظ کند. ثان یشورو یمرزها
 فیتضع نهیکند. ثالثاً، زم یبردارمنطقه بهره یکشورها یکنترل رفتار خارج یبرا او از آنه ردیباشد، به دست گ

 .فراهم سازد کنند،یرا که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل م ییهاهیعوامل و اتحاد
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 یاروابط، گسترش ارتباط و تالش بر یبرقرار یعیبه طور طب ؛یمنطقه ا –یاسیبه لحاظ س گرید یسو از
 نیا انیدر م رانیموجب توسعه نفوذ ا نکهیا رغمیمنطقه عل یاسینقش مؤثر در معادالت و مسائل س یفایا

تقالل شد. اس یم یدگرگون اردچ یمنطقه ا یباز نیا هیمنافع روس ریکشورها خواهد شد؛ اما به هر حال تحت تاث
 یا برامنطقه ر نیا تیجنگ سرد اهم انیبا توجه به تحوالت رخ داده پس از پا ،یقفقاز جنوب دیسه کشور جد

 رانیا یمنطقه ا کیتیژئوپل یاز صاحب نظران قفقاز را مکمل و دنباله  یاریداد. تا آنجا که بس شیافزا رانیا
طقه از من یکشورها یها در دوران پس از استقالل برا یجمهور نیا تیامنمبنا ثبات و  نیکرده اند. بر ا یتلق

قفقاز  یبا ثبات کشورها رانیا یو مل یمنافع منطقه ا ان،یم نیفراوان بوده و در ا تیواجد اهم رانیجمله ا
 یارجخ استیتحوالت س یبررس نرویدارد. از ا میارتباط مستق ه،یروس یو قبول نقش پدرخواندگ یجنوب

 ییه گرامنطق استیارتباط س یچگونگ فیتعر ،یحوزه قفقاز جنوب یدر برابر کشورها رانیا یاسالم یرجمهو
و منافع مشترک دو طرف، تابعی از نقش  یخیتار -یتمدن یوندهایاز پ یجدا ،ییهمگرا ای ییواگرا کردیبا رو

قبال  در هیروس قابلمت استیراستا س نیخلوت خود بود. در ا اتیدر قبال ح هیروس ماتیو تصم ینیآفر
محافظه کارانه  استیس جانیآذربا یدر قبال جمهور هیکرد. روس یقفقاز روند ناهمگن را سپر یها یجمهور
 استیس انیم نیکرده است. در ا یرا ط یبا ارمنستان روند متفاوت هیگرفت، اما شکل تعامل روس شیرا در پ

 .است یجابیدر قبال گرجستان به شکل مقابله و ا هیروس
 لیسو به دل کیاز  یسه گانه قفقاز جنوب یها یکوتاه سخن؛ مجموعه عوامل فوق موجب شد تا جمهور به

نطقه، م نیبا ا هیموجود در روابط روس یخیبه علت حافظه تار گرید یاقدامات انحصارطلبانه مسکو و از سو
و  ینظام ،یتیتعامالت امن اردو هیداشته باشند؛ هرچند با روس یو هراسناک نانهیکشور موضع بدب نینسبت به ا

 لیبه دل ،هیبا روس رانیا ییهمگرا نرویرا منعقد کرده اند. از ا یاریبس یها مانیکشور پ نیشده و با ا یاقتصاد
ساختن  یزومن زیو ن یفرامنطقه ا یسو و فشار قدرت ها کیدر منطقه از  یرگذاریتاث تیالملل و قابل نینفوذ ب

 شده است.  رانیقفقاز از گسترش روابط با ا یها یجمهور یارموجب خودد هیتوسط روس رانیا
 

 و ماخذ منابع

 ی.ا .گیکر. دریاسنا. 69 - 00. 20شماره  .فصلنامه راهبرد .«یامنطقه تیامن یساختارها».(0835) یعسگر محمود .0

 .09-5 .4شماره .مجله نگاه نو .«آن یخیتار یهاشهیترک و ر زمیونالیناس» .(0858کاوه ) ات،یب .2

فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و  .«نقش روسیه در اقتصاد جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز» .(0854رضا ) پاکدامن، .8
 .63-04 .4شماره  .قفقاز

 .یواحد آلمات .(0859) .رانیا یاسالم یجمهور یخبرگزار .4

 .00شماره  .و قفقاز یمرکز یایفصلنامه آس .«یمرکز یایدر آس هیروس یهااستیس نیروند تکو» .(0834) نیپرو ش،یداداند .0
65-30. 

 .کارل چ،یدو جلد اول. ی.انتشارات جهاد دانشگاه :تهران. «الملل نیروابط ب یها هینظر» .(0850) یبزرگ دیوح .6

و رابرت  دوئرتی جیمز قومس.تهران:  .«نظریه های متعارض در روابط بین الملل» .(0836) علیرضا طیب، وحید بزرگی .5
 .فالتزگراف
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 .85-28 .05شماره  .گازتا ایمیسینزاو .«المنافعجامعه مشترک یارهیدفاع دا» .(0993الکساندر ) ن،یشابورک .3

 ر.ابرار معاص یالمللنیموسسه ب :تهران .«سابق یشورو یهایدر جمهور یتیامن باتیساختارها و ترت». (0838محمود ) ،یشور .9

 وزارت امور خارجه.تهران:  .«ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز». (0850عطار، علیرضا ) شیخ .05

 .«زمینه های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلتیک» .(0895فرهاد و اعظم شیبانی ) عطایی، .00
 .002-99 .3شماره  .سال چهارم .فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی

 رار معاصر.اب یالملل نیب قاتیمطالعات و تحق یانتشارات موسسه فرهنگ :تهران .«یدر قفقاز جنوب تیامن» .(0834احمد ) ،یکاظم .02

 ی.فصلنامه مطالعات راهبرد .«2553گرجستان پس از بحران آگوست  یو خارج یتحوالت داخل» .(0833) یول ،یکالج گرکوزه .08
 .49-84. 28شماره

 انتشارات وزارت امور خارجه.  . تهران:«هیو حکومت در روس استیس» .(0856الهه ) ،ییکوال .04

 و قفقاز. یمرکز یایپژوهشکده آستهران:  .«و قفقاز یمرکز یایدر آس کایو آمر هیبرخورد منافع روس» .(0832الهه ) ،ییکوال .00

  .052-30 .05شماره  .گازتا ایمیسینزاو .هادر ارزش دنظریالمنافع: زمان تجدجامعه مشترک .(0990) ایلیا ،لواش  .06

 .یمطالعات راهبرد یانتشارات پژوهشکده تهران:  .(«نینو یدر جهان یساز تی)امن یمنطقه ا ینظم ها» .(0830) یجالل دهقان .05
 و همکاران. کید لیوید

 .53-63 .28شماره  .ماهنامه ایراس .«میالدی 2553مناسبات ایران و روسیه در سال » .(0833نینا ) مامدووا، .03

 خزر. یایمؤسسه مطالعات درتهران:  .«اهداف و منافع غرب در منطقه خزر» .(0835) ایدوارنیزارع و محمدجواد ام نیرام .09
 انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.تهران:  .«امنیت در قفقاز جنوبی» .(0834غالمرضا ) هاشمی،

 .245شماره  ی.اقتصاد –یاسی، فصلنامه اطالعات س«فارس جیمشاع در خل تیامن». (0836) یسرکانیتو یو مجتب نیحس ج،یهرس .25
33-058. 

 .«المنافعمشترک یجامعه کشورها ییآن بر همگرا ریو تأث دیسف هیبا روس هیطرح اتحاد روس» .(0855الرضا ) یموس ،یدیوح .20
 .020-053 .24شماره  .و قفقاز یمرکز یایفصلنامه آس

 .و قفقاز یمرکز یایفصلنامه آس .«هیروس یخارج استیس یفرارو یهاها و فرصتگوام چالش» .(0835) الرضایموس ،یدیوح .22
 .06-59 بهار.
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 تبیین موقعیت استراتژیک آسیای مرکزی 
 داعش: مطالعه موردی؛ و بحران نفوذ گروه های تروریستی

 
 ، دانشگاه عالمه طباطبایی5عارف بیژن

 
 چکیده

 گرای افراط اصلی سازمان چهار توسط بشریت علیه جنایت از درصد 55 تقریبا. است 20 قرن طاعون تروریسم
 انبحر از که است استراتژیک ای منطقه مرکزی، آسیای. است شده انجام القاعده و طالبان بوکوحرام، داعش،: اسالمی

 اب منطقه این جنوب، سمت به. است شده متاثر ها تروریست افراطی حمالت همچنین و داخلی و خارجی تروریسم
 شاهد یزن اخیرا و است طالبان مذهبی رادیکال نظامیان شبه برای پرورشی زمینه که یک است همسایه افغانستان مرزهای
 با نیز یمرکز آسیای شرق، سمت به. باشیم می( داعش) اسالمی دولت به وابسته تروریستی های گروه حضور افزایش

 شکلت با منطقه، داخل هستند. در فعال اویغور طلب جدایی های گروه آن در که است پهلو هم چین کیانگ سین استان
 سوریه تحوالت عواقب اما. است مواجه اسالمی التحریر حزب و ازبکستان اسالمی جنبش ویژه به محلی تروریستی های

 وپلیتیکژئ موقعیت تبیین و طرح پژوهش، این در هدف. است مرکزی آسیای در برتر امنیتی نگرانی یک حاضر حال در
 از یائتالف جذب خطر احتمال بحران ویژه به( داعش)گرایی افراط و تروریسم مشترک تهدید برابر در مرکزی آسیای
 زیمرک آسیای در ارتباطات از شبکه یک پرورش آن دنبال به و اسالمی دولت گروه و مرکزی آسیای جهادی های گروه

 ایالتتم نشدن برآورده از منطقه در گرایی افراط ظهور رسد می نظر به. باشد می کیانگ سین و قفقاز چون مناطقی و
 اجتماعی؛ ناامنی و طبقاتی تبعیض فقر، اداری، و مالی فساد به توجه با. می گیرد نشات اجتماعی و سیاسی تغییرات برای

 .رسد می نظر به الزم منطقه این در اقتصادی سیاسی، گسترده اصالحات اعمال
 گرایی افراط بحران، اسالمی، دولت داعش، مرکزی، آسیای واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-5
کمربند » همه جانبه میان دو ابرقدرت غرب و شرق، و مطرح شدن راهبردهایی چونرقابت ایدئولوژیک 

به دور اتحاد شوروری از سوی برژینسکی موجب هراس اتحاد شوروی از محاصره شد. وقوع  «سبز اسالمی
انقالب اسالمی ایران و ایجاد جمهوری اسالمی پاکستان به رهبری محمد ضیاء الحق، موجب شد که رهبران 

وی از ترس حاکم شدن یک جریان اسالمی دیگر در افغانستان، به حمایت از حزب دموکراتیک خلق شور
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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متحده و  شکست شوروی در تحقق اهداف خود، با پول و حمایت همه جانبه عربستان و طراحی ایاالت

 .امکانات اطالعاتی و لجستیکی پاکستان میسر شد
کردن زیر پای رقیب بود. به این مفهوم که با چراغ این جا نقطه عطفی در برنامه ایاالت متحده برای خالی

رتش های عرب را در شکست اای آمریکا که نتیجه تأمین مالی افغانسبز آمریکا، عربستان سعودی، متحد منطقه
گذاری خود در آسیای مرکزی، با هدف گسترش ایدئولوژی وهابی و در ده بود، بر حجم سرمایهشوروی دی

نتیجه تضعیف نفوذ و سلطه مسکو بر منطقه افزود. البته هم عربستان سعودی و هم ایاالت متحده، با گستراندن 
قه ی ایران را هم در منطوهابی عالوه بر مقابله با شوروی، مهار قدرت ایدئولوژیک انقالب اسالم-تفکر سلفی

کنند(. رقابت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی دنبال می کردند )و هنوز هم دنبال می
 الظاهر بیشتر به نفع عربستان تمام شده است.در منطقه آسیای مرکزی علی

قدرتی را تجربه  آسیای مرکزی از زمان فروپاشی ابرقدرت شرق، اتحاد جماهیر شوروی، همچنان خأل
پروری است. عدم وجود ثبات سیاسی، کی از نتایج آن وجود بسترهای الزم برای تروریستی کند کهمی

های های بسته و فاسد و خاندان ساالری، فقر و بیکاری گسترده، نفوذپذیری باالی مرزهای جمهوریدولت
جارت اسلحه ستان(، قرار داشتن در مسیر اصلی تگانه )قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکپنج

آور عربستان برای ترویج فرقه وهابیت در منطقه از طریق گسترش های تبلیغاتی سرسامو مواد مخدر، هزینه
ترین فاکتورهای تبدیل این منطقه مساجد وهابی و مراکز آموزشی مربوط با آن و چند دلیل فرعی دیگر، مهم

ساحت ، دشتی وسیع با م«دره فرغانه»های تروریستی است. وجود رشد و نمو هسته به بستری حاصلخیز برای
میلیونی که اکنون میان سه جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان و  02کیلومتر مربع، با جمعیتی حدود  22555

ر د های برنده هر سازمان تروریستی است که قصد ایجاد پایگاه راازبکستان گسترده شده است، یکی از برگ
 منطقه آسیای مرکزی دارد. 

در این میان این منطقه به داللیل گفته شده زمینه های الزم را برای حضور گروه های تروریستی نظیر داعش 
 که در "داعش به دنبال ردپایی در آسیای مرکزی"به شدت در خود دارد. شان اسنو در مقاله ای تحت عنوان 

د اذعان داشت که دولت اسالمی در جست و جوی بهره برداری از در مجله دیپلمات منتشر ش 2500ژانویه 
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 

نفر از اتباع تاجیکستان که  055ل می نماید، به گونه ای که در دسامبر سال گذشته سازمان های امنیتی را تسهی
 2504قصد سفر به سوریه برای پیوستن به داعش در سوریه را داشتند را دستگیر کردند. همچنین در مارس 

 دبکر البغدادی را اعالم کردنجماعت اسالم گرای صبری که در مناطق فرغانه فعال می باشد بیعت خود با ابو

 .(2 :0894)صالحی،
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ها را در این منطقه دست کم گرفت. سیاست هایی که رهبران این کشورها  اما از بعد دیگر نباید نقش دولت
در مقابل مردم خود اعمال کردند غالبا مبارزه و مقابله با اسالم سیاسی بوده است که موجب تشدید افراطی 

شده است. همچنین نبود توسعه سیاسی به واسطه فقدان دولت های دموکراتیک حضور گرایی در این مناطق 
 تروریسم را روز به روز در این منطقه افزایش داده است.

ها برای تردد اتباع و حمل و نقل کاال وجود اختالفات مختلف مرزی، قومی، آب و انرژی و محدودیت
. های افراطی و تروریستی را بیشتر فراهم کندی فعالیت گروهتواند زمینه برامیان کشورهای آسیای مرکزی می

روسیه و چین با توجه به تهدیدات امنیتی برای آسیای مرکزی و تاثیر آن برای کشورهای خود، در این اواخر 
اند. جدیت موضوع همچنین به آن ارتباط پیدا اقدام به تجهیز نیروهای مسلح و امنیتی کشورهای منطقه کرده

و بخش قابل توجهی از  که صدها نفر از اتباع کشورهای آسیای مرکزی در سوریه حضور پیدا کرده کندمی
ها شده آسیای مرکزی در سوریه و عراق به دهباشند. تعداد اتباع کشتهها به طور مستقیم با داعش مرتبط میآن

سوالی با توجه به اهمیت موضوع  .اندنفر رسیده و تعدادی نیز در پی بازگشت به کشورهایشان بازداشت شده
منطقه آسیای مرکزی چه موقعیتی برای حضور و نفوذ گروه های تروریستی که که مطرح می شود این است 

گرایی در منطقه از ظهور افراط و دشبه خصوص داعش فراهم می کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ر
قر، گیرد. با توجه به فساد مالی و اداری، ف اعی نشات میبرآورده نشدن تمایالت برای تغییرات سیاسی و اجتم

تبعیض طبقاتی و ناامنی اجتماعی؛ اعمال اصالحات گسترده سیاسی، اقتصادی در این منطقه الزم به نظر می 
 ت.استحلیلی -رسد. روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و اینترنتی است. روش تحقیق هم توصیفی

از واژه تروریسم چه در سطح بین المللی و جهانی، به نظر می رسد مناسبترین در چارچوب تعاریف مختلف 
در باب مفهوم  2554ی است که در طرح یا پیش نویسی که انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال فتعریف، تعری

 تروریسم منتشر نمود، آمده بود. مطابق این تعریف، تروریسم عبارت است از:
 مردم علیه سازمان یافته یا گروهی و فردی خشونت یا نیرو از تهدیدآمیز ره گیریبه یا غیرقانونی استفاده»

سیاسی.  یا ایدئولوژیک دالیل به اغلب حکومت ها، و مجبورکردن جوامع یا 0ترساندن قصد به آنها دارایی یا
 به دستیابیبرای  شهروندان ضد بر اغلب خشونت از استفاده یا تهدید از است تروریسم عبارت بنابراین،

 (.Baylis and Smith,2005:481«)نارضایتی عمومی ایجاد یا مخالفان ترساندن برای سیاسی اهداف
 اهداف علیه سیاسی از پیش برنامه ریزی شده، خشونت بار اقدامات معنای به می تواند تروریسم اصطالح

 می شود، انجام مخاطبان بر اثربخشی معموال برای که مخفی یا عوامل ملی خرده گروه های توسط غیرنظامی

» گیرد: بهره می تعریف  از این تروریسم از پیشگیری ملی مؤسسه.  (Halliday,2002: 25)شود تعریف
 که زیرزمینی عوامل یا فروملی های گروه سوی از خاص اهدافی علیه بر سیاسی انگیزه با و عمدی خشونت

 (Katona,2006:13). گیرد می وحشت صورت و رعب طریق از گذاری تأثیر هدف با معموالً

                                                           
1 intimidation 
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 ،2 فهد کشتار بی بمب گذاری، ،0کشی آدم چون هایی فعالیت شامل تروریسم چارچوب، این در

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

 .کند یاری تروریسم از مفهوم عملیاتی تعریف

 بعضاً یا اهداف سیاسی به دستیابی تروریستی، های کنش و ها جریان اغلب محرک یا انگیزه، آنکه اول

 بسیاری در. هستند ریهاگیروند تصمیم بر تأثیرگذاری خواستار ها تروریست یعنی. است مذهبی و ایدئولوژیک

 این از .است موجود های ناعدالتی به ها یا دولت سیاسی های قدرت دادن توجه آنها اصلی انگیزه موارد،

 تروریسم تمایز موجب ویژگی ایند. گیرنمی عهده به را اقدامات خود مسئولیت غالباً تروریستی گروههای رو،

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

 در دیگر، بیان به .شود داده می تمیز گیرانه غافل قتل یا ترور عمل از جریان به مثا به تروریسم ویژگی، این

 گروه بلکه نیست، تعدی جمعیت مورد یا مقتول به معطوف لزوماً آفرینی وحشت و یا قتل تروریسم،

 با را بزرگتری جامعه و جمعیت کوچک، یا هدفی جمع به تعدی و تعرض با تا است آن پی در تروریستی

 .یابد دست خود اهداف به تا کند مواجه هراس
 طرف سه رویداد تروریستی هر شود می موجب ارعاب، یعنی تروریستی کنش اصلی هدف نهایت، در

 هدف که جامعه اکثریت یا سوم و طرف قربانیان تروریستی، گروه از عبارتند که باشد داشته درگیر بازیگر یا

 (.46: 0833)پورسعید، است آن حمایت جلب یا ترساندن غالباً
 بررسی موقعیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و افراطی گرایی در این منطقه -4

را  «4زمینقلب »سر هالفورد مکیندر، یکی از بنیانگذاران دانش جغرافیای سیاسی، نظریه  0954در سال 
فرمانروای شرق »می خواند، نظریه اش را چنین بیان کرد:  «0گیتیجزیره »مطرح نمود. او که آسیای مرکزی را 

اروپا، فرمانروای قلب زمین است؛ فرمانروای قلب زمین، فرمانروای جزیره گیتی است؛ و فرمانروای جزیره 
هانی و دوران جنگ سرد مورد توجه بود، این نظریه که در جریان دو جنگ ج «.گیتی، جهان را زیر نگین دارد

. ظهور ها زنده شده پس از فروپاشی اتحاد شوروی و با پیدایش دورنمای سیاسی نوینی در منطقه، باز در خاطر
و فعالیت گروه های اسالم گرا در آسیای میانه، غالباً واکنشی است به واقعیت ژئوپلیتیک منطقه و نتیجه عملکرد 

فرامنطقه ای، حقایق و سوابق تاریخی، عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چارچوب و پویایی نیروهای 

 .فرهنگی و مذهبی کشورهای منطقه

                                                           
1 Assassination 
2 Random killings 
3 Guerrilla Warfare 
4 Heartland 
5 World Island 
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منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، متشکل از کشورهای پنج گانه ازبکستان، تاجیکستان، 
مانند  وی، گروه های اسالم گرای محلیترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به وجود آمد. با فروپاشی اتحاد شور

حزب مقاومت اسالمی تاجیکستان، جنبش اسالمی ازبکستان و اتحادیه جهاد اسالمی و نیز، نسخه های محلی 
المسلمین، جنبش فتح اهلل گولن، -جنبش های فراملی اسالمی مانند گروه های سلفی، حزب التحریر، اخوان

 مرکزی پدیدار شدند. شبکه آقاخان و جماعت تبلیغی در آسیای
خارجی است، اما نباید نقش های  اگر چه اسالم تندرو و تروریسم در آسیای مرکزی تحت تأثیر تحریک

علل و عوامل داخلی در پیدایش سازمان های اسالم گرا را نادیده گرفت و شاید در این میان بتوان خودکامگی 
سپتامبر و آغاز  00پدیده دانست. پس از حوادث و تمامیت خواهی حکومت های منطقه را نخستین علت این 

، رژیم های آسیای میانه در پوشش مبارزه با تروریسم، اقدام به سلب طیف وسیعی از آزادی «جنگ با تروریسم»
های مذهبی و سیاسی مردم نمودند و با این رفتار، ناخواسته، موجب رشد نفرت در میان مسلمانان، ایجاد 

 (.0830و پیدایش نیروهای مستعد خشونت و ترور در بطن اجتماع شدند)شکاری، فرصت برای عوامل تندرو
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 

روع تغییر سیاسی در جوامع مسلمان است، در حالی بعد نظامی آن می بینند و معتقدند که خشونت تنها راه مش
که برخی دیگر در اقدامات خشونت آمیز مشارکت نمی کنند. تنها چیزی که این اسالم گرایان را  که به آنان 

ت اس« ناب»گرد هم می آورد، باورشان به اسالم  -نیز می گویند « تروریست های آسیای مرکزی»و « وهابیون»
پیامبر )ص( جاری بوده. به باور آنان، تنها راه برون رفت از فساد سیاسی، فرهنگی، اخالقی  که معتقدند در زمان

و مذهبی موجود، بازگشت به اسالم ناب از طریق سیطره دوباره اسالم بر جوامع و تأسیس دولت های اسالمی 
 (.Omelicheva,2013:45)در آسیای مرکزی است

ر در این منطقه، رخ داد تازه ای نیست. در اوایل سده بیستم هنگامی مقابله اسالم گرایان با رژیم های سکوال
کوشید تا مسلمانان آسیای میانه را برای جنگیدن به نفع روسیه در جنگ جهانی اول بسیج کند،  می   که تزار 

ت در ماسالم گرایان با حکومت تزاری به نبرد پرداختند. پس از انقالب بلشویکی نیز اسالم گرایان برای مقاو
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 مناطقی از آسیای مرکزی کامالً آماده آغاز شد، محیط فکری  35که در میانه دهه  0در دوره پروسترویکا

 .نوزایی اسالمی بود

                                                           
1 Prestroika 
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که میان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده است، به مرکز « 0فرغانه»دره پرجمعیت 
یکی از نخستین گروه های بنیادگرای اسالمی « عدالت»نوزایی اسالمی در آسیای مرکزی تبدیل گردید. جنبش 

راری برقدر بخش ازبک دره فرغانه بود. رهبران گروه عدالت برای رفع مشکالت اجتماعی و اقتصادی، خواهان 
ستیزه جویان عدالت کنترل شهر نمنگان را  0992و  0990حکومت اسالمی در ازبکستان شدند. در سال های 

در ازبکستان به دست گرفتند و اقدامات خشونت باری را بر علیه مقامات سکوالر انجام دادند که واکنش شدید 
در جنگ داخلی آن  0995تا  0992ل های دولت را برانگیخت. رهبران جنبش به تاجیکستان گریختند و در سا
کرد؛  را ایجاد« جنبش اسالمی ازبکستان»کشور شرکت کردند. سرانجام، رهبر پیشین عدالت هسته مرکزی 

جنبشی که به دلیل حمالت خشونت بار در آسیای میانه بدنام شده است. این جنبش موجودیت خود را در 
م سکوالر ازبکستان اعالم کرد ولی سپس، این هدف را به با هدف سرنگون ساختن رژی 0999تابستان سال 

در تاشکند، دولت ازبکستان  0999در منطقه ارتقا داد. پس از بمب گذاری های سال « خالفت اسالمی»ایجاد 
این اقدامات را به اسالم گرایان نسبت داد و آنان را تروریست نامید. از آن پس، منطقه شاهد رشد فعالیت های 

 (.Adeeb,2007:23)انه توسط اسالم گرایان تندور استستیزه جوی
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 

دیگر توسط کشورهای منطقه و نیز روسیه، چین و ایاالت متحده تروریست شناخته اسالم گرای ستیزه جوی 
این گروه ها دارای ارتباط نزدیک با القاعده و شبکه «. جندالخلیفه»و « جنبش اسالمی ترکستان شرقی»شده اند: 

 .های طالبان هستند
تر  ون در حالی که بیشدر جریان جنگ افغانستان به شدت ضعیف شد و اکن« جنبش اسالمی ازبکستان»

از اعضای غیرازبک تشکیل شده است، از ازبکستان فاصله گرفته و فعالیت هایش را غالباً در مناطق مرزی 
 .افغانستان و پاکستان انجام می دهد

در واقع سازمان جدایی طلب قومی اویغور است که با دولت چین می « جنبش اسالمی ترکستان شرقی»
تقرار حکومت اسالمی در استان زینجیانگ چین است که اکثریت جمعیت آن را جنگد. هدف این جنبش اس
از ستیزه جویان تندرو قزاق تشکیل شده که در حال حاضر « جندالخلیفه» .می دهند اویغورهای مسلمان تشکیل 

 .بیش تر در پاکستان و افغانستان فعالند
قابل توجهی در آسیای میانه داشته جنبش اسالم گرای دیگری است که رشد و حضور « حزب التحریر»

است. برخالف گروه های قبلی، این گروه توانسته است با تطبیق ایدئولوژی خود با آداب و رسوم محلی، برای 
ادعا می کند  2خود در میان مردم پایگاهی دست و پا کند. بر خالف سایر گروه های ستیزه جو، حزب التحریر

                                                           
1 Fergana 
2 Hizb ut-Tahrir 
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وش های خشونت آمیز متوسل نمی شود و از آن حمایت نیز نمی کند. با که برای نیل به اهداف سیاسی به ر
این وجود، تمام حکومت های آسیای مرکزی فعالیت این گروه را غیرقانونی اعالم کرده و نامش را در فهرست 

 .گروه های تروریستی آورده اند
و  گروه در قزاقستان شبیه حزب التحریر است. فعالیت های این« جماعت تبلیغی»ایدئولوژی و رفتار 

« 0اکرمیه» .قرقیزستان متمرکز است و از طریق فعالیت های تبلیغی، برای احیای ایمان اسالمی تالش می کند
در شهر اندیجان ازبکستان  0996نسخه ای محلی از جنبش های اسالم گرای بین المللی است که در سال 

ه جنبش های میانه رو اسالمی در دیگر نقاط جهان اعالم موجودیت کرد. آموزه ها و ساختار این گروه شبی
به طور غیرمنتظره  2554در ترکیه است. حکومت ازبکستان در سال « فتح اهلل گولن»و « نوکرو»اسالم از قبیل 

تن از کاسبان محلی را به اتهام عضویت در اکرمیه دستگیر نمود. یک سال بعد پس از صدور احکام سنگین  28
آنان، هزاران تن از اهالی اندیجان اقدام به تظاهرات صلح آمیز اعتراضی کردند ولی نیروهای توسط دادگاه برای 

دولتی به روی آنان آتش گشودند و صدها تن را کشتند. خشونت دولت فعالیت اکرمیه را در اندیجان به شدت 
 (.Naumkin,2004:12)محدود کرد

هشی برخورداری مردم از امکانات زندگی، فقر، فقدان دموکراسی، کم بود فرصت های اجتماعی، روند کا
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 

تراتژیک، گرفتار این مشکالت است و این شرایط، زمینه را برای فعالیت منابع غنی طبیعی و موقعیت ژئواس
اسالم گرایان تندرو، به ویژه در دره فرغانه هموار نموده است. پیشرفت های اندک دولت های منطقه در زمینه 

داده،  شاقتصاد، به دلیل فساد گسترده و دامن گیر به محاق رفته و توان آن ها را در مبارزه با تروریسم کاه
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 

ایش این پدیده به حساب آید ولی آن چه بهتری برخوردارند، نشان می دهد که این شرایط نمی تواند علت پید
مسلم است این است که این گروه ها از شرایط مساعد پیش گفت در جهت مقاصدشان حداکثر بهره برداری 

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

 .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 

ایی را نیز به این منظور اختصاص حکومت ها از سویی خود را پایبند اسالم و حامی آن معرفی کرده و بودجه ه

                                                           
1 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، 

رهای گفتمان دینی نظارت کامل دارد. هم چنین، شوراهایی برای امور تنظیم اطالعات مذهبی و تعیین پارامت
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
ند. بازداشت، محاکمه، زندانی و اعدام در مقابل، فعالیت های مذهبی غیرقانونی به شدت سرکوب می شو

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 

و اندیشه اسالم میانه رو شده است. هم چنین، گروه های تندرو را وادار به  قدرت و نفوذ روحانیان سنتی

 .فعالیت زیرزمینی نموده که در کنار سایر عوامل، بر شدت ستیزه جویی و خطر تروریسم افزوده است
 نقش دولت های آسیای مرکزی در مقابل گروه های تروریستی -9

 –اجتماعی  –ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییده محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی 
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
 0عوامل داخلی-8-0

مشهود رهبران شوروی سابق تقابل با عنصر دین و در راس آن اسالم و محدود کردن  یکی از اشتباهات
 های پس از فروپاشی فعالیت های دینی بوده است. این رفتار زمینه های گرایش به اسالم تندرو را در سال

هبی امور مذشوروی ایجاد کرد. به عبارت دیگر ظهور و گستردگی اسالم افراطی در نتیجه اعمال محدودیت در 
 شدن زنجیرهای اسارت مردم و ایجاد یک خالء ایدئولوژیک در سطح منطقه بوده است. با سقوط شوروی و باز

ایدئولوژیک، عالیق مذهبی مردم به شدت اوج گرفت. یکی از نمودهای بارز این مساله نیز توسعه مساجد و 
 در نتیجه فضای ایجاد شده پس از فروپاشیسایر مراکز اسالمی در سالهای پس از فروپاشی شوروی می باشد. 

مساجد این کشور نیز از  سازمان اسالمی ایجاد شده، شمار 0066شوروی در اواخر قرن بیستم در ازبکستان 
رسید. در قزاقستان نیز تا پایان قرن بیستم بیش  0998مسجد در سال  6555به  0939باب مسجد در سال  855

های اسالمی  در این شرایط حضور و نفوذ وهابیون و گروه .(0830،دوارنیاباب مسجد احداث شد)امی 0555از 

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

های پس از فروپاشی شوروی نیز تأثیر غیر قابل انکاری بر رشد افراط گرایی مذهبی  سالآسیای مرکزی در 
های حاکم بر منطقه اتخاذ رویه غیردینی توسط آنها می باشد.  در این منطقه داشته است. مشخصه بارز دولت

                                                           
1 Internal factors 
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ای حدود شرعی ها با اعالم جدایی کامل از سیاست بر اساس رویه سکوالریزم اجر در این چارچوب این دولت
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 

 (Gasimoglu: 1). ی در منطقه قلمداد می کنندحاکم بر منطقه را مهمترین عامل رشد افراط گرایی مذهب
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 

عه رادیکالیسم مذهبی در این منطقه شده است. با عنایت به عوامل فوق فعالیت های افراطی مذهبی باعث توس
بسیاری از تحلیل گران رشد اسالم گرایی افراطی در منطقه را بیش از آنکه نتیجه و محصول تبلیغات هیات 

اقتصادی و فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی قلمداد می کنند.  –های خارجی بدانند ناشی از شرایط اجتماعی 
( مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه من جمله افزایش بیکاری، سطح پایین 255: 0838سوی )مو

تامین خدمات بهداشتی، عدم امکان تحصیل همگانی و کاهش پیوسته بودجه خدمات اجتماعی دولت نیز به 

 .تشدید افراط گرایی در منطقه دامن زده است
 0عوامل خارجی-8-2

در سطح منطقه آسیای مرکزی از یک طرف به تشدید فعالیت  2شد رادیکالیسمعوامل خارجی موثر بر ر
 لتها و راهبردهای دو های فرامنطقه ای دینی در سطح منطقه مرتبط شده و از طرف دیگر نیز به سیاست گروه

ردهای راهبهای غربی و در راس آن آمریکا در رابطه با منطقه و جهان اسالم مرتبط می باشد. در رابطه با تاثیر 
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
امیدی از مدل های غربی و  ز تحلیل گران اعتقاد دارند که در منطقه آسیای مرکزی به علت ناگروهی ا

دنیوی زمینه اشاعه تندروی مذهبی فراهم شده است. در این زمینه فعالیت میسیونرهای مسیحی تحت لوای 
رده را تشدید کهای خیریه و آموزشی در سطح منطقه نیز حساسیت های ایجاد شده بین اقشار مذهبی  سازمان

بوده است. شرایط اقتصادی جوامع منطقه و سوء استفاده از این شرایط جهت 8و مقوم افراط گرایی مذهبی 
جذب جوانان با اعطای تسهیالت مالی و موقعیت های شغلی زمینه گرایش جوانان به سمت مسیحیت را فراهم 

های منطقه، از  یاری مردم و برخی از دولتهای اخیر به علت هوش کرده است. در این زمینه هر چند در سال
ها در سطح منطقه کاسته شده است اما این تهدید از عوامل اصلی رشد رادیکالیسم  دامنه فعالیت این گروه

اسالمی به عنوان عکس العمل به روند فوق شده است. بسیاری از افراد نیز رشد افراط گرایی در منطقه آسیای 

                                                           
1 External factors 
2 Radicalism 
3 Religious extremism  
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ق نشات گرفته از برخی از رویه های نامناسب اعمال شده توسط غرب بر علیه دنیای مرکزی را مانند سایر مناط
های اخیر می دانند. در این زمینه بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سطح منطقه در  اسالم در طول سال

مطلوب درصد نیز آن را یک فرآیند نا 02درصد مردم قرقیزستان با جنگ افغانستان مخالف بوده و  45حدود 
در ویژه نامه ای به مناسبت سالگرد  2556قلمداد می کنند. هفته نامه اکونومیست نیز در اوایل ماه سپتامبر 

 های نامناسب غرب بر علیه دنیای حوادث یازدهم سپتامبر خاطرنشان کرده است که به علت رویه ها و سیاست
در سطح جهان اسالم از افزایش چشمگیری حرکت های تروریستی  2550اسالم پس از حوادث یازدهم سپتامبر 

 .برخوردار بوده است
نیز به عنوان  2550عالوه بر عوامل فوق عملیات نظامی امریکا در افغانستان پس از حوادث یازدهم سپتامبر 

یکی از عوامل خارجی تشدید کننده افراط گرایی دینی در سطح منطقه مطرح بوده است. یکی از پیامدهای 
مریکا به افغانستان مهاجرت طیف قابل توجهی از اعضای طالبان و القاعده به کشورهای واقع در اولیه هجوم ا

ها به سمت آسیای مرکزی نیز از یک طرف قرابت جغرافیایی منطقه با  منطقه می باشد. علت اقبال این گروه
ه آسیای مرکزی و از طرف دیگر زمینه های مناسب ایدئولوژیک موجود در سطح منطقه بود

 (.0830)شکاری،است
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 

ول تاریخ بصورت کوچ نشین و عشایری زندگی کرده اند می کنند. بر اساس عقیده این گروه اقوامی که در ط
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.
از جنبه های مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف که کمتر مورد توجه قرار گرفته است استفاده ابزاری  یکی

های حاکم بر کشورها جهت اعمال محدودیت های قابل توجه بر زندگی عادی  از این مساله توسط دولت
یسم بوده اند شروع و به مردم می باشد. این اعمال محدودیت در کشورهایی که پرچمدار شعار مبارزه با ترور

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 

حدودیت های اعمال شده بر زندگی مذهبی مردم در های شدید بر زندگی دینی مردم شده است. شدت م
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 

از جنبه های محدودیت های اعمال شده در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان دولت گردیده است. اینک برخی 

 :های افراط گرای اسالمی ذکر می گردد به عنوان مراکز اصلی فعالیت گروه
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های اخیر تعداد قابل توجهی از دانش آموزان محجبه در مناطق شمالی تاجیکستان  در سال: تاجیکستان
رعایت حجاب اسالمی موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلی خود علی الخصوص درمنطقه خجند به علت 

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 

بر اساس یک قانون دیگر تصویب شده توسط دولت تاجیکستان کلیه روحانیون  .ز قبول آن سرباز زده اندشده ا
ر هایی د برای انجام تعلیمات مذهبی باید از اداره دولتی امور روحانیون مجوز بگیرند. در این زمینه گزارش

آموزش دین مبادرت کرده اند، منتشر  رابطه با تبعید برخی از امامان مساجد و روحانیون که بدون اخذ مجوز به
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
صراحتاً تاکید دارند که دین  قانون مترتب به امور مذهبی این کشور نیز 0قانون اساسی تاجیکستان و ماده 

های اخیر در رابطه  از مذهب جداست و نباید در امور یکدیگر دخالت کنند. دولت تاجیکستان در طول سال
با عدم دخالت فعاالن مذهبی در امور سیاسی با شدت عمل کرده و علی الخصوص پس از پایان جنگ های 

یاسی بایکوت نموده است. یکی از تصمیمات دیگر دولت داخلی این کشور هر گونه دخالت آنها را در امور س
های دینی توسط علما و طالب به دانش آموزان در طول سال  تاجیکستان در این رابطه، ممنوعیت ارائه آموزش

 تحصیلی می باشد.
از ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می دهند، در چارچوب مبارزه  %95در این کشور که در حدود : ازبکستان

های دینی در مقاطع  تروریسم محدودیت های شدیدی اعمال شده است. در شرایط کنونی دولت بر آموزش با
 Rotar). راهنمایی و دبیرستان کنترل شدیدی داشته و امامان مساجد نیز تحت نظارت ماموران امنیتی قرار دارند

نوط به اخذ مجوز از نهادهای قضایی هشت قانون امور دینی ازبکستان هر گونه فعالیت دینی را م ماده (2006:2

 .دولتی نموده و این مادهکی از موانع مهم فعالیت نهادهای مذهبی در ازبکستان به حساب می آید
قانون مذکور نیز آموزش دین توسط نهادهای خصوصی را ممنوع اعالم کرده استعالوه بر این  05ماده 

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

قانون امور دینی ازبکستان استفاده از پوشش دینی در مجامع عمومی ممنوع است. این  04بر اساس ماده 
ماده از پوشش دینی تعریف خاصی انجام نداده است. اما برداشت غالب کارشناسان از پوشش دینی همان 

د شدید، اجرا نمی شو پوشش اسالمی می باشد. هر چند در شرایط کنونی این ماده قانونی به علت اعتراضات
 (Rotar 2006: 5).استاما تصویب آن از بهانه مناسبی برای اعمال محدودیت بر حجاب اسالمی ایجاد کرده 

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

 Babakanov). استمکاری کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با رادیکالیسم اسالمی شده نیز باعث تقویت ه

2006: 1) 
 شکل گیری داعش و حضور در آسیای مرکزی-2

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 

الکی در معرض زنجیره ای کمک کرد. گروهی این فرضیه را مطرح می کنند که اهل سنت در دوران نوری الم
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 

د. دالیل گسترش نفوذ داعش در مناطق سنی نشین عراق را می تقسیم کن0دو گروه دوستان و معارضان داعش 
 : 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 
  د.مسائلی چون تکفیر، احکام جهاد و برخورد هنی و عینی با شیعیان اختالف نظر دارن

سنت عراق معتقدند در سیاست و حکومت عراق به حاشیه رانده شده اند وداعش مخلص و دوم: اهل 
حامی اهل سنت عراق است. طرفداران داعش می دانند آرزوی خالفت اسالمی تنها با گسترش و گرفت بیعت 

ی ومحقق نمی شود، بلکه باید با پذیرش و یاری ساختار اهل سنت همراه باشد. پذیرش چنین ساختاری از س
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
ین غربی برای بیان تصویری تحریفی از اسالم است و ا برخی دیگر تأکید می کنند که پیدایش داعش نقشه

  د.گروه ساختۀ اجنبی ها برای تحقق اهداف معین اند کره مصالح آن ها را برآورده می نماین
اگر بخواهیم ریشه داعش را به عنوان دعوت کننده به تشکیل دولت خالفت بررسی کنیم، در می یابیم این 

ابوعمر الهاشمی الحسینی » ر عراق است که حامد داود الزاوی معروف به سازمان در امتداد دولت اسالمی د
تأسیس کرد.  ابوعمر البغدادی، رئیس شورای مجاهدین، در نخستین بیانیۀ  2556اکتبر  00آن را در « البغدادی

با اشغال عراق به دست نیروهای » رسمی خود دلیل تشکیل دولت اسالمی عراق را چنین توصیف می کند:
یکایی، اختالفات قومی و مذهبی در عراق زیاد شد و کردها، در شمال عراق و شیعیان در مرکز عراق آمر

                                                           
1 Isis 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

045 

 

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

 .(84: 0898ژاد،مظلوم واقع شدند. هدف از تشکیل این دولت، احقاق حق اهل سنت است) ابراهیم ن
ابراهیم عواد ابراهیم  »در یک عملیات نظامی با  2505یوریل  09یک ماه بعد از مرگ ابوعمر البغدادی در 

لیغات در تب. به عنوان امیر سازمان دولت اسالمی در عراق بیعت شد»ابوبکر البغدادی » معروف به « السامرائی
متی خلفاء ا» نام برده می شود تا یادآور حدیث معروف « ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی»داعش از وی به 

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

آغاز کردند و حضور نظامی این را تشکیل دادند. عناصر دولت اسالمی عراق نبرد در برابر ارتش سوریه را 
افت. با گذشت زمان، حضور ی که شبیه موصل و تکریت در غرب عراق است( ادامه)گروه در شرق سوریه 

زمانی که  2502عناصر تکفیری و عناصر دولت اسالمی عراق عاملی برای ضعف ارتش سوریه شد. در آغاز 
تمرد  «ابومحمد جوالنی »ه جبهه النصره با رهبریجدایی گروه های معارض از نظام سوریه گسترش یافت، گرو

 2508آوریل  3اعالم کرد و همین امر باعث شد تا البغدادی در « ایمن الظواهری» خود را از القاعده به رهبری 
را اعالم کند. از آن زمان، داعش و پیروانش بیعت با البغدادی  (داعش)تشکیل اتحاد دولت اسالمی عراق و شام 

ی که بر ضد نظام سوریه اسلحه به دست گرفته، واجب شمردند. همچنین با گسترش نفو داعش و را بر هرکس
گسترش شاخه های آن در جهان اسالم، البغدادی می کوشد با تقلید از اسامه بن الدن، شاخه های داعش را 

بسازد.  نی سیاسیمطابق ساختار سازمانی القاعده گسترش دهد تا از داعش پدیده ای بین المللی و جنبشی دی
بن الدن  0به همین دلیل برخی از پژوهشگران غرب معتقدند البغدادی امتداد طبیعی راهبرد استراتژیک

 (.00: 0898است.)نظری، المسیری،
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 

 اری از اموال بانک ها استیال یافترا اشغال کرد و بر بسی (دومی استان عراق)در جنگی تمام عیار استان نینوا 
و بر مناطق مهم شهر حاکم شد، به عالوه با گروگان گرفتن غربی ها پولی به عنوان فدیه طلب می کند و از 

 .دولت خالفت را رسماً اعالم کرد 2504ژوئن  29تجار جزیه دریافت می کند. داعش در 
این گروه است، جدای از شهوت   2ویت جمعیمبانی ایدئولوژیک افراطی گروه داعش، که مقوم مبانی ه

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

 (Barret, 2014:18). نهایت، احیای مجد و عظمت مؤمنان با اجرای فرمان های الهی است، توجیه می کند
و  0دومین منبع ایدئولوژیک داعش که در سازمان و اهداف سیاسی اش کامال مشخص است، بعثی گرایی

شبکه های بعثی جدید است که به داعش پیوستند. بعثی گرایی در اساس خودش به دنبال احیای نژاد عرب و 
ی یک رهبر و نجات آن از فساد و استعمار است. این تفکر درجستجوی ایجاد دولت پان عرب تحت رهبر

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 

 (Barret, 2014:19). دشوعنوان شاهدی بر عظمت فرهنگ عربی و قدرت فکری مردم عرب درنظرگرفته می 

واقع، داعش به دنبال شکست های پیاپی جهان اسالم و ضعف درونی کشورهای اسالمی و سرخوردگی  در
مسلمانان، هویت یابی مجدد و احیای مجد و عظمت جهان اسالم و عرب را مطرح می کند و این نقطه ای 

ری ا هر دو رویکرد سلفی/تکفیری و تئواست که سلفی های افراطی و بعثی ها هویتی مشترک می یابند؛ زیر
از نظر داعش،، کلید رسیدن به این  .بعث، دیدگاه شروعی مجدد از طریق بازگشت به گذشته را مطرح می کنند

 هدف، استقرار حکومت اسالمی و احیای خالفت است.
طقه ین منبررسی اجمالی وضعیت پنج کشور واقع در منطقه آسیای مرکزی نشان دهنده این است که در ا

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 

ز های اسالم گرا می باشد. علت تمرک هتاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان منطقه مرکزی فعالیت های گرو
های افراطی اسالم گرا در این منطقه نیز شرایط مناسب جغرافیایی آن جهت اختفاء، همجواری با سه  گروه

کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و قوت اعتقادات ساکنان این منطقه می باشد. منطقه سغدی و خجند 
 های اسالم گرا در قرقیزستان نیز از دیگر مراکز عمده فعالیت گروه در شمال تاجیکستان و اوش در جنوب

سطح منطقه آسیای مرکزی می باشد. داعش نیز با آگاهی از وجود بی ثباتی، ادعای گسترش خالفت خود را 
با توجه به اینکه افراط گرایی و به دنبال آن تروریسم در آسیای مرکزی  در آسیای مرکزی مطرح کرده است.

دوانیده است و این منطقه سال ها است که محل عبور مواد مخدر افغانستان می باشد، از اینرو سران ریشه 
و 2کشورهای منطقه ترس از این دارند که آسیای مرکزی این پتانسیل را دارد که به محل عبور مواد هسته ای 

های پیوستن به داعش میان ( برخی از انگیزه0894داعش تبدیل شود. )آسیا پرس،8سالح کشتار دسته جمعی 
ای هاند از قابلیتها( عبارتهای آسیای مرکزی مشترک هستند. از جمله این )انگیزههای غربی و جهادیجهادی
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بان کنند )که کمابیش باالتر ازآنچه طالسازمانی و اجرایی داعش؛ کیفیت زندگی برای مبارزان داعش تضمین می
جای اند(؛ احتمال پیروزی بر طرف مقابل دارند؛ توانایی مستقر کردن بههم کردهافغانستان و یا القاعده تاکنون فرا

نسبت  ها، شکست نسبی القاعدهکار کردن پنهانی )بر خالفِ تجربه طالبان در افغانستان(. یکی دیگر از انگیزه
 .(0898به داعش در تصاحب قلمرو است) راجیشواری کریشنامورتی،

)روز جزا( که درباره برخورد « المالحم»سال پیش در حدیث درباره  0855پیشگویی  در تر اینکه از آن مهم

شود. در های اجتماعی جهادی نمایش داده میکند، در حلقه رسانهصحبت می سوریه 0در دابق« کفار»اسالم و 
هوم کند و با مفواقع داعش از این حدیث برای مشروعیت بخشیدن به کارها خود در عراق و سوریه استفاده می

 ت. آنتر به این شورش شده اسگرایان رادیکالتاریخی مذهبی پیشگویی )پیامبر اسالم( موفق به جذب اسالم
 شان به نام دابق است.قدر نفوذ این پیشگویی در این گروه قوی است که مجله رسمی

کستان، افغانستان، هند، که شامل بخش هایی از پا 2500داعش از زمان اعالم استان خراسان در ژانویه 
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. 

ای شرقی افغانستان شامل بدخشان، نورستان، ننگرهار و در استان فرماندهان داعش در افغانستان نیز در استان ه
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 

ن کنترل مرزی جامع و کاملی بر مرزهای خود با این کشور دارد. همین مساله تردد احتمالی تروریست ازبکستا
ها در این کشورها را آسان می کند. صدها قرقیز و هزاران ازبک و تاجیک تاکنون به عضویت داعش درآمده 

ه به آسیای مرکزی برگردند و برای آموزش های نظامی به سوریه و عراق رفته اند و این نگرانی وجود دارد ک
و ستون پنجم داعش را تشکیل دهند. داعش تشنه نفت و چاه های نفتی با حمله به این مناطق این امکان را 

 (20: 0894می یابد که به منابع گازی و نفتی بیشتری دست یابد. )آکیش،
است. این گروه در « 2گریسلفی»های جریان ترین گروهیکی از جنجالی« داعش»در شرایط کنونی گروه 

های سلفی اعالم استقالل کرد. وی معتقد به ضرورت به رهبری ابوبکر البغدادی از سایر جریان 2505سال 
برپایی دولت اسالمی و تعیین امیر برای آن است. داعش یک جریان چندملیتی است و بالغ بر هزاران مبارز 

ها از نقاط مختلف به مراکز ن در انتقال این تروریستدنیا دارد که سازمان اطالعات عربستا تمامجهادی از 
بحران نقش مهمی داشته است. بخش عظیمی از نیروهای داعش اهل چچن و آسیای میانه هستند. این بخش 

های های اخیر در میان گروهطی سال شود.عنوان شاخه قفقازی وهابیت شناخته میاز نیروهای سلفی چچنی به
در کشورهای آسیای مرکزی ایده ایجاد خالفت از راه جهاد مسلحانه گسترش پیدا  تندرو و افراطی موجود
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توان پیامی برای تشدید عملکرد کرده است. این وجه مشترک با گروه داعش درخصوص اعالم خالفت را می
 سو در فضای شوروی سابق شامل آسیای مرکزی و قفقاز دانست.های همگروه

، نشان از افزایش جنگجویان 0ید از مرکز بین المللی مطالعات افراط گراییمیان داده های جددر حالی که 
مردم آسیای مرکزی  نفراز 4555جهادی از آسیای مرکزی برای پیوستن به جنگ در سوریه است تا کنون حدود

 به خاورمیانه سفر برای مبارزه برای حمایت از داعش در سه سال گذشته رفتند، که از انزوای سیاسی و چشم

اگر چه عوامل اجتماعی و اقتصادی  .انداز اقتصادی تلخ به طور فزاینده در منطقه آسیای مرکزی را برانگیخت
نقش مهمی را ایفا کرده است. به بیان دیگر تعهد ایدئولوژیک به جهاد، این ایده از جهاد برای پیشبرد اسالم، 

در جذب جنگجویان  داعش  ت. کلید موفقیتبه عنوان دلیل اصلی رفتن شهروندان آسیای مرکزی به سوریه اس
، در مقابل درگیری های محلی و حتی افغانستان «خالفت جهانی برای همه مسلمانان»خارجی خود را نماینده 

در  دولت به شهروندان تاجیکی که عفوافزون بر آن تلویزیون دولتی تاجیکستان اخیراً، پس از وعده . می داند
از سوریه به این کشور  یتا دویست تاجیک 005حدود  بازگشتجنگیده بودند، از ها در سوریه کنار تروریست

خبر داد. موارد مشابهی از این دست در سایر کشورهای منطقه نیز قابل بیان 
 (.(http://tonyblairfaithfoundation.orgباشدمی

وه ای درپی اقدامات گرقهای و فرامنطموضوع ایفای نقش و بازیگری اتباع این کشورها در جریانات منطقه
امر به  رود که اینهای بیشتر نخبگان حاکم منطقه شده است؛ زیرا بیم آن میموجب نگرانی داعشتروریستی 

شرایطی منجر شود که در آینده آنها را برای بازگشت و ایجاد سازمان و انجام اقدامات تروریستی با  تمهید
 ثبات کردن این کشورها واداشته و روند جاری را در راستای اهداف و مطامع خود تسریع نمایند.هدف بی
ی مانند های تروریستههای گفته شده بستری مناسب برای حضور گروآسیای مرکزی با توجه به ویژگی    

 داعش و هم پیمانانش ایجاد کرده است البته همین تحلیل می تواند همزمان دستاویزی برای سرکوب گروه
ای داعش و تالش این گروه برای های اسالمی نیز قرار بگیرد. با توجه به جایگاه افغانستان در راهبرد منطقه

یری های تکفورود گروه. دروازه ورود داعش به منطقه مطرح استعنوان اتحاد با طالبان، کشور تاجیکستان به
اریو در صورت تحقق این سن .به این کشور مانند آنچه در سوریه اتفاق افتاد همراه با بحران آفرینی خواهد بود

های خود برای مدیریت از یک سو روسیه برای دفاع از فضای حیاتی خود وارد عمل شده و از تمام ظرفیت
ها از دست نخواهد استفاده خواهد کرد و از سوی دیگر غرب این فرصت را برای ضربه زدن به روسبحران 

 .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 

انستان به کشورهای آسیای مرکزی انتقال داده می شود. در واقع هدف توسعه می یابد و از طریق مرزهای افغ
اصلی داعش انتشار و انتقال به مناطق پیرامونی افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه سین کیانگ چین است که 

                                                           
1 ICSR 
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می توان این تاکتیک را فرصتی برای امریکا و متحدان عربی منطقه ای خود به خصوص عربستان) که اخیرا 
ای اقتصادی و سرمایه گذاری هایی را در کشورهای آسیای مرکزی صورت داده است تا ایدئولوژی کمک ه

سلفی و وهابی خود را به این کشورها انتقال دهد( برای به حاشیه راندن روسیه و ایران از منطقه آسیای مرکزی، 
 ن کردن آسیای مرکزیتضعیف و منزوی ساختن روسیه و کشورهای متحد و هم سو؛ از طریق تضعیف و ناام

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

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. 

اند نیروهای خود و به خصوص ناتو در کنار این مسئله امریکا به بهانه حضور داعش در آسیای مرکزی می تو
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 

وسیه، تهدید حضور دولت اسالمی داعش برای چین را هم باید مورد نفوذ روسیه به وجود آورد. جدای از ر
که چین به هیچ عنوان نفوذ گروه های افراطی و تروریستی را در 0مالحظه قرار داد. استان مسلمان سین کیانگ 

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 

تی با امنی-کاری های نظامیو به خصوص سین کیانگ صحبت کرده و پیشنهاد داده که با هوش بیشتر و هم
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 

 (.http://www.iiwfs.com )ی داعش به خطر می افتدانرژی این منطقه با وجود دولت اسالم
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 

کند روانه شوند که این امر می تواند جنگ را از سمت غرب منطقه به سمت شرق حضور آنها را فراهم می 
زیادی برای کشورهای منطقه به خصوص روسیه، چین و حتی ایران داشته   هدایت کند که باعث هزینه های

باشد. امریکا و متحدان آن به خصوص عربستان از حضور دولت اسالمی در این منطقه به عنوان یک ابزار 

 .و کسب حمایت ها استفاده می کنند 2سی برای از بین بردن تهدیدات بالقوهسیا

                                                           
1 Xinjiang 
2 Potential threats 
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 نتیجه گیری -2
در سراسر آسیای میانه، واژه تروریسم با نام طیف گسترده ای از جنبش های اسالمی همراه شده که فعالیت 

گروه ها زیر چتر ها و باورهایشان خارج از چارچوب تعیین شده توسط دولت است. با وجودی که تمام این 
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 

که در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ زیادی دارند،  سوریه حتمی و نهایی نشده است و طرفداران آنها نیز
شوند. به هر حال با توجه به بحران اقتصادی شدیدی که در روسیه وجود همچنان خطر بالقوه محسوب می

. آورندها در میهای تروریستی به راحتی اتباع کشورهای همسود را به استخدام این گروهدارد، تبلیغات گروه
های است و در تبلیغات خود بر ارزش داعش استراتژی خود در زمینه استخدام را تغییر دادهدر قرقیزستان، 

. زنندآمیز میخانواده متمرکز شده و در نوارهای صوتی و تصویری خود دم از شفقت و مهربانی و زندگی صلح
اک هرگز از ذهن جهانیان پآمیز آنها در رابطه با به اصطالح کفار این تبلیغات در حالی است که رفتار خشونت

 .شودنمی

ادر به ها قآنبایستی گفت های کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با تهدیدهای داعش در مورد توانایی
جلوگیری از این خطرها و تهدیدها نیستند. در روسیه همه تقریباً به این باور اند که دولت ازبکستان دارای یک 

واقعیت ندارند. درست دهند، هایی که به این ارتش نسبت میک از تواناییاست؛ اما هیچ ی قدرتمندارتش 
؛ اما جنگیدن با داعش، میدان نظامیان جنگیدها تن از شبهبا ده 2555-0999های است، ارتش ازبکستان در سال

ی جربهگر تا یتوان روی نیروهای نظامی تاجکستان نیز تعمیم داد، حتآزمون قدرت نیست. همین دیدگاه را می
نظر بگیریم. این کشورها منابع کافی برای مقابله با چنین های داخلی این کشور نیز مدها را در طول جنگآن

های کوچک را دارند؛ اما حمالت سیستماتیک ها تحمل چالشدر دست ندارند. آن (داعش)تهدیدی 
ی کشورهای مذکور را زیر سوال ع توان مقابلهنوکنیم، هرای را که امروز ما در خاورمیانه مشاهده میتروریستی

 .بردمی

های تروریستی از هر نوعی که باشد، افرادی را که توسط به هر حال نباید فراموش کرد که تبلیغات گروه
گیرند و حاال با بازگشت به ای جز خشونت و خونریزی فرا نمیشوند آموزهآنان در سوریه و عراق تربیت می

 .تمامی این اهداف را با خشونت هر چه تمامتر در سرزمین مادری خود پیاده نمایندوطن قرار است 
و قرار گرفتن اتباع کشورهای منطقه در ترکیب آن خطر اقدامات « حرکت اسالمی ازبکستان»وجود 

 یتروریستی برای منطقه را افزایش داده است. از این نظر، کشورهای منطقه با کمک روسیه، چین، ایران و برخ
دیگر از کشورهای دارای اراده مبارزه با تروریسم باید به فکر تامین امنیت خود باشند و نگذارند تا اختالفات 

 .های افراطی و انحرافی را بیشتر فراهم کندها بهانه برای حضور و نفوذ جریانموجود میان آن
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ین، ها، روسیه، چه علیه تکفیریای، جدا از بحث ائتالف غربی جهت مبارزبه باور تحلیلگران منطقه     
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
هم  در آخر اینکه حضور داعش در آسیای مرکزی یک کارت بازی در دست امریکا و متحدان اوست که

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 

ا تفاق برای امریکا فرصتی است تا بمتمرکز شود و این ا  روی منطقه آسیای مرکزی  با نیروهای داعش کمتر و
ور برای مقابله با حضدر این راستا خیال آسوده تر و تمرکز بیشتر به اهداف خود در خاورمیانه دست یابد. 

 :آسیای مرکزی بایستیکشورهای داعش در حیات خلوت روسیه و 

 ل شود تا بتوانندجدای از مذهب و قومیت بین کشورهای هم مرز و درگیر یک پیمان منطقه ای تشکی-0

 .از نفوذ داعش پیشگیری و از دخالت آمریکا و هم پیمانان عربی خود به خصوص عربستان جلوگیری کنند

روسیه و ایران به مانند آمریکا از کارت بازی داعش در منطقه آسیای مرکزی به بهترین نحو استفاده کنند -2
 .و نفوذ و حضور خود در این کشورها را بیشتر کنند

 .ا جایی که امکان دارد باید از زمینه های پذیرش این گروه تروریستی در این کشورها جلوگیری کنندت-8
وجود مشکالت مختلف مرزی، آب، قومی، انرژی و محدودیت برای تردد اتباع و حمل ونقل کاال میان  -4

یه، چین می کند. روسکشورهای آسیای مرکزی زمینه تنش و فعالیت گروه های افراطی و تروریستی را بیشتر 
و ایران با توجه به تهدیدات امنیتی برای آسیای مرکزی و تاثیر مستقیم آن برای کشورها، بایستی اقدام به تجهیز 

واند تنیروهای مسلح و امنیتی خود و کشورهای منطقه کنند.) پیدایش داعش در کشورهای آسیای مرکزی می
گرای اسالمی بلکه برای بخشی از اهالی منطقه بویژه جوانانی که طهای افرابه عامل بسیج نه فقط برای سازمان

 (.سواد مذهبی کافی نداشته و به دلیل فقر نسبت به دولت نگاه منفی دارند، تبدیل شود

جدای از بحث ائتالف غربی مبارزه علیه تکفیری ها، روسیه و چین، کشورهای آسیای مرکزی و ایران  -0
با توجه به حادثه تروریستی فرانسه،  -6ر پیشگیری از نفوذ این گروه در منطقه کنند.با اقداماتی هماهنگ سعی د

ترکیه وکشورهای اروپایی، جنگ با داعش دیگر بحث منطقه ای و شیعه و سنی نیست و بعد جهانی پیدا کرده 
ست. جبهه ا است که این امر همسویی تمامی کشورها را می طلبد. جنگیدن در یک جبهه بسیار آسانتر از چند

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 

در این زمینه با ایران به عنوان کشوری مهم غرب بگیرند. در این بین نقش جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی 

 .و تاثیر گذار بی شک مثمر ثمر خواهد بود
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 محتمل با تأکید بر داعش سناریوهای و سلفی هایگروه آینده
 

 (ع)آموخته دانشگاه باقرالعلوم سیاسی، دانش ، کارشناسی ارشد علوم5هادی ترکی
 (ع)باقرالعلوم آموخته سیاسی، دانش ارشد علوم فاطمه امانی توانی، کارشناسی

 
 چکیده

 آنها، از فرقه یک در تنها آیند، حال آنکهحساب میهای منطقه خاورمیانه در نزد عامه، عموماً تروریست بهسلفی
 صالح، لفس به بازگشت آنها بارز ویژگی و است قبل به بازگشت واقع، در گریسلفی. دارد وجود ترور به اعتقاد کامل

 مقاله لیاص سئوال .داشته است بستگی خارجی و داخلی در طول تاریخ به عامل گریسلفی رشد است. تکفیر جهاد و
ر د کرد؟ دنبال توانمی آنها برای سناریویی چه و خوردمی رقم داعش چگونه خصوصها بهسلفی آینده که است این

 هایویهر یک هر که دارد وجود "اصالحی" و "تکفیری" ،"سیاسی" گریسلفی نوع پاسخ به این سوال  باید گفت: سه
 روشی دارای و محور آموزش هااصالحی طلب،صلح سیاسی هایسلفی .جامعه دارند در حضور برای را خود خاص

 صورت به و کرده پیدا فعال حضور خاص هایبحران به توجه با و هستند جوستیزه نوعی به تکفیری هایسلفی  و میانه
 انندم به "هاتکفیری" کرد، خواهند پیدا نمود خود خاص صورت به سلفی جریان نوع سه آینده .یابندمی رشد انقالبی

 "هاسیاسی" دارند و فعال نیمه صورت به حضوری "اصالحی هایسلفی" خاکستر)سناریوی فروکشی( هستند، زیر آتش
نده فعلی تکفیری که نمایجریان، جریان سلفیاند. در میان این سه اول، بیشتر در عرصه سیاسی فعال گروه دو نسبت به

بوده، نباید انتظار داشت با سرکوب از بین خواهند رفت، و همچنین شاید شاهد حضور فعال آنها در جامعه  "داعش"آن 
 های داخلی و حمایت دیگران)عاملنباشیم، لذا وجود دارند، فراز و فرود دارند اما نابود نخواهد شد و با توجه به بحران

 کنند. اندام میهایی از تاریخ عرضخارجی( در برهه
 گری تکفیری، وهابیت، دیوبندیه، اخوان المسلمین، داعشسلفی واژگان کلیدی:

 
 .مقدمه5

کوشد که همه امور قرآن را با علوم جدید، منطبق جلوه دهند، همه جا نیز مسلمین را به رجوع سلفیه می
مرور و در واقع پس از عهد سَلَف صالح در میان عوام هایی که بهبدعتبه توحید محض قرآنی و اجتناب از 

-اهلللیوالجوزیه و شاهقیمتیمیه و ابنهای امروزی به اقوال ابنکنند. سلفیهاست، دعوت میمسلمین پدید آمده

مسلمان در در میان متجددان  "المنار"دهلوی اعتماد فروان دارند. افکار سلفیه جدید در قبل توسط مجله 
شد که از مراکش تا جاوه طرفدارانی یافت. بدون شک؛ مصلحان دینی قصدشان های اسالمی منتشر میسرزمین

                                                           
1. Email: haditorki1366@yahoo.com 
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دهد که دالیلی که از سوی های این نهضت نشان میاز دعوت در آغاز اصالح دینی بوده، ولی بررسی ریشه
یاسی است تا اخالقی و روحانی. این کار پیشگامان آن ارائه می شود بیشتر اجتماعی و فرهنگی و به ویژه س

ای آن در میان هجامه عمل بپوشاند تا بدین وسیله تعالیم اسالمی و ارزش« اصول نخستین»باید با بازگشت به 
مسلمین اعتبار و غنای سابق خود را باز یابند. اشاره مداوم به اوایل اسالم یکی از خصوصیات عمده نهضت 

( و تعلیم  09،انعام/83،انعام/8/گرایی بیشتر از کلیت اسالم)مائدهن درباره سلفسلفیه است. استدالل نخستی
 (.260-203: 0895( استنباط شده است)حلبی،5،حشر/09رسول اکرم)ص( )نساء/

معنی پدران گذشته دانسته و برخی دیگر بر همه پدران و اقربای یک فرد که از نظر سلفیه؛ برخی آن را به
اند. معنی متداول سلف نزد عامه مسلمانان همان معنایی است او مقدم هستند، اطالق کردهزمانی یا فضیلت بر 

شود و هنگامی که صالح به آن اضافه گردد به معنی گذشتگانی است که برای که از ظاهر این لفظ استفاده می
قرن  که ابن تیمیه در اند. معنی اصطالحی سلف، در بدعتی ریشه داردگان مایه افتخار و سربلندی بودهآینده

د که در تیمیه می گوید: سلف کسانی هستنتاکید دارند. ابن« ابن تیمیه»ها امروزی بر هفتم ایجاد کرد و تکفیری
ر تبهتر زندگی می کردند و دارای تمامی فضایل بودند و آنان برای حل هر مشکلی، شایسته "سه قرن اول اسالم"

تیمیه چنین است: ظاهر گرایی، ای از آرا و افکار ابن( پاره80و85: 0898زاده،از سایرین هستند.)موسوی علی
تمسک فراوان به احادیث، قول به جسمانی و مرئی بودن خداوند و بی ثباتی نظر در رد یا پذیرش شفاعت. او 

هل ابا علوم عقلی و عرفانی و تصوف و به دنبال آن با تشیع و معتزله مخالفت ورزیده و اموری چون زیارت 
گری توان سلفیای، میگونه( البته به39: 0838قبور و صحت تاویل آیات متشابه را انکار نموده است.)تابان،

ی بجز هیچ کس»تکفیری را به خوارج در صدر اسالم نسبت داد و آن زمانی بود که خوارج تاکید به اصلی که 
 «.تواند، حکم دهدخدا نمی

اده،قبلی: زواملی مانند؛ عقاید، سیاست و روش توجه کرد )موسوی علیگری باید به عشناسی سلفیدر گونه
به نوعی نحوه ورود به عرصه سیاسی و چگونگی  "سیاست"گردد، ریشه فکری آنها باز میبه« عقاید( »98و92

هایی است که سعی دارد، نفوذ خود را گسترش دهد که از به معنای شیوه "روش"تعامل با جامعه و نظام و 
 توان به جهاد، سازش و روش دیپلماتیکی اشاره کرد.های آنها میروش جمله

، "تکفیری"های سه گانه توان برای سلفیسوال ما در این مقاله این است که چه سناریوهایی را می
توان آتش زیر خاکستر نام برد( بر شمرد؟ باید گفت؛ خصوص داعش)که از آن میبه "سیاسی"و  "اصالحی"

حضور پررنگ و تاثیر فروانی که داعش در منطقه و حتی فرامنطقه داشته، ما را بر آن داشت که با توجه به 
 "تاریخی"و  "ایاندیشه"ها ترسیم و به آن بپردازیم. در این سناریوها که بیشتر بر بعُد سناریویی برای سلفی

یلی سالم حضور داشته و البته، خدر طول تاریخ ا "های اصالحیسلفی"ایم که تاکید شده؛ به این نتیجه رسیده
که در تحوالت سیاسی مسلمین  "های سیاسیسلفی"اند. نقش و جایگاه موثری در جامعه اسالمی نداشته

وان از آنها تکه می "های تکفیریسلفی". اند، خواستار روشی مسالمت آمیز هستندحضور تقریبا دائمی داشته
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وضیح است؛ اند، الزم به تها ظهور کرده و تاثیر خود را برجایی داشتهنآتش زیر خاکستر یاد کرد؛ بیشتر در بحرا
گری تکفیری که بیشتر بر آن تمرکز داریم، هم عامل داخلی و هم عامل خارجی بر رشد آنها در گسترش سلفی

ر داشته یموثر بوده است که اگر خوارج را نیز در این دسته قرار دهیم نقش عامل داخلی بیشتر بر افکار آنها تاث
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.
 .سلفیت نوین4

ته، زه عملی و نظری داشنوین در حوگریدر اینجا به سه جنبش مهم بنیادگرا که تاثیر فراوانی در سلفی
ای هگری است که با توجه به نفوذ استعمار در سرزمینگری نوین در واقع سلفیپردازیم. منظور ما از سلفیمی

ای که با داشتن دانش، سعی در کسب گونهاند قدرت را در دست گیرند. یعنی؛ بهاسالمی به نوعی سعی کرده
است. یسته بنیانگذاری کردهزکه در قرن دوازدهم هجری می "ابهعبدالومحمدبن"قدرت دارند. وهابیت را 

(. وهابیت را در 65: 0865افکار وی، ریشه در آراء ابن تیمیه داشته و سرزمین نجد مهد آن بوده است)سبحانی،
کسی  "یریفتک"و  فهم سلَف از فهم خلَف برتر است است؛معتقد  "سلفی"تکفیری می شناسند. شمار سلفی

 دیاب ایکه  داندیم "یکافر جل"و  "مشرک"را  اهیو خصوصا صوف یو سن عهیهمه مسلمانان اعم از ش است که
 اند و از علوم جدید فهمشان دوروهابیت از نظر فکری متعصب و خشککشته شوند.  ای اورندیدوباره اسالم ب

ه کفار گرد باشد، چون تشبه ب دیوپ فوتبال نباگویند: تدهند به عنوان مثال میبوده و فتاوای عجیبی سر می
خارجی  ریشه وهابیت در عبستان است و عامل .نباشد چون تشبه به کفار است یلیفوتبال مستط نیزم ایاست. 

سزایی دارد. وهابیت بیشترین تاثیر را از ابن تیمیه گرفته و بیشترین ضدیت را در عقاید، در توسعه آن نقش به
شیعیان دوازده امامی دارند. وهابیت در ظاهر دعوتی اعتقادی است اما سیاست و روش با شیعیان به خصوص 

 (808: 0898سیاسی، امری ناتمام است.)موسوی علی زاده، بررسی آن بدون پرداختن به پیوند آن با قدرت
معاصر  هک یاهلل دهلو یشاه ول و که ازنیکنار دهل در ییروستا وبندی. دهستندها دیوبندی ،دوم سلفی فیط
در مخالفت با استعمار)انگلیس( به وجود آمد و دور  این نوع سلفی .رشد یافته است در هند بودههاب عبدالو

در واقع این نوع از سلفیت نسبت به  (36: 0892شدن خود را از سلف، راه انحطاط مسلمانان می دانند.)ترکی،
در سلفیت وهابیت نقش استعمار به عنوای بازو ترد استعمار در نفوذ و گسترش پیدا کرده است و حال آنکه 

 و اهرمی برای گسترش بوده است. 
گرایی را برگزید، وی علل انحطاط دین و پیدایش خرافات را دهلوی در واقع روش حدیثاهللولیشاه

گرایی وی در مباحث شرک و توحید به معنی عقل ستیزی مطلق دانست، البته حدیثدوری از منابع حدیثی می
پای مسلمین قرار  توانند راه حل پیشپذیرفت و معتقد بود عالمان اسالمی میاو نبود، اصل اجتهاد را می

اهلل اجتهاد در امور فرعی را محدود و در مسائل اعتقادی، برای عقل ارزشی قائل نبود. آنچه ولیدهند.البته شاه
دیگر بوده است. از نظر وی اختالف برای وی اهمیت داشت، تالش برای نزدیکی مذاهب اسالمی به یک
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های چهارگانه بسیار سطحی و ظاهری است که با رجوع به کتاب و سنت رفع شدنی است به همین مکتب
را از  ای که شاه ولیدانست. نکتهدلیل تقلید از مذاهب چهارگانه) حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی( را جایز می

ز بوده و این مساله، وی را ا« طریقه نقشبندیه»است، وی پیرو  دیگر سلفی ها جدا می کند توجه به تصوف
 (000و005: 0898ساخت. )موسوی علی زاده،سلفی وهابی جدا می

 ستی.های تروریمکاتب دیوبندیه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه معتدل، گروه تندرو و گروه
الرحمن است که هدف خود را شاخه فضل« اسالمجمعیت العلمای »الف(.گروه معتدل؛ وابسته به حزب 
 در قالب مبارزات انتخاباتی پیش می برد.

باشد که در پیشاور پاکستان می« سیمع الحق»شاخه « جمعیت علمای اسالم»ب(.گروه تندرو؛ حزب
ف طور که گفته شد در طیدیدگاهی به نسبت افراطی دارند که طالبان محصول عملکرد این گروه است که همان

 "ستانعرب"افراطی عامل خارجی نقش موثری در گسترش آن دارد و باید در نظر داشت که طالبان از تبلیغات 
 که عامل خارجی محسوب می شود، رشد داشت. "آمریکا"و کمک تسحلیاتی 

سپاه "هایی مانند هج(.گروه های تروریستی؛ این گروه، دیگر مسلمانان را کافر می دانند و شامل گرو
 (006که رویکردی خشونت آمیز دارند را در بر می گیرد. )قبلی:  "لشکر طیبه"و  "لشکرجهنگوی"، "هصحاب

ها به دلیل پشتیبانی عالمان دین و همچنین عامل نفوذ خارجی)که سرعت رشد مکتب و افزایش دیوبندی
انی ت. هر چند در مباسهای مختلف هند گسترش یافتهاین عامل باعث شده است مردم در صحنه بیایند( منطقه

دیوبندی نیز مخالفت با شیعه وجود دارد، اما وجود دشمن مشترک)هندوها و انگلیس ها( موجب بروز نیافتن 
 (98و92ها می شد.)قبلی: اختالف

تا امروز،  اهللیولاز شاه چرا که ،عهیخصوص نسبت به شبه ،اندیافراط، اما ستندین یریها عموما تکفدیوبندی
به ( علیه شیعه هیعشر یتحفه اثنی)با نام کتاب اهللیولاند. پسر شاهنوشتهکتاب  عهیش علیه هیوبندید یهمه علما

را  یوبندیکر درفتند و تفمی انهیم یایاروپا و آس ،افغانستان ،پاکستان به هادیوبندی علیه شیعهنوشت.  یفارس
مثال در باب  .بیشتر است "اعتقادی"اشترکات دیوبندیه با شیعه نسبت به وهابی در مباحث  کردند.می غیتبل
هستند. در  شیعهمثل  اری. در نبوت، جبر و اختاندیهیتشب ونیهابکه و یهستند در صورت یهیخدا، تنز هیتنز

 همچنین ."نیاالمرنیبل امر ب ضیالجبر و التفو" اند کهاشاره داشته )ع(امام صادق به این حدیث شانیهاکتاب
دعت را ب یها عزاداردیوبندی دانند.این موضوع را شرک می ونیهابو در صورتی کهاصل توسل را قبول دارند. 

ا هر دو آن را هیهابها و ودیوبندی "نذر "موارد مثل یاشمرند. البته در پارهیآن را شرک م اهیهابدانند، ویم
ز ا یشبه نظام یگروهع در دیوبندیه دو طیف افراطی به وجود آمد؛ اول سپاه صحابه)در واق دانند.یشرک م

ها وبندیدی تیاقل طیف دوم که ( ودر تضادند عهیو با ش کشندیم عهیش مایکه مستق هستند اهل سنت یعلما
 (35: 0892است.)ترکی، طالبان  می باشند،

 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

009 

 

 توان این چنین برشمرد؛میگری وهابی را گری دیوبندی و سلفیهای سلفیتفاوت
دهلوی برای عقل اهللولیشمارند، درحالی که شاه؛ وهابیون جایگاهی را برای عقل نمیتوجه به عقلالف(.

 دانست.و اجتهاد اهمیت نسبی قائل است و عنصر اجتهاد را ضروری می
ین عبدالوهاب دیگر مسلم؛ دیوبندیه به ضرورت تقریب مذاهب معتقد است، درحالی که تقریب مذاهبب(.

 شمارد.دانست و خون آنها را مباح میرا کافر می
 داند.ولیاهلل طریقت را مکمل شریعت می؛ شاهطریقتج(.

 آیند ولی وهابیت به شدت با تصوف سر جنگ دارد.؛ دیوبندیه اهل صوفی به شمار میتصوفد(.

 ها پیرو ابوحنیفه هستند. حالی که دیوبندیدانند در ها خود را پیرو احمد بن حنبل می؛ وهابی.مذهبه(

ها پیرو هیچ مکتب کالمی نیستند.)موسوی علی بود اما وهابی« ماتریدی»دهلوی اهللولی؛ شاهکالمز(.
 (003و005زاده،قبلی: 

: 0898اند.)ترکی،ذکر این نکته شاید خالی از فایده نباشد که دیوبندها و وهابیون علیه هم کتاب نوشته
 ها که بهها از هم دور هستند، اما گروهی از دیوبندیها و وهابیتوان گفت که دیوبندیبنابراین می( 35و36

ها به وهابیت شده و این امر بیشتر در انجام عملیات تروریستی روی آورده، باعث نزدیکی برخی از دیوبندی
 ارتباط علیه شیعه شکل گرفته است.

 نیاخوان المسلم. 4-9
رخی باست. از  نیالمسلماخوان دیگری که نقش بسیار مهمی را در حدود یک قرن اخیر داشته،گروه سلفی 

یابی به حکومت اخوان المسلمین اولین جنبش سیاسی مسلمانان جهان است که با هدف دست ها،دیدگاه
ینی د-یاز مهمترین جنبش های سیاس (این جنبش035: 0892معدل،.)اسالمی در قرن بیستم ابراز وجود نمود

ک حکومت یابی به یسنت( برای دستسنت)عمدتا با تفسیر اهل مسلمانان است که با استفاده و الهام از قرآن و
ش در کشورهای دیگر از جمله یابی به هدفبرای دست .اخوان المسلمیناسالمی در مصر تالش نموده است

 سوریه، یمن،عراق،عربستان شعبه دارد.

البناء و شش تن از میالدی در شهر اسماعیلیه مصر توسط حسن 0923ل المسلمین در ساجنبش اخوان
( رشیدرضا 805و849: 0835زواره، .)گلیگذاری شد و به سرعت در اقصی نقاط مصر نفوذ نمودیارانش پایه

شد کاسالمی را پس از پرداختن به مسائل خالفت به پیش میاز افراد مهم اخوانی است. وی موضوع حکومت
گیرد؛ اول؛ مبانی خالفت را در نظریه و نگرشی سیاسی پی است در سه مرحله حکومت شکل میو معتقد 

دهد و سوم؛ کند، دوم؛ شکاف بین آن نظر و عملکرد سیاسی را در میان مسلمانان سنی نشان میجویی می
 سازد. اندیشه خود را راجع به اینکه حکومت اسالمی چگونه باشد مطرح می

داشت و  را قبول "یحیی یمنیامام"بود و فقط  "حسین مکیشریف"خالفت نشستن  رشیدرضا مخالف به
این به خاطر مهارتش در فقه، صالحیت اخالقی، کفایت، استقالل سیاسی و نسب قریشی اوست و بیعت مردم 
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همه ها دارد، هر چند حجاز، تهامه و نجد برای او را شرط می داند این موارد نشان از روحیه علمی اخوانی
وله الد»آورد و از اسالمی روی میرضا از مساله خالفت به مساله حکومتهای آن اینگونه نیستند. رشیدطیف

میت دهد، اول؛ حاککند. وی در پایان برای بازسازی خالفت دو پیشنهاد مییاد می« االسالمیهاالسالمیه یا حکومه
: 0895نامد)موسوی،شتراع یعنی وضع قوانین میمردم و دوم امکان وضع قوانین از جانب بشر که آن را ا

اما با  ،ودجمال بدیعبده و س ریاولش تحت تاث ه کهالمنار شاگرد عبده بودریرضا، صاحب تفسدیرش( 204و208
معتقدم  یعنی. امیریتکف ریغ یاما سلف ام،یمن سلف است؛ صراحتا گفته و شد یسلف ه،یمیخواندن کتب ابن ت

ت، محترم اس شانیدهند، مسلمان مشرکند. آبرو یها را انجام مکار نیکه ا یتوسل و ... شرک است، اما مسلمانان
 یمسلمانان مشرک، مشرک به شرک جل دیگویرضا است. او مدیهم تابع رش یقرضاو وسفی اما مشرکند.

مجله المنار، تفکرات در رضا  دیرش است. یاخف ست،یعلما روشن ن یاست اما چون برا یهستند. جل یاخف
 "هاایرانی" و "عجم"پذیرد و نگاهی تقریبی دارد که البته به سال نشر داد. وی تکفیر را نمی 20به مدت را  یسلف

 «.داشته باشندوحدت  دیمسلمانان با»دید خوبی ندارد و می گوید: 
اما  ،کرات سلفی او تاثیر پذیرفتهحسن البناء)موسس اخوان المسلمین( شاگرد رشید رضا بوده و از تف

به  یصوف کیکرده شرکت می هیصوف یهادر حلقه یبوده و خودش درجوان یصوف اشییکه دا نیخاطر ابه
را در  نیاخوان المسلم توان گفت؛به نوعی میگفته. یم انهیالبنا تا آخر عمرش ذکر صوفتمام معنا است. حسن

ا عضو البنحسن است.  یاسالمدنبال حکومت رویکردی سیاسی به آورد که با یبیمعتدل تقر یسلفشمار 
ها را حرف نیا گفتیم ،یسن عهیش یگفتم دعوایگوید هرگاه به البنا ممی "یالتلمسان"مصر بود.  بیدارالتقر

مانده المسلمین اخوان  یاصول اساس انیدر مرویکرد  نیا و است یمذهب اسالم کیهم  عهیول کن. ش
 در گفتگو با خبرگزاری تسنیم( ،0892تیر26،نفرمانیا)است.

نکته مهم درباره اخوان المسلمین؛ حضور این تشکل در محافل علمی،سیاسی و اجتماعی است که ریشه 
لمین المسگردد و این امر نسبت به وهابیت و دیوبندیه جای تامل دارد. در کل اخوانبه علمی بودن آنان بر می

 تواند عمل نماید و این بیشتر به دلیلتر هم عمل کرده و هم میها بسیار منسجمنسبت به وهابیت و دیوبندی
 های مختلف رقابتی است.صبغه علمی، روش دیپلماتیک و حضور آنها در صحنه

 گری. عوامل رشد سلفی9
 .پردازیمعوامل رشد سلفی گری را باید مرتبط با دو عاملِ خارجی و داخلی دانست که به هریک آنها می

 . عوامل داخلی9-5
ده است. گری موثر بوشرایط اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در شکل گیری و رشد سلفی

ها، سستی مسلمین در امور خود، گری را می توان، انحطاط حکومتطورکلی عوامل داخلی در رشد سلفیبه
 ظلم به مسلمین، ضعف نظام سیاسی برشمرد.
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ر تشخصیتی سلفی؛ معتقد است؛ چون حکومت در اسالم، الهی است، بنابراین؛ درسترشید رضا به عنوان 
تواند دریافت کند و با توجه به اینکه این اصول به درستی اجرا نشده از آن چیزی است که اندیشه انسانی می

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

داند و حکومت خلفای ( همچنین رشیدرضا سراشیبی سقوط را در زمان معاویه می265: 0895شد)حلبی:
 (.263و265داند)قبلی:راشدین را حکومت اسالمی و درست می

 و "دوری از کلیت اسالم"گری در سه جنبش فوق را در رشد سلفیتوان عامل داخلی به طور کلی می
 به شمار آورد. "دوری از تعالیم رسول اکرم)ص("

 . عوامل خارجی9-4
امل تاثیر نبوده است. این عوگری و بازگشت به آیین اولیه اسالم نیز بیعامل خارجی نیز در رشد سلفی

ای مانند وهابیت؛ بیشتر برای تضعیف اسالم و اهداف فرقهممکن است دو جنبه داشته باشند، عامل خارجی در 
گری، طرد و مبارزه با استعمار است که استعماری خودشان بوده و جنبه دیگر عامل خارجی در گسترش سلفی

ما اند ارا سر داده "بازگشت به اسالم"است. در واقع دیوبندیه و وهابیت شعار نمونه آن در هند)دیوبندیه( 
 کنیم.رد و نقش عامل خارجی در آنها متفاوت است که در ذیل به دو مورد آنها اشاره میروش برخو

در اویل قرن هفدهم میالدی کمپانی هندشرقی از امپراتوری گورکانی اجازه تاسیس کارخانه را در سورات 
ال در س گرفت و سپس با خرید قطعه زمینی در جنوب هند، شهر مدرس را بنیان نهاد. پس از نبرد پالسی

شجاع الدوله  0564الدوله و در سال م. نواحی پهناوری از بنگال به چنگ آنان افتاد. در همین سال سراج0505
« آباداهلل»محدود به « عالمشاه»شکست خوردند و به این ترتیب مسلمانان به شدت تحقیر شدند و حکومت 

های محلی و شکست و با سرکوب مقاومت چند منطقه را تصرف کرد 0560گردید. حکومت بریتانیا در سال 
ها بسیاری از رسوم هند را سرکوب کردند که از جمله های دهلی رسید. انگلیسیبه دروازه "تیپوسلطان"

ا هاقدامات آنان ترویج زبان انگلیسی در هند بود، همچنین استفاده از زبان فارسی در ادارات دولتی و دادگاه
ای هدفمند برای از بین بردن فرهنگ ملی و دین شان تلقی نمودند. م را توطئهممنوع شد. مسلمانان این اقدا

پس از سرکوب قیام مردم هند و قتل تعدادی از مسلمانان، روحانیون پراکنده شدند و این امر باعث شدکه 
گشایش یابد که هزینه اداره مدرسه توسط عموم صورت « چته»مدرسه دیوبندیه سرانجام در مسجد 

 (25-3: 0890ودورانی،یریگرفت.)پ
گری تاثیر داشته وهابیت است. نقش مستر نمونه دیگر در عربستان که عامل خارجی، در رشد سلفی

 وید: بهگعبدالوهاب برای تشکیل حکومت بسیار برجسته است. وی میهمفرانگلیسی در تشویق محمدبن
 تو تجدید شود، زیرا تو تنها نجات دست به اسالم روزی که دارم امید بسیاری : منگفتممی )عبدالوهاب(او

ر تفسیر د که با محمد قرار گذاشتم .یابد نجات سقوط از این وسیله تو اسالم به امید است که هستی ایدهنده
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 با منوال باشیم و بدین نداشته اسالم و بزرگان ر مذاهبافکا به ، و کاریکنیم بحث افکار خودمان طبق قرآن
ود ب این بحث سبک از این ـ و منظور من کردیممی بحث از آن هائیو در قسمت خواندیمرا می همدیگر قرآن

ر کند بیشت ثابترا  خودش و آزاد فکری روشنفکری آنکه برای مرتب ـ و محمد هم اندازم محمد را به دام که
 به عبدالوهاب(پس از رشد نسبی آئین وهابیت، محمدبن89: 0835،همفر)پذیرفتمی دادممی من که نظریاتی
 فرزندان و تو دستان در دنیا امامت و ریاست که اساس این بر کنممی بیعت تو با من: گویدمی سعود محمدبن

 تا باشد فرزندانم دست در من از بعد و من دست در مردم دینی خالفت و ریاست و باشد تو
 ومتحک رئیس سعودبن عبدالعزیزسعود است که؛ ( و همچنین قضیه عبدالعزیز بن090: 0833ابدالدهر)الفتح،

 مرا او رم،ماد هم و بود پدرم هم کوکس پرسی آقای که کرد اعالم افتاد. او "کوکسسرپرسی" پای به عربستان،
 ستورد اگر نیست، مشکلی من برای ،(هستم حجاز منطقه رئیس که) رساند مقام این به هیچ از را من و ساخت

 (230:  0995دیکسون،)کنم. تقدیم او به را عربستان تمام بلکه بدهم، او به را عربستان نصف که دهد
 رسیم که عامل خارجی نیز در رشد سلفیت تاثیر مستقیمبا توجه به وهابیت و دیوبندیه به این نتیجه می

داشته هر چند نباید تاثیر عمده که داخلی است در نظر نداشت، اما به هر حال نباید از عامل خارجی در رشد 
برد)فیرحی نام می «نزدیک خصمِ» گری به سادگی عبور کرد. در هر حال داعش در ادبیاتش ازسلفی
 ظر دارد.را نیز در ن« خصمِ دور»و در عین حال  (www.iran-newspaper.com،0890داود،

 گریشناسی سلفی.گونه2

ها با بحران خالفت عثمانی تشدید شد، در مصر، اندیشمدان مصری بازگشت با توجه به اینکه رشد سلفی 
گری وهابی و حتی سلفیگری با سلفی گریهای اسالمی را پیشنهاد کردند که  اساس این نوع سلفیبه آموزه

بر روح دین  کردند و بیشتررفتار موردی صحابه و تابعین استناد نمی شبه قاره متفاوت بود و هرگز به مواضع و
علی  موسویهای مصری تشکیل حکومت اسالمی است)کردند. دغدغه اصلی سلفیو مبانی اسالمی تاکید می

 (085: 0898زاده
برخی مانند آقای موسوی از پنج گونه سلفی، شامل؛ تکفیری، سیاسی، اصالحی، جهادی و تبلیغی نام 

رسد که این سه گونه سلفی؛ یعنی تکفیری، سیاسی و اصالحی هم روش تبلیغی خاص برد. اما به نظر میمی
توان سه نوع سلفی را بازشناخت. به دانند و میخود را دارند و هم کار خود را به نوعی جهاد در راه خدا می

 پردازیم. آنها می بریم که در ذیل بهگری نام میگونه سلفیهر حال ما در اینجا از سه
 گری تکفیری . سلفی2-5

-می کند و آنها را کافرطور که از نامش پیداست، دیگر فرق مسلم را تکفیر میگری تکفیری همانسلفی

آورند و به آیه از اصطالح دشمن دور و دشمن نزدیک سخن به میان می شمارد. برخی از رهبران این گروه
 لْظَۀًغِ فِیکُمْ وَلِیَجِدُواْ الْکُفَّارِ مِّنَ یَلُونَکُم الَّذِینَ قَاتِلُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»ه؛ کنند کسوره توبه اشاره می 028

 دشمن و! )نیدک پیکار نزدیکترند، شما به که کافرانی با! ایدآورده ایمان که کسانی الْمُتَّقِینَ ؛ای مَعَ اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

068 

 

 خداوند بدانید و کنند احساس قدرت و شدّت شما در باید آنها! نکند غافل نزدیک دشمنان از را شما دورتر،
توان داعش امروزی را نمونه برند و میدر واقع آنها اصطالح خصمِ نزدیک به کار می«. است پرهیزگاران با

 گری تکفیری دانست.اعلی سلفی
وسوی مجهنگوی،لشکر طیبه که شیعیان را تکفیر می کنند)صحابه، لشکر همچنین دیوبندهایی مانند سپاه

 شوند. محسوب می تکفیری های( نیز در شمار سلفی96،همان: زادهعلی 
 نسل را آن توانیممی محسوب کنیم، "سلفی جریان" امتداد را داعش برخی مانند آقای فیرحی معتقدند؛ اگر

 ومد نسل دهد،می نشان تیمیه ابن نظایر درادبیات را خودش آن، اول نسل که آوریم، حساب به سلفیه چهارم
یر نظ تکفیری هایجریان آن چهارم نسل و القاعده نظیر جریاناتی درچارچوب را سوم نسل هستند، هاوهابی
 تاسیس ایبر که این است آن و دارند هاسلفی یبقیه با مشترک ویژگی یک تکفیری هایجریان. هستند داعش
، داعشی شدن دشوار نیستگردند)برمی قرآن و سنت به یعنی نص، به و سلف به شانروزمره زندگی

(www.feirahi.irهای مسلمان حتی خود شیعه نیز رجوع به نص . البته باید در نظر داشت که همه فرقه
طور که ذکرش رفت باید به عامل خارجی پیامبر)ص(، سنت)پیامبر( و قرآن دارند. لذا در جریان سلفی همان

عتَصِموا وَا»فرماید: و شرایط زمان نیز توجه نمود. دلیل این مدعا با توجه به آیه شریفه قرآن کریم است که می
نِعمَتِهِ إِخوانًا کُم فَأَصبَحتُم بِبِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقوا وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِ

 خدا ریسمان هب همگى و ؛ شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَکُم مِنها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُم آیاتِهِ لَعَلَّکُم تَهتَدونَ وَکُنتُم عَلى
 نآ آرید یاد به خود درباره را خدا نعمت و نشوید، پراکنده و زنید چنگ( وحى آورندگان و کتاب و دین به)

 بر شما و. شدید یکدیگر برادر او نعمت به پس افکند، الفت شما هاىدل میان پس بودید دشمن هم با که گاه
 و قدرت و توحید)هایینشانه چنین این خداوند. برهانید آن از را شما پس بودید آتش از گودالى لب

( که داعش از این امر غافل 058عمران،آیهآل) «یابید هدایت شاید کندمى روشن شما براى را خود(حکمت
 کند.مانده و لذا در اینجا عامل خارجی نقش فعالی را ایجاد می

عمل "، "حد به سلف و نصازتمرکز و توجه بیش"گری تکفیری چند ویژگی مهم ازجمله؛ بنابراین؛ سلفی
المی توجه به مرز کشورهای اس"، "ابه یا پارادایمبرترانگاری افراطی خود به مث"، "گرایی از هر طریق حتی ترور

 "و حمله به دشمن نزدیک)خصمِ نزدیک( با توجه به دسترس نبودن دشمن دور)خصمِ دور( یعنی صلیبیون
 توان اشاره داشت.می

 . سلفی گری سیاسی2-4
در شکل  بیشترگری های سیاسی و مبارزاتی وارد شود. این نوع سلفیگری سیاسی سعی دارد از راهسلفی

نند در تواتر مینسبت معتدلآمیز سعی دارند قدرت را قبضه نمایند و بهاحزاب و بعضاً به صورت مسالمت
 شود. جامعه عرض اندام نمایند، هرچند احزاب تندی نیز در میان آنها پیدا می

http://www.feirahi.ir/
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یاسی از راه های سهای اعتقادی، بیشتر در پی هدفگری سیاسی با وجود داشتن هدفدر واقع سلفی
مام المسلین نماینده تسیاسی برای کسب قدرت سیاسی در تالش هستند. هرچند حتی در این گروه که اخوان

گری فیهای سلشود. از نمونهعیار آن است، اعتقاد به سازمان نظامی نیز بعضاً در بین برخی از افراد آنها دیده می
( از 052و050ان اشاره کرد)موسوی علی زاده،همان: دارالعلمای پاکست توان به حزب جمعیتسیاسی می

، «توجه به مسائل بین المللی»، «روش مبارزاتی قانونی آنها»توان به ها میهای بارز این نوع سلفیویژگی
 اشاره کرد. «قانونمداری»و  «همگرایی و تاکید بر افزایش اتحاد بین کشورهای اسالمی»

 . سلفی گری اصالحی2-9
گری در واقع به دنبال اصالح امور جامعه اسالمی هستند، یعنی اوال حکومت حاضر را این نوع سلفی

پذیرد و دوم اگر کاستی در نظام و حکومت باشد سعی دارد آن را اصالح کند و در واقع آن را مورد نقد و می
و اقتصادی وارد بررسی قرار دهد که در برخی موارد هم در عقاید و هم در مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

گری اصالحی در پی یافتن و همچنین رفع این سوال است که علت عقب ماندگی شوند. در واقع سلفیمی
مسلمین چه مواردی است؟ و چگونه می توان آن را اصالح کرد؟ اندیشه های اقبال، عبده، سید جمال، شیخ 

 گیرد.های اصالحی جای میشلتوت را در زمره اندیشه
ها باید در نظر داشت که هر سه گونه سلفی، یعنی؛ تکفیری، اصالحی وسیاسی شناسی سلفیگونهبا توجه به 

را  توان مرزبندی دقیقیتوان نماینده سه جنبش وهابیت، دیوبندی و اخوانی دانست، هرچند نمیای میگونهبه
وان تر مورد دیوبندیه این دقت کمتر میاند. البته دداده در عمل اینگونه نشان برای آنها ارائه داد اما تا حدودی

 مورد تدقیق قرار داد.
 ها . سناریوهای محتمل سلفی2

اهمیت نیست. پس از اتخاذ یک تصمیم، شرایط تغییر سازد، امری کمچیزی تصمیمی خوب را میاینکه چه
ی سناریو، افتاد. در تحلیل نهایتوان پی برد اگر تصمیم اتخاذ شده متفاوت بود چه اتفاقی میکند و هرگز نمیمی

سازمان)گروه( خواهان رسیدن به اهداف خود است و نیاز به انطباق منحصر به فرد با محیط تغییر دارد. هدف 
ها، راهنمای رفتار فردی در افراد سازمان است به نحوی که کل نظام به انطباق راهبردسازی توسعه سیاست

-(در سناریوسازی توجه به آینده89و80: 0890ظ کند.)وندر هیدن، خوب و منحصر به فرد برسد و آن را حف

 پژوهی هست.
ا در هایی رباشد و چالشهای تکفیری که داعش نماینده امروزی آنها میدر اینجا با توجه به اهمیت سلفی

 دهیم.سطح جهان به وجود آورده، بیشتر آنها را مورد بررسی قرار می
 اسالمی . سودای تشکیل حکومت2-5

ه اند کگری تکفیری در خاورمیانهخصوص آمریکا)عامل خارجی( از عوامل رشد سلفیشک، غرب و بهبی
اهدافشان هستند. عامل خارجی از طریق فتنه مذهبی به عنوان کم های در پیریزیهای قبل با برنامهاز سال
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 "تکفیر" و "انغالق"، "ارهاب"از سه ضلع  ترین و بهترین نفوذ در جریان اسالم است که فتنه ترکیبی ازهزینه
است که دو ضلع تکفیر و انغالق از نظر تئوریک بوده و ارهاب جنبه عملیاتی آن است.)نباتیان، شیخ 

ادعای این استدالل روی کارآمدن دولت شیعی در عراق بود که عربستان و آمریکا از (28و22: 0898حسینی،
 ها است.امر در واقع عامل خارجی در رشد تکفیریاین امر احساس خطر کرده بودند. این 

، عراق و منطقه وارد مرحله جدیدی شد. با منحل شدن ارتش و نهادهای 2558با سقوط صدام در سال 
ارهای هایی را برای تاسیس دولت و ساختسیاسی زمان صدام، آمریکا با تشکیل شورای حکومت انتقالی فعالیت

هر چند دولت مردمی عراق شکل گرفت  2550تصویب قانون اساسی جدید در سال جدید عراق انجام داد. با 
های قومی، مذهبی زمینه های اجتماعی و تاریخی، شرایطی را به وجود آورد که حاکمیت این کشور اما شکاف

و بیعت  2554در سال  "الزرقاوی"( و شاهد حضور جدی 24و28: 0898حسینی،تحت تاثیر قرار گرفت)شیخ
( در اینجا باید به عامل داخلی در گسترش 05: 0898امه بن الدن در عراق بودیم)رنجبرشیرازی و دیگران،با اس

های داخلی از مهترین عوامل داخلی های قومی، بحرانشکافهای تکفیری توجه کرد که در واقع و نفوذ سلفی
ساختار فکری و عملی داعش، باید درنظر داشت که  گری تکفیری در عراق و منطقه هستند.در رشد سلفی

مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسالم است که ریشه آن را باید در مسائل عقیدتی، منابع مادی و 
 (. 56: 0894سازی بوده یافت)نظری و السمیری،انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی که به دنبال دولت

شود که عربستان با حمله به یمن، درواقع بیانگر این امر بود که می ترتوجه به عامل خارجی وقتی پررنگ
ومرج گونه منطقه دارد و سعی دارد از آن استفاده کند. حمایت عامل خارجی در حمایت جدی از شرایط هرج

گری تکفیری در یمن از طریق حمایت معنوی و مادی و همچنین جلوگیری از روری کارآمدن رشد سلفی
یه ها و روسها در یمن باید مدنظر قرار داد. شاید به نظر آید که حمله غربیومت و انقالبی الحوثینیروهای مقا

به مواضع داعش نابودکننده باشد اما این امر نامحتمل به نظر می آید چرا که اتفاقات اخیر، یعنی حمله عربستان 
 ها در یمن رو به افزایش است. رشد سلفیبه یمن معادالت را به گونه دیگر رقم زده و این جریان امروزه با 

ریاض با تأسیس و حمایت از مدارس وهابی در کشورهایی مانند سوریه، عراق،پاکستان، بحرین، یمن به 
های مالی سعی در سدشدن از محور مقاومت و شیعه های فکری آنها را تأمین و با حمایتنوعی زمینه

ها در منطقه می باشد.)ترکی، اقع در راستای حمایت از سلفیهراسی در وهراسی، ایرانیاست.گسترش شیعه
 ها در سوریه، عراقها و رشد این گروه( برهم زدن نظم منطقه با تأمین ابزارهای جنگی برای تکفیری69: 0892

راهبرد )سوریه -نمحور اتحاد ایرا است برای تضعیفاقداماتی  و یمن و همچنین همراهی عربستان و قطر
تی طراحی توطئه نف ( به منظور تقویت حکومت داعش است. عربستان حتی باwww.eshraf.ir،0898عربستان،

 در دفاع از سهمیه اوپک در بازار جهانی به قیمت کاهش بهای نفتاین کشور حمایت  همچنین علیه ایران و
ثبات و حمایت از بی www.ensani.ir)انقالب اسالمی، ی)نجاتی، بازتابرژیم صهیونیسبرای همسو شدن با 

های چندسال اخیر در مصر، تونس و لیبی، کردن منطقه است. عربستان)عامل خارجی( با توجه به انقالب

http://www.eshraf.ir/
http://www.ensani.ir/
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ستان شبه جزیره عربای نسبت به ایران اتخاذ کرده و ایران برای همسایگان بالفصل خود در سیاست خصمانه
( بنابراین،وجود داعش هر 008: 0833و خلیج فارس، چارچوب داوری کامالً جدیدی آفریده است.)اسپوزیتو،

چند ممکن است در کوتاه مدت برای عربستان زیان آور باشد اما عقاید تکفیری برای آنها ارزشمند است، لذا 
ارند دهای خود دست بر نمیشد غرب و عربستان از حمایتتا زمانی که بحران سوریه برای ایران صدمه زننده با

( البته در 205: 0894و جریان تکفیری در سوریه و عراق خواهند ماند)سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف آبادی،
این رابطه باید به نقش روسیه نیز توجه کرد که در سیاست خارجی روسیه چرخش صورت گرفته و ماندن 

 بار است.وی داعش برای روسیه زیانداعش و تشکیالتی شدن ق
ت، های معارض و ملی اسگیری دولت داعش، تقسیم سوریه بین گروهتر از شکلجریان به نسبت خفیف

تقسیمی که اوال متناسب با جمعیت هر گروه و ثانیا بر اساس مکانیسمی دموکراتیک و ثالثا رهبری تشریفاتی 
ا هنماید(. شکی نیست که استواری و تثبیت ارزشکمک می بشار اسد باشد)که همگی به دولت سازی داعش

ن افزا است، بنابرایبر و هزینهو نهادهای دموکراتیک در عراق و سوریه به سهولت صورت نخواهد گرفت و زمان
( و آنهم با نفوذ 00:  0898رسد)ساسانیان، تر به نظر میمحتمل برای تشکیل حکومت داعش جنبه دموکراتیک

های فعلی بلکه افرادی مایل به این نوع طرز های مدیریتی و آنهم نه توسط این مهرهپارلمان و پست در آینده
 فکر.

 تکفیری. فروکش کردن جریان سلفی2-4
-اهللتیمیه، عبدالوهاب، شاه ولیاین سناریو با نگاهی تاریخی باید به آن پرداخت. یعنی اگر به خوارج، ابن

ای از زمان قدرت گرفته و بعد از مدتی فروکش کردند. بینیم در برههباشیم، میدهلوی نگاهی تاریخی داشته 
ش آت"اند؛ اما به مانند اند و موجودیت خود را تا به امروز حفظ کردههر چند هرگز به طور کامل از بین نرفته

را در  توانند قدرترود و با توجه به افراط نمیهستند، یعنی به طور کامل از بین نرفته و نمی "زیر خاکستر
تیم ها هسای که در عربستان، شاهد رویکردهای چندگانه در تصمیم گیریدست گیرند، به گونهروندی آرام به

 ردبرخو دو عربستانی ها و به نوعی می توان از آن به عنوان سردرگمی و فروکشی جریان سلفی یاد کرد.
 هک فشاری تحت فعال عراق، در ولی کنند،می جانب داری امریکا اقدام از سوریه در. در منطقه دارند متفاوت

اند و ریاض هماهنگی چندانی با واشنگتن کرده سکوت است، گرفته اوج داعش علیه که جوی و دارد وجود
آنجایی که رشد ( از peace-ipsc.org،0892مهر 02عربی، رویکردهای در در مسئله عراق ندارد)اختالف

گری دست از حمایت خود از آنها سلفی گری دو جنبه داخلی و خارجی دارد، هر گاه کشورهای حامی سلفی
های داخلی در عراق و سوریه گری فروکش کرده و هرگاه از آنها حمایت نمایند با توجه به زمینهبردارد، سلفی

گری به عامل خارجی نیز وابسته است و هرگاه شود. بنابراین سناریوی فروکشی سلفیرشد آنها میسر می
(شرایطی 0894و محمدی، کوشکی )های مشارکتحفظ موازنه قوا و رهیافتکشوری مانند عربستان با توجه به 

http://peace-ipsc.org/
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کند و هر موقع الزم ببیند دست از های منطقه مانند داعش و النصره شیوع پیدا میایجاد کند، رشد تکفیری
 شود.های تکفیری محسوب میارد که در واقع نوعی فروکش شدن قدرت سلفیدحمایت خود از آنها بر می

 . نابودی سلفی تکفیری2-9
 ممکن باشد. اگر تکفیر و ترور را در یک راستا ببینم، شاهد ایننابودی کامل سلفی تکفیری امری شاید غیر

ش های تکفیری مانند داعگروهامر هستیم که در طول تاریخ بشریت هم ترور وجود داشته هم تکفیر. نابودی 
ها از بین نخواهد رفت چرا که دو عامل عقیدتی)عامل داخلی( شاید ممکن باشد اما بی شک طرز فکر این طیف

 و حمایت دیگران)عامل خارجی( با توجه روند تاریخی و عقیدنی این طرز فکرها از بین نخواهد رفت.
مور سیاسی و اعتقادی نفوذ خود را به هر طریق ممکن تکفیری تا جایی که توانسته سعی کرده در اسلفی

های آنها ترور، تعصب زیاد، نزدیک شدن به کفار)دشمن سازد؛ از خوارج و تا به امروز وهابیت و داعش. شیوه
مسلمین( و کمک خواستن از آنها، هر چند در ارتباط با خوارج و ابن تیمیه شاید نتوان شواهد تایخی یافت، 

را  اند حکومت خودهایی از زمان توانستهها به مانند گذشته در برههانتظار را داشت که تکفیریاما باید این 
گروه های  اند ثابت پیدا کنند و همیشهتثیبت نمایند و بعضاً به دلیل خشونت و تعصب بیش از حد نتوانسته

فتنی تکفیری هیچگاه از بین رلفیاند. بنابراین سمتعدل تر از درون آنها برای مبارزات سیاسی وارد عرصه شده
گرایی و نادیده گرفتن رقبا و همچنین نیست. استدالل مورد ادعا در مورد حکومت مرسی است که با یکجانبه

( نتوانست دوام بیاورد، اما همچنان طرفداران آن به 0898فرورین 08تحوالت منطقه)باشگاه خبرنگاران جوان،
 طور کامل از بین نرفتند.

 گیری . نتیجه6
سلفی را  هایاین مقاله با توجه به دید تاریخی که به سه جنبش وهابیت، دیوبندی و اخوانی داشته، جریان

مورد مداقه قرار داد. در بررسی هر سه جنبش شاهد حضور سه تیپ سیاسی، اصالحی و تکفیری هستیم که 
رگزیده های را بهرکدام از سه جریان، گفتمانتوان مرزبندی دقیقی برای آنها قائل شد. البته به طور دقیق نمی

ای هاند و در روند تاریخی خودشان با توجه به عامل داخلی و خارجی تیپو تمرکز خود را بیشتر بر آن نهاده
ها عالوه بر بازگشت به اسالم، عامل خارجی)استعمار( به فرض مثال دیوبندی دهند.مختلفی را در خود جای می

های سیاسی و دیپلماتیک تر و از راهجلوه مهمی دارد و یا در جریان اخوان که به نظر علمیدر تشدید نقش آن 
 رسد.و وحشت همیشه در آن به چشم می رعبتکفیری نقش ترور، وارد می شود و یا جریان سلفی

ر مها باید به نقش عامل داخلی و خارجی توجه ویژه داشت و این ابنابراین در سناریوسازی برای سلفی
های ژنو برای ماندن داعش در های نظامی و سیاسی غرب را در نشستشود که حمایتزمانی چشمگیرتر می

 منطقه و رفتن بشار اسد از سوریه یادآور شد.
 فروکش کردن"، "نابودی کامل"ها( که شامل ها )به خصوص تکفیریدر اینجا سه سناریو برای سلفی

یابی آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای دولت سازی، باید این درتبه منظور ق "دولت سازی"و  "هاسلفی
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نکته را مدنظر قرار داد که در تعریف دولت عناصر حقوقی از جمله؛ حاکمیت،مردم، سرزمین و دولت مهم 
وص تکفیری به خصاست. همچنین دولت سازی روندی تاریخی دارد نه اجباری و مقطعی که در رابطه با سلفی

رسد و این به معنای این است یابی آنها به قدرت، این سناریو محتمل به نظر نمیسازی و دستتداعش و دول
سازی برسد تاب و تحمل تواند دولت تشکیل دهد و اگر به مرحله دولتکه داعش به عنوان یک پارادایم نمی

کفیری، گری تآنهاست. اگر سلفیزدایی رابطه برقرار کردن با نظام جهانی را نخواهد داشت و آن به دلیل امنیت
)نمونه: داعش( رشد داشته به دو دلیل داخلی و خارجی بوده است. لذا سناریوی دولت سازی برای داعش 

 منتفی است.
یف رسد امری ناممکن است. شاید بتوان تضعتکفیری است که به نظر میسناریوی دوم سرکوب کامل سلفی

رسد. اگر ترور و رعب را یکی از ابزارهای جریان تکفیری ناشدنی به نظر میآنها را دید، اما انهدام آنها کاری 
ایم، هیچگاه سرکوب کامل آنها وجود نداشته ها بودهبدانیم در تاریخ اسالم شاهد ترور و رعب از سوی فرقه

 های تروریستی از جملهتر می شود که در عرصه جهانی شدن،گروهاست. امروزه این مفروض وقتی کامل
آوردند و با وجود قوانین سفت و سخت از نفوذ در نظام جهانی به شمار میهای ذیداعش را در شمار گروه

ها هستیم که در این سوی برخی کشورهای غربی مانند آمریکا، شاهد حمایت خود این کشورها از این گروه
عی ها با حفظ هویت خود سین گروهرابطه ارتباط مستقیم با منافع ملی)عامل خارجی( مد نظر است. بنابراین ا

در معتدل سازی خود خواهند داشت و هرگاه عرصه را برای رقابت نابرابر بدانند، ممکن است به کارهای 
 تروریستی روی آورند. 

دهد و آن در سه زمان بنابراین در دل جریان سرکوب و فروپاشی سناریوی سوم یعنی فروکشی روی می
ت مهیا شود و تا حدودی بتوانند به اهداف خود در جامعه برسند که در این صورت دهد؛ اول عرصه رقابرخ می

پردازند و بیشتر سرگرم امورات جامعه هستند، دوم؛ هرگاه احساس کنند که روند جاری به ایجاد رعب کمتر می
 ه اهدافدر جامعه خالف عقاید، نص و سنت نیست. و سوم آنکه هرگاه با توجه به شرایط جامعه نتوانند ب

 نتوانند کاری را از پیش ببرند که می  "تکفیر"و  "انغالق"، "ارهاب"خود در جامعه دست یابند یعنی حتی با 
ش به خصوص داعتکفیری بهترین سناریو برای جریان سلفیتوان از آن سرکوب موقت یاد کرد. لذا محتمل

میشگی خواهند داشت و به دنبال فرصت عنوان نماینده فعلی این گروه، فروکشی است که به نوعی حضور ه
یر مسهای داخلی و کمک خارجی شود که با توجه به بحرانبرای ورود هستند و این فرصت وقتی ایجاد می

 هموار شود.
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 مذهبی در جهان اسالم؛  تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران
 های مذهبی در پاکستانمورد: آموزش

 
 ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد5فرزانه تومانی

 پرور، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدمحسن جان

 
 چکیده

های مختلف بر هویت آنها تأثیرگذار کند و به صورتها ایفا میمذهب با توجه به اینکه نقش مهمی در زندگی انسان
ها و حتی ها، گروهباشد. فراگیری و انتقال آن از طرق مختلف از سوی خانوادهاست و از اهمیت باالیی برخوردار می

-دهی به هویت مذهبی افراد شده است بررسی آموزشبا توجه به اینکه آموزش سبب شکل گیرد.ها صورت میحکومت

های مذهبی در بین مردم کشور پاکستان از اهمیت بسزایی باشد. در این میان، آموزشهای مذهبی یک ضرورت می
الی حکومت به حمایت م ،نضیاءالحق برای اولین بار در تاریخ پاکستاحکومت در دوران ای که برخوردار است، به گونه

. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش بر بحران مذهبی در فضای از توسعه آموزش های مذهبی دست زد
تان های مذهبی غیررسمی در فضای کشور پاکسباشد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزشکشور پاکستان می

 ده است. شای انجامتحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه -روش توصیفیباشد. بر این مبنا، مقاله حاضر با می

واحد بنیادین جامعه و های مذهبی که توسط خانواده که به عنوان شگیری شده است که آموزدر این پژوهش نتیجه
حران گیری بب شکل، و رسانه که بخش جدایی ناپذیر از زندگی مخاطبان است، موجکانون اصلی رشد و تعالی انسان

هبی گیری بحران مذای و گروه طالبان هم در شکلگرایی فرقهمذهبی در کشور پاکستان شده است و عواملی مانند افراط
 اند.تاثیرگذار بوده

 آموزش، بحران، مذهب، جهان اسالم، پاکستان واژگان کلیدی:

 
 مقدمه -5

های دیشود و با توجه به توانمنو طبیعی را شامل میجهان اسالم سرزمینی با ترکیبی متنوع از نظر انسانی 
یک قدرت  های فراوانی برای تبدیل شدن بهمهم ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی آن، دارای قابلیت

های مختلف است که به لحاظ در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است. جهان اسالم در بر دارنده مذاهب و فرقه
های مختلف مذهبی و یا درونی بوده های دیگر در طول تاریخ شاهد منازعات و کشمشبا تمدن هم مرز بودن

                                                           
1. Email: farzanehtoomani@yahoo.com  
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های هانتینگتون که برخی از است. امروزه نیز توجه به برخی آرا و افکار به خصوص نظریه برخورد تمدن
توان دانست. می پندارد، تحوالت جاری جهان را تا حدودی مبین این نظریهمرزها جهان اسالم را خونین می

نشین سینک کیانگ چین، ادامه برخوردها در درگیری دولت در ایالت مسلمان -جنگ مذهبی در پاکستان
نستان آشفتگی افغا -ها در مرزهای جنوبی لبنانهای اشغالی و احتمال از سر گیری تشنجات و درگیریسرزمین
تشنج دوباره آذربایجان و  -سومالی -های سوداندرگیری -جنگ دولت عربستان در صعده یمن -و عراق

هایی است که جهان اسالم با آن مواجه است. اگر چه اغلب ارمنستان بر سر منطقه قره باغ و ... از جمله بحران
مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان هستند اما در واقع 

قاره هند اوتی روبرو است. از دیر باز، دین و مذهب از عوامل مهم چالش در شبههای متفچنین امری با چالش
طلب بوده است. تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید خودساخته و ترویج آن در بین های سلطهو مورد توجه قدرت

ای که هر هگیری اتحاد در بین مسلمانان جلوگیری نماید، به گونتوانست از شکلمسلمانان سیاستی بود که می
فرقه خود را مسلمان ناب دانسته و دیگران را مرتد، کافر و واجب القتل پندارد. جمهوری اسالمی پاکستان، از 

شورهای ترین کلحاظ نقش سیاسی و استراتژیک و موقعیت مذهبی و فرهنگی خود در جهان کنونی، یکی از مهم
پاکستان به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی این کشور تبدیل ای در گرایی فرقهرود. افراطاسالمی به شمار می
ای های چشم بستند، چرا که قربانیان آن عمدتاً از اقلیتهای فرقهها بر خشونتها سالشده است. پاکستانی

ای، بی توجهی اکثریت را گرایان فرقهها( بودند. افراطها و سیکها، هندوها،بوداییمذهبی )شیعیان، احمدی
قدر گسترده کردند که حتی اکثریت سنی را هم که با ر تائید اعمالشان تلقی و دایره اهداف خود را آنحمل ب
گذاران گرای آنان درباره ایمان، جامعه و دولت موافق نبودند، هدف قرار دادند. آرمان بنیانهای مطلقدیدگاه

ن خود قاره بتوانند در آن آزادانه به دیبههای مذهبی شپاکستان، تأسیس کشوری بود که مسلمانان و سایر اقلیت
ش ای، پس از گذشت شبار روابط میان فرقهو در صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند. اما وضعیت خشونت

دهه از استقالل این کشور، حاکی از عدم تحقق کامل چنین آرمانی است. کشور پاکستان به نام دین اسالم و 
حال  کند. با اینند اعالم استقالل نمود، نقش بسزایی در این کشور ایفا میقاره هکشور خاص مسلمانان شبه

را  "تمل -دولت"دهندهپاکستان از معدود کشورهایی است که جز دین مشترک آن، هیچ یک از عناصر تشکیل
ها هدر محدوده سرزمینی دارا نبوده و سعی دولت پاکستان برای استفاده از عامل مذهب به منظور همگرایی گرو

های قومی و مذهبی پیوند خورده های مختلف مذهبی بی نتیجه مانده و تاریخ این کشور با درگیریو فرقه
در دوران ضیاءالحق برای ای که است. آموزش مذهبی در پاکستان از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه

ات پرداخت زکو های مذهبی دست زد حکومت به حمایت مالی از توسعه آموزش ،اولین بار در تاریخ پاکستان
 ددر طول دوران حکومت ضیاءالحق برای تامین هزینه مدارس مذهبی برای شهروندان پاکستانی اجباری ش

گیری های غیررسمی بر شکلهدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش(. 90: 0890)عطایی و شهوند، 
ستا به بررسی تأثیر اهمیت آموزش مذهبی در خانواده، بحران مذهبی در کشور پاکستان است و در این را
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ستان ای در پاکگرایی فرقهگیری گروه طالبان و افراطاهمیت آموزش با استفاده از رسانه و به بررسی شکل
 پرداخته شده است.

  تحقیقروش  -4

حاضر  انجام شده است. مقاله ایتحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه -توصیفیمقاله حاضر با روش 
 پردازد.گیری بحران مذهبی در کشور پاکستان میبه بررسی تاثیر آموزش غیررسمی بر شکل

 نظری مباحث -9

های فنی و هایی است که جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارتی مساعی و کوششآموزش کلیه
یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام  ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنانحرفه

گیرد. بی تردید، آموزش در زندگی بشر از اهمیت ویژه برخوردار های شغلی صورت میوظایف و مسئولیت
است چرا که آموزش، سازندگی، بهبود و تعالی انسان را به همراه دارد. مقام شامخ انسان در پرتو آموزش 

له با آفات عظیم اجتماعی از قبیل خرافات و نیز وابستگی در ابعاد مختلف شود و در مقابصحیح، متجلی می
ن، گردد. با وجود اییابد و استعدادهای او از این طریق شکوفا میفرهنگی، سیاسی و اقتصادی مصونیت می

 (.0: 0834ی امور هر سازمان است )بهروزی، ترین وظایف در ادارهآموزش یکی از پیچیده
، با اهداف و محتوای مشخص از قبل تدوین شده، آموزش کودکان، نوجوانان و «رسمیهای آموزش»

های رسمی آموزشی همچون مدرسه ها در قالب فعالیت نهادها و سازمانشجوانان را به عهده دارند. این آموز
 شخص وهای درسی مهای درسی مصوب و برنامهو دانشگاه قابل شناسایی است. در این راستا، وجود کتاب

های ها و مالکترین شاخصاز قبل تدوین شده، و نیز وجود معلم و متعلم در فضاهای آموزشی، از جمله مهم
 شود.شناسایی آموزش رسمی تلقی می

ها و های درسی مصوب و سرفصلهای رسمی، الزاماً با کتاببر خالف آموزش« های غیررسمیآموزش»
های آموزشی و تربیتی، از ها، کار انتقال پیامیستند و در این آموزشهای درسی مشخص و معین همراه نبرنامه

رسد. آموزش غیررسمی در سطح بسیار های ارتباطی و مراکز غیررسمی در امر آموزش به انجام میطریق رسانه
ی ا جمهورهای هنری صداوسیمها و فعالیتتوان به برنامهها میترین آنشود و از عمدهوسیعی در ایران ارائه می

 (.8: 0835ها، نهضت سوادآموزی و... اشاره کرد )باقری، اسالمی، مساجد کشور، شهرداری

های انسانی و بسترها و شرایط طبیعی را شامل جهان اسالم سرزمینی با ترکیبی متنوع از نظر ویژگی 
رای های فراوانی بقابلیتشود. اگر چه به لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی، جهان اسالم دارای می

ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه
ه و های مذهبی، قومی، اندیشهای بروز اختالف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی، تفاوتزمینه

ای هسیاسی و اقتصادی، تعارضات سرزمینی، رقابت داخلی قدرتهای نظام سیاسی، عدم استقالل و وابستگی
سفانه ای و ... متأمنطقه های بزرگ و بازیگران فراامنیتی با قدرت -های سیاسیبرتر جهان اسالم، وجود پیمان
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ن ایی چوهای نشده است. در کنار عوامل واگرایی، عوامل و زمینهتاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته
اشتراکات دینی و تمدنی، تجانس و همگونی ساختاری و کارکردی، منافع و نیازهای مشترک، احساس تهدید 

یا نتواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسالم نقش مؤثری ایفا کند )حافظمشترک و ... وجود دارند که می
 (. 0: 0895و زرقانی، 

ی تاریخ هند و ایران است. این کشور دارای خ آن عمدهکشور پاکستان قدمتی چند هزار ساله دارد و تاری
ای وسیع، های بیشتر از یونان دارد. پاکستان با پستی بلندیفرهنگی غنی و آداب و رسوم فراوانی است که سابقه

های حاصلخیز و سیراب شده از رودخانه سند، مرکز اجتماع سه سلسله جبال بزرگ هیماالیا، قراقرم سرزمین
(. جمهوری اسالمی پاکستان از شمال با افغانستان و چین، از شمال  60:  0855است )صافی، و هندوکش 

از شمال شرقی و مشرق با هند و از مغرب با ایران همسایه است و از جنوب و جنوب غربی با افغانستان، 
که  نچهآی بودند از اهایی تشکیل یافته که پارهشود. پاکستان از سرزمینمیبه دریای عمان محدود  زیغربی ن

: 0839پاکستان مشهور است )صارمی نایینی و همکاران، -هند قارهشبهاکنون به نام  و خواندندیمآن را هند 
(. پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده جمعیت مسلمان است. طبق آمار تخمینی 05

میلیون تن، ششمین کشور پرجمعیت از نظر نرخ رشد  052( پاکستان با جمعیتی حدود 2553) 0835سال 
کنند که این آمار فقر زندگی می رخطیزمیلیونی پاکستان  052درصد از جمعیت  45جمعیت است. نزدیک به 

مربوط به قبل از سیل پاکستان است و فجایعی که سیل پاکستان به بار آورد خود گویای رشد این آمار خواهد 
وارد  ها به مدرسه راهنماییدرصد از بچه 85درصد است و تنها  63سوادی در این کشور حدود بود. نرخ بی

سوادی، به علت های گسترده برای مبارزه با بیتالش رغمیعل(. 0: 0895شوند )احمدی و بیداهلل خانی، می
های سوادآموزی به ویژه دختران و افزایش جمعیت، عدم تعمیم آموزش همگانی، عدم استقبال الزم از کالس

است. در پاکستان چهار قوم بزرگ و  سوادی زیادزنان، به خصوص در ایالت بلوچستان پاکستان، درصد بی
های پنجابی، بلوچ، سندی و پاتان )پشتون( وجود دارد و زبان اردو، زبان ملی و تکلم است که بیش مهم به نام

دهد. زبان انگلیسی، زبان رسمی و دیوانی کشور و زبان درصد لغات آن را، لغات فارسی تشکیل می 05از 
عضی از مدارس است و آموزش زبان انگلیسی در اکثر مدارس خصوصی، حتی ها و بها، کالجآموزشی دانشگاه

 (.60-50:  0855ها مورد توجه است. پایتخت کنونی پاکستان، اسالم آباد است )صافی، در کودکستان
 های تحقیقیافته -2

 آموزشهای مذهبی در پاکستان -2-5
 الف( آموزش مذهبی در خانواده

ای یافته است، دلیل این امر به شرایطی کنونی جهان جایگاه ویژه و برجستهتوجه به خانواده در نظام 
گذارد و فقدان اصالت و استحکام و بر اعضاء و افراد خانواده اثر می تربیتیگردد که این نهاد به لحاظ برمی

نواده در کند. واقعیت آن است که هیچ نهادی همچون خاخطر از هم پاشیدگی آن، جامعه جهانی را تهدید می
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تأمین نیازهای روانی فرد به ویژه نیازهای عاطفی مؤثر نیست، جو عاطفی در اشکال مختلف در روابط اعضای 
 (.0: 0834یابد )بهروزی، خانواده با یکدیگر تجلی می

را در جوامع مختلف جهان « خانواده»ها مطالعه و تحقیق و تتبع جامعه شناسان و مردم شناسان پس از مدت
اند که عبارتنداز: الف : خانواده مشترک و هم آهنگ: در این نوع خانواده پدر و گروه کلی تقسیم کردهبه سه 

نیز دارند. ب: « زندگی گروهی»دلیل کار مشترک)که کار در مزارع، نمونه روشن آن است(   مادر و فرزندان به
 یان جدا و حتی دور باشند، ولی وسیلهخانواده گسترده: در این گروه احتمال دارد، فرزندان از پدران و مادر

ز های نقدی و جنسی وجود دارد و گاهی نیپیوستگی و دلبستگی بین اعضای خانواده از طریق مکاتبه و کمک
های این دسته، ای: در خانوادهاند. ج: نظام خانواده هستهکنند و در عزا و شادی هم شریکبا یکدیگر دیدار می

کند و وقتی بزرگ شد به معنی واقعی از اولیای کوچک است با پدر و مادر زندگی می معموالً تا زمانی که بچه
شود و تنها از طریق مکاتبه یا مکالمات از اتفاقات و نوسانات زندگی افراد خانواده خود با خبر خود جدا می

سیم که از نظر تق« وتتفا»ها جدا نیست با این بندی خانوادهشود. و اما کشور پاکستان نیز از چنین گروهمی
های نوع اول و دوم در پاکستان بیشتر است زیرا علت اصلی این است که حدود هشتاد و پنج بندی، خانواده

کنند و طبیعی است پیرو زندگی مشترک خانواده هستند، شاید درصد از اهالی پاکستان در روستاها زندگی می
ای هپاکستان به لحاظ نفوذ دین اسالم است و خانواده تذکر این مهم ضروری باشد که استحکام خانواده در

پاکستانی عموماً دستورات قرآن کریم و پیغمبر اسالم را در مورد خانواده احترام به بزرگتر و محبت اولیا به 
 «فرزند یا فرزندان»های پاکستانی در حال حاضر با توجه به امکانات دانند. خانوادهفرزندان الزم االجرا می

کنند و البته در شهرهایی نظیر اسالم آباد، الهور و کراچی که فرستنده تلویزیونی هم تا ان را تربیت میخودش
های مفید در این زمینه مادران و پدران را ارشاد و هدایت شعاع حدود صد میل قابل رؤیت است، بسیاری برنامه

ها دارد و ضمناً نشریات مختلف هنمایی خانوادههای مفید برای راکند و باید اشاره کرد که رادیو هم برنامهمی
ا نیز هها و خانواده بسیار مفید است و روزنامهبخصوص انتشارات رادیویی پاکستان برای مدارس، دانشگاه

ین ها نیز به ادهند، البته خانوادهها اختصاص میای یک صفحه بزرگ را برای طرح مسائل خانوادهحداقل هفته
ی قدرت تربیت»ها باید کند. البته سنن و آداب و رسوم قدیمی را باید حفظ کرد و خانوادهها کمک میبرنامه
داشته باشند و وجود این قدرت به پدران و مادران امکان خواهد داد تا جوانی بسازند آشنا به حقایق، « قوی

ست که فرزندی با چنین بنابراین پدر و مادری موفق ا« هادور از کجروی»مطلع از انحرافات و در عین حال 
 (.29-88: 0800خصایص بسازد و تحویل جامعه دهد )قریشی، 

یکی از کارکردهای مهم خانواده، کارکرد مذهبی است که تعلیم و تحکیم پیوندهای معنوی و آموزش 
های دینی متناسب با اقتضائات جنسیتی فرزند مناسک و آداب مذهبی را به عهده دارد. امور مذهبی و مهارت

واند دخود به خود و ناخواسته و در ابتدا با تقلید و سپس با درونی شدن به تدریج در جان و دل فرزند ریشه می
 (.03: 0890شود )نجفی و احمدی، و به آن متادب می
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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 

بود. این فکر بر این اساس شکل و قوام گرفت که  قارهشبهمسلمانان در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
و  مدن اسالمی در سرزمین هندبا توجه به خصوصیات بنیادین اسالم و هندوئیسم و نیز پیشینه اسالم و ت

های ملموس آن روزگار امکان زندگی مشترک و با هندوان و در عین حال تضمین حقوق حقه و ثابت واقعیت
که در آن ایام سقوط خالفت عثمانی به عنوان آخرین پایگاه اسالمی در آن  خصوصاًمسلمانان ناممکن است. 

برای ایجاد حکومتی بر اساس تعالیم و اصول اسالمی تهییج ی مسلمان هندی را هاکردهلیتحصقرن، علما و 
های فراوانش به محمدعلی جناح پیوسته از فکر ها و نامهکرده بود. مرحوم اقبال الهوری در طی سخنرانی

نیادین و تفاوت ب نشیترمهمنمود که کرد. او در این مورد دالیل متعدد فراوانی ذکر میدفاع می قارهشبهتقسیم 
اصولی اسالم و هندوئیسم و تفاوت هندوئیسم با سایر ادیان آسمانی )اهل کتاب( بود. در نهایت این افکار 

قاره هند گردید. پس از تأسیس پاکستان نیز نقش اسالم به عنوان بنیاد ای برای جدایی پاکستان از شبهپایه
(. منازعات شیعه و سنی 88: 0856شود )فرزین نیا، میفرهنگ این کشور در همه تحوالت اجتماعی مشاهده 

 0305ای هها در فاصله سالقبل از تاسیس کشور پاکستان، تقریبا امری ناشناخته بود. همچنین حکمرانی راج
رات های سنی و دولت پاکستان به تاثیم بر شبه قاره، مانع مواجهه شیعه و سنی شده بود. اما واکنش فرقه0945تا 

ده از پیروزی انقالب اسالمی در پاکستان، از یک طرف و با عکس العمل شدید عربستان سعودی، حاصل آم
توان چنین اظهار عراق و کویت از طرف دیگر، فضای حاکم بر جامعه را به شدت ملتهب نمود. در مجموع می

د که زمینه ان روبرو شهای سیاسی نزد شیعیان پاکستان، با واکنش افراطی رقبا و مخالفداشت که احیاء گرایش
ساخت. از سوی دیگر عربستان سعودی، عراق و کویت برای گرایی هموار میرا برای ظهور و توسعه افراط

های افراطی پاکستان زدند. گروه دیگرها و مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران دست به حمایت از وهابی
گر سنی پرداختند. نصر معتقد است که دخالت عربستان یزههای ستها به تامین مالی مدارس دینی و سازمانآن

های درگیر، تحت نفوذ عراق به پاکستان شد، چرا که هر یک از گروه -و عراق باعث کشیده شدن جنگ ایران
 (.92-98: 0890حامیان خارجی خود بودند )عطایی و شهوند، 

 ج( آموزش مذهبی از طریق رسانه
اثرگذار در انتقال، پرداخت و ساخت مفاهیم دینی و فرهنگی در جامعه  های جمعی جایگاه و نقشیرسانه

سازی و های خاص خود در فرایند پیامها و قابلیتای جمعی که دارای توانمندیدارند. رادیو در جایگاه رسانه
قش نهایی متناسب و مناسب بردارد. جایگاه و تواند در حفظ و تحکیم این حقوق، گامرسانی است، میپیام

کم دو نظریه مهم در این باره کننده و عمیق است. دسترسانه در انتقال مفاهیم دینی و تحوالت آن، تعیین
تواند ابزار انتقال دهنده مفاهیم دینی باشد و از دیدگاه دوم، رسانه وجود دارد: از دیدگاه نخست، رسانه می

های دینی و فرهنگی نیز اثرگذار باشد. رسانه به تواند روی مقولهعاملی فرهنگی است که عالوه بر انتقال می
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های دینی تواند راهکارهایی را برای جلب مشارکت، همکاری و همدلی اقلیتبخش میعنوان عاملی وحدت
های گوناگونی برای عملی ساختن این هدف بهره ببرد. رادیو به شکلی خاص و مذهبی به کار گیرد و از شیوه

عرصه مباحث دینی مورد توجه قرار گیرد. رادیو قرآن در بیشتر کشورهای عربی و  قابلیت آن را دارد که در
های رادیو در زمینه آموزش مذهبی، هنوز هم استفاده کامل ای شناخته شده است. اما از قابلیتاسالمی، رسانه

نها خ از زبان آنشده است. برای نمونه، ارتباط عامه مردم با مراجع تقلید و طرح سواالت دینی و شنیدن پاس
تواند یسازد. رادیو متر میپیشنهادی مناسب در این زمینه است. این ارتباط، رابطه مردم را با مراجع دینی نزدیک

هایی با موضوع بزرگان دینی و پیامبران الهی، گامی مهم در تحکیم وحدت دینی درون در زمینه تولید نمایش
 (.60-64: 0833کشور بردارد )لبیبی،

 آموزشهای مذهبی و تأثیرات فضایی -2-4
 ای در پاکستانگرایی فرقهالف( افراط

م روند تحوالت داخلی پاکستان و  0935و  0955ای در اواخر دهه سیاست داخلی و رویدادهای منطقه
ای آن را تغییر داد. سقوط ذوالفقار علی بوتو و روی کار آمدن ژنرال محمد ضیاءالحق در اثر اوضاع منطقه

فراهم « برنامه اسالمی سازی»م( زمینه اصلی در داخل پاکستان را برای طراحی و اجرای  0955کودتای نظامی)
م( پیروز انتخاباتی شد که نتایج آن مورد اعتراض  0959-0923ذوالفقار علی بوتو ) 0955ساخت. در اوایل سال 

ا هتحاد ملی پاکستان نامیده و خیابانمذهبی سنی قرار گرفت که خود را ا -حزب سیاسی 9گروهی فراگیر از 
ها شورش بر ضد حکومت بوتو اقتدار مرکز قدرت پاکستان را دچار را به اشغال خویش درآورده بودند. ماه
سابقه بسیج کرده بود. این اعتراضات گراها، را تا حدی بیویژه اسالمفرسایش کرده و نیروهای ضد رژیم، به

و مرج شد. ژنرال ضیاء، فرمانده ارتش پاکستان در آن ، خشونت و هرج در شهرهای بزرگ منجر به آشوب
ریزی قدرت را در دست گرفت. ضیاء بر خالف زمان، از این موقعیت استفاده کرد و با کودتایی بدون خون

گرفته و به نیروهای مذهبی چندان اجازه فعالیت های سکوالر در پیشاسالف حاکم نظامی خود، که سیاست
سیاسی،  های مختلفست پاکستان را نداده بودند، تصمیم گرفت تا راه را برای ورود این نیروها به صحنهدر سیا

نامیده شد. برنامه اسالمی سازی، « اسالمی سازی»اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باز کند. این سیاست ضیاء 
برنامه اسالمی  -2ی نهادینه شد. تغییراتی در نظام حقوق -0دو سطح اتفاق افتاد:  مطابق نظر ضیاءالحق، در

های چاپی، رادیو، تلویزیون و مساجد پیش برده شد. حکومت با استفاده از سازی ضیاءالحق از طریق رسانه
یک رشته احکام مذهبی در جهت اسالمی کردن کارمندان کشوری، نیروهای مسلح و نظام آموزشی حرکت 

ای در پاکستان بود. به اعتقاد زاهد حسین، منازعه رایی فرقهگکرد. برنامه اسالمی سازی ضیاء سرآغاز افراط
ای به خود گرفت که ریشه در برنامه موسوم به اسالمی سازی یافتهشکل نظامی سازمان 0935ای در دهه فرقه

رژیم نظامی ژنرال ضیاءالحق دارد. در نتیجه امر، تالش برای بسیج افکار شیعه چندی پس از برنامه اسالمی 
سلط م حکومت آغاز شد. حرکت به سوی تأسیس دولت سنی حنفی، که منعکس کنند هماوردهای فرقهسازی 
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ها را با دولت بیگانه ساخت. ترویج مکتب بود، باعث ایجاد احساس ناامنی در میان جامعه اقلیت شیعه شد و آن
به ایجاد  گرایی شیعیاسالم ای شد. رژیم ضیاء به منظور مهار تهدید سیاسیدیوبندی باعث تشدید منازعه فرقه

گرایی سنی کمک کرد. عالوه بر این، یکی از وجوه برنامه اسالمی سازی ضیاءالحق که اهمیت بسیاری اسالم
ای در پاکستان داشت تأثیر آن در مدارس دینی این کشور بود. مدارسی که بخش گرایی فرقهدر رشد افراط

گر تبدیل شدند. در د، به محلی برای آموزش نیروهای ستیزهای بودناعظم آنها مروج تعارض و ستیز فرقه
برای نخستین بار در کشور بود که دولت، از محل وجوه زکات »حکومت ضیاء و در برنامه اسالمی سازی وی 

مجموع نهادهای مذهبی پاکستان در «. کردو عشر، برای گسترش آموزش دینی از مدارس حمایت مالی می
 (.33-90: 0890رسید)عطایی و شهوند،  05853به  2398م از 0933-0935هایفاصله سال

 گیری و توسعه گروه هایی نظیر طالبان در پاکستانشکل -ب
یر گگرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمدر یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه

گری در آسیا شهره است. بنیادگرایی و افراطیبرخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز 
گیری گروهی است که به اصطالح طالبان پاکستان یا تحریک گری در پاکستان، شکلهای افراطییکی از جلوه

(. طالبان پاکستانی اصطالحی نسبتاً جدید است. 0: 0895شود )احمدی و بیداهلل خانی، طالبان پاکستان نامیده می
بان پاکستان شد. طالاز نیروهای رادیکال یا مذهبیون در توصیف طالبان پاکستانی استفاده میپیش از این اغلب 

وند رفرهنگی، سیاسی و امنیتی این کشور و حتی جنوب آسیا به شمار می ترین نیروهای اجتماعی،از پیچیده
نیت نون امنیت داخلی پاکستان، اماکاند. همها کمتر گفته و شنیدهای نسبتاً نوین درباره آنکه به عنوان پدیده

کند. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله شوروی به المللی را تهدید میای و بینمنطقه
های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در های مالی عربستان سعودی از گروهافغانستان به همراه حمایت

ته است گرایی داشکننده در رشد و گسترش روزافزون افراطأثیری تعیینذهن جوانان سنی افغان و پاکستان ت
ا و هی بر برداشتمبتن(. آرمان نهایی طالبان پاکستان ایجاد یک دولت اسالمی 030: 0839)شفیعی و همکاران، 

البان از ه طدهندتوان فهمید که اکثر اعضای تشکیلتفاسیر غیر منعطف از اسالم بود. با توجه به این آرمان می
اکستان های اسالمی در درون پاند. آرمان ایجاد نظام اسالمی هدف اکثر گروهمحیط فکری پاکستان تأثیر پذیرفته

المی های اساز استقالل این کشور بوده است. ناکامی ایجاد نظام اسالمی در پاکستان و سرخوردگی گروه بعد
شوند و آرمان خود را در کشور همسایه )افغانستان( جستجو ها از محیط داخلی پاکستان ناامید باعث شد که آن

شین پاکستان نجغرافیایی و اجتماعی، مناطق قبایل پشتون نظر ازگیری طالبان پاکستان، و عملی کنند. بستر شکل
هایی هستند که در مناطق شمال غربی پاکستان در مرز با افغانستان زندگی ها پشتونو افغانستان است. غالب آن

دهند که حتی در عصر حاضر بافت سنتی و بدوی خود را حفظ ی را تشکیل میاجامعهکنند. طوایف پشتون می
کرده است. سنن، آداب و رسوم در واقع، قوانینی نانوشته هستند که به شدت در این مناطق و بین این قبایل 

قومی باشد به شدت مورد توجه و ی رسوم و آداب کنندهشود. آن بخشی از آیین اسالم که تقویتاعمال می
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بسا احکام و قوانین دینی مغایر با آداب و رسوم گیرد؛ اما عکس آن نیز صادق است، یعنی چهاستفاده قرار می
اند. شرایط جامعه پاکستان، خود مهیاکننده ظهور و رشد طالبان بوده است. در واقع، ساختارهای که مطرود شده

کننده ظهور شرایط تسهیل مثابهبهی، جغرافیایی و ... در کنار عوامل بیرونی مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگ
ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسالمی، شرایط اند. شرایط موجود در جامعهاین پدیده بوده

وان ج ای و نسلی از مرداناسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختالفات قومی و فرقه
یری گخوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکلدرس ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیر منعطف

این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل 
ی و طح توقعات اقتصادی، سیاسظهور گروه طالبان پاکستان است )شمال و شمال غربی پاکستان(، افزایش س

و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد  اجتماعی مردم در این منطقه
کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می

وشن کند، این جرقه باعث شد تا با استفاده از شرایط بد اجتماعی و ها را رای بود که آتش خشم آنجرقه
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 

البان با ترویج اسالم رادیکال و جذب افراد مختلف از کشورهای آسیای میانه، مانند تاجیکستان، یابد. ط
ازبکستان، قرقیزستان و ... از طریق مدارس دینی، به تقویت حرکات رادیکالی و بنیادگرایانه در منطقه آسیای 

ها رو خواهند کرد. آنروبهورزند و بدین طریق امنیت این منطقه را با تهدیدات جدی مرکزی مبادرت می
توانند تهدیدی علیه امنیت روسیه همچنین با جذب و آموزش تندرویان چچنی واویغور با همکاری القاعده می

های رادیکالیسم در (. در پاکستان آموزه28-88: 0895و منطقه قفقاز محسوب شوند )احمدی و بیداهلل خانی، 
گرفته است و هماهنگی کاملی میان آنها وجود دارد، به ت شکلبسترهای ایدئولوژیک اندیشه دینی اهل سن

های وهابیت و دیوبندی با ترویج دیدگاه افراطی از طریق مدارس مذهبی و رویکرد ای که ایدئولوژیگونه
ای های اهل تسنن در راستاند. فرقهآمیز در قبال سایر مذاهب، نقشی شاخص در ایجاد طالبان ایفا کردهخشونت
های خود میان مردم، به ویژه جوانان پاکستانی، اقدام به ایجاد مدارس مذهبی و توسعه هر چه اندیشهگسترش 

انی بود. در گیری طالبان پاکستبیشتر این مراکز پرورش فکری کردند. جنگ افغانستان مؤثرترین عامل در شکل
از مکتب دیوبندی و پیوند آن با وهابیسم، مدارس آموزشی متعددی برای  تأسیدوران اشغال افغانستان با 

مجاهدین در پاکستان تأسیس شد. پیدایش مدارس مذهبی و آموزش مباحث اعتقادی و افراطی از قبیل جهاد 
ترین رفتار در این افراد شد. این امر تأثیری عمیق بر محیط داخلی پاکستان گیری خشنو شهادت سبب شکل

ند نشین که محل استقرار نیروهای جهادی بودت، زیرا جامعه پاکستان به طور اعم و منطق قبایلی و پشتونگذاش
 گیری طالبان پاکستانی را فراهمهای مدارس مذهبی شدند. همین مسئله زمینه شکلبه طور اخص متأثر از آموزه

التحصیل مدارس مذکور هستند. در همین آورد، به طوری که تمام رهبران این جریان رادیکال در پاکستان فارغ
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راستا با تزریق ثروت نفتی عربستان و امارات، هزاران مدرسه و محافل مذهبی برای تربیت جهادگران اهل 
های فکری طلبان در این مدارس شکل گرفت )شفیعی و همکاران، سنت در پاکستان تاسیس شد و اولین آموزه

0839 :258-098.) 
 گیرینتیجهتجزیه تحلیل و  -2

آموزش در میان انسانها جهت انتقال آموزه ها از اهمیت و جایگاه برجسته ای در میان جوامع انسانی 
های مذهبی از اهمیت و جایگاه برجسته ای به مختلف برخوردار می باشد. این مهم به ویژه در زمینه آموزه

می باشد. در این میان کشورهایی نظیر پاکستان که علت وجودی  برخودارویژه در فضاهایی با جوامع سنتی 
مذهبی کسب کرده اند اهمیت و جایگاه این آموزش از اهمیت و جایگاه  -خود را از این آموزه های دینی

برجسته ای برخودار می باشد. در فضای کشور پاکستان انتقال این آموزه ها به حرکتی افراطی در این فضای 
های صورت گرفته در مدارس به صورت رسمی و رسانه ها به صورت ه ویژه از طریق آموزشجغرافیایی ب

های رسمی و غیر رسمی در در ایجاد بحران غیر رسمی تبدیل شده است. به نحوی که با بررسی آموزش
 .هبی دارندهای مذها تأثیر زیادی در آموزشها، مدارس و رسانهمذهبی به این نتیجه می توان رسید که خانواده

، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین هاآموزش و انتقال مذهب از طریق خانواده
عامل در انتقال فرهنگ اسالمی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی 

ی سالم و رشید به تکامل هاخانوادهو در  ابدییماست. انسان در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست 
. از این رو، خانواده نه تنها عامل کمال یابی و سکونت و آرامش و بالندگی شوندیممعنوی و اخالقی نائل 

و مذهب و آموزش و حکومت  کندیمی ایفا اعمدهاعضای خویش است، بلکه در تحوالت اساسی جوامع نقش 
نوع گردد. نیز از عملکرد خانواده متأثر می شود و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می

انتقال آموزه های مذهبی از طریق خانواده ها به جز موارد محدود به دور از افراط گرایی است و بیشتر روند 
از طریق مدارس  مذهب فراهم می کند. در سطح بعد یعنی انتقال آموزه ها جریان ورود افراد را جهت آشنایی به

تمداران های سیاسها مبتنی بر خواستهمذهبی به عنوان یک نهاد آموزشی غیر رسمی با توجه به شکل دهی هویت
ذهبی م و به ویژه حمایت های گسترده کشورهایی نظیر عربستان، کویت، عراق، قطر و غیره از انتقال آموزه های

-ها و رویکردهای سیاسی و افراط گرایانه خود زمینه برای تربیت انسانهایی با ماهیت و هویتمبتنی بر خواسته

های مذهبی افراطی فراهم می آورد. در بخش دیگر رسانه ها به عنوان نهادهایی غیر رسمی انتقال آموزه های 
اند. این مخاطبان در دنیای اطالعاتی و بان شدهناپذیر از زندگی مخاطدر دوران کنونی بخشی جداییمذهبی 

دریافت  هارسانهو هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از  هاارزشارتباطی امروز، بخش عظیم فرهنگ، 
ش بخ د. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است،نکنمی

ها تا جایی است که شود و نفوذ و تأثیر رسانهها انجام میخاطبان از طریق رسانهپذیری معظیمی از جامعه
با  .نندکها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میارتباطی بر این باورند که رسانه پردازاننظریهبرخی از 
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می باشند و با توجه به  توجه به اهمیت و جایگاه برجسته ای که رسانه ها در انتقال آموزه های مذهبی دارا
مداران و حامیان مالی در این فضای جغرافیایی و سایر اینکه این رسانه ها تأمین کننده اهداف و منافع سیاست

فضاها می باشند حرکت در زمینه انتقال آموزه های مذهبی مبتنی بر نگرشهای افراط گرایانه آنها جهت حفظ 
به برتری ها جهت رقابت با رقبای منطقه ای می باشد که به  علت وجودی کشور و از سوی دیگر دستیابی

فراهم می آورد. در این میان به صورت  فضاهای افراطی را در این صورت های مختلف زمینه برای تربیت انسان
شاره کرد. گرایی اافزایش افراطکلی می توان به خروجی این نوع تربیت را در فضای کشور پاکستان در قالب 

ان، تعمیق گر سنی پاکستانی در خاک افغانستای در پاکستان و گسترش پرورش نیروهای ستیزهگرایی فرقهافراط 
ای سنی و ترویج الگوی های فرقههای مختلف جهادی پاکستان، مدارس دیوبندی و سازمانروابط گروه

رده در ان بود که بازتابی گستگرایی در پاکستیرات طالبان در افراطتأثای از حکومت اسالمی از جمله تندروانه
ناه داده و پ افغانستانگرای سنی پاکستانی در خاک های افراطترین گروهاین کشور داشت، . طالبان به خشن

های آموزشی خود را در افغانستان به جمعیت علمای کنترل اردوگاه 0996ها را مسلح کردند. آنان در سال آن
درس  نجاآگران پاکستانی و عرب که در را، در میان نسل جدید ستیزه اسالم سپردند و محبوبیت این جمعیت

جامید. گری سنی در پاکستان انخواندند، افزایش دادند. ترویج الگوی حکومت طالبان نیز به افزایش ستیزهمی
ر د برای دولتی دین ساالر ارائه کرد که شریعت« مدلی حکومتی»شد،  تأسیسای که در افغانستان نظام اسالمی

آمد. دیدگاه افراطی طالبان درباره اجرای شریعت آن در امتداد اصول متعصابه مکتب دیوبند به اجرا در می
شرعی  گیرانهاسالمی، علمای پاکستانی را تشویق کرد تا افکار عمومی را به طرفداری از وضع قوانین سخت

 تحریک کنند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مذهبی در پاکستان جایگاه آموزش رسمی و غیر رسمی در انتقال آموزه

 آموزش رسمی آموزش غیر رسمی

 مدارس مذهبی هارسانه خانواده

های مذهبی انتقال آموزه

 غیر افراطی

های مذهبی انتقال آموزه

 افراطی
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 های بحران آب در آسیای غربیها و چالشفرصت
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن، 5الهه جدیدی

 
 چکیده

ها سیاست دولت تعیینگیری مرزهای سیاسی، کارکرد منابع آبی در دولت مدرن و شکل پس از ظهور
ه نده بهای فزایشاهد بروز تنش سوییمندی از این منابع، از ای که در بهرهبه گونه پیدا کرد.بیشتری  اهمیت

ستری ساز و بتواند زمینهاز دیگر سو کاربرد مشترک این منابع می و بارش و خشک هستیمویژه در مناطق کم
ای که به عنوان منطقه آسیای غربیلذا در  .ای باشدهای منطقهها و همگراییبرای تحقق روند همکاری

تری در اختیار داشته باشد در های آبی، روند فزاینده خواهند داشت، هر کشوری که منابع آبی غنیچالش
به عبارتی کمبود  .تری بهره خواهد بردگذاری عمیقای از توان اثربات هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک منطقهمناس

های تواند باعث بروز درگیریدهد و میآب و ارزش روز افزون آن، روز به روز به آن ابعاد سیاسی بیشتری می
المللی ای و بینهای ملی، منطقهها، درگیریشای نه چندان دور تندر آیندهشود که پیش بینی میای شود. منطقه

بر سر مسئله آب بیشتر خواهد شد و از آنجا که همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند، دور از ذهن نخواهد 
ن مورد خشونت بی حدود چهلگذشته  نیم قرنبود که جنگهای آینده جهان بر سر منابع آب صورت گیرد. در 

د. باش می آسیای غربیمورد مربوط به منطقه هفت ده است که همه آنها به جز کشورها بر سر آب گزارش ش
نماید، ایجاد یک برنامه و اقدام جهانی به منظور تضمین دسترسی به آنچه ضروری میهای مقاله نظر به یافته

 آب سالم برای همه جهانیان است. 

 دولت مدرن. غربی،ژئوپلیتیک، هیدروپلیتیک، بحران آب، آسیای واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -5

های هشدار بینیتر از نفت تبدیل شده است. پیشدر قرن حاضر آب به سرمایه استراتژیک ارزنده و حیاتی
دهنده زیادی صورت گرفته است. کمبود آب در خاورمیانه افزایش یافته و درگیری بر سر توزیع آب احتماال 

صفیه آن دشوار، انتقال آن پرهزینه و جایگزین کردن آن ناممکن به منازعه مسلحانه منجر خواهد شد. آب که ت
است، یگانه عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعه اقتصادی و بقای حیات ضروری 

                                                           
1. Email: elahejadidi68@gmail.com 
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های استراتژیک خاورمیانه کم کم (. مسأله مدیریت منابع آب و تخصیص آن در طرح255: 0856است)صادق، 
للی المهای بینراین اطالعات مربوط به آب از لحاظ سیاسی حساس شده است. رودخانهراه یافته است. بناب

آیند. عدم تقارن قدرت سیاسی در بین کشورهای یک حوضه های اصلی تنش بحساب میخاورمیانه حوزه
مشترک، نقش زیادی در مناسبات بین کشورهای حوضه دارد و مارک زیتون از این پدیده تحت عنوان 

 (Warner and Zeitoun, 2008: 805-806).  کندمون یاد میهیدروهژ
های دجله و فرات، رود نیل و )لیتانی(، رودخانه ای در خاورمیانه رود اردنهای رودخانهمناطق مهم حوزه

های مختلفی از بحران آب در این منطقه هستند. مدیریت آب بخاطر حوزه خلیج فارس است که نمایانگر جنبه
 مشترک دو یا چند کشور از منابع آب سطحی و زیر زمینی منطقه جنبه سیاسی به خود گرفته است. برداریبهره
و  یآسیای غربای به مطالعه وضعیت و ابعاد بحران آب در منطقه کتابخانه روش ین مقاله با استفاده از ا

های بحران آب در آسیای شها و چالبرای فهم و تبیین فرصتپردازد. میها و راهکارهای حل این مسئله چالش
های الملل با تأکید بر ویژگیغربی تالش داریم تا به این سوال اصلی پاسخ دهیم که در عرصه روابط بین

و دالیل  ؟دای باشساز همگرایی منطقهتواند زمینهژئوپلیتیکی چگونه کاربرد مشترک این منابع در منطقه می
نقش بحران و  ؟هایی در بحران آب مواجه هستیمچه چالش و با ؟وقوع بحران آب در آسیای غربی چیست

رفت از این بحران توان برای برونکارهایی را میو در نهایت چه راه ؟آب در منازعات آسیای غربی چیست
 ؟ارائه نمود

ها و دالیل بحران آب در منطقه المللی به طور خاص ریشههای نهادهای بیننگارنده با استناد به گزارش
 رفت از این بحران راهای فوق راهکار بروندهد و ضمن پاسخ به پرسشآسیای غربی را مورد بررسی قرار می

 نیز مدنظر دارد. 

 روش تحقیق -4

های تحلیلی، مسائل بحران آب در آسیای غربی را در حوضه-توصیفیاین مقاله به صورت اسنادی و با شیوه 
رودهای دجله و فرات، رود اردن، رود نیل و حوزه خلیج فارسمورد بررسی قرار داده است. در تدوین اطالعات 

 های تحقیق عالوه بر منابع مکتوب از منابع معتبر و جدید اینترنتی نیز استفاده شده است.مربوط به یافته
 هااطالعات و داده – 9

 مباحث نظری: هیدروپلیتیک -5-9
ی در روابط های سیاسگیریهای مربوط به استفاده از آب در شکلگیریهیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیم

پردازد. کمبود آب یا اجازه عبور ها و مردم حتی در یک کشور میمیان کشورها با یکدیگر با روابط میان دولت
های خود و روابط کشورها با ها و ملتلتای روزافزون در روابط سیاسی دوگونهالمللی بهآب از مرزهای بین

(. در تعریفی دیگر هیدروپلیتیک را مطالعه نقش آب در مناسبات 080: 0830گذارد )مجتهدزاده، یکدیگر اثر می
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ها و دارای ها است. اعم از آنکه در داخل کشورها و یا بین آنها و دولتو مناقشات اجتماعات انسانی و ملت
 (.052: 0830المللی باشد)حافظ نیا، ای، جهانی و بینقهابعاد فراکشوری، منط

معموال در رویکردهای مختلف درباره هیدروپلیتیک برروی عواملی مانند درگیری و همکاری، بازیگری 
شود. اما در تعریفی دیگر هیدروپلیتیک را مطالعه المللی تأکید میهای آبریز بینها و حضور در حوضهدولت

ها، بازیگران غیر دولتی و سایر عناصر مانند نهادهای فرادولتی درباره اتیک( روابط میان دولتسامانمند )سیستم
 المللی دارند. این تعریف بر موارد زیر تأکید دارد: های بیناستفاده انحصاری از آب

و بیرون  تأکید بر بازیگران و نهادهای درون -2بررسی ارتباط متقابل میان بازیگران دولتی و غیر دولتی؛ 
های گوناگون بر روی رودهایی که اعمال مالکیت -4تالش در جهت استفاده انحصاری از آب؛  -8کشورها؛ 

  .(Turton & Herwood, 2008: 15-16)المللی دارندجنبه ملی و بین

تری در مسئله کمبود آب و تشدید تدریجی آن در اثر افزایش مصرف، موجب شده که نقش اساسی
ها و جوامع بشری بویژه در مناطق خشک جهان ایفا کند. امروزه اجتماعی ملت -روابط سیاسیدهی به شکل

یر هم دارای گذارد. این تأثآب به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیکی تجلی پیدا کرده و بر روابط کشورها تأثیر می
قی دریای سیاه شده و های مثبت و همکاری بین کشورها نظیر نظام حقوقی رودخانه دانوب و نظام حقوجنبه

باشد. در مدل ارائه شده توسط های منفی و مناقشه برانگیز مثل خاورمیانه و شبه قاره هند میهم دارای جنبه
عامل جغرافیایی را موجب تنش و مشاجره بین کشورهای همسایه  02پیتر هاگت جغرافیدان انگلیسی که 

 افتند که عبارتنداز:منابع آب اتفاق میهایی است که بر سر عامل مربوط به تنش 6داند، می
 -2های آزاد از کشور همسایه؛ تمایل عبور کشور همسایه محصور در خشکی برای دسترسی به آب -0

برداری از منابع اختالف بر سر بهره -4تغییر مسیر رودخانه مرزی؛  -8اختالف بر سر تغییر خط تقسیم آب؛ 
 (.852: 0859باروری مصنوعی ابرها)هاگت،  -6لیای رود؛ ربودن آب در قسمت ع -0دریاچه مشترک؛ 

 های تعیین بحران آب شاخص -4-9
ی تا ای آب انجام شده است، به طوریکه این برآوردها دامنهبرآوردهای متنوعی برای تعیین نیازهای سرانه

توان گفت یک ن رو میدهد، از ایها را نشان می( بعضی از این تخمین0گیرد. )جدول را در برمی 4604حدود 
 (. 0835معیار واحد جهانی به منظور تخمین حداقل نیازهای سرانه آبی وجود ندارد )محمودی و سرلک، 

هایی است که همواره برای های تعیین بحران آب، سه شاخص زیر از معتبرترین شاخصاز میان شاخص
 گیرد:تعیین بحران آب مورد استناد قرار می

 ارک؛شاخص فالکن م -الف
 شاخص سازمان ملل؛ -ب
 المللی مدیریت آب؛شاخص موسسه بین -ج
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 هایی از حداقل سرانه آبی: تخمین0جدول شماره
میزان تخمین  سال ارائه ارائه دهنده

 )لیتر بر نفر(
 پایه تخمین

 حداقل آب مصرفی برای بهداشت و سالمت جامعه 99 0956 سازمان ملل متحد

 مصارف خانگی، صنعتی، خدمات عمومی و تلفات نشت 620 0930 شرو در و چوبانو گلوس
 حداقل نیازها برای کشورهای مرفه و صنعتی پرآب 405 0936 محمد تقی منزوی

 حداقل نیازها به منظور اداره یک جامعه مدرن 0869 0936 فالکن مارک
 مصارف غیر کشاورزی، به اضافه آب مورد نیاز برای تهیه غذا 842 0992 شوال

 میزان مصرف سرانه خانگی مردم ایران 205 0992 وزارت نیروی ایران
 نیازهای اولیه خانگی، درمانی و بهداشتی 05 0996 گلیک

 نیازهای اولیه خانگی، درمانی و بهداشتی 25 2555 سازمان جهانی بهداشت و یونیسف

 تمام نیازهای اولیه خانگی، درمانی و بهداشتی 055 2558 هوارد و باترام
 آب آشامیدنی برای جامعه سالم و پویا 4604 2558 المللی مدیریت آبموسسه بین

 (0835منبع: )محمودی و سرلک، 
 شاخص فالکن مارک -5-4-9

 رهاین دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالیانه 
 0555 از بیش تجدیدپذیر ساالنه آب منابع سرانه دارای که کشورهایی اساس این بر. است کرده تعریف کشور

 و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر گردندمی محسوب آبی تنش با کشورهایی جزء هستند مکعب متر
باشند. قابل ذکر است که سرانه آب متر مکعب در سال هستند، جزء کشورهایی با کمبود آب می 0555کمتر از 
 کند.متر مکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می 055کمتر از 

 شاخص سازمان ملل -4-4-9
ن ملل میزان درصد برداشت از منابع تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازما

گیری بحران آب معرفی کرده است. براساس شاخص سازمان ملل، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور اندازه
درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه بوده و اگر این  45بیشتر از 

درصد  25تا  05باشد، بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین  % 45تا  25دار در حد فاصل مق
 ، این کشور بدون آب یا داری بحران کم است.% 05باشد، بحران در حد معتدل و برای مقادیر کمتر از 

 المللی مدیریت آبشاخص موسسه بین -9-4-9
منابع آب، دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع المللی آب برای بررسی وضعیت موسسه بین

دهد )ببران و هنربخش، آب ساالنه و درصد میزان برداشت آب در حال حاضر را هم زمان مورد استفاده قرار می
0836.) 
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های متمادی در دسترس در رابطه با نقش آب در ایجاد منازعه، آنچه مسلم است این است که طی سال
ای مناطق خشک و صحرایی یک معضل بوده است و در مواردی به واسطه تقسیم مستبدانه برخی بودن آب بر

 های بزرگ به معضلی بزرگ تبدیل شده است.از کشورهای مجاور، رودخانه
رود، شمار مواردی که آب یک دلیل مهم در منطقه خاورمیانه که یکی از مناطق کم آب جهان به شمار می

های اخیر میان ترکیه، سوریه منازعه شده، ظاهرا در حال افزایش است، بطوریکه در سالبرای بروز اختالف یا 
و عراق بر سر فرات؛ میان اردن، اسرائیل و لبنان به دلیل سرچشمه رود اردن، میان ایران و افغانستان بر سر رود 

ر فائو در حالی که این کشور ساحلی رود نیل اختالفات در حال افزایش است. براساس آما 9هیرمند و میان 
 درصد از منابع را در اختیار دارد. 2درصد مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده تنها  04منطقه 
 تشریح وضعیت منابع آبی -9-9

آید و با توجه به اینکه باالترین میزان رشد جمعیت منطقه خاورمیانه جزء مناطق کم آب دنیا یه شمار می
رو به گسترش است. کنترل منابع آب تنها یکی از ابزارهای متعدد معامله سیاسی  جهان را دارد مصرف آب

سطح ذخایر آب قابل تجدید برای هر  2520تا  0965های است. با عنایت به گزارش بانک جهانی، طی سال
 متر مکعب در سال کاهش خواهد یافت که علت 665متر مکعب در سال به  8485نفر در منطقه خاورمیانه از 

 گردد.ها و افزایش جمعیت برمیآن به استفاده نادرست از منابع آب و وسعت بیابان
مهمترین اختالفات ناشی از منابع مرزی خاورمیانه در خصوص مدیریت حوزه رودخانه پیش آمده است. 

ای وجود دارد که کشمکش بر سر این از نظر آب شناسی در منطقه آسیای غربی چهار حوزه رودخانه
درصد از  02های مهم مرزی، سابقه تاریخی دارد. یکی از آنها رود نیل است به طوری که نزدیک به نهرودخا

گذرد. دیگری کند و از کشورهای اتیوپی، سودان و مصر میهای نیل تأمین میآب خاورمیانه را حوضچه
همچنین رودخانه اردن و  نوردد.باشد که کشورهای ترکیه، سوریه و عراق را در میرودخانه دجله و فرات می

های های اشغالی )کرانه باختری، نوار غزه و بلندیلیتانی است که کشورهای لبنان، اردن، اسرائیل و سرزمین
گیرد که این حوزه با کمبود شدید آب در خاورمیانه روبرو است. در جوالن( و جنوب غربی سوریه را در برمی

که کشورهای حاشیه آن در ناحیه خشک و صحرایی واقع شده  نهایت حوزه خلیج فارس و دریای عمان است
 ها کم است. عالوه بر آن درجه حرارت در این کشورها نیز باالست. های سطحی و زیر زمینی آنو منابع آب

گیرد اما دارای رودهای مشترک مرزی اگرچه کشور ایران در چهارچوب حوزه هیچ یک از رودها قرار نمی
باشد. ایران با کشور آذربایجان در آبگیری از رودهای ارس، با سهارود و آستاراچای یبا همسایگان خود م

هریرود شریک  -مشترک است. عالوه بر آن ایران با جمهوری ترکمنستان در مورد رودهای اترک و سمبار
ایران با دهد و هریرود، مرز ایران و افغانستان را تشکیل می -کیلومتر از رودخانه بحن 95است. همچنین 

رود  6باشد. در نهایت پاکستان در رودخانه تلخاب مشترک است و رود مشترک با ترکیه رود قره سو می
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های دهند. ایران به لحاظ جغرافیایی خویش در مسأله آب از برتریمرزهای ایران و عراق را تشکیل می
 استراتژیکی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است.

 رود نیلحوضه  -5-9-9
کشور مصر، سودان، اتیوپی، تانزانیا، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری  00حوضه رودخانه نیل بین 

ترین رودخانه کیلومتر طول، طوالنی 6650دموکراتیک کنگو، رواندا، بروندی و اریتره مشترک است. رود نیل با 
های آب ریز ریقاست. مساحت حوزهمیلیون کیلومتر مربع و یک دهم قاره آف 9/2جهان است و مساحت آن 

رسد. در بین کشورهای حاشیه نیل، مصر و سودان استفاده کنندگان میلیون کیلومتر مربع می 5این رودخانه به 
درصد آب  95کنند و درصد جمعیت مصر در امتداد این رودخانه زندگی می 90عمده منبع عظیم نیل هستند. 

 شود.یل تأمین میآشامیدنی و مصارف کشاورزی آنها از ن
 : حوضه رود نیل0شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

های رود نیل در کشور اتیوپی قرار دارد و کشورهای سودان، مصر سهم درصد سرچشمه 30اگرچه 
جغرافیایی کمتری را دارا هستند ولی کشور مصر که از اوضاع سیاسی و اقتصادی بهتری برخوردار است، با 

بارد ر مینه در مصگردد. کل بارانی که ساالتسلط بر وضعیت جغرافیایی در حکم فرمانروای منطقه محسوب می
میلیارد  6میلیارد متر مکعب است و حدود  0/00شود. سهمیه ساالنه این کشور از نیل متر بالغ میسانتی 0به 

کند، زیرا سودان هنوز در وضعیتی نیست که بتواند از تمامی متر مکعب نیز از سهمیه سودان استفاده می
درصد منابع آبی مصر از نیل  95ی به رود نیل دارد، زیرا اش بهره برداری نماید، مصر وابستگی حیاتسهمیه

های وارده به مصر شود. حجم آباز این میزان آب نیز در بخش کشاورزی مصرف می %53شود که تأمین می
های زیر کشت رسد. مصر با احداث سد العالی در اسوان مساحت زمینمیلیارد متر مکعب می 0/90به حدود 

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_Africa.htm1
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برداری از افزایش داد و لذا حجم بهره 2555میلیون هکتار در سال  5ن هکتار به حدود خود را از یک میلیو
 آب نیل به ضرر سایر کشورها افزایش یافت.
توانند برای توسعه و مدیریت منابع نفع از حوزه آب ریز نیل نمیتاریخ نشان داده است که کشورهای ذی

رود نیل نه یک موجودیت ژئوپلیتیکی منسجم است و نه مشترک با هم به نحو ملموسی همکاری کنند. حوزه 
ای، عامل موثری وجود ندارد که بتواند کشورهای مجاور ای از منافع اقتصادی. در ورای سیستم رودخانهجامعه

های رودخانه را به یکدیگر نزدیک کند و همکاری متقابل بین آنها برقرار نماید. این واقعیت، همراه با برداشت
العبور در راه توسعه منابع آب، برای همکاری متقابل کشورها و مذاکرات چند مصر، به یک مانع صعبامنیتی 

 جانبه تبدیل شده است.
همکاری بین کشورهای مجاور رودخانه نیل تاکنون به مصر و سودان محدود بوده است و در تمام 

مصر داده شده است. سد عظیم آسوان « یحقوق تاریخ»المللی مربوط به رود نیل، اولویت به قراردادهای بین
شود و این مالحظه تاکنون از هرگونه در درجه اول، تضمینی برای امنیت هیدرولوژیکی مصر محسوب می

انتقادی در مورد کارآیی آن به عنوان یک مکانیسم تنظیم آب جلوگیری کرده است. با وجود این، هرگونه راه 
ین نیازهای آبی مصر، و نیز هرگونه طرح فراگیر مدیریت آب در حوزه حل سیاسی یا فنی دراز مدتی برای تأم

 رودخانه، بدون دخالت اتیوپی عملی نیست.
های نامهاز آنجا که مصر کشور پایین دست نیل است نسبت به سودان و اتیوپی بیم آن دارد که توافق 

نیل به ضرر مصر تمام شود. ها با اسراییل جهت انتقال آب مشترک این دو کشور و خصوصا همکاری آن
های پیشرفته تأمین و حفاظت از منابع آبی، سه کشور مصر، شیمون پرز، بارها با تأکید بر ضرورت اجرای روش

ال های آبی گذشته و حالمللی برای توسعه آب نیل، تلویحا از طرحهای بینسودان، اتیوبی و تکمیل پروژه
 شرفته نگهداری آب دفاع کرده است.های پیاسرائیل در اتیوپی با عنوان روش

گذاری خارجی که پیامدهایی را برای همکاری ی هیدروپلیکی بدون سرمایهی هرگونه پروژهتأمین بودجه
ای از مسائل تا حل نهایی پذیر نیست. با وجود این، پارهآورد، امکانکشورهای مجاور رودخانه به ارمغان می

مسائل مربوط به آب بستگی به سایر عوامل سیاسی دارد. در نهایت بزرگترین ی زیادی دارند و باالگرفتن فاصله
ال های مکرر و احتماانداز خشکسالیای اینست که مصر، سودان و اتیوپی با چشمتهدید علیه ثبات منطقه

ب و ابع آجویی و حفظ منتوان با تالشهای بیشتر در صرفهشدیدتر روبرو هستند، و این امری است که تنها می
 ریزی بر آن چیره شد.تغییر و اصالح برنامه

 های دجله و فراتحوضه رودخانه -4-9-9
های های رودخانهگیرد. سرچشمههای دجله و فرات ترکیه، سوریه، عراق و ایران را در برمیحوزه رودخانه

های طبیعی این دو رودخانه بسیار متغیر های عمده فرات در ترکیه قرار دارند. جریاندجله و فرات و انشعاب
درصد جریان این رودخانه سهیم  40ه در ریزد. ترکیاست. دجله پس از طی مسافتی زیاد در سوریه به عراق می
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درصد از حوزه آب ریز این رودخانه  05گیرد. درصد جریان فرات از ترکیه سرچشمه می 93است و بیش از 
کیلومتر طول بعد از  2805درصد در عربستان سعودی قرار دارد. فرات با  00درصد در عراق و  45در سوریه، 

کیلومتر  450656کیلومتر،  0503ه است. بعد از آن رودخانه دجله با طول ترین رود در خاورمیاننیل، طوالنی
درصد  84درصد در عراق و  04درصد در سوریه و حدود  2درصد در ترکیه،  02ریز دارد که مربع حوزه آب

 در ایران قرار دارد. 
 های دجله و فرات: حوضه رودخانه2شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

های آبی ترکیه، عمدتا جهت تأمین انرژی ترین کشورها در حوزه دجله و فرات است. پروژهترکیه از مهم
کند. دجله و فرات درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می 05اند. با این وجود این کشور شدهتر طراحی ارزان

تولید  د. ترکیه برای رفع مشکل کم آبی وتوانند تأمین کننآبی ترکیه را می –درصد از ظرفیت بالقوه برق  45
هیه و ت "آناتولی جنوب شرقی"آبی لیشتر و ارزانتر، در مناطق جنوب شرقی طرحی را با نام  –انرژی برق 

 اجرای آن را آغاز کرده است.
نیروگاه آبی بر روی دجله و فرات و  05سد و  20معروف است که شامل  GAPم پروژه این طرح به نا

های کند. اجرای این طرح نگرانیآن است. اسراییل در اجرای این طرح با ترکیه همکاری می هایسرشاخه
گیری این سدهای عظیم جریان آب را در پایین دست عمیقی را در سوریه و عراق پدید آورده است. زیرا آب

وریه و عراق دهد. اگر چه بعضی معتقدند طبق آمار میزان دریافت دو کشور سرودخانه به شدت کاهش می
اساس است و وجود این سدها موجب شده است، های این دو کشور بینگرانی 0990تا  0939های طی سال

 ها برطرف شده است.سوریه و عراق به طور منظم آب دریافت کنند و خطر سیل و خشکسالی از آن
این  است. براساس پروژه خط لوله صلح نیز موضوع پرتنشی بین کشورهای این حوزه طرحاز سوی دیگر 

ریزند از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی به های سیحان و جیحان که به مدیترانه میپروژه، آب رودخانه

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_Asia.htm
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ترکیه واکنش منفی نشان داده است. اگرچه ترکیه  GAPخلیج فارس منتقل خواهد شد. سوریه در برابر پروژه 
توان ابزاری در ت. اما همچنان این مسأله که آب میمدعی است سهم سوریه از آب فرات تغییری نیافته اس

دست ترکیه علیه سوریه باشد، پابرجاست. از آنجا که عراق کشور پایین دستی در حوزه دجله و فرات است، 
های شیمیایی استفاده کنندگان آب جاری در این کشور در اثر تماس با امالح، ضایعات کشاورزی و آلودگی

 ترین حد کیفی تنزل یافته است. پایینباال دست، تقریبا به 
در مثلث کشورهای حوزه دجله و فرات، عراق از دو جهت تحت فشار قرار دارد. زیرا از یک طرف نگران 

اکنون نیز به دلیل ترکیه و سد عظیم آتاتورک است. هم GAPسدسازی سوریه و از سوی دیگر نگران پروژه 
مستقل وضعیت آبی عراق پیچیده شده است و عراق به خاطر مسائل و مشکالت  دولتاشغال عراق و نبود یک 

 شمار از آب و دریافت سهم خود بازمانده است.سیاسی بی
 اردن حوضه رودخانه -9-9-9

گیرد. رود اردن از ارتفاعات این حوزه کشورهای اردن، اسراییل، جنوب غربی سوریه و لبنان را در می
کیلومتر و  865گیرد. رود اردن به طول حدود ب غربی سوریه و شمال سرچشمه میجنوب شرقی لبنان، جنو

های جبل الشرقی واقع در جنوب غربی سوریه و شرق لبنان سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جریان از کوه
مرز  ،ریزد. این رود قبل از وارد شدن به بحر المیتپیدا کرده و به دریاچه جلیله در شمال شرقی اسرائیل می

دهد. رود اردن تنها منبع تغذیه دریاچه جلیله که به عنوان بین اسرائیل و کرانه باختری با اردن را تشکیل می
 555باشد و اسرائیل ساالنه درصد نیازهای آب شیرین اسرائیل است، می 05تنها منبع آب سطحی، تأمین کننده 

های طرح آبرسانی ملی که همه شهرهای لوله و کانالمیلیون متر مکعب آب شیرین را از این دریاچه به خطوط 
کند. همچنین بخش زیادی از این آب برای امور گیرد، پمپاژ میعمده اسرائیل از جمله تل آویو را در بر می

  .(Seligm an, 2008: 30)شود کشاورزی به صحرای نقب منتقل می
 : حوضه رودخانه اردن8شکل

 
www.Transboundarywaters.Orst.Edu/publications/register/tables/IRB_Africa.htm1 
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ع برداری از منابمدیریت صحیح در حفظ و بهرهساکنان سراسر این حوزه آبی از کمبود آب شیرین، عدم
ی از این برند. اسرائیل که مناطق وسیعای رنج میو منطقهپایان قومیهای بیآب و بدتر از همه از جنگ

های ها و درگیریها را تحت تصرف خود دارد با دقت و وسواس از منابع آب شیرینی که پس از جنگسرزمین
 کند و تاکنون از احداث سدیشمار از کشورهای سوریه، اردن و لبنان به غنیمت گرفته است، محافظت میبی

برای استفاده از آب رودخانه یرموک ساخته  که قرار بود به عنوان یک پروژه مشترک به وسیله اردن و سوریه
برداری برسد و آن شود، جلوگیری کرده و اعالم داشته است که هرگز نخواهد گذاشت این سد به مرحله بهره

های همجوار این روزه با لبنان تمام تاسیسات و زیرساخت88ای که در جنگ را بمباران خواهد کرد، به گونه
در جنوب لبنان باعث شد که دولت  0953داد. کمااینکه عملیات لیطانی در سال  رودخانه را مورد هدف قرار

میلیون مترمکعب آب را از طریق  055مسلط شود که هر سال حدود « وازانی»یهود بر منابع آبی معروف به 
ها گنشود که یکی از اهداف جکند. از این سطور برداشت میرودخانه حاسبانی به دریاچه تیبریاد سرازیر می

 به بعد در این منطقه، تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب بوده است. 0943از سال 
 حوزه خلیج فارس و دریای عمان -2-9-9

های سطحی و زیرزمینی آنها کم است. این کشورها در ناحیه خشک و صحرایی واقع شده و منابع آب
عالوه بر آن درجه حرارت در این کشورها نیز باالست. منابع آب زیرزمینی معموال مورد اختالف بین 

اکثر کشورهای  ، در مرز مشترک بین عربستان و اردن است.Disi Aquiferکشورهاست، که مهمترین آن منابع 
ا کنند که هزینه باالیی دارد، تقریبسازی آب دریا تأمین میاین حوزه، قسمتی از آب مصرفی خود را از شیرین

سازی منابع برابر هزینه استفاده از منابع آبی زیرزمینی است. عربستان سعودی بزرگترین تأسیسات شیرین 05
 0درصد از ظرفیت جهانی از این نوع آب را داراست. 85یی آب را در بین کشورهای این حوزه دارد و به تنها

بعد از عربستان امارات متحده عربی صاحب بزرگترین این تأسیسات است. عربستان سعودی بزرگترین کشور 
 باشد.این حوزه می

 های بحران آبراهکارها و چالش -2-9
ی از کشوری به کشور دیگر جاری ی آسیای غربهایی که در منطقهبهره برداری مشترک از آب رودخانه

تواند هم بعنوان عنصری برای ایجاد دشمنی و هم بعنوان ابزاری در جهت گسترش روابط میان کشورها است می
ترک برداری مشبرداری قرار گیرد و در صورت نرسیدن این کشورها به تفاهم بر سر چگونگی بهرهمورد بهره
 ها پدید خواهد آمد.بط میان آنها در آینده مشکالتی در روااز این آب

 0900کشور بحرین، اردن و کویت در سال  8اند از شمار کشورهایی که در خاورمیانه با کمیابی آب مواجه
کشور  00با افزوده شدن الجزایر، قطر، عربستان سعودی، سومالی، تونس، امارات، یمن و فلسطین اشغالی به 

                                                           
 .0853استراتژیک خاورمیانه، های علمی و مطالعات نهازی، غالمحسین، بحران آب در خاورمیانه، مرکز پژوهش -1
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کشور دیگر شامل ایران، مصر، لیبی، مراکش، عمان، سوریه و  5د رورسیده است و انتظار می 0995در سال 
 (. 0863به این فهرست اضافه شوند. )چیت ساز،  2520اتیوپی در سال 

 های بحران آب در منطقهچالش -5-2-9
ای از محققان و کارشناسان المللی نقش مهمی و حیاتی پیدا کرده است عدهآب در روابط سیاسی و بین

 0955های اول المللی همان نقش نفت در سالهای آتی، آب از نظر سیاسی، اقتصادی و بینسالمعتقدند در 
را خواهد داشت و به یکی از عوامل ایجاد تنش یا آرامش در جهان و در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مبدل 

یا دوستانه برخی  های خصمانهگیریآب هم اکنون منشاء بروز اختالفات مرزی و اساسی موضع .خواهد شد
ت ای سیاسی جهدر برخی دیگر از کشورها آب به ابزار و حربه .کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس شده است
از این فراتر به اعتقاد برخی از سیاستمداران منطقه خاورمیانه در  ،اعمال مقاصد و اجرای منافع خود شده است

اهد بندی منابع آبی مشترک خوبر سر نحوه مدیریت و تقسیمهای مسلحانه های آتی مشاهده بروز در گیریسال
 آن در که است وضعیتی هیدروهژمون ای به اصطالح هیدروهژمون شد که در واقعدر ابتدای مقاله اشاره .بود

د. این امر به عنوان چالشی تهدید آمیز بر کنمی استفاده خود سهم به نسبت آب بیشتری مقدار قوی کشور
 ترکیه ل،نی رود حوضه در مصر اردن، رود حوضه در اشغالی فلسطین مثل غربی حاکم است،منطقه آسیای 

 وضعیت رسدمی نظر به ت و عربستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان.فرا و دجله حوضه در

 اقتصادی و سیاسی قدرت به باشد مربوط دستی پایین یا باالدستی موقعیت به اینکه از بیش هیدروهژمونی

)مختاری  دارند را آب از برداری بهره و سلطه به حفظ بیشتری تمایل هیدروهژمونها د.دار ارتباط کشور یک
 (. 48: 0835و قادری، 

 باعث و هستند وزنهم تقریباًآسیای غربی منطقه  در کهاست  اییهقدرت وجودهای مهم یکی از چالش

 مانند د،کنیم اختالل دچار را ایمنطقه همگرایی فرایند و گیردمی هاآن بین رقابت از ایگونه گیریکلش

 رکود به منجر که اکو سازمان درون در وزنهم تقریباً هایقدرت عنوان به پاکستان و ترکیه ایران، رقابت

 قدرت بندیسطح است توجه مورد آنچه آسیا، غرب یمنطقه با رابطه در .است شده سازمان این هایفعالیت

 طرف یک از مسئله این د.کنمی عمل واگرایی عوامل از یکی عنوان به که است جغرافیایی منطقه این در

 زدن برهم برای هات قدر این از کدام هر دیگر طرف از و شده ایمنطقه هایت قدر بین رقابت موجب
 هایقدرت پای شدن باز موجب که کندمی تکیه ایفرامنطقه هایقدرت به غالباً خود نفع به قدرت معادله

 . شودمی منطقه در ایفرامنطقه
 ورود مالحظات سیاسی به معادالت آبی منطقه -4-2-9

ای کامال سیاسی در خاورمیانه به طور عام و کشورهای عربی به طور خاص معرفی نمود. آب را باید مقوله
به آن اشاره داشته، عامل مهمی در ضعف دول و روی « تد رابرت گار»چنان که « کم آبی»از حیث تاریخی، 

نیز، مالحظات سیاسی همیشه بر های اقتدارگرا در این منطقه بوده است. از نظر سیاستگذاری کار آمدن رژیم



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

098 

 

ای که اجرای طرح سد سازی ترکیه )طرح گاپ( چون با مخالفت منافع آبی کشورها سایه افکنده، به گونه
ای را منوط به بازنگری سوریه در قرارداد عادالنه هرگونهشود، مسئوالن ترک امضای شدید اعراب روبرو می

در آن -«اوجاالن»و لغو پناهندگی  (PPK) «رگران کرد ترکیهحزب کا»اش، به ویژه در مورد سیاست خارجی
ای که نمودند. ورود مالحظات سیاسی به معادالت آبی منطقه، بحران آب را بسیار پیچیده کرده، به گونه -زمان

باشد در حال حاضر، در که در بسیاری از منازعات آبی راه گشا می 0برداری براساس اصل مساواتطرح بهره
نه پاسخگو نیست. عالوه بر آن، تالش اسرائیل برای کسب مشروعیت از رهگذر نشاندن اعراب بر سر خاورمیا

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.

 نطقهراهکارهایی برای مسأله بحران آب در م -9-2-9
تواند بسیار راهگشا آنچه در این مقاله ملحوظ نظر ماست، راهکاری است که در شرایط کنونی جهانی می

در پاریس )فرانسه( با حضور  0993که در سال « ی پایدارالمللی آب و توسعهکنفرانس بین»ی باشد. در بیانیه
 ها برگزار شد، آماده است:تن از نمایندگان دولت 655بیش از 

ی جدی در وضعی هستیم که در آن یک چهارم جمعیت جهان به آب سالم برای آشامیدن دسترسی به گونه»
ها است و کمبود آب، اند و همین امر عامل مرگ و بیماریبهرهها از آب سالم بیندارند؛ بیش از نیمی از انسان

به  ت زیربنایی، لزوم توجه جدیی نامناسب فاضالب و نبود امکاناسیل و خشکسالی، فقر، آلودگی، تصفیه
ی کند؛ چرا که آب یک منبع طبیعی اقتصادی، تندرستی انسان و امنیت خوراکی و محیطی را مطرح میتوسعه

ای منطقه هایی همکاریکنندهای که باید تسریعکلیدی برای نیکبختی آینده و زندگی متوازن است، به گونه
اید نقشی کلیدی در فراهم آوردن زندگی آمیخته با صلح و رفاه برای المللی بهای بینشمرده شود و همکاری

 (.56المللی بازی کند )جهانی، ای و بینی بشری در سطوح ملی، منطقهجامعه
های اخیر به دلیل بهبود پروسه تکنولوژی کشاورزی، یارانه بر تولید و صادرات محصوالت در دهه

منفی کشت   2"اثرات جانبی"ذایی کاهش یافته است. اگر کشاورزی توسط کشورهای شمال قیمت مواد غ
غالت بر محیط زیست به خاطر ضایع کردن زمین، نیز به مسأله اضافه شود؛ قیمت واقعی مواد غذایی کمتر از 

 ها نیز افزوده شدهقیمت بازار نیز خواهد بود. از سوی دیگر تعداد تولیدکنندگان مواد کشاورزی و تنوع آن
اکنون رشد صادرات های قبل آمریکا در صادرات گندم موقعیت منحصر به فردی داشت؛ اما هماست. در دهه

    8درصد رسیده است. 25گندم آن کشور کاهش یافته و سهم آن در صادرات جهانی به 
حال با در نظر گرفتن شرایط فوق اگر کشورهای منطقه به جای استفاده از منابع آبی در کشاورزی به 

ی، صنعتی و محیط زیست اختصاص دهند و مواد کشاورزی را وارد کنند؛ هم مسأله ناامنی آبی مصارف خانگ

                                                           
1 Equitable utilization 
2 - Externality-- 

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

است. این مسأله عالوه بر اینکه مشکل  0"آب مجازی"متر مکعب  0555متر مکعب گندم به معنی واردات 
کاهد. به متر مکعب آب نیز می 0555کند از فشارهای سیاسی ناشی از واردات کمبود مواد غذایی را حل می

هانی و مسأله آب در خاورمیانه یک های مواد غذایی در بازارهای جرسد همزمانی کاهش قیمتنظر می
 باشد. شانسی برای کشورهای منطقه میخوش

. باشدیکی دیگر از راهکارها در رابطه با مدیریت تقاضای آب است که حائز اهمیت بسیار زیادی می
تخصیص آب در بیشتر کشورهای این حوزه از طریق خارج کردن آن از بخش کشاورزی و هدایت آن به 

انگی و صنعتی ممکن است خالی از انتقاد نباشد ولی به حال راهی است برای مقابله با بحران سمت مصارف خ
تواند پاسخگوی نیازهای جمعیت در حال رشد مناطق شهری باشد ولی در عین ها میکم آبی. این سیاست

 عشایر محلیتواند تهدیدی در جهت تأمین مواد غذایی و زندگی کشاورزان باشد. مخصوصا زمانیکه حال می
ش ها و افزایکنترل این منابع آبی را در اختیار داشته باشند. یک راهکار دیگر که در دراز مدت کاهش هزینه

دهد که آبیاری ها نشان میهای بهتر است. به عنوان مثال بررسیوری را در پی خواهد داشت تکنولوژیبهره
 25است. این در حالی است که افزایش محصولی بین  درصد پایین آورده 55تا  85ای هزینه آب را بین قطره

های سنتی در داشته است. روش دیگری که در این نوع آبیاری توام با درصد را در مقایسه با روش 95تا 
نترل ای با سیستم کهای آبیاری قطرهموفقیت بوده است، استفاده از مواد تقویت کننده گیاه از طریق لوله

کند. در ضمن از شوری ین کار هم اقتصادی است و هم بر حاصلخیزی خاک کمک میباشد. اکامپیوتری می
استفاده  ای به صورت مناسبیهای آبیاری قطرهنماید. در اسرائیل که از تکنیکو فرسایش خاک نیز جلوگیری می

 اند. رابر رسانیدهبشود، بدون استفاده از آب بیشتر تولیدات مواد غذایی را طی بیست سال گذشته به بیش از دو می
های مختلفی را برای تشویق مردم در این زمینه ها راهحفاظت از منابع یکی دیگر از مواردی است که دولت

باشد. مثال کشورهای اند. یکی از راهکارها استفاده از هشدارها و القائات مذهبی میمورد استفاده قرار داده
های ران مذهبی خواستند که به مناسبت روز جهانی آب خطبهاز رهب 0993حوزه جنوبی خلیج فارس در سال 

نماز جمعه خود را به بحث پیرامون اسالم و آب اختصاص دهند. کمیته آب اسرائیل حکایت از آن دارد که 
پایین آورد. بسیاری از این القائات و تذکرات  %00تواند مصرف آب خانگی را تا اعمال هشدارهای حفاظتی می

 شود. های درسی مدارس منطقه نیز اعمال میمهاز طریق برنا
  تحلیل و تجزیه -2

ی آسیای غربی از کشوری به کشور دیگر جاری هایی که در منطقهبهره برداری مشترک از آب رودخانه
تواند هم بعنوان عنصری برای ایجاد دشمنی و هم بعنوان ابزاری در جهت گسترش روابط میان کشورها است می

                                                           
1 - Virtual Water 
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ترک برداری مشبرداری قرار گیرد و در صورت نرسیدن این کشورها به تفاهم بر سر چگونگی بهرهمورد بهره
 ها پدید خواهد آمد. ها، در آینده مشکالتی در روابط میان آناز این آب

درباره بحران آب به عنوان یکی از منابع درگیری در خاورمیانه معموال روی چهار رودخانه این منطقه 
واند تهای مشترک میدجله و فرات، نیل و رود اردن( متمرکز است. اما در منطقه خشک آسیای مرکزی نیز آب)

های یافته این منطقه باشد و ابعاد بحران را در سرزمین به سرعت مجرای رویارویی کشورهای تازه استقالل
بخش عمده ذخایر نفت جهان را ماوراء مناطق شمالی خلیج فارس گسترش دهد. منطقه خلیج فارس نیز که 

در خود دارد. از این بحران مستثنی نیست. اغلب کشورهای این منطقه دارای منابع آب سطحی و زیرزمینی 
ها به وجود آورده است. کشورهای ها همواره منازعات مختلفی را در میان آنبرداری از آنمشترک بوده و بهره

کشوری هستند که در  9ن و امارات متحده عربی جزو پنج کشور از نفت خیز عربی نظیر: کویت، قطر، عربستا
های (. در این کشورها تقریبا تمام آبخانه0858سطح دنیا کمترین منابع آب سرانه را در اختیار دارند )علیزاده، 

زی، ریبرداری قرار گرفته است و منابع جدیدی برای رفع نیازهای آتی وجود ندارد )نیهزیرزمینی مورد بهر
0850.) 

به طور کلی، منابع آب زیرزمینی در آسیا، و به ویژه در آسیای غربی در وضعیت بحرانی است دلیل این 
ح آب زیرزمینی ی سطی آب زیرزمینی، بیشتر از نرخ طبیعی آن، که باعث افت پیوستهامر برداشت بیش از اندازه

  (Waterباشدمیهای رسوبی ساحلی، ه سفرهشود و همچنین تخریب کیفیت آب ناشی از ورود آب دریا بمی
(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 
ت درصد از ظرفی 65شود؛ بطوریکه بیش از این منطقه، به طور وسیع از شیرین کردن اب دریا استفاده می

زدایی و شیرین کردن آب دریا در منطقه خلیج فارس متمرکز است. ظرفیت شیرین کردن آب در عربستان نمک
های خلیج فارس، برای درصد ظرفیت کل جهان است. همچنین کویت و اغلب امیرنشین 85به تنهایی معادل 

ر کرد که توان تصورتیب میتأمین آب اشامیدنی خود عمدتا به شیرین کردن آب دریا متکی هستند. به این ت
مطرح گردد. بنابراین مشکل آب « امنیت نظامی»نیز همدوش « امنیت آب»ای، در هنگام بروز مناقشات منطقه

 ها دور از انتظار نیست.همچنان به قوت خود باقی است و احتمال نزاع میان آن برای کشورهای عرب منطقه
درصد از آب مصرفی آن از کشورهای همسایه وارد خاک این  35در مورد عراق نیز باید گفت که حدود 

درصد از جریان آب رودخانه فرات که کشورهای سوریه و عراق را مشروب  95شود. بیش از کشور می
یه ز کشور ترکهای رودخانه دجله که منبع اصلی تأمین آب عراق است، اسازد و همچنین بخشی از سرشاخهمی

وسعه های تتوسط سوریه و سایر طرح« سد الثوره»توسط ترکیه و « سد آتاتورک»گیرد. احداث سرچشمه می
ها فراهم آورده است و به صورت برداران پایین دست رودخانهمنابع آب در این منطقه، مشکالتی برای بهره

. هر چند سوریه و عراق خواهان همکاری در (0850ریزی، بخشی از مسئله امنیت ملی عراق درآمده است )نی
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ان وجود ای در جهباشند، اما تاکنون هیچ نمونهها مطابق با احتیاجاتشان میزمینه منابع آب براساس تقسیم آن
گذرد، قیودی براساس مقداری که هر یک ندارد که در آن برای همکاری در زمینه تقسیم آبی که از مرزها می

گیرد، گذاشته شده باشد. از این گذشته، براساس حقوق ر سهم روزانه آن تصمیم میربط باز کشورهای ذی
ها قائل به شراکت توان در آنشود و نمیگذرد، منابع طبیعی محسوب نمیهایی که از مرزها میالملل آببین
 (.0858علیزاده، (شد 

نهادهایی برای حل اختالف و  شود تادر نهایت عالوه بر راهکارهای اشاره شده در فوق، پیشنهاد می
 های استراتژیک تشکیل شوند.هماهنگ کردن منابع مشترک از جمله منابع آبی مشترک و سایر نگرانی

 گیرینتیجه -2

توان نتیجه گرفت که در هایی که در رابطه با مسائل آسیای غربی به عمل آمده، میبا توجه به پژوهش
ی حیاتی . نیز استراتژیک، جایگاهی همانند نفت ای نه چندان دور، آب در این منطقه به عنوان یک مادهآینده

و بحران در این منطقه خواهد بود  های آغازین قرن بیست و یکم، عامل اصلی تنشپیدا خواهد کرد و در دهه
و به تدریج همانند نفت که یکی از عوامل ژئوپلیتیک منطقه است به عنوان متغیری تأثیرگذار بر روند اختالفات 

های کشورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و روابط کشورهای منطقه مطرح خواهد شد. سیاست
 آنان را شکل خواهد بخشید. 

اکید گیرد، اما باید تیت منابع آب به طور روشن به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار میمدیر
چنین  یها باشد، نتیجههای مربوط به آب به جای آنکه علت روابط رو به وخامت بین دولتکرد که کشمکش

های گ شوند، اما نگرانیخواهند که بر سر آب وارد جنروابطی است. هیچیک از کشورهای خاورمیانه نمی
ی تقسیم عادالنه آب وجود دارد. عامل مستقیم تضاد کنونی بر سر آب، تخصیص یکجانبه یا جدی در زمینه

انحراف جریان آب مشترک به وسیله یک کشور مجاور روخانه که در قسمت باالی آن واقع است، بدون انجام 
ی این یک سناریوی ابتدایی است و روابط متقابل اقتصاد باشد. با این حالمشورت با سایر کشورهای سودبر می

ن به تواگیرد. در حالیکه مداخله نظامی را نمیو سیاسی پیچیده بین کشورهای مجاور رودخانه را در نظر نمی
طور کامل منتفی دانست، هزینه، یک عامل بازدارنده است و هیچ تضمینی برای دستیابی به اهدافی مانند نابود 

سیسات هیدرولیکی و تأسیسات زیربنایی مربوط، بدون در برداشتن پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی کردن تأ
 وجود ندارد.

از کنترل منابع آب مشترک همچنان برای اعمال فشار سیاسی استفاده خواهد شد، و عامل آب یادآور مفید 
ان ی موثر اجراء نمایند، همچنگونه وابستگی است. اسرائیل، ترکیه و مصر هرچند سیاست آب ملی خود را به

ها برای از دست دادن چیزی که آن ای آب به دالیل فوق ادامه خواهند داد. آنبه دیکته کردن دستور کار منطقه
اکراتی ی چندانی ندارند. هر گونه مذکنند؛ یعنی استفاده با اولویت، انگیزهی استراتژیک تلقی میرا یک سرمایه
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ان ندارد که این امتیاز استراتژیکی را به طور قابل توجهی تغییر دهد. با این حال، گرایش که صورت گیرد، امک
 گذارد.های خاص تأثیر میالمللی از پروژههای مربوط به پشتیبانی بینبه شرکت در مذاکره بر تصمیم

 لش بزرگی را درالمللی در خاورمیانه، چای منابع آب بینبنابراین، گسترش همکاری دراز مدت در زمینه
گذاران در داخل و خارج از منطقه ایجاد خواهد کرد. روند قابل توجهی برای همکاری وجود برابر سیاست

ی باشد: برای مثال، همکاری در زمینه مبادلهداشته است، هرچند این امر عمدتا به امور فنی منحصر می
های روی هیدروالکتریک و بازیابی آب. این اقدامهای مشترک تولید نیبینی وقوع سیل، اقدامهیدرولیکی، پیش

ی هاکند، همراه با ارزیابی دوباره تخصیص آب ملی است که مورد عالقه سازمانمحدود، که اطمینان ایجاد می
ای نطقهتوانند تنش مها میباشد. این سیاستدهندگان احتمالی میگذاران و وامالمللی، سرمایهمالی و توسعه بین

ای های رودخانهها را به کمیسیونتوان آندهند، و در ایجاد ثبات موثر باشند. در دراز مدت، می را کاهش
المللی گسترش داد، مذاکرات درباره مسائل تا زمانی قابل اجراء هستند که مسأله های بینوسیعتر یا کنوانسیون

یی برای حل اختالف و هماهنگ کردن شود تا نهادهاآب از ترکیب سیاسی وسیعتر خود جدا نشود. پیشنهاد می
یجاد یک ادر نهایت  های استراتژیک تشکیل شوند.منابع مشترک از جمله منابع آبی مشترک و سایر نگرانی

 باشد.در سطح کالن ضروری میبرنامه و اقدام جهانی به منظور تضمین دسترسی به آب سالم برای همه جهانیان 
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 اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ژئوپلیتیکی منطقه-مناسبات ترکیه
 

 حاتیتسل کنترل یپلماسید ارشد یکارشناس آموخته دانش، 5سید محمد جعفری نژاد

 
 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 

له جویانه، ژئوپلیتیک منطقه را به دولت های ثروتمند ضمن ایجاد ارتشی قوی سعی دارند با اقدامات مداخ
 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 

علی رغم گرفتن پرستیژ اسالم گرایی هنوز ادامه ی سیاست های بین  بزاری استفاده نموده ومحور از هرگونه ا
تل -المللی گذشته را با بازتعریفی جدید در دست اقدام دارد که از آن جمله می توان به حفظ مناسبات آنکارا

سأله می تواند به عنوان آویو در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی اشاره نمود؛ لذا این م
 چالشی امنیتی نسبت به ژئوپلیتیک منطقه مورد رصد قرار گیرد.

 نظام بین الملل، امنیت بین الملل، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک واژگان کلیدی:
 

 مقدمه-0

 8یکی از مهمترین نظریه پردازان نحله ی واقع گرایی تهاجمی که به باور فرید زکریا 2در مکتب 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. 

 ولت ها اشکال متفاوتی دهند. هنگامیبه عبارت دیگر، توانمندی های نسبی تا حدّ زیادی می توانند به نیات د
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 
2 Realism 
3 Offensive realism 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

255 

 

های تهاجمی و با هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال خواهند کشور بیشتر شده است، راهبرد 
رهبران کشورها باید آن دسته از  اند؛بر این باورنظریه پردازان رئالیسم تهاجمی (. 54-95:0836کرد)مشیرزاده،

 ی کند و قدرت آنها را نسبت به بقیهی آنان را تضعیف میکه دشمنان بالقوه ،های امنیتی را دنبال کنندسیاست
اگر کشوری خواستار بقاست باید  ایشاندر نگاه ( 422-420: 0838)بیلیس و استیو،دهد.کشورها افزایش می

دیگر نحله همانند نیز  رئالیست های تهاجمی .(Mearshaimer,2011:11-12)رئالیستِ تهاجمیِ خوبی باشد
مفروضه هایی چون قدرت، امنیت، دولت، آنارشی وقدرت  بر ،های رئالیستی و به خصوص رئالیسم کالسیک

دولت ها را وادار می سازد قدرت  بین المللی، . آنان چنین استدالل می کنند که آنارشیتأکید دارندهای بزرگ 
یا نفوذ نسبی خود را به حداکثر برسانند. امنیت و بقاء در درون نظام بین الملل هرگز قطعی نیست و دولت ها 

یر . البته اکثر دولت ها همواره درگرای خود بیشینه سازندقدرت و نفوذ خود، امنیت را ب افزایشد با می کوشن
می ناز هزینه های آن باشد، به آن مبادرت  کمترتوسعه گرایی نامحدود نیستند و در مواردی که منافع این امر 

، در حال تشدید شدن است الملل دائماًآمیز روابط بینهای تهاجمی، ماهیت رقابتاز منظر رئالیست نمایند.
بنابراین الزم است که کشورها همواره در حال افزایش قدرت خود باشند تا به حدی از قدرت برسند که هیچ 

مشخص نیست لذا  دولت ها مقاصدکه چون  دآنها بر این باورن .داشته باشدکشوری نتواند طمع حمله به آنها 
بازیگران اصلی (. Kirshner,2010:4د)گردمی خاطره افتادن بقای دولتخروج از وضعیت تهاجمی باعث به م

که تمایل  هستند واحدهایی ت هاکنند که سرشار از تهدیدات است و دولدر جهانی زندگی می نظام بین الملل
عنای ماین افزایش قدرت نسبی به  دارند قدرت خود را به حداکثر برسانند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند.

 برند و هموارهدر حالت ناامنی دائمی به سر می ت هاکسب قدرت به زیان دیگران است. به عبارت دیگر دول
های دیگر قرار دارند، زیرا در هر اعتمادی نسبت به تمامی کشورها و قدرتدر وضعیت عدم قطعیت و بی

  (.0834)سلیمی،دها دست بزن موقعیتی ممکن است یکی از آنان به اقدامی علیه امنیت آن
دولت ها توجه خاصی به نحوه ی توزیع قدرت در میان خود دارند و کوشش بسیاری به عمل می آورند 

در پی یافتن فرصت هایی برای تغییر موازنه قوا هستند و در  آنها ؛تا سهم خود را از قدرت به حداکثر برسانند
برای  وربدین منظ را نسبت به رقیبان افزایش دهند.کنند معیارها و عوامل جنبی قدرت خود  این راستا سعی می

: 0833شایمر، میرتغییر موازنه قوا به نفع خود به ابزارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و نظامی متوسل می شوند)
ها تحت تأثیر این منطق هستند؛ هر دولتی نه تنها در پی کسب فرصت هایی برای مزیت  ( همه دولت 3-85

ست، بلکه تالش می کند تا به دیگر دولت ها اجازه ندهد مزیتی بر او پیدا کنند. به عالوه، ا ها بر دیگر دولت
 دولت های رقیب نیز از همین منطق پیروی می کنند. 

 د: کنمی  نتبییدر بین تمام قدرتها یا دیگر دولتها ی را سه نوع الگوی رفتار آنچه که آمد میرشایمر بنابر
 ترس: الف( الگوی رفتاری مبتنی بر
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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 

زل داد. از این دیدگاه، هر یک از قدرتهای بزرگ مختلف، متفاوت است، اما نمی توان آن را تا سطح معمولی تن
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، 

ها داشته و از سوی دیگر، از اعتماد به آنها  رین بدگمانی و شک را نسبت به دیگر دولتباید از یک سو، کمت
سیاست بین الملل، مانند رقابت اقتصادی نیست، بلکه  ی های بزرگ در عرصه اکراه داشته باشد. رقابت قدرت

د به جنگ توانهای سیاسی می  های اقتصادی بسیار خطرناک تر است؛ چرا که رقابت رقابت سیاسی از رقابت
ختم شود؛ پدیده ای که اغلب، وسیله ای برای کشتار گسترده در عرصه های نبرد است و در بدترین حالت 

ا ه نجامد. گاهی پیامدهای وحشتناک جنگ باعث می شوند تا دولتاها بی جنگ می تواند به تخریب دولت
ر قرار دهند و اگر سود افزایش بیابد، رقیب، بلکه به عنوان دشمن بالقوه مد نظ ی یکدیگر را نه به منزله

 .تخاصمات سیاسی رو به تصاعد می گذارند
 ب( الگوی رفتاری مبتنی بر خود یاری : 

ها تهدیدهای بالقوه ای علیه  ها در سیستم بین المللی است؛ زیرا، دولت تضمین بقا هدف اصلی دولت
خطر  ها در هنگام واالتری برای تأمین امنیت دولتیکدیگر محسوب می شوند، به ویژه در شرایطی که اقتدار 

ها نمی توانند برای امنیتشان به دیگران وابسته باشند و هر دولتی به تنهایی  وجود ندارد. بدین ترتیب، دولت
های بین  آسیب پذیر خواهد بود؛ از این رو، هدف آن دولت فراهم آوردن امنیت برای خود است. در سیاست

هایی که برای حمایت از خود  ه آنانی کمک می کند که آنان نیز به خود یاری برسانند. دولتالمللی، خداوند ب
فعالیت می کنند، تقریباً همیشه منطبق با منافع خود و نه در تبعیت از پیوند منافع خود به منافع دیگر دولتها یا 

، اصلی ضروری برای خودیاری بین الملل رفتار می کنند؛ زیرا، خودخواه بودن ی به اصطالح منافع جامعه
 .محسوب می شود

 پ( الگوی رفتاری مبتنی بر به حد اکثر رساندن قدرت :
ران بازیگها بر اساس خودیاری فعالیت می کنند،  ها و آگاهی از اینکه آن با فهم نیات غایی دیگر دولت

أمین بقاست. هترین روش تبه این نکته پی می برند که تبدیل شدن به قدرتمندترین دولت در سیستم، ب اصلی
اگر یک دولت نسبت به رقبای بالقوه اش قدرتمندتر باشد، احتمال اینکه رقبا به او حمله و بقایش را تهدید 

های ضعیف تر به مبارزه با دولت قدرتمندتر تمایل نخواهند داشت؛ زیرا،  کنند، بسیار کم خواهد بود. دولت
را متحمل شوند؛ از این رو، فاصله بیشتر دو دولت از نظر  در این صورت، باید هزینه های شکست نظامی

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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می با تسلط بر تمامی جهان نائل آید که ئکمران آن، این است که به شرایطی از صلح داآرزوی هر دولت یا ح
 (.0838)کامل،اگر البته، امکان داشت، بقا تضمین شده بود

ین انهایت امنیت تنها زاده ی این است که قدرتمند ترین دولت نظام باشیم. اما میرشایمر معتقد است؛ 
اینگونه چیرگی او معتقد است؛  .(Mearsheimer,2001:40)«سیر آبدشواری شنا کردن بر خالف م» یعنی:

ترین . پس از این هدف ناممکن، بهاستجهانی جز از طریق دستیابی به برتری هسته ای غیر قابل قبول ناممکن 
مورد  ولتدهدف که محتمل ترین نیز هست دستیابی به چیرگی منطقه ای یا سلطه یافتن بر ناحیه ای است که 

 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 

گر می تواند روابط دیپلماتیک با دی نهایت بهره را ببرد. یکی از ابزارهای نرم افزاری کسب و یا افزایش قدرت
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 

ن رهبریت جهان اسالم برخوردار نمی باشد؛ این مسئله باعث گردیده جایگاه مطمئنی برای پذیرشش به عنوا
ن اساس شاهد بر ایتا برای تحقق بخشی به اهداف بلند پروازانه اش به دیگر بازیگران منطقه چشم امید ببندد. 

 و پایان دادن به سیاست های حکومت 0ی پسا اسالم گرایان هم که در جهت نفی اندیشه کمالیسم هستیم ترکیه
گام بر می داشت، برای تحقق هژمون نوعثمانی، از هرگونه وسیله ای فروگذار نمی کند؛ لذا اگرچه  2الئیک

اسالمگرایان بر سرکار باشند؛ ادامه ی رویه ی دولت برخواسته از اندیشه الئیک که طرفدار به رسمیت شناختن 
 لوه می نماید. رژیم اشغالگر قدس بود نیز در سیاستگذاری دولت اسالمگرای ترکیه ج

بوده است نیز از داشتن تعامالت هدفمند به دنبال افزایش نفوذ در منطقه  8از سوی دیگر رژیم صهیونیستی
با کشوری مسلمان و غیر عربی چون ترکیه که اتفاقاً از موقعیت ژئواستراتژیکی نیز برخوردار است، بی رغبت 

 نیا ردی خود، آنکارا را ابزاری مناسب در نظر دارد. ، و برای تحقق هژمون صهیونیستی و ضد اسالمنمی باشد
 به سبتن تعامالت نیا یبرقرار از متصوّر یها چالش و،یآو تل-آنکارا مناسبات یبررس با شود یم یسع مقاله

 و هیترک اتمناسبلذا سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:  .ردیگ قرار رصد مورد منطقه یکیتیژئوپل تیامن
 دارد؟ منطقه کیتیژئوپل تیامن به نسبت یزیانگ بر چالش آثار چه لیاسرائ

 :پژوهش یسامانده -4

 خچهیتار یبررس به دوم بخش در و دارد اختصاص اتیکل و مقدمه ی ارائه به پژوهش نیا یابتدائ بخش
 نیابم یف مناسبات یبرقرار از را طرف دو اهداف سوم بخش در سپس م،یپرداز یم لیاسرائ و هیترک روابط

                                                           
1 Kamal Ataturk 
2 secular 
3 zionist 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

258 

 

 یواکاو مورد رانیا بر لیاسرائ و هیترک ائتالف ینظام و یتیامن آثار چهارم بخش در م،یده یم قرار یواکاو مورد
 یکیتیژئوپل تیامن به نسبت را مناسبات نیا زیبرانگ چالش آثار جهینت یانیپا بخش در تاًینها و ردیگ یم قرار

 .میده یم قرار رصد مورد اسالم جهان و منطقه
 مفهومی:الگوی  -9

را برای تبیین چالش های  ذیلبا توجه به مبانی نظری و واقعیت های عینی می توان الگوی مفهومی 
 اسرائیل و تهدید امنیت ژئوپلیتیکی منطقه ارائه نمود؛-برخواسته از مناسبات ترکیه
 : الگوی مفهومی چارچوب نظری بر اساس واقع گرایی تهاجمی0شماره

 

الگوی 

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

 مفروضه های واقع گرایی تهاجمی

 نظریه جان میرشایمر نظریه فرید زکریا

 نظام بین الملل آنارشیک  -
قدرت های بزرگ ذاتاً قابلیت رفتار  -

 تهاجمی دارند
 عدم آگاهی از رفتار دیگر دولت ها-
 توجه به حفظ بقا-

افزایش سرمایه اقتصادی منجر به افزایش -
 توان نظامی می شود

سیاست   افزایش توان نظامی منجر به اتخاذ-
 تبیین مناسبات توسعه طلبانه و نفوذ می شود

اسرائیل و -ترکیه

چالش امنیتی نسبت 

 به ژئوپلیتیک منطقه

رفت
ت 

ار دول

 ها

 2506تا  2552رونق اقتصادی ترکیه بین سالهای -
  همنجر به انباشت سرمایه در این کشور گردید

 .است
توان نظامی و  ایشافزایش سرمایه منجر به افز-

 است. ارتش ترکیه گردیده
افزایش توان نظامی منجر به اتخاذ سیاست های -

 .)نو عثمانی گرایی(است توسعه طلبانه گردیده
برای تحقق اهداف توسعه طلبانه اش اقدام  ترکیه-

به برقراری تعامالت دیپلماتیک در تمامی زمینه 
 امنیتی با رژیم صهیونیستی-نظامی-های اقتصادی

 می کند.
رژیم صهیونیستی با آرمان نیل تا فرات خود به -

عنوان تهدید نسبت به ژئوپلیتیک منطقه و جهان 
 اسالم شناخته می شود.

طلبانه ترکیه منجر به  تهدید   سیاست های توسعه-
 .امنیت ژئوپلیتیک منطقه و جهان اسالم می شود

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

 الگوی رفتاری مبتنی بر ترس-
 الگوی رفتاری مبتنی بر خود یاری -
 الگوی مبتنی بر حداکثر رساندن قدرت -
 ) اقتصادی، نظامی، دیپلماسی(-
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 ترکیه یهودیان در تاریخی پیشینه -2
 ولینا برای باز می گردد؛ زمانی که پیش قرنِ پنج به ترکیه در یهودیان مهاجرت موج و حضور تاریخچه

 و ساکلی با پرتغال، و اسپانیا در کاتولیک آئین به ننهادن گردن دلیل به 0«ها سفردیم»به  موسوم یهودیانِ بار
 ،«دوم ایزیدب سلطان»عقاید، به پیشنهاد  تفتیش دادگاه از فرار پرداختند، و برای مخالفت به آن بالمنازع قدرت

 (.92:0836یونسیان،)مهاجرت پذیرفتند برای را عثمانی امپراتوری
 هب مشغول کاری ی زمینه دو در ابتدا همان از عثمانی، امپراتوری قدرت و حوزه به نفوذ با مهاجر یهودیان

 های یتفعال عرصه در نیز دیگر گروهی و پرداختند تجارت کار به استانبول در آنان از گروهی. شدند فعالیت
 (.98:0836ان،یونسی)شدند عمل وارد دیپلماتیک و علمی

 بود و در اروپایی بزرگ های قدرت با همسو صهیونیسم اهداف تحقق جهت ترکیه در رویکرد یهودیان
 ترکیه تشکیل زا پس کردند، از این رو ایفا مؤثری نقش عثمانی امپراتوری فروپاشی و ترک ناسیونالیسم تقویت

 (.03: 0835 نژاد، رسول)هستند ترکیه ارکان در نفوذ دارای فعلی، یهودیان همچنان ی

زمین نیا به سراسر نقاط و از جمله سردر نقشه ذیل چگونگی پراکندگی و گسترش یهودیان سفردیم از اسپا
 های تحت قدرت امپراتوری عثمانی مشاهده می شود؛

 : چگونگی پراکندگی جمعیتی سفردیم ها در سرار نقاط جهان4شماره

 
 

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

 و دیگر نقاط جهان مستقر گردیده اند.

                                                           
1 Jews Sfrdym 
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 یهودیان به ترکیه مربوط به دوران جنگ جهانی دوم می باشد؛ به دلیل آزار مهاجرت از دیگری البته موج
 تبدیل نهاآ اصلی های پناهگاه از یکی به شد ترکیه می روا یهودیان به نسبت اروپایی کشورهای در که اذیتی و

 (.94: 0836 یونسیان،)گردیده بود
 یهودیان ترکیه عامل مؤثر در نزدیکی ترکیه به اسرائیل: -2-5

می توان ادعا نمود که نفوذ یهودیان در ارکان مختلف اقتصادی و سیاسی ترکیه در نزدیک شدن این کشور 
 شناخته شد، و رسمیت از جانب ترکیه به اسرائیل 0949 مارس 23 در است؛ چرا کهبه اسرائیل بی تأثیر نبوده 

( 0905)ازرگانیب قرارداد انعقاد .گذاشت گسترش به رو طرفین این کشور، روابط توسط اسرائیل شناسایی از پس
 آن( 0902)ناتو در ترکیه عضویت با. اقداماتی از این قبیل بود اسرائیل با( 0900)هوایی نقل و حمل قرارداد و

 با نزدیکی ترک زمامداران نمود؛ تر هماهنگ آمریکا متحده ایاالت با را خود ای خاورمیانه سیاست کشور
 دیدگاه هیچگاه اعراب که بودند معتقد و نموده ارزیابی خویش ملی امنیت تحکیم و تقویت موجب را اسرائیل
 (.09: 0835 نژاد، رسول)اند نداشته ترکیه قبال در ای دوستانه

 های زمینه و کرد سفر اسرائیل به 0994 سال در بار اولین برای ترکیه وقت وزیر نخست «چیلر تانسو»
 آن، متعاقب. گردید مطرح 0994-90 های سال در «رابین اسحاق» سوی از امنیتی -نظامی های توافقنامه انعقاد

 نخست رابین. شد امضاء طرف دو سوی از 0996 سال آگوست و فوریه های ماه در محرمانه موافقتنامه دو
 ترکیه با همحرمان های توافقنامه این انعقاد از هدف مهمترین": بود گفته توافقنامه این باره در اسرائیل وقت وزیر
 (.65 :0835 نژاد، رسول)"است خاورمیانه منطقه در قدرت توازن حفظ

 هر خاطر همین به. دارند یکدیگر با راهبردی روابط ایجاد برای مشترکی وجوه اسرائیل و ترکیه امروزه
. است مشترک وجوه این حاصل گرفته، شکل کنون تا عثمانی[ ]دوره0492 سال از کشور دو روابط در آنچه
 ظامی نیزن وضعیت نظر از اسرائیل و ترکیه حاضر حال در تاریخی، مسائل جز به که است این تأمل قابل نکته
(، 0993دو کشور ارتش از جایگاه باالیی در قدرت سیاسی برخوردار است)زهرالدین: هستند و در هر هم شبیه

 های پروازی بلند دارای دو هر اینکه همه از تر مهم دارند و سوءظن سوریه و ایران به نسبت دو همچنین هر
 انرژی منابع و سو یک از قفقاز و میانه آسیای تجاری بازار به دستیابی که هستند یکسانی اقتصادی -سیاسی

 (.055: 0836 یونسیان،)دهد می تشکیل را آن اهم دیگر، سوی از خاورمیانه
 :صهیونیستی رژیم و ترکیه روابط اهداف و عوامل بررسی -2 

 عنوان به سرد جنگ زمان در ترکیه. ساخت متحول کلی طور به را 0خاورمیانه اوضاع سرد، جنگ پایان
 ترکیه شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی و دوره این پایان با اما کرد، می عمل 2کمونیسم نفوذ برابر در سدّی
 در را یهای کمک تا بود آمریکا و غرب برای ای انگیزه کمونیسم، تهدید با مقابله. داد دست از را نقشی چنین

                                                           
1 Middle East 
2 Communism 
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 وجود وینین های آفرینی نقش و ها انگیزه ایجاد به نیاز کمونیسم، خطر رفتن بین از با. دهند قرار آنکارا اختیار
 از که خطراتی. یافتند تنها خارجی و داخلی مشکالت از انبوهی برابر در را خود یکباره ترکیه مقامات. داشت
 قتصادی،ا ضعف درکنار داشتند، یونان و قبرس با که مشکالتی و کردند می احساس ایران و عراق سوریه، جانب
 ترکیه پذیرش از اروپا اتحادیه خودداری. برآیند منطقه در جدیدی متحدان یافتن صدد در ها ترک تا شد سبب

 لاسرائی نظامی های حمایت از برخورداری و اسرائیل سوی به گرایش برای مضاعفی علت اتحادیه، این در
 نوینی نقش به دنرسی برای ای دروازه مثابه به اسرائیل. کرد استقبال مسئله این از باز آغوشی با نیز آویو تل. بود

 ترکیه یانم نظامی روابط برقراری. یافت تبلور ها ترک نگاه در غرب، کمک به رسیدن برای راهی و ترکیه برای
 کرده اعالم بارها ها ترک چه اگر. برانگیخت را بسیاری نگرانی موجبات شد، آغاز 95 دهه از که اسرائیل و

 رایب نگرانی ایجاد از مانع نتوانست ها گیری موضع این اما نیست، کشوری هیچ ضد بر ائتالف این بودند
 (.004:0836گلی، حسینی)شود ایران و یونان منطقه، عرب کشورهای

 از رفت؛گ صهیونیستی رژیم قبال در دولت این که مواضعی و ترکیه، در گرا اسالم دولت آمدن کار روی با
 غزه رزمینس به حمله مورد در اسرائیل علیه کشور این تند نسبتاً مواضع یا و «مارا ماوی»کشتی  ماجرای قبیل

ایران، شرایط به گونه ای پیش می رفت که حکایت از هماهنگی مواضع سیاسی  با مواضع این همخوانی و
در ارزیابی های بعدی مشخص  اما تهران نسبت به جهان اسالم و بر ضد رژیم صهیونیستی داشت، -آنکارا

بیش از آنکه وجهه ای ایدئولوژیک داشته باشد، رفتاری  آویو تل-آنکارا طرف دو میان اختالفات گردید که 
-050: 0898از سوی ترکیه در میان کشورهای اسالمی بود)جعفری نژاد، 0سیاسی و به منظور کسب پرستیژ

 «ارونآریل ش» های سیاست از انتقاد ضمن وزیر اسبق خارجه ترکیه، ،«گل عبداهلل»انتقادها،  بحبوحه در (.055
 کیهتر برای اسرائیل با روابط مسائل این وجود با کند می تصریح اشغالی، های سرزمین در وی اقدامات و

وزیر سابق و رئیس جمهور  نخست «اردوغان» آن متعاقب. است دوستانه هشدارهای من انتقادات و دارد اهمیت
 انتقادات هدف":گفت استانبول فرودگاه در -آمریکا در 3 گروه سران نشست از بازگشت از پس نیز فعلی ترکیه،

حسینی )"نبودند وی انتقادات هدف ها اسرائیلی و است بوده شارون آریل ی کابینه اسرائیل، رژیم از وی شدید
 ها آن تمامی که اند کرده امضاء نظامی توافقنامه و قرارداد 25 از بیش ترکیه و اسرائیل (.088-084:0836گلی،

 (.080 :0898نژاد، یجعفر)نیست دست در قراردادها این فسخ از ای نشانه هیچ و است اجرا حال در
قرن گذشته میالدی آغاز شد، در این راستا  95مناسبات اقتصادی بین ترکیه و رژیم اسرائیل در اواخر دهه 

دوجانبه برای رسیدن به بهترین راهکارهای تقویت تبادل تجاری به امضا رسید. به این  نامه چندین توافق
به  0996 میلیون دالر در سال 449و از  گردیدای مواجه  ارت بین ترکیه و اسرائیل با خیزش عمدهترتیب تج

تجارت  با افزایش 2553تا  2552 هایل العاده بین سا رسید. این روند فوق 2552میلیارد دالر در سال  230
 د در سال دنبال شد.درص 0436 دوجانبه در دریای مدیترانه به میزان
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به بحران اقتصادی در مناسبات  2505انتظار، بحران دیپلماتیک ایجاد شده بین دو طرف در سال برخالف 
یل تر نیز شد. به این ترتیب تجارت بین ترکیه و اسرائ بلکه روابط تجاری دو طرف عمیق مابین منجر نشد، فی

تجارت خارجی این در حالی است که شاخص رشد  مواجه شده است، درصدی 09رشد با  2559از سال 
بوده است. به این ترتیب حجم تبادل تجاری بین ترکیه و  %00ترکیه با تمامی کشورها در همین مدت حدود 

 (.0894شهریور  9)خبرگزاری مشرق نیوز،میلیارد دالر رسید 035به حدود  2504اسرائیل در پایان سال 
 2500تا نیمه ی  2559: جدول تبادالت اقتصادی ترکیه با اسرائیل بین سال های 8شماره 

 
تعادل در موازنه تجاری بین دو طرف وجود داشته  2504با توجه به تبادل تجاری ترکیه و اسرائیل در سال 

دهد برخالف میلیارد دالر بوده است. این موضوع نشان می 230است، ارزش صادرات و واردات آنها تقریباً 
سطح هستند. در همین سال قیمت  طرف از لحاظ مالی هم دو مناسبات ترکیه با دیگر کشورها نظیر روسیه،

میلیارد دالر بود. این  20میلیارد دالر بود در حالی که واردات آن از مسکو بالغ بر  6صادرات ترکیه به روسیه 
آویو و آنکارا توازن موجود بین تل .اوضاع به کسری گسترده موازنه تجاری بین دو طرف منجر شده است

های دولتی و خصوصی همراه با اصرار بر ادامه  ها در بخش طرف را به گسترش سطح همکاری تواند دومی
ر ترین جایگاه را دتولیدات شیمیایی و دارویی و مشتقات نفتی مهم .مناسبات تجاری بین دو طرف تشویق کند

  د.صادرات اسرائیل به ترکیه دار
 2500تا نیمه  0996سرائیل بین سال های : نمودار حجم صادرات و واردات ترکیه با ا4شماره 
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درصدی مواجه 020کنند با افزایش هایی که به ترکیه سفر میدر زمینه اقتصاد گردشگری، تعداد اسرائیلی
نشان   هارسیده است. با وجود اینکه شاخص 2504نفر در سال  033653به  2502نفر در سال  38545شده و از 

دهنده رشد موجود در این بخش است، اما این رقم هنوز فاصله زیادی با رقم نیم میلیون گردشگر اسرائیلی 
 در بازیگران بین الملل. (0894 وریشهر 9وز،ین مشرق یخبرگزاربه ترکیه سفر کردند) 2553دارد که در سال 

 از الملل نبی نظام ساختار کیفیت نیز و خویش ساختاری مختصات تأثیر تحت الملل بین سیاست عرصه
 . است نوسان در تعارض و رقابت همکاری، ائتالف، و اتحاد میان که کنند می پیروی خاص رفتاری الگوهای

 منافع ردیگ ابعاد در هم و به لحاظ نظامی هم ترکیه نیز بر همین اساس استوار است و و اسرائیل توافقات
 ابحس حرکت یک اتحاد این معتقدند ترکیه خارجی سیاست کارگزاران .دارد تل آویو و آنکارا برای زیادی
 پیش شرایط به توجه با که معتقدند آنها لذا( 20:0833 ارسیا،.)رسد می نظر به 0پراگماتیک و عقالنی شده،
 می سرائیلا با دیپلماتیک روابط برقراری باشند؛ می متصور منطقه در خود برای که اندازی چشم و ترکیه روی
 .ندک کمک کشور این جایگاه افزایش به نسبت دفاعی و نظامی مسائل جمله از مختلف های حوزه در تواند

 لسطینف مسأله به ایران اسالمی جمهوری از غیر به مسلمان کشورهای دیگر رویکرد و منطقه شرایط البته
 8و ژئواستراتژیکی 2خاص ژئوپلیتیکیترکیه به دلیل شرایط  و ایران بین نانوشته رقابت دیگر سوی از و اسرائیل و

 خاورمیانه صلح فرآیند .باشد تأثیر نمی بی نیز  اسرائیل به کشور این شدن نزدیک سیاست گرفتن در در منطقه،
 های همکاری قبال در عرب از سوی جهان تند خیلی های واکنش با ترکیه آورده تا بوجود را غربی محیطی

 (20:0833 ا،یارس) .نگردد روبرو دفاعی صنایع و نظامی استراتژی چون حساسی های حوزه در تل آویو-آنکارا
 احتفص که کردند می مطرح را سؤال این خویش، مخالفان برابر در اسرائیل با ارتباط برقراری موافقان
 اگر الح. کنند می معرفی اسرائیل علیه را خود تسلیحات و تجهیزات که است ای گونه به منطقه کشورهای

 در که داده اننش منطقه تاریخ معتقدند آنها کرد؟ باید چه رود کار به ترکیه علیه اسرائیل جای به تسلیحات این
 دهش گرفته کار به یکدیگر علیه رود، کار به اسرائیل علیه ها سالح این که آن جای به خاورمیانه های جنگ
 وسیله لاسرائی ای هسته های بمب که بودند معتقد اسرائیل با رابطه طرفدار ترک های لذا استراتژیست است.

 .(26:0833 ا،یارس)است کرده ایجاد تهدیدات این مقابل در مناسبی بازدارندگی
 :اسرائیل-ترکیه روابط های برقراری زمینه و عوامل -2-5
 زمانی شرایط و الملل بین روابط متغیرهای به بایست می استراتژیک مشارکت این پیدایش در نظری بعد از

ی در آن زمان سبب نزدیک که مسائلی ترین عمده از. کرد توجه دقت به شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از بعد
 تل آویو شد عبارت بودند از:-آنکارا
 جنگ سرد  پایان از پس ای منطقه تهدیدات به کمونیسم از تهدید تغییر -

                                                           
1 Pragmatic 
2 Geopolitical 
3 Geostrategic 
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 ربازا شدن اهمیت کم نیز و نفت گی گونه ابزار جنبه شدن کمرنگ به توجه با اعراب قدرت کاهش -
 . ترکیه برای اعراب

 .ارمنستان و آذربایجان مسأله ویژه به و مرکزی آسیای دولتهای ظهور -

 .گرفت عهده بر عراق علیه جنگ در ترکیه که ای ویژه نقش و عراق توسط کویت تسخیر -

 .از جنگ علیه عراق پس عرب جهان پاشیدگی هم از و ضعف -

 .اسرائیل با عرفات توافقات و اسلو صلح قرارداد -

 .داشت همراه به ترکیه برای مسأله این که باالیی هزینه و ک.ک.پ فعالیت گرفتن باال -
 چرخش رد بایست می بیشتر را ائتالف این های ریشه که باشد می نکته این شایسته تذکر است؛ آنچه

 غیر یپیرامون کشورهای با رابطه برقراری خواهان همواره سنتی طور به اسرائیل که چرا نمود، جستجو ترکیه
 هریش همچنین ائتالف این گردید اشاره آنها به که موقعیتی و ساختاری عوامل از جدا. است بوده خود عرب

 (.28:0833 ا،یارسدارند) مختلف مقاطع در طرف دو مشابه بعضاً عملکردهای و ساختارها دیدگاهها، در
داخلی دو طرف از وضعیت مشابهی برخوردار است، به هر حال نظامیان در  ساختار ملی، تحلیل سطح در

 قدرت سیاسی هر دو؛ چه آنکارا و چه رژیم غاصب صهیونیستی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند.
 طور هب. هستند جدی مشکالت دچار منطقه کشورهای از بسیاری با آویو تل و آنکارا نیز منطقه سطح در

 زیادی حد تا که دارند اساسی اختالف خود همسایگان تمام با تقریباً دو هر که گفت توان می تسامح با و کلی
 ثمانیع امپراطوری فروپاشی از پس ویژه به و تاریخی طور به ترکیه. است داده قرار ای منطقه انزوای در را آنها

 تیصور به است نتوانسته هیچگاه مقطعی همگرایی که دارد و داشته اعراب با را ای ریشه و جدی مشکالت
 رائیل،اس و ترکیه و اروپا اتحادیه میان مشکالت موجود رغم به که آن باالخره و نماید پر را شکاف این اساسی

 است ستهشای نیز روسیه خصوص در. باشند می آمریکا بویژه و غرب پیمان هم سنتی طور به آنکارا و آویو تل
طیب خ.)دارند منطقه سطح در کشور این با را مشکالتی بعضاً ها رقابت در اسرائیل و ترکیه که شود اشاره
 (404-06: 0830زاده،
 :اسرائیل با پیمانی هم از ترکیه اهداف -2-4
 اسرائیل نفوذ از استفاده با اروپا اتحادیه به یافتن راه برای تالش -
 اقتصادی منافع تحصیل -
 افزار جنگ تولید افزایش و آموزش های زمینه در نظامی تکنولوژی توسعه و نظامی توان تقویت -
 سوریه بر جدی فشار اعمال -
 :اسرائیل نفوذ از استفاده با اروپا اتحادیه به یافتن راه برای تالش -8-2-0

 از کیحا اسپانیا خارجه وزیر اظهارات. دارد نفوذ اروپا در اندازه چه تا اسرائیل که داند می خوبی به ترکیه
 از پیش هک اسپانیا وزیر سابق خارجه ،«موراتینوس آنخل میگل». دارد اروپا اتحادیه در اسرائیل گسترده نفوذ
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 برای ائیلاسر به را ای ویژه امتیاز باید اروپا اتحادیه ": است گفته بود خاورمیانه در اروپا اتحادیه نماینده این
 تمام از اروپایی، نهادهای و مؤسسات در مشارکت بدون اسرائیل که ای گونه به کند، پیشنهاد آن در عضویت

 که دارد تاهمی ترکیه برای حدی به اروپا اتحادیه به پیوستن ".شود مند بهره اروپا اتحادیه در عضویت مزایای
 شرایط و اه خواسته تأمین برای نیز ترکیه بنابراین. ورزد نمی دریغ کوششی هیچ از آن تحقق برای کشور این

 نقانو در اصالحاتی همچنین...  و اعدام حکم لغو جمله از است، داده انجام را بسیاری اصالحات کنون تا اروپا
 تروریسم با مبارزه ویژه دادگاههای و ملی امنیت دادگاههای یعنی انحالل آن مهم بندهای می توان، که اساسی

 (.88:0833ارسیا،)برشمردرا  ترکیه می باشد در بشر حقوق مدافعان و اروپا اتحادیه اعتراض مورد که
 قانون ترکیه مجلس اروپا، اتحادیه به پیوستن برای ترکیه درخواست لزوم دنبال در همین چارچوب و به

 زمین درخواست دولت از توانند می ها اقلیت به متعلق خیریه بنیادهای مسئوالن که کرد تصویب را جدیدی
نمودند  اقدام «ترکیه یهود جامعه»بیمارستان  بازسازی به یهودیان قانون، این راستای در که نمایند ساختمان و
 زبان دو به که نفر 405 ظرفیت با یهودیان برای مدرسه یک و سالمندان سرای باب دو ایجاد به همچنین و

 راینبناب. سپردند «ترک یهودیان انجمن» عهده بر را آن مدیریت و زدند دست شود می تدریس ترکی و عبری
 ترکیه ضمامان بر اروپا مخالفت موضوع اسرائیل، به نزدیکی از ترکیه مهم های انگیزه از یکی که گفت توان می
 .(88:0833ا،یارس)اروپاست مسیحی دموکرات احزاب 0995 مارس 4 بیانیه از پس ویژه به اروپا اتحادیه به

 :اقتصادی منافع تحصیل -0-2-2
 می افعمن این جمله از است؛ دوخته چشم گوناگون اقتصادی منافع به اسرائیل با همکاری طریق از ترکیه

 کرد: اشاره زیر های زمینه به توان
 ترکیه. در گذاری سرمایه به یهود داران سرمایه تشویق -
 سوم ایه طرف به این کشور طریق از ترکیه های فراورده صادرات و اسرائیل با بازرگانی روابط تقویت- 
 .اسرائیل با آزاد تجارت نامه موافقت دارای
 موجب به. رساندند امضا به 0995 مارس در را آزاد تجارت موافقتنامه ترکیه و اسرائیل چارچوب همین در

 سال در دالر میلیارد بیش از دو به دالر میلیون 055 از طرف دو میان بازرگانی مبادالت حجم موافقتنامه این
 .یافت افزایش میالدی 2555
 شرقی جنوب توسعه پروژه برای ویژه به زراعی تکنولوژی زمینه در اسرائیل تجربه از دارد قصد ترکیه -

 .کند استفاده 0«گاپ» نام به آناتولی
 مشترک گذاری سرمایه های پروژه اجرای در یهودیان های تجربه و ها سرمایه از است امیدوار ترکیه- 

 .کند استفاده مرکزی آسیای در اقتصادی
 نظامی: تکنولوژی توسعه و توان تقویت -0-2-8

                                                           
1 GAP  
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 فزایشا و آموزش های زمینه در که است کشور این نیروهای نظامی توان تقویت ترکیه اهداف از دیگر یکی
 آنکارا چهآن. گرفت قرار کشور این های سیاست اولویت در پیشرفته های سالح کردن وارد و افزار جنگ تولید

 از یکی یعنی اآمریک متحده ایاالت سیاستهای دهد، می سوق اسرائیل تسلیحاتی تجربه روی بیشتر به تکیه را
 و ارامنه فشار گروههای طرف از وارده فشارهای اثر در و بعضاً که است ترکیه به سالح عمده صادرکنندگان

 دمور های سالح ارسال از ترکیه، اهمیت کاهش و سرد جنگ از بعد بشر حقوق رعایت عدم همچنین و یونانی
 کوچکترین وقوع محض به معموالً اروپا همچنین. اندازد می تعویق به را آن یا و کرده خودداری آنکارا نیاز

 تأمین سرشار عمنب را اسرائیل ترکیه، لذا. کند می ترکیه تسلیحاتی تحریم به اقدام یونان و ترکیه میان بحران
 .(80:0833ا،یارس)کند می خودداری آنها تأمین از واشنگتن که بیند می یدکی قطعات

 نظامی عصنای و مسلح اسرائیل، نیروهای با ترکیه نظامی همکاری آنچه نباید از نظر دور بماند این است که؛
 چه و ئیکال چه ترکیه سیاسی نظام که ای گونه به. داد خواهد قرار اسرائیل به وابستگی در حدودی تا را ترکیه

 ایه پروژه که آن ویژه به. کند متوقف را همکاری این منفی، پیامدهای پذیرش بدون بود نخواهد قادر اسالمی
 (.050: 0898جعفری نژاد،)است شده مطرح مدت بلند صورت به افزار جنگ مشترک تولید و همکاری

 :سوریه بر جدی فشار اعمال -0-2-4
-دمشق اختالفات نگرد. می سوریه بر جدی فشار ابزار مثابه به اسرائیل با خود نزدیک همکاری به ترکیه

داشت، امروزه با وقوع  کردها مواضع و آبی منابع اسکندرون، ایاالت محور سه که از گذشته ریشه در آنکارا
بحران در سوریه و نقش کلیدی دولت ترکیه در شعله ور نمودن این بحران صورتی دیگر به خود گرفته، 

این فرصت نهایت بهره برداری را نموده اسرائیل نیز که به دنبال ایجاد شکاف در محور مقاومت می باشد، از 
 (.056 :0898نژاد، یجعفراست)
 :ترکیه با پیمانی هم از اسرائیل اهداف -2-9
 ترکیه؛ آبی منابع از استفاده-
 منطقه؛ در اقتصادی و سیاسی انزوای از شدن خارج-
 قفقاز؛ و مرکزی آسیای های جمهوری و ترکیه بازار به دسترسی-
 ناتو؛ امکانات از استفاده-
  ان؛ایر اسالمی جمهوری دفاعی صنایع همچنین و ای هسته برنامه بر بیشتر نظارت و ایران بر فشار-
 :ترکیه آبی منابع از استفاده -0-8-0

 کنترل شکلم حل تا این کشور آبی منابع از استفاده ترکیه، با پیمانی هم در اسرائیل اهداف مهمترین از یکی
 .است سوریه با طبری دریاچه آبهای

 قرارداد این .کردند امضا را اسرائیل به ترکیه از آب انتقال تاریخی قرارداد یک گذشته در ترکیه و اسرائیل
 به الس چندین که اسرائیل. گردند مطرح منطقه در آب استراتژیک شرکای عنوان به کشور دو تا شد موجب



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

202 

 

 05 ساله هر سال 25 مدت به داد قرار این طبق بود، خود نشین یهودی های شهرک نیاز مورد آب تأمین دنبال
 (.45:0833ارسیا،)کند می تهیه ترکیه از آب مکعب متر میلیون
 :منطقه در اقتصادی و سیاسی انزوای از شدن خارج -0-8-2

 شمار هب اسرائیل برای ضرورت یک از بیش عرب غیر مسلمان کشور یعنی ترکیه با حسنه روابط واقع در
 اعراب. با صلح روند در موجود مشکالت سایه در ویژه به رود، می

 بادلهم به و کرده منعقد صلح های موافقتنامه ها فلسطینی و اردن و مصر با اسرائیل که است درست این
 و موجود های تنش دلیل به صلح این اما. است کرده مبادرت دیگر عربی کشور چند با دیپلماتیک های هیئت

 حالت در آویو تل تندروهای با عربی کشورهای از بسیاری مخالفت و فلسطین به اسرائیل پی در پی حمالت
 هترکی نظیر اسالمی کشور یک آمادگی انزوا، این ی سایه در. است مانده باقی عرب جوامع در ویژه به سرد
و  الماس جهان صفوف شکستن و اسرائیل مهم دستاوردهای از یکی آویو تل با نزدیک مناسبات ایجاد برای

 (.298-4:نورالدین،)رود می شمار اثرگذاری بیشتر نسبت به ژئوپلیتیک منطقه به
 :قفقاز و مرکزی آسیای های جمهوری و ترکیه بازار به دسترسی -0-8-8

 در اسرائیلی کاالهای صادرات برای مناسب بسیار مصرفی بازار نفر؛ میلیون 50 از بیش جمعیتی با ترکیه
 .باشد می ها زمینه از بسیاری
 اهتمام قهمنط این یهودیان به اسرائیل که دلیل این به قفقاز، و مرکزی آسیای های جمهوری به نفوذ طرفی از

 طریق زا هاست جمهوری این در ساکن اقلیت از استفاده با صهیونیستی تفکرات ترویج صدد در و ورزد می
 آنکارا[ مقامات مزع به فرهنگی ترکیه]البته و نژادی زبانی، روابط دیگر سوی از. باشد می دسترسی قابل ترکیه

 همیم پل مرکزی آسیای در شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس یافته استقالل زبان ترک های جمهوری و
 محسوب مریکاآ متحده ایاالت و ترکیه با مشترک گذاری سرمایه و مناطق این به دستیابی و اسرائیل عبور برای
 جمهوری نفوذ مهار برای موجود های تالش از بخشی تواند می خود نوبه به عامل این همچنین. شود می

 (.48-44 :0833ارسیا،)باشد مرکزی آسیای در ایران اسالمی
 : ناتو امکانات از استفاده -0-8-4

 .نماید عمل اسرائیل، با روابطش در مهم فاکتوری عنوان به تواند می ناتو اعضای از یکی عنوان به ترکیه
 آورد می ستبد را ترکیه در مستقر پایگاههای از استفاده امکان ناتو، در ترکیه عضویت به علم با اسرائیل

 این به نظامی های هزینه پرداخت بدون که عضوی شود، می فرض ناتو رسمی غیر عضو صورت هر در و
 (.44 :0833ا،یارس)نماید می برداری بهره آن امکانات از سازمان،

 :ایران ج.ا دفاعی صنایع همچنین و ای هسته برنامه بر بیشتر نظارت و ایران بر فشار -0-8-0
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 ربی؛غ های رسانه همچنین و ترکیه های و همیاری برخی رسانه هیاهو و جنجال ایجاد با صهیونیستی رژیم
 خطری را ایران موشکی صنایع خصوص به اسالمی جمهوری دفاعی صنایع همچنین و ای هسته های برنامه
 کند؛ می اعالم جهانی امنیت برای
 اورمیانهخ منطقه در برتری نسبی نظامی موقعیت از اسرائیل برای مدتی ایران، پادشاهی نظام فروپاشی با

 تههس مسائل و برد دور های موشک ساخت در ایران با وجود توسعه و پیشرفت امروزه ولی. برخوردار گردید
 روبرو جدی تهدید اسرائیل با قدرت که ای گونه به است، آمده بوجود اسرائیل برای بسیاری های نگرانی ای،

 (.42 :0833ا،یارسگردیده است)
  :اسرائیل-ترکیه نظامی مناسبات روند بررسی -2-2
 پیمان این اصلی اهداف از یکی اینکه به توجه با و اسرائیل و ترکیه مناسبات از سال چندین گذشت با
 وسعهت و گسترش عمده حوزه سه در مناسبات این باشد، مطرح می منطقه سطح در ایران نفوذ حوزه با مقابله
 است: یافته

 آموزش؛ -

 جاسوس؛ و اطالعاتی های همکاری -

 نظامی. صنایع زمینه در همکاری -
  آموزش: -0-4-0

 مریناتت بتواند تا دهد می امکان کشور این به اسرائیل اختیار در وسیعی هوایی حوزه دادن قرار با ترکیه
 هتوافقنام مفاد طبق کشور دو. کند پرواز دست دور های سرزمین فراز بر و داده انجام را خود برد دور هوایی
 ضمن اسرائیل هوایی نیروی. ورزند مبادرت آزمایشی-آموزشی پروازهای اجرای به بار 3 سالی دارند اجازه

 جنگنده. ندک استفاده پروازی عملیات اجرای برای بیشتری فضایی حریم از تواند می توافقنامه این از استقبال
 که اسرائیل برای پروازهایی چنین. نمایند اقدام دوردست هوایی حمالت به تا توانند می اسرائیل هوایی های

 .باشد می ضروری نیست، برخوردار استراتژیک عمق از
 یشرفتهپ بسیار تکنولوژی لحاظ از اسرائیل اینکه به توجه با شود؛ مطرح سؤال این است ممکن اینجا در 

 پایگاه از ادهاستف بدون است توانسته راحتی به ترکیه با نظامی پیمان انعقاد از قبل دهه یک حتی و باشد می
 در خود هوایی نیروی آموزش دنبال به چرا دهد قرار حمله مورد را عراق اتمی تأسیسات ترکیه هوایی های

 باشد؟ می ترکیه
 اوالً ان،ایر بودن پهناور به توجه با اسرائیل و ایران میان احتمالی جنگ در که داشت؛ عنوان باید پاسخ در

 ایران فضای در دبتوانن باید اسرائیلی خلبانان ثانیاً و نماید استفاده خود هوایی نیروی توان تمام از باید اسرائیل
 قلمرو از تفادهاس دنبال به اسرائیل رو این از باشند، داشته مناسبی پذیری انعطاف گریز و تعقیب موقعیت در و

 (.059: 0898است)جعفری نژاد، خود هوایی نیروی آموزش جهت ترکیه هوایی
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 :جاسوسی و اطالعاتی های همکاری -0-4-2
 پردازند؛ می سوریه و ایران همچون حساس مسائل از ای پاره در اطالعات تبادل به اسرائیل و ترکیه
 بادلهم به اسالمی های گروه ویژه به و چریکی های بخش به مربوط اطالعات زمینه در ها اسرائیلی و ترکها
 اطالعات آوری جمع و ترکیه خاک طریق از را ایران به نزدیکی اسرائیل میان این در. پردازند می اطالعات

 .است داده قرار نظر مد بیشتر
 :نظامی صنایع زمینه در همکاری -0-4-8

 وریآ جمع برای کشور این خاک از استفاده و ترکیه خاک طریق از الزم اطالعات کسب طریق از اسرائیل
 راه و نصب های زمینه در – ایران جمله از منطقه کشورهای برخی از اقتصادی و سیاسی -نظامی اطالعات

 این با ترکیه، M-60 های تانک جمله از جنگی ادوات نوسازی و کوچک تسلیحات تولید کارخانه اندازی
 (.005: 0855روشندل،)کند می همکاری کشور

 آثار امنیتی و نظامی ائتالف ترکیه و اسرائیل بر ایران: -6
-تل آویو نگرش نوع به نگاهی باید بر ایران، آویو تل-آنکارا نظامی و امنیتی ائتالف تأثیر ارزیابی برای

 را اسرائیل رههموا ایران. دریابیم خوبی به ایران اسالمی جمهوری بر را مناسباتی چنین تأثیر تا بیاندازیم تهران
 مقابل، رد. است حذفی نگاهی اسرائیل به ایران نگرش نوع که ای گونه به داند، می و دانسته نامشروع رژیم یک

 طرف، دو میان دشمنی بروز عوامل از یکی دانند، می خود ضد بر بزرگ تهدیدی را ایران نیز ها اسرائیلی
 چنینهم و فلسطین خودگردان تشکیالت و اسرائیل میان مذاکرات ویژه به صلح مذاکرات با ایران مخالفت
 اسالمی جهاد و حماس جنبش یعنی مقاومت ی ادامه طرفدار های گروه و انتفاضه از ایران حمایت

 (.086 :0836گلی، حسینی)است
 همین هواسط به و آید می حساب به آویو تل برای بزرگی امتیاز اسرائیل، و ترکیه استراتژیک همکاری

 اینکه به جهتو با واقع در و شود می برخوردار نیز استراتژیک عمق از ایران به نسبت اسرائیل که است ائتالف
 جمهوری لیم امنیت بالقوه طور به مسئله این کند، استفاده ترکیه فضای و خاک از تواند می ها توافق اساس بر

 کند. می تهدید را ایران اسالمی
 نیز نایرا با دوری و ارضی مسافت مسأله خاورمیانه در آمریکا مستقیم حضور به توجه با دیگر، طرف از

 انایر بر فشار اعمال جهت به آمریکا و اسرائیل برای هایی اهرم و امتیازها اساس این بر و شود می برطرف
 جمهوری مقابل های طرف موقعیت بخشیدن بهبود سبب مسأله این .(083 :0836،یگل ینیحس)گردد می ایجاد

  باشد. می اعمال سیاست خاورمیانه بزرگ برای بهتر موقعیت داشتن امکان به جهت ایران اسالمی
 مکاناتا دارای و پهناور است کشوری ایران زیرا است، ایران خاورمیانه در اسرائیل اصلی مسأله اینکه نکته

 در رانای دیگر، طرف از. ندارد تالقی اسرائیل منافع با که اعتقادی مهمتر همه از و انسانی نیروی مادی، فراوان
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 می ملع خود، داخلی های اندیشه تکاملی سیر و پویایی با بلکه کند نمی گیری تصمیم ای منطقه چارچوب
 (.06-5: 0833ارسیا،)است جدی بسیار آن امنیت و اسرائیل برای ایران موضوع منظر این از. کند

 همم عنوان به را ایران خاورمیانه، منطقه در ترکیه کمک به که است این اسرائیل های استراتژی از یکی
 -دفاعی های توافقنامه انعقاد جهت در حربه این از و( 05: 0833ا،یارس)نماید مطرح ای منطقه تهدید ترین

 .بردارد گام ایران همسایگان با امنیتی
 زمینه ات کند ایجاد فاصله عرب دنیای و ایران میان است کرده سعی ترکیه کمک به اسرائیل دیگر سوی از
 الیلد از یکی. نگردد ایجاد فارس خلیج طرف دو میان خصوص به پایدار و استراتژیک روابط برقراری های

 معتقدند و کنند می مطرح ترکیه حتی و اسرائیل و آمریکا فشارهای را مصر و ایران میان روابط بهبود عدم عمده
 .ازدس متحول را منطقه در قدرت نسبی تعادل توانست می مصر، و ایران بین دیپلماتیک حتی همکاری که

 هیچ اب ایران است، خاص مورد که سوریه جز به باشیم، داشته توجه عرب دنیای با ایران روابط به ما اگر
 ایران خارجی روابط ترین آشوب پر اسالمی، انقالب از پس دوران در و ندارد اتکایی قابل روابط عربی کشور

 عراق و ایران روابط ،«صدام» بعثی رژیم سرنگونی از پس البته .(05-3: 0833ا،یارس)است بوده عرب دنیای با
 خوب را همسایه دو روابط توان می کل در اما است بوده همراه مواقع برخی در هایی نشیب و فراز با هرچند

 .نمود توصیف اتکا قابل و
 نقش خاورمیانه منطقه در که هستند واحدی سه اسرائیل و ترکیه ایران، اسالمی جمهوری کلی طور به
کنند؛ ایران و ترکیه به دلیل شرایط خاص ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی و اسرائیل به دلیل اینکه  می ایفا مهمی

 سیاست رژیم حامی سیاست خاورمیانه بزرگ آمریکا و اصلی ترین دشمن جهان اسالم می باشد، از این رو
 دالتمعا در بلکه دهند، می قرار تأثیر تحت را خودشان تنها نه که است مهم قدری به بازیگر این سه خارجی

 در آمریکا اناطمین مورد متحدان پایدارترین و توانمندترین اسرائیل و ترکیه. دارند تأثیر نیز جهانی و ای منطقه
 اسالمی جمهوری مهار برای تالش چون واشنگتن، راهبردی منافع آنان همکاری و روند می شمار به خاورمیانه

 (.089: 0835 نژاد، رسول)کند می تأمین را ایران
 جمهوری امنیت بر آویو  تل و آنکارا امنیتی-نظامی های نامه آثاری که پیمان مهمترین از گفته شد که یکی

 باشد. می اسرائیل به نسبت خود استراتژیک عمق در ایران نظامی پذیری آسیب افزایش دارد؛ ایران اسالمی
. است برخوردار ای ویژه اهمیت از آویو تل و آنکارا پیمانی هم ترکیه، و ایران مشترک مرز به توجه با

 اعالم اًصریح واقعیت، این به اشاره با اسرائیل رژیم سابق جمهور رئیس و وزیراسبق نخست ،«پرز شیمون»
  است.  ایران با مقابله جهت امنیتی اقدامی آویو تل و آنکارا میان نظامی موافقتنامه امضای که کرد

 ریفاتیتش قرارداد یک اسرائیل – ترکیه قرارداد» :گفت باره این در «رایان انستیتو» مدیر «کدامر مارتین»
 بود خواهد درقا اسرائیل آن اساس بر باشد الزم اگر که است وسیع ابعاد با و استراتژیک قراردادی بلکه نیست
 در مسأله این اهمیت .(09:0833ارسیا،)«دهد قرار حمله مورد ایران در را اهدافی خود امنیت تأمین برای
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 دودهمح اسرائیلی، های استراتژیست از برخی که شود می تر مشخص زمانی ما ملی امنیت تهدید خصوص
 نگهت تا غرب از عدن، خلیج تا جنوب از سیاه، دریای تا شمال از شمالی، کره تا شرق از را پیرامونی دکترین

 (.030:0836رهنورد،)اند کرده معرفی خزر دریای تا شرق از و الطارق جبل
 درصد بایست می خود ملی امنیت تأمین جهت در ایران اسالمی جمهوری که است این اصلی ی مسأله
 که است دهدا نشان تاریخی تجربه حال هر به ببرد باال را اسرائیل و ترکیه تعامالت به نسبت خود هوشیاری
 منطقه سائلم دیگر به نسبت را ترکیه ملی منافع سکوالر گرای اسالم یا و باشند الئیک چه ترکیه دولتمردان

 رئیس «عمیدرور یاکو»سفر پیرامون گزارشی در تایمز ساندی از نقل به انتخاب خبرگزاری دهند؛ می ترجیح
 است قرار که مذاکراتی در رود می انتظار: نوشت( 0892 اردیبهشت در) آنکارا به اسرائیل ملی امنیت سازمان

 حمله منظور به را خود تهاجمی هواپیماهای بتواند، اسرائیل شود، برگزار اسرائیل و ترکیه بین جاری هفته
 .کند مستقر ترکیه های پایگاه در ایران به احتمالی

 گری میانجی اب که صهیونیستی رژیم و ترکیه بین آشتی پروسه از پس انگلیسی؛ روزنامه این گزارش به
 .گردید پذیر امکان ایران اتمی برنامه علیه دولت دو استراتژیک همکاری شد، شروع «اوباما باراک»

 در. است نگران ایران اتمی برنامه از اسرائیل اندازه به ترکیه است؛ آورده ادامه در گزارش این همچنین
 در اآنکار غرب شمال در «آکینچی»هوایی  پایگاه از اسرائیل که دهد اجازه ترکیه دارد، انتظار اسرائیل مقابل

 مذاکره عمیدرور، دیگر مأموریت است؛ آورده ادامه در انتخاب خبرگزاری .کند استفاده ایران با درگیری صورت
 هم ماه در مارا ماوی کشتی به اسرائیلی کماندوهای حمله در ترک شده کشته شهروند 9 برای بها خون تعیین و

 هروندانش و ترک فعال زیادی تعداد با نوارغزه محاصره شکستن منظور به مذکور کشتی. باشد می 2505 سال
 ترک شهروند 9 حمله این در. گرفت قرار اسرائیلی کماندوهای حمله مورد مدیترانه دریای در کشورها دیگر
 با که شد تیره شدت به دوست دولت دو این رابطه حادثه این دنبال شدند. به زخمی دیگر نفر 25 و کشته

 باراک حضور در اسرائیل وزیر نخست ،«نتانیاهو بنیامین» .گذاشت بهبودی به رو اوباما باراک گری میانجی
 یآشت راه عذرخواهی این. کرد عذرخواهی حادثه آن برای و گرفت تلفنی تماس اردوغان طیب رجب با اوباما،

 (.0892 اردیبهشت 2:انتخاب)نمود هموار را دولت دو
 نامه هفته خبر ترکیه ادامه، در «شوع عروتص» خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری زعم به هرچند

 درباره ترک طرف با دیدار و آنکارا به ورود از پس اسرائیلی هیئت است قرار اینکه بر مبنی «تایمز ساندی»
 را کند، ذاکرهم ایران ای هسته تأسیسات به احتمالی حمله آموزش برای ترکیه هوایی پایگاه از اسرائیل استفاده

 هآورد «المنار» فلسطینی روزنامه از نقل به تسنیم خبرگزاری اما .(0892 اردیبهشت 4:  ایران دیپلماسی)کرد رد
 صورت اه اسرائیلی مقدمات و با هماهنگی است قرار که نوارغزه به وزیر ترکیه سفر نخست آغاز از پیش است؛
 .است شده اشغالی شهرقدس وارد ترکیه دولت از و امنیتی اطالعاتی نظامی، هیئتی گیرد،
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 امضای مقدمات آویو، درتل حضورش درمدت است، درصدد هیئت این نوشت؛ در ادامه روزنامه این
 افزود؛ تنشس این از آگاه از منابع نقل به نشریه این کنند، محیاء اسرائیلی مقامات با را ای نامه توافق الحاقیه
 .اند کرده آغاز و آنکارا آویو درتل بایکدیگر ای محرمانه دیدارهای اخیر هفته چند از دو طرف مقامات

 یط اسرائیل ملی امنیت شورای رئیس -عمیدرور مذکور درنشست افزاید؛ می آگاه ازمنابع نقل به المنار
 .است کرده وگفتگو دیدار اشغالی شهرقدس مامیالی درهتل ای ترکیه هیئت با نوبت چندین
 لمسائ درخصوص که گفتگوها دراین طرف دو افزاید؛ می خود ازمنابع نقل به فلسطینی روزنامه این
 خبری نابعم که چه آن درباره ونظامی اطالعاتی امنیتی، روابط گسترش زمینه در برگفتگو عالوه بود، مختلف

 .است آمده بعمل  هایی توافق خوانند می الحاقی نامه توافق را آن فلسطینی
 رکیهت وسوریه، اسرائیل میان جنگ آغاز درصورت قراراست، الحاقی توافقنامه این براساس افزود؛ المنار

 .بازکند وسوریه ترکیه درمرزهای نیز شمالی جبهه یک شود متعهد
 از دیگری خشدرب و نکرده بسنده میزان این به تنها فلسطینی آگاه منابع گفته به الحاقی نامه توافق این اما

 کند، دتهدی را اسرائیل خطری نیز ایران درخصوص که درصورتی شده متعهد اسرائیل به ترکیه است؛ آمده آن
 هدمتع آویو تل به آنکارا است؛ آمده الحاقی نامه توافق این در ایران به مربوط بخش درباره .شود عمل وارد
 ایرانی های موشک این با ترکیه ایران، ازسوی اشغالی فلسطین خاک به موشکی آغازحمله درصورت شده

 امانج برای ترکیه ازخاک استفاده است شده متعهد آویو تل به آنکارا همچنین آورد، بعمل را الزم برخورد
 اهفرودگ و بگذارد آزاد را ایران درخاک ای هسته مراکز و تاسیسات برضد اسرائیلی نظامی عملیات هرگونه

 .(0892 اردیبهشت 25: ایرانی دیپلماسی)قرارگیرند اسرائیل اختیار در ترکیه های
 نتیجه گیری -7

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 

موقعیت خاص ژئواستراتژیکی و همچنین به منزله پل ارتباطی میان اروپا و آسیا، سیاستگذارانش  برخورداری از
را بر آن داشته تا از دو راهبرد، یکی معطوف به اروپا و جهان غرب و دیگری منطقه خاورمیانه و جهان اسالم 

کرات با زیرساختی برساخته از تفدر مناسبات بین المللی استفاده نمایند، که البته این دو راهبرد در نهایت 
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 

حال ترکیه می تواند از البی صهیونیست، به منزله عاملی برای تلطیف شدن  صهیونیستی را ادامه دهند. به هر
شرایط حضورش در اتحادیه اروپا استفاده کند. همچنین نسبت به تأمین و افزایش توان نظامی خود از اسرائیل 

یل می تواند ئاستفاده نماید. البته این رابطه می تواند دو سویه باشد، چرا که ترکیه با به رسمیت شناختن اسرا
به عنوان یک کشور مسلمان غیر عرب، رژیم صهیونیستی را از انزوای سیاسی در منطقه خارج نماید. البته این 
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تل آویو می باشد، اما تعامالت دو طرف به گونه ای پیش رفته است  -بخشی از دالیل ایجاد مناسبات آنکارا
کدیگر اعتماد نمایند. هرچند پس از به قدرت رسیدن که دو طرف بتوانند به عنوان دو شریک استراتژیک به ی

اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه، روابط ایشان با اسرائیل در مقاطعی با فراز و نشیب مواجه بود. از این رو 
تل آویو همچنان تهدیدی علیه جهان اسالم و منطقه می باشد، چه می  -می توان اذعان نمود که روابط آنکارا

الئیک با ایدئولوژی کمالیسم بر سر کار باشد و یا حکومت به ظاهر اسالم گرای عدالت و  خواهد حکومت
توسعه، و با توجه به اینکه رژیم اشغالگر قدس همواره به دنبال تضعیف جبهه ی مقاومت اسالمی و افزایش 

یر شرایط ه تغیعمق استراتژیک خود بوده است؛ فضای بازی سازی برای اسرائیل از طریق ترکیه می تواند ب
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به سود صهیونیسم و به تهدید جهان اسالم منجر شود. لذا به نظر می رسد توجه 

 تل آویو بر علیه منافع جهان اسالم باشد: -به موارد ذیل، نتیجه مناسبات نزدیک آنکارا
  .خروج از انزوای سیاسی و منطقه ای اسرائیل 

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

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

 .وابستگی نظامی ترکیه به اسرائیل می تواند منجر به ضعف جهان اسالم و کم شدن قدرت نفوذ آنان شود 

 آمریکایی و بر ضد منافع جهان اسالم.-مناسب شدن شرایط برای ایجاد هژمون صهیونیستی 

 نوان دیدی علیه امنیت ملی ایران به عافزایش عمق استراتژیک اسرائیل نسبت به ایران که می تواند به ته
 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
 تغییر دهد. ه قفقاز را به سود اسرائیلتوجه به وابستگی اقتصادی آنها به اسرائیل شرایط ژئوپلیتیک منطق

 .بهره برداری اسرائیل از امکانات ناتو از طریق ترکیه بدون پرداخت هزینه های حق عضویت در این سازمان 

 تل آویو به جهت جمع آوری اخبار و اطالعات از کشورهای مسلمان -ایجاد شبکه ی جاسوسی بین آنکارا
 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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 بحران در منطقه ژئوپلیتیکی غرب آسیا؛های مذهبی  زمینه ساز تعارض

 مطالعه موردی: پدیده بنیادگرایی اسالمی
 

 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی با گرایش مطالعات جنوب غرب آسیا 5حجت اله جهانی راد
 مجتبی درفشان عضو هیات علمی دانشکده فارابی

 علی اکبر قیاسی عضو هیات علمی دانشکده فارابی

 
 چکیده

های برگرفته از مسائل دینی و مذهبی به یکی از مباحث اصلی مورد بررسی در علوم انسانی امروزه مذهب و تعارض
و  ها برای دستیابی به امیالتبدیل شده و مولفه ارزشمند دین و مذهب با گرفتن جلوه سیاسی به دستاویز حکومت

های مختلف گیرندگان عرصهیاری از دولتمردان و تصمیمهایشان شده و در دنیای سیاست و قدرت نیز تمرکز بسخواسته
مختلف سیاسی و بین المللی  هایگیری بحرانقدرت را به خود جلب نموده است تا آنجا که یکی از عوامل اصلی شکل

بوده و در تحوالت حادث شده در مناطق مختلف جهان دارای نقشی کلیدی و تعیین کننده است. یکی از این مناطق 
منطقه ژئوپلیتیکی و  ،حایز اهمیت است ،که به دالیل مختلف که در ادامه پژوهش به آن پرداخته خواهد شدحساس 

حساس غرب آسیاست که تاثیرگذاری دین به طور اعم و بنیادگرایی دینی به طور اخص در آن به صورتی کامال آشکار 
لذا در این پژوهش  یمن و... است. ،سوریه ،اقهای اخیر در کشورهای عرنمایان شده و مصادیق بارز آن حوادث سال

من تبیین مفهوم ای ضتالش گردیده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و به استناد اطالعات مبتنی بر روش کتابخانه
های موثر در امنیت منطقه موصوف بررسی و با بنیادگرایی اسالمی و روند آن در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا مولفه

ها های مذهبی و در راس آنهای تنازع در این منطقه در نهایت پاسخی مستدل به این پرسش که تعارضی از ریشهآگاه
های حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟ پدیده بنیادگرایی اسالمی، چه تاثیری در بحران

 ارایه گردد.
 تعارض مذهبی، بحران،  ژئوپلیتیک، غرب آسیا،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -5

 امنیتی حتی مطالعات و المللبینروابط مطالعات عرصه نوین تحوالت از یکی دین، مفهوم در تحول

های تواند موجب انحرافاست که به سبب ایجاد تغییر در عقاید افراد جامعه یا یک مجموعه خاص انسانی می

                                                           
 1 . Email: johnny.hojat@yahoo.com    

mailto:johnny.hojat@yahoo.com
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گیری و فعالیت یک مجموعه بزرگ به دنبال آن موجب تغییر در روند کلی تصمیم مخرب ایدئولوژیکی و
 داشت. خواهدانسانی و یا یک پهنه گسترده جغرافیایی گردد که طبعا تبعات نامطلوبی دیگری نیز در پی

ه از مالعالی در ادامنطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه که به تاسی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا مد ظله
تواند مصداق عینی خوبی یکی از این مراکز جغرافیایی است که می، آن به منطقه غرب آسیا یاد خواهد شد

 برای موضوع یادشده )تحوالت نوین مخرب در دین( باشد. 
خاستگاه ادیان بزرگ الهی)اسالم مسیحیت و یهودیت( بوده همیشه  کهدر منطقه غرب آسیا به دلیل این

های جهانی و حاکمان های اتخاذ شده توسط قدرتری موثر و تاثیرگذار در همه تصمیمدین و مذهب عنص
های اخیر به واسطه پدیدار شدن زیر شاخه در دهههای واقع در این مناطق  بوده است که این مولفهسرزمین

های سال تری در تحوالت منطقه بازی نموده و حتی درجدیدی تحت عنوان بنیادگرایی دینی، نقش پررنگ
های متعددی یافته که بعضا تضادهای عمیقی نیز با اخیر پدیده مذکور )بنیادگرایی دینی و مذهبی( زیرشاخه

کدیگر( ها با یهای حاکم در منطقه )و حتی تضاد آنهای بنیادگرا با دولتو این تعارض گروه یکدیگر پیدا کرده
 ه گردیده است.موجب بر هم زدن معادالت سیاسی و نظم حاکم در منطق

و  القاعده، های بنیادگرای ضد نظم کنونی در خاورمیانه همچون داعشبه طور مثال، تروریسم و گروه
حوزه ژئوپلیتیکی ها در انباشت منازعات و بحران های جدید در دین و مذهب وبدعت که خود محصول طالبان

کردها و شیعیان که به لحاظ فرهنگی، سنی، اعراب  همچونهای قومی و مذهبی متنوعی از گروه )که غرب آسیا
نان تکثیر اند، چبوده، تشکیل شده( ای دارنددیرینه یوجوه مشترک یکدیگر قرابت وقومی، مذهبی و تاریخی با 

اند که اوال در جغرافیای متنوعی در حال نبرد برای ایجاد خالفت خودخوانده به اصطالح اسالمی پیدا کرده
ها دوما، این گروه و انداقدام به مرز زدایی در کشورهایی چون عراق و سوریه کرده خود هستند به طوری که
 هبه طوری کهستند.  منطقه یادشدهاند که در حال انتقال منازعه به خارج از مرزهای چنان گسترش پیدا کرده

که  ایمشاهد بوده پاو دیگر نقاط ارو فرانسه در ای منازعه را در حوادث تروریستی اخیرمنطقهاین گسترش فرا
 هایگیری حوادث و هدایت فعالیتاین رویدادها بیانگر نقش غیر قابل انکار مولفه دین و مذهب در شکل

های مذهبی و در راس موثر بودن نقش تعارض بعدی است و به همین علت این مقاله درصدد اثبات فرضیه
های حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و بحرانها پدیده بنیادگرایی اسالمی، در ناامنی و تحوالت و آن

 حساس غرب آسیا است.
 روش تحقیق -4

بی و های مذهتعارض» گیرد:این پژوهش در راستای ارزیابی فرضیه زیر صورت میفرضیه تحقیق:  5-4
اخیر در های های حادث شده و ناامنیها پدیده بنیادگرایی اسالمی، یکی از عوامل اصلی بحراندر راس آن

 منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا است.
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ها پدیده بنیادگرایی اسالمی، چه تاثیری در های مذهبی و در راس آنتعارض سواالت تحقیق: 4-4
 های حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟بحران
ث از وضعیت خاص ایجاد شده ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق منبع ضرورت انجام تحقیق: 9-4

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 

ای بیش از پیش جایگاه ایران در منطقه و تامین حداکثری تصمیم سازی مطلوب و شایسته در راستای ارتق
 منافع ملی ایران در این رویدادهاست. 

در این پژوهش تالش گردیده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و به استناد روش تحقیق:  2-4
ه بحران ان عرصای و تا حدودی میدانی)مصاحبه با صاحب نظران و اندیشمنداطالعات مبتنی بر روش کتابخانه

های امنیتی و سیاسی( ضمن تبیین مفهوم بنیادگرایی اسالمی و روند آن در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا 
 های تنازع در این منطقه احصا گردد.های موثر در امنیت منطقه موصوف بررسی و با آگاهی از ریشهمولفه

 بیان مساله -9

ه ک ریه، بحرین، ایران و تحوالت موسوم به بیداری اسالمیتحوالت لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، سو
آسیای و در واقع  رونداز رویدادهای مهم یک دهه اخیر به شمار می همگی در منطقه غرب آسیا حادث گردیده

اطی نقجمله معدود منابع طبیعی و انسانی از  همچون، های مثبتیشاخص جنوب غربی با وجود برخورداری از
ور مانده د گرایی شایستهتوسعه مطلوب و منطقهز تجربه ا، م برخورداری از این پتانسیل باالبه رغاست که ا

 (.0892)اکبری: است
تظارات نتوانسته است انهایی نیز چنین سازمانمانند اکو در آن شکل گرفته، اما سازمانی اگر چه ساختارهایی 

منطقه آسیای جنوب غربی با وجود برخورداری از  و به همین علت ای عملی کندطراحان را در توسعه منطقه
ی نتوانسته است شاهد تجربیاتنه تنها از منابع انرژی قابل توجه  مندیو بهره منابع انرژی نفت و گاز، معادن

لکه ب مانند نفتا در آمریکای شمالی، مرکوسور در آمریکای جنوبی، آسه آن در آسیای جنوب شرقی و ... باشد،
 ایم.گر بودههای اخیر نظارههای فراوانی مواجه بوده که اوج آن را در سالمنی و چالشهمواره با ناا

به نظر می رسد یکی از مهمترین متغیرها در عدم شکل گیری چنین ساختارهای نهادی به فرهنگ سیاسی 
ای فرقه بی وهای مذهگردد. فرهنگ سیاسی مردم این منطقه ارتباط تنگاتنگی با ارزشکشورهای منطقه باز می

 . 0های پیشینی و پسینی به طور توامان هستنددارد. مردم این منطقه دارای ارزش
های توجه به اوضاع داخلی کشورهای نامتجانس مذهبی در آسیای جنوب غربی نشان دهنده نقش وفاداری

جنوب غربی در های امنیتی در آسیای های سیاسی و امنیتی است. عمده بحرانای در پروسهمذهبی و فرقه

                                                           
 هایی است که شامل ملت گرایی و جدایی دین از سیاست است. منظور از ارزش های پیشینی تعهد و وفاداری به مذهب، فرقه، قوم و ... می باشد و منظور از ارزش های پسینی ارزش - 0
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کشورهایی رخ داده است که از تنوع مذهبی بیشتری برخوردارند. جنگ جهانی دوم به مثابه یک نقطه عطف 
ای که در آن گرایش به پروسه .استعمار زدایی پس از آن بوجود آمد در این زمینه مطرح است زیرا پروسه

ی ای از اندونزاستعمار به آن گروید، در گسترهتوان برای رهایی از یوغ ای ارزشی که میمذهب به عنوان حلقه
ها رقابت دهد می نشان که دارد وجود زیادی های نمونه تا الجزایر و مغرب، پس از این جنگ ظاهر شده است.

 که این روند در حال قوت گرفتن روز افزون است. تحت تأثیر مذهب قرار دارد در منطقه غرب آسیا
(www.farsnews.com) 

های توجه به آنچه که مطرح شد پژوهش پیش رو به منظور پاسخگویی به این سوال که تعارضلذا با 
های حادث شده اخیر در ها پدیده بنیادگرایی اسالمی، چه تاثیری در تحوالت و بحرانمذهبی و در راس آن

 منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا دارد؟ به رشته تحریر درآمده است.
 های آنایدئولوژیکی در غرب آسیا  و ویژگیتنوع دینی و  -2

تی زادگاه سن اخص به صورت سواحل شرقی مدیترانه به طورژئوپلیتیکی غرب آسیا به طور اعم و منطقه 
شود باشد. نکته مهمی که در میان کلیه ادیان ابراهیمی دیده میو خاستگاه ادیان الهی و خاصه ادیان ابراهیمی می

یان پیروان هر کدام از این ادیان می باشد. به گونه ای که یهودیان به دو دسته کلی های موجود در مانشقاق
 (.46: 0892 ،شوند)پایروندیمی تقسیمسفرادی و اشکنازی و نیز دسته سومی به نام یهودیان ارتدکس 

و  رتدکسا میالدی عمالً به دو شقه 820مسیحیان پس از تشکیل شورای اولیه عمومی کلیسا در سال 
ها به آن م0020 الس نیز در  پروتستانیزمسومی با عنوان شورش لوتر و کالون آیین  که با تقسیم شدند اتولیکک

 مزید گردید.
های انشقاق بر سر جانشینی ه.ق. نخستین جرقه 28در دین اسالم نیز پس از رحلت پیغمبر )ص( در سال 

پیامبر اسالم به خاک سپرده نشد مسلمانان به دو حالیکه هنوز  آن حضرت بین مهاجرین و انصار آغاز شد و در
دسته شیعه و سنی تقسیم شدند. اهل سنت پس از وفات پیامبر )ص( قائل به خالفت شدند و شیعیان با طرد 

 به دلیل کهتا به امروز همچنان ادامه داشته  و روند این تعارض مفهوم خالفت، مفهوم امامت را پی افکندند.
 اندغلبه گفتمان سنی در جهان اسالم، شیعیان همواره جناح تحت فشار این میدان بوده دست برتر اهل تسنن و

 (.45)همان:
قابت همواره در فضای ر مهم یکی از مناطق ژئوپلیتیکیبه عنوان  موارد یاد شده سبب گردید که غرب آسیا

های بزرگ در حوزه مداخله قدرت گیرد کههای پایان ناپذیر قرار ای و چالشسیاسی، منازعات منطقه
قه خاورمیانه منطزیرا  باشدترین دالیل بحران در این حوزه جغرافیایی میژئوپلیتیکی خاورمیانه یکی از اصلی

محل تالقی و به هم رسیدن آسیا، اروپا و افریقا و به عبارت  ودر مرکز ثقل سیاسی و اقتصادی جهان واقع شده 
 (.06: 0890 ،)حسینییم استاقتصادی بر قد -دیگر نقطه کانونی سیاسی
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درصد ذخایر تجدید ناپذیر هیدروکربور جهان، در کنار برخورداری از بازار بزرگ  65برخورداری بیش از 
میلیون نفری، با جمعیتی ترقی خواه و نوگرا که در عین حال با هردو  855و به شدت ثروتمند و جاه طلب 

باشد، از اهم خصایص این منطقه و مردم آن مینوع قرائت شیعه و سنی به شدت مذهبی و دین گرا 
شند که بامی عثمانی و ایران قدرتمند امپراتوری دو تجزیه وارثان کلی طور به منطقه این کشورهای باشد.می

نقش استعمار روس و انگلیس در خلق کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و تحمیل کشور اسرائیل در قلب 
رشته جنگ گسترده بین این  3از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون  ناپذیر است.جهان عرب و اسالم انکار 

بیشترین میزان  2504سال دولت و کشورهای عربی صورت گرفته است. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تا 
ن ایهای شورای امنیت این سازمان برای منطقه خاورمیانه و حوادث جاری در آن صادر گشته است که قطعنامه

 (.008: 0830 ،)علمداریموضوع خود گواهی دهنده آن است که سطح تنش در این منطقه تا چه اندازه باالست
 سیر بنیادگرایی در غرب آسیا طی نیم قرن اخیر -2

م، اشغال نظامی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی موجب 0935، در دهه همانگونه که اشاره گردید
که بعدها آن را از عوامل اصلی بنیادگرایی اسالمی جدید  استثنایی در جهان اسالم رخ دهدشد تا رویدادی 

 ترین دشمن اسالم یعنی کمونیسم، چرا که برای نخستین بار یک سرزمین اسالمی از سوی بزرگبرشمردند
به بعد و  0935های جهادی افغانستان از دهه گیری مقاومت نظامی و گروهشکل و شده بود جهانی، اشغال

های اسالم گرای رادیکال جهان عرب را به خود جذب انتشار اخبار مربوط به این مقاومت، توجه رهبران گروه
 "فؤاد و ابوبکر" "صدقی عاطف" و الجهاد گروه عضو "الظواهری ایمن" به توانمی افراد این جمله از  کرد.

ار ترین اعراب افغان به شمین افراد در زمره برجستهجسته جامعه االسالمیه نام برد. ابر اعضاء "قاسم طلعت"
های مهمی را بر عهده گرفتند. آن چه باعث تقویت حضور مدند که بعدها در سازمان القاعده نقشآمی

شد، حمایت مالی گسترده عربستان سعودی و سرمایه دارای این کشور های اسالم گرا در افغانستان میرادیکال
 اسالمی هایجریان طرفدار  که سعودی برجسته دار سرمایه "الدن بن اسامه"این میان نقش ها بود. در از آن
 استفاده اب آمریکا که دهدمی نشان آمده دست به اسناد که کرد اشاره نیز نکته این به باید البته. دارد اهمیت بود،

سازمان القاعده داشتند. این امر از این جهت مهم می نماید که  گیری شکل در ای عمده نقش سیا سازمان از
واشنگتن برای مقابله با شوروی در زمان جنگ سرد نیاز به گروهی داشت که از لحاظ ایدئولوژیک نیز با 

 (.30: 0892 ،)مقدمکمونیسم مخالفت داشته باشد
د داشته است، اما فقط زمانی امکان تجسم ها از دیر باز در منطقه وجوافکار طالبانی و خاستگاه اجتماعی آن

آن در قالب جریانی پرهیاهوی سیاسی و اجتماعی فراهم شد که دستان نیرومند سیاست وارد معرکه شد و با 
ای حاصل شد، این روند با شتابی سرسام آور به ای و فرامنطقههای منطقههایی که میان برخی سیاستتوافق

های بسیار دور بود. طالبانیسم از سطح ای نشست که متعلق به سدهجموعهجلو تاخت و جهان به تماشای م
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حکومتداری  ایای روستایی و منشی بدوی خود را به ساختاری سیاسی و به شیوهمانده و سلیقهیک تفکر عقب
 (.46: 0890 ،)حسینیو به الگوی تعامل با جهان معاصر تبدیل کرد

 ب آسیاروند امنیتی شدن دین و مذهب در غر -6
 در که است بوده نگونهیا اغلب ،)به ویژه در منطقه غرب آسیا( ریاخ دهه دو در نید شدنی تیامن روند

 ،سپس و ردیپذیم صورت تیحاکم هیعل نید نام به یمذهب هایگروه سوی از دییتهد سکوالر، کشورهای
 .ستا زده گره هم به را یالمللنیب تیامن و نید ه،یرو نیا. دهدیم نمود و معنا ترور گفتمان در را آن ت،یحاکم

 امر ،ینید جامعه به هتاک نام به ایشونده دیتهد و ستیترور دارنید نام به ایدکنندهیتهد وجود البته،
 در اصلی و متفاوت شیوه سه در توانددین می اینجاست که. است ساخته ترپررنگ را نید شدن یتیامن

 به توانندمی مذهبی و دینی هایگروه (.030: 0895کند)ابراهیمی،  ایجاد مشغولی دل الملل،بین سیاست

 باشد. )مانند ترکیه( سکوالر مزبور کشور اگر خصوص آیند، به حساب به دولت بقای برای تهدیدی عنوان

 فنآوری، مدرن )کشورها، روندهای یا دینی غیر کنشگران برای تهدیدی دینی، اعتقاد رسدمی نظر به  -

 شود.می غیره( قلمداد و مدرنیسم صنعتی شدن،
 . ماننددیآ حساببه  نیز خود کیش هم کنشگر یا گفتمان برای تهدیدی اعتقاد، و ایمان است ممکن  -

 .(Juergesmeyer ,1993: 353)اسالمی و مسیحی بنیادگرایان

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

 دیگر، عبارت به .شودمی محسوب اجتماعی جریانی نوشتار، و گفتار کالم، نوع هر گفت باید نیز گفتمان

است)مک  اجتماعی جریانی یا مقوله پدیده، است لذا گفتمان، اجتماعی ساختار و ماهیت سرشت، دارای
 (.42: 0835دانل، 

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

کشد. می تصویر به اسالم)ص( را پیامبر توسط اسالمی جامعه تشکیل و تاریخی بار گفتمان، این یا یافته
 ظاهر نامد،بابی سعید کمالیسم می که چیزی آن یا سکوالریسم رقیب عنوان به اسالمگرایی اینکه دلیل

 را ثبات نقطه تنها مسلمین که میشود نظم بی آنقدر اسالمی جوامع اجتماعی سامانه که است این شود،می

 دهند نظم هایگفتمان تنها صورت به اند،گرفته شکل حول اسالم که هاییگفتمان یابند. بنابراین،می اسالم

 به گفتمان هر یابد پذیرشمی بیشتری ایدامنه کند،می مطرح الکالو که هاییبا ویژگی تصویر درآمدند. این

 (Bobby S, 1994:264-86).دارد بستگی آن اعتبارقابلیت
 عناصر موثر در امنیت غرب آسیا -7

عنصر مذهب و  ها که یکی از آن انددرگیر شدهغرب آسیا دو عنصر تأثیرگذار در چالش قدرت در منطقه 
کنند و قدر مسلم آن است که این هر دو عنصر به موازات هم حرکت میاست.  قومیتدیگر عنصر  عنصر
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منطقه تر که بر ابعاد پیچیدگی مشکل حال واقعیت مهمدهند. در عینها را جهت میها و حرکتیدرگیر
تر ینانهببرای درک واقع لذا افزوده است، روشن نبودن مرزها بین عناصر تأثیرگذار است موصوف )غرب آسیا(

این موضوع نیاز هست که چالش جاری قدرت در هر دو شکل مذهبی و قومی آن را با دقت بیشتری مورد 
 (.24: 0894 ،)برناردتوجه و ارزیابی قرار داد

هنده دلحاظ مذهبی از یکدستی الزم و ثبات به سیابحران خیز غرب آمنطقه  :چالش مذهبی قدرتالف( 
ساز خود را از دست داده است و به نحو در شرایط موجود عامل مذهب خاصیت ثبات وبرخوردار نیست 
اگر این واقعیت را در قالب دو مذهب  دهی تحوالت متأثر از چالش قدرت دخالت کرده است.مؤثری در جهت

گیرند و توجه قرار دهیم سوریه، عراق و یمن در محور تحوالت قرار می اسالمی شیعه و سنی مورد درون
وانند افکنانه بتهایی که فراتر از نگاه تفرقهای متحول شده است که سازماندهی مجدد حکومتگونهشرایط به

حرکت نمایند و به ساختار قدرت و بازسازی آن در شکلی اقدام نمایند که وحدت ملی و ارضی کشورهای 
بار بین دولت اسالمی یا داعش و النصره های خشونتدرگیری غایت دشوار خواهد بود.گیر حفظ شود بهدر

گذارد. در کنار این واقعیت اگر عامل شده را به نمایش می تنها بخشی از مشکل چالش قدرت ایدئولوژیک
 (.46)همان: تر خواهد شددخالت خارجی را قرار دهیم ابعاد پیچیده مشکل، روشن

غرب جدا از چالش مذهبی قدرت، نوع دومی از چالش حول محور قومیت در  :چالش قومی قدرتب( 
امروز در جریان است. دو عنصر قومی عرب و کرد در عراق و سوریه درست همانند عنصر مذهب آسیا 

حل و گزینه فدرالی قدرت به هر دلیلی با شکست واقع امر آن است که اگر راه لیکن اندرویاروی هم قرار گرفته
صورت گزینه ها از عواقب آن، ممکن است بهرغم نگرانیرو شود، تجزیه قومی و مذهبی خاورمیانه بهروبه

درت سازی قاند که بازرو شدهتری مطرح شود. عراق، سوریه و یمن در درجه اول با این واقعیت روبهقابل قبول
 (.35)همان: پذیر نیستدر قالب تمرکز گذشته چه در شکل مذهبی و چه در شکل قومی آن امکان

 های تنازع در غرب آسیاریشه -8
ترین یدهترین، پیچاز بغرنج (خاورمیانهژئوپلیتیکی غرب آسیا )سو، منطقه از پایان جنگ جهانی دوم بدین

عات، ها، منازیابی جنگهای متفاوتی در مورد ریشهدیدگاهو به همین علت ترین مناطق در جهان بوده و بحرانی
 (. 04: 0832 ،)نجفیژئوپلیتیکی بروز کرده، مطرح شده است مهمهایی که در این منطقه ها و تنشبحران
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، دوستی یک غرب آسیایک معما است و در  غرب آسیاکند که امنیت در فرمول اول وی تصریح میدر 
من در این منطقه، هر حرکتی متض لذابا بازیگر دیگر، حتماً متضمن خصومت با بازیگر دیگر است بازیگر 

گونه نیست. در سطحی دیگر، نزدیکی یک بازیگر که در اتحادیه اروپا اینحالی در بازتابی ضد امنیتی است
ورهای براین، تصمیم کششود. بناای موجب حساسیت در سایر بازیگران میای به یک بازیگر فرامنطقهمنطقه

ری شود و نتیجه این است که هر بازیگمنطقه به ارتقای امنیت خود، سبب تولید ناامنی برای کشور دیگر می
طور اساسی انتظار همراهی بازیگران رقیب را نداشته های تصمیم و رفتار خود را محاسبه کند و بهباید بازتاب

 (.069: 0830 ،)علمداریباشد
شاهد هفت جنگ مهیب و )غرب آسیا( طی شصت سال اخیر، خاورمیانه با اشاره به اینکه  فرمول دوم
ها و استعداد شگرف وقوع ناامنی و منازعه در این درپی جنگمذهبی متعددی بوده، وقوع پی -منازعات قومی

همین ه که ان داشتتلقی نموده و عنوهمدیگر نسبت به ای بازیگران منطقهرا علت ایجاد تصورات امنیتی منطقه، 
تر، منازعات را دامنه دارتر، همگرایی سیاسی و اقتصادی را امنیتی دیدن، مدارهای منازعه و تنش را پررنگ

انه اقتصادی در جوامع خاورمی -تر و دورنمای اصالحات سیاسیتر، تبادالت فرهنگی را بی خاصیتغیرمحتمل
 .مانندهای آتی و سیاسی، اجتماعی دیدن موضوع بازمیبه افق و طبعاً از اندیشیدن را شدیدا تاریک نگه می دارد

ای طقهنماید که هر منبر طبق فرمول سوم، بوزان، جهان را به هفت منطقه جداگانه تقسیم کرده و تصریح می
رو، نتعمیم نیست. ازایبین مناطق، از یکی به دیگری قابل فرمول امنیتی ویژه خود را دارد و شیوه حل منازعه

مانند منطقه آمریکا، اروپا، آسیای شرقی، آفریقا، آمریکای جنوبی و ... فرمول ویژه امنیتی  )غرب آسیا( اورمیانهخ
المللی، با سرعت و به سهولت، های قومی، ملی، دینی، مذهبی و بینمقوالتی چون تداخل جریانو  دارد

 (.054)همان: های خونین ساخته استگر نزاعخاورمیانه را نظاره
 با  عالوه بر سه فرمول مورد نظر بوزان، سه فرمول مجزای دیگر برای درک منازعات در خاورمیانه که مرتبط

های چندجانبه فرمول چهارم، همکاری به استناد دارد. وجود( فرمول شش مجموعا)است  نیز بوزان فرمول سه
مقابله و مهار یک دشمن مشترک در خاورمیانه از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون چیزی جز همکاری برای 

نبوده است. همکاری ها در خارومیانه بیش از آنکه در راستای اتخاذ سازوکارهای الزم جهت همگرایی اقتصادی 
 بناک(.)خبرگزاری تاو سیاسی منطقه ای باشد، برای منازعه، بازدارندگی، توازن قدرت و مهار متقابل بوده است
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های خاورمیانه در گذشته و حال صحنه دائمی یک مبارزه بین قدرتکه ان اینها با بیگام پنجم این فرمول 
انند با توجه به مسائلی م (اینقش عوامل داخلی و منطقه)در کنار  را هاقدرتاین آفرینی المللی بوده، نقشبین

می  و سته استداناهمیت اساسی  حایزاهمیت نفت و انرژی، نفوذ استراتژیک و بازارهای اقتصادی خاورمیانه 
اند: نخست، دولت و آفرینی داشتههای خاورمیانه نقشها به دو صورت در منازعات و بحراناین قدرت افزاید

ز گردد و ریشه بسیاری اکشورسازی و ترسیم مرزهای سرزمینی کشورهای منطقه که به دوران استعمار برمی
گر و حمایت از یکی از طرفین های خاورمیانه بوده است و دوم، دخالت در مسائل منطقه، رقابت با یکدیبحران

 ها. در منازعات و بحران
ای و بین المللی به ندرت به صورت ها و منازعات خاورمیانه بنابه دالیل مختلف داخلی، منطقهبحران

ل و ها برای حاند. بدین معنی که با وقوع یک بحران و منازعه، بیشتر از آنکه تالشای حل و فصل شدهریشه
ها بوده است. همین مسئله باعث شده اختالف بوده باشد، برای کاهش اختالفات و یا مدیریت آنفصل دائمی 

های خاورمیانه الینحل باقی بمانند و انباشته شوند به طوری که با یک جرقه کوچک امکان بسیاری از بحران
 )خبرگزاری تابناک(.تری وجود داردها به شکل مخربفوران دوباره آن
ید گفت این شش فرمول درک منازعه در خاورمیانه اگرچه ممکن است جامع و تبیین کننده در نهایت با

توانند درک مناسبی از منازعات و ها و منازعات خاورمیانه نباشند اما مسلما میتمامی جوانب چرایی بحران
داعش و القاعده های کنونی عراق و سوریه و بحران تروریسم ضد نظم های خاورمیانه به ویژه بحرانبحران

 د.ارائه دهن
 ساز سایکس پیکوی جدید غربتنازعات مذهبی غرب آسیا زمینه -3

به شکلی جدید منتشر شده بود اما حاال  غرب آسیاهای مختلفی درباره طرح آمریکا برای تقسیم گزارش
کار وزارت امور خارجه این کشور در یادداشتی درباره لزوم نقشه آمریکا برای یک یک مقام سابق اما کهنه

 ،)مقدمتبه شکل قومی و مذهبی حرف زده اس منطقه جغرافیایی یادشده توافق سایکس پیکو جدید و تقسیم
0892 :028.) 

ل سابقه فعالیت در وزارت امور خارجه آمریکا را دارد در تحلیل خود که رویترز سا24پیتر ون بورن که 
وافقتنامه م آن را منتشر کرده نوشته است: زمان اکنون برای یک موافقتنامه سایکس پیکو جدید فرارسیده است.

ی اول برای در خالل جنگ جهان 0906ماه میسایکس پیکو توافقی سری میان بریتانیا و فرانسه بود که در 
تسلط امپراتوری شکست خورده عثمانی به مرزهای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد و براساس آن اراضی تحت

 .بندی شدامروز تقسیم

. اکنون اما این دنبال داشتاین توافقنامه تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا را به
آمریکا در یادداشت خود اعالم کرده که آمریکا باید اراده آن را داشته باشد که مقام سابق وزارت امور خارجه 

ند. ها، شیعیان و کردها تقسیم کپیکو جدید اراضی را براساس تقسیمات مذهبی و قومی میان سنیدر سایکس
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وریستی گروه تر کار وزارت امور خارجه آمریکا برای مذاکره باهکهن مقامسئله عجیب در این تحلیل پیشنهاد این
 (.040)همان: داعش است

توان خونریزی در منطقه را تمام کرد. او مدعی شده که تنها با وارد کردن داعش به مذاکرات است که می
اند و اوباما های بدون نتیجه شدهجمهور آمریکا در خاورمیانه وارد جنگرئیس 4وی همچنین با اشاره به اینکه 

باشد اعالم کرده که باید توافقی فراگیر صورت بگیرد که با استقرار نیروهای نظامی  تواند پنجمین نفر آنهامی
عنوان صلحبان اجرایی شود. پیتر ون بورن با اشاره به تجربه انگلیس در برخورد با ارتش  در منطقه به

 .وگو با دشمن را برای رسیدن به نتیجه مطرح کرده استجمهوریخواه ایرلند لزوم گفت

های منطقه ادعا کرده که تنها راه برای پایان دادن به وضعیت فعلی که ریشه بورن با اشاره به بحران پیتر ون
آمریکا به عراق است، انجام مذاکره برای رسیدن به مرزبندی جدیدی است که باید با  2558ل آن در حمله سا

رب غتواند باعث رسیدن جدید می موافقت آمریکا، روسیه و ایران انجام شود. به ادعای او این تقسیم بندی
 .به ثبات شود و از یک جنگ گسترده در منطقه جلوگیری کند آسیا

ین جو زنند. پیش از ابندی جدید در خاورمیانه حرف میها از تقسیمبرای نخستین بار نیست که آمریکایی
ها ین کشور میان شیعیان، سنیجمهور آمریکا هم در نیویورک تایمز درباره عراق از تقسیم ابایدن، معاون رئیس

صورت شکست  و کردها حرف زده بود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هم چندی پیش اعالم کرد که در
ای زیه اما نقشهشود. تجبرای این کشور فکر کرد که شامل تجزیه آن می بهتربس سوریه باید به طرح توافق آتش

 .(www.hamshahrionline.ir) انداره خطر آن هشدار دادهاست که بارها بسیاری از کارشناسان درب
 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری -51

شود که همواره در فضای رقابت سیاسی، ترین مناطق ژئوپلیتیکی محسوب مییکی از اصلی غرب آسیا
های بندیو اهمیت این منطقه تا آنجاست که در تقسیم قرار داشته های پایان ناپذیرای و چالشمنازعات منطقه

)در  زرگهای بمداخله قدرتلیکن ، ژئوپلیتیکی به عنوان یک منطقه مستقل تعریف و تعیین گردیده است
در این هاست که زمینه ایجاد بحران و گسترش آن را مدت موصوفدر حوزه  های مختلف(ها و روشقالب

ترین فراهم نموده است که البته ابزارهای این مداخله تشنج آفرین متفاوت بوده و یکی از اصلی حوزه جغرافیایی
 های اخیر بهره جستن از ابزار دین و مذهب است.این ابزارها در سال

سالح آشوب و ناامنی در غرب آسیا در لوا و ، تر در سه دهه اخیردر یک قرن اخیر و به طور پر رنگ
های وار گروهگیری سلسلهینی و مذهبی و بنبادگرایی اسالمی پدیدار گردیده و شکلپوشش انحرافات د

در تغییر معادله قدرت در منطقه تبدیل گردیده  به عاملی موثر داعش و ....(، القاعده، بنیادگرای مذهبی )طالبان
د ی از تقابل قدرت وارترکیه و عربستان( را به نوع جدید ، و بازیگران اصلی منطقه )شامال کشورهای ایران

 نموده است.

http://www.hamshahrionline.ir/
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درصد کشور  95های بنیادگرای اسالمی در منطقه و قدرت یافتن آنها از طریق اشغال گیری گروهشکل
افغانستان در زمان طالبان و اشغال بیش از نیمی از جغرافیای سرزمینی کشورهای عراق و سوریه توسط 

ص زمانی( همزمان با تامین منافع و منتفع کردن برخی های خابنیادگرایان داعشی و النصره )در محدوده
ان در توبه صورت توامان منافع کشورهایی دیگر را به چالش کشاند که کشور ایران را می، کشورهای منطقه

تلقی نمود که با توجه به جایگاه موثر ، ها به چالش کشیده شدهراس گروه دوم از این کشورها که منافع ملی آن
منافع خود پرداخته و این وضعیت روز به روز وارد مرحله این کشور نیز به تقویت  ،ادالت منطقهایران در مع

 شود.جدیدتری می
بنیادگرایی اسالمی در واقع زمینه تعارض عینی و بحران مذهبی در منطقه غرب آسیا به عنوان مهد و 

نزول قرآن بر رسول مکرم اسالم تاکنون  خاستگاه تمدن اسالمی را فراهم آورد. دین اسالم که از زمان ظهور و
دهه با یک انشقاق کلی )تشیع و تسنن( مواجه شده بود )که البته هر یک از این مذاهب نیز در  04و در طی 

با یک چالش بزرگ  ،با ظهور تفکرات بنیادگرایانه اسالمی ،هایی متعدد همراه بودند(درون خود با انشعاب
های نوظهور ایدئولوژیک اسالمی با تفکرات افراطی که هیچ سنخیتی با شاخهکه این مواجه گردید به طوری

ساختگی قصد  ،در واقع به تحریف اسالم واقعی پرداخته و با ارایه نسخه ،های دینی مسلمین نداردآموزه
 تخریب این دین مبین را دارد.

عیان بر خالف شی ،بنیادگرای اسالمی یادشدهها با عنوان های تکفیری که در این پژوهش از آنباورهای گروه
به  ،و اهل تسنن که با تمسک به باورها و اصول اسالمی برای اعتقادات طرف مقابل احترام خاصی قائل هستند

این موضوع مقید نبوده و با در پیش گرفتن شیوه های غیر انسانی و ضد بشری سعی در از میان برداشتن 
کفیری داشته و همین موضوع و به تبع آن حمایت برخی کشورها از جمله عربستان های تتفکرات مغایر با آموزه

و قطر فتنه افروز و مخالفت گروه دیگری از کشورها همچون ایران )به عنوان ستون  ،ترکیه سکوالر ،وهابی
تن  گرفباال ،های منطقهموجب رو در رو شدن نیابتی قدرت ،از این افراطیون  ،اصلی محور مقاومت در منطقه(

 تشنج و در نتیجه آن کاهش امنیت و رشد ناامنی در منطقه غرب آسیا گردیده است.
س نتیجه پژوهش حاضر تایید کننده فرضیه تحقیق و تاثیر محسو ،بنابراین با توجه به آنچه که عنوان گردید

صلی ناامنی و  بروز ها پدیده بنیادگرایی اسالمی، به عنوان یکی از عوامل اهای مذهبی و در راس آنتعارض
 های ژئوپلیتیکی حادث شده اخیر در منطقه ژئوپلیتیکی و حساس غرب آسیا است.بحران

 پیشنهاد -54
لح رییس مرکز بین المللی مطالعات صگیری حاصل شده و با بهره گرفتن از نظرات لذا با توجه به نتیجه

هیچگاه  ،واقعی و غیر افراطیالف شیعه و سنی اختتوان چنین پیشنهاد نمود که: )ادکتر سید سلمان صفوی( می
حور همگرایی تواند محب و معرفت اهل بیت می نبوده وتر از اختالفات کاتولیک با پروتستان و ارتودکس عمیق

صوف در جریان ت ،که البته در این میان شود و جلوگیری از بروز بحران های ژئوپلیتیکیمسلمانان جهان اسالم
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زیرا  شود (آل سعود وهابی مسلک به غیر از پیروان)تواند کاتالیزور همگرایی جهان اسالم مینیز جهان اسالم 
فریقا نظیر مولویه، شاذلیه، قادریه آو شمال  سوریه ،ترکیه های تصوف در جهان اسالم در مصر،همه طریقت

بسیاری از امامان مساجد مصر اهل تصوف و سلوک هستند لذا توصیه  ودانند حضرت علی)ع( را رهبر خود می
 جهت تقریب مسلمانان شود.  شود بجای گفتگو با فقهای سنی با متصوفه جهان اسالم گفتگومی

های روش از مدترتکیه به میراث معنوی و هنری جهان اسالم و دردهای مشترک جهان اسالم کارآیعنی 
واقعیت این است که مذاهب اسالمی هیچ کدام از چرا که کالمی و فقهی است.  کهای خشبحث خشن و یا

گرایی و پراگماتیستی برای همگرایی مسلمانان  دارند ما باید از روش کارکردهای خود دست برنمیدیدگاه
های گذشته شکست خورده است و باید نوآوری، بجای تقریب مذاهب اسالمی استفاده کنیم. به هر حال روش

از  . تغییر بینشنمایندابتکار و خالقیت برای یافتن راهکارهای جدید همگرایی بین مسلمانان جهان بروز 
ترک بر اساس معیارهای ملموس علمی هنری و اقتصادی یکی از روشهای سازنده دعواهای تاریخی به منافع مش
 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
 تهران دانشگاه سیاسی علوم رشته دکتری مقطع ، دانشجوی5مصدق گنج خانلو
 انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمیدانشجوی دکتری مطالعات جالل ثناقربانی، 

 
 چکیده

از جمله اهداف اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا، تداوم و امنیت جریان  انتقال انرژی و حفظ ثبات 
در جهت « خاورمیانه جدید»و « خاورمیانه بزرگ»هایی همچون هژمونیک در برابر رقبا بوده است که طرح

مردمی در برخی  هایها و شروع انقالباهداف مطرح شد. به دنبال عدم موفقیت این طرحدستیابی به همین 
 گیری پدیدههای مردمی را درکام خود فرو برد. پس از شکلای، خیزشکشورهای عربی، منازعات فرقه

نمود.  حتروریستی داعش، آمریکا ائتالف جهانی ضدداعش را ایجاد و به معماری جدید امنیتی در منطقه تصری
پژوهش حاضر در پاسخ به سوال در رابطه با چیستی نقشه معماری جدید امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا، 

حول مبارزه با تروریسم و قرار دادن محور مقاومت در جایگاه تروریسم « المللیرژیم امنیتی بین»فرضیه ایجاد 
های مقابله مستقیم با محور مقاومت، اهداف ینهای ضمن کاستن از هزرا مطرح ساخته است. این رژیم منطقه

 های ناتمام هژمونیک را در منطقه دنبال خواهد نمود.طرح
 المللیهای بینغرب آسیا، خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، ائتالف ضدداعش، رژیمواژگان کلیدی:  
 

 .مقدمه5
داری در مقابل قطب کمونیستی هایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در منزلت قطب سرمای

اگون های گونسازی طرحشوروی قرار گرفت و پس از فروپاشی شوروی سابق، به عنوان هژمون سعی در پیاده
در جهت تثبیت هژمونی خود در جهان نمود. در این میان، کشورهای صادرکننده نفت در منطقه غرب آسیا، به 

های انرژی اند. تسلط بر شریانبزار برای تثبیت این هژمونی بودهمثابه نبض انرژی جهان، بهترین موقعیت و ا
 جهان ابزاری کارآمد برای کنترل اقتصاد جهانی و رقبای احتمالی آمریکا است. 

ادی حضور اقتص دو نوع تهدید دائمی درونی و بیرونی برای منافع آمریکا در غرب آسیا وجود داشته است.
ها و مداخله نظامی سایر کشورها برای تغییر ساختار سیاسی کشورهای منطقه از بیرون و احتمال وقوع ناآرامی

                                                           
1. Email: ganjkhanlou.m@ut.ac.ir 
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های اصلی آمریکا در منطقه های مستقل از درون، همواره از دغدغههای مردمی برای ایجاد دولتو انقالب
 آمده است. غرب آسیا به شمار می
ای بزرگ بر منافع حیاتی آمریکا در منطقه وارد آمد و بزرگترین اسالمی ایران، ضربهبا پیروزی انقالب 

های منطقه و متحد این کشور در قامت نیرویی مستقل در مقابل آمریکا ایستاد. تبدیل این نمونه به الگوی ملت
ا جوامع گردید تنیز روندهای فزاینده آموزشی و ارتباطات در کشورهای اسالمی موجب تقویت تدریجی این 

گیری بلوکی مستقل از کشورهای تولید کننده نفت قوت گرفت. های خودکامه و شکلجایی که بیم تغییر رژیم
های گوناگونی را به طرح 2555آمریکا برای مقابله با تهدیدات علیه منافع خود در غرب آسیا پس از دهه 

نیتی در منطقه غرب آسیا است. در پی تصریح آزمون گذاشت و در آخرین تالش به دنبال معماری جدید ام
ت گویی به این سوال اسمقامات آمریکایی بر چنین معماری جدیدی در منطقه، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ

که نقشه معماری جدید امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا چیست. پاسخ این سوال را باید در ایجاد رژیم 
حول محور مقابله با تروریسم و قرار دادن ایران و جبهه مقاومت در جایگاه  المللی توسط آمریکاامنیتی بین

 تروریسم دانست.
 المللی به مثابه چارچوبی برای معماری امنیتیهای بین.رژیم4

الملل المللی به عنوان جزئی از نظم و نظام بینهای بینرژیم المللی:های بین. پردازش و تعریف رژیم5/4
ت. امروزه الملل اسپردازند، واقعیت انکارناپذیر روابط بینالمللی در چارچوب آن به تعامل میکه بازیگران بین

زیست، تجارت، خلع سالح و... روابط  های موضوعی مختلفی چون محیطالمللی در حوزههای بینرژیم
معاصر گریز  المللای که در نظام بینمند و نهادمند کرده است، به گونهالملل را بسیار بیشتر از گذشته قاعدهبین

 المللی مواجه هستند،های بینها خواسته و ناخواسته با رژیمها نیست. کشورها و دولتو گزیری از این رژیم
ند بر محیط عمل و رفتارشان به طور مستقیم و چرا که چه به آنها بپیوندند و چه به عضویت آنها در نیای

وابط المللی قابل تصور نیست و فهم رهای بینالملل بدون رژیمگذارند. پس روابط بینغیرمستقیم تأثیر می
 (.008: 0898فیروزآبادی، الملل نیز بدون شناخت آنها ناکافی و البته ناممکن است)دهقانیبین

المللی های بینتعریفی جمعی از رژیم 0938در سال « المللیهای بینژیمر»با موضوع  کنفرانسیدر جریان 
سمت و  0955الملل در طی دهه های مهم ایجاد شد که به تئوری روابط بینبه دست آمد و سنتزی از بحث

المللی در واقع ادامه بحث نهادگرایی لیبرال و نئولیبرال های بینرژیم .(Esakova,2012:75)سو بخشید
(. از 52: 0838ها در همگرایی، وابستگی متقابل و کارکردگرایی است)عسگرخانی،باشند، ریشه این تحلیلمی

نت لیبرالی سدانشمندان پیرو نظریات « المللیهای بینرژیم»آنجایی که پدیدآورندگان آثار انتشار یافته درباره 
ها ها، رژیمها به آثار اشاره شده نیز تسری یافتند. برای لیبرالیستنظریه ایناند، تعارضات گرایی بودهو واقع

ها در مقابل گرایان، ایجاد و حفظ رژیمالملل به شمار آمدند و برای واقععادی امور در نظام بین وضعیت
 .(Esakova,Ibid)ر برای عمل محسوب گردیدندای دشواهای قدرت ملی زمینهتغییرات ظرفیت
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رابرت  شود که توسط آرتور اشتاین،ارجاع داده می« ساختارگرایی تعدیلی»دیدگاه استفن کرانسر به رویکرد 
کند که تحت شرایط محدود کوهن و رابرت جرویس بازنمایی شده است. رویکرد ساختارگرایی تأکید می

توانند لی میالملهای بینی، رژیماتوی برای حفاظت از نتایج مطلوب پارهکه شامل شکست فعالیت انفراد قطعی
تأثیر مهمی حتی در جهان آنارشیک داشته باشند. بنابراین، بر اساس رویکرد ساختارگرایی تعدیلی، کارکرد 

ها هماهنگی رفتار دولتی برای دستیابی به نتایج مطلوب در محدوده موضوع خاص ای رژیمپایه
 . (Esakova,2012:78)است

المللی به دلیل ارادی بودن همکاری از همنوایی و هماهنگی طبیعی؛ به دلیل های بینبه طور کلی، رژیم
ها و به دلیل دربرگیرندگی قواعد ضمنی، عرف تر بودن از مفهوم نهادها؛ به دلیل غیرمادی بودن با سازمانخاص

ها به صورت آورند در حالی که سازماناهم میها قواعد بازی را فرگردند. رژیمو عادت با قراردادها متمایز می
 Breitmeier).کنندکه اهداف خود را تحت اصطالحات این قواعد دنبال می هستندمعمولی به مثابه بازیگرانی 

et al,2006:4)  
همگرایی انتظارات و رفتارهای بازیگران در یک حوزه موضوعی   المللی:های بینگیری رژیم( شکل4/4

های گیری و تکوین رژیمهای ارادی است که شکلالملل، مستلزم طی شدن مراحل و فرایندمشخص روابط بین
لی، پذیرد. به طور کها توسط بازیگران در سطوح مختلف صورت میالمللی در جریان این مراحل و فرآیندبین

اختار آن، منافع ملی، اجماع ارزشی و هنجاری، دانش و شناخت مشترک و عرف و عادت از جمله قدرت و س
آیند. البته ممکن است هیچ یک از این عوامل ها به شمار میمهمترین علل و عوامل ذکر شده برای تشکیل رژیم

ها الزم باشد یمگیری رژشکل المللی کفایت نکند یا ترکیبی از آنها برایهای بینبه تنهایی برای تشکیل رژیم
 . (063: 063فیروزآبادی، )دهقانی
المللی صرفاً ها در جامعه بیننمایند که رژیمبه آسانی تصریح می 0گرایانی مانند سوزان استرنجواقع

آیند یا حتی از طریق معامالت سیاسی زمینه فرسایش ثانویه هستند که با ایجاد قدرت به وجود می هایپدیده
های گرایی سنتی، رژیمبرخالف نظریه واقع .(Breitmeier et al, 2006:5)گرددا از بین رفتن آنها فراهم میی

یان ها نمایی مهم از روابط مگرایی قرار گرفته است. رژیمالمللی به مثابه شکلی از نهاد مورد توجه نوواقعبین
 ها هستند. دولت

ها، به منظور پرهیز از آیند که دولتزمانی به وجود می صرفاًالمللی های بینگرایی، رژیماز منظر نوواقع
های تنظیم تعامالت جویانه در سطح ملی، قادر به موافقت با هنجارها یا رویههای عمل غیرهمکاریهزینه

ی عموماً المللهای بینبریم؛ همان طور که رژیمگرایی فراتر بتوانیم این موضع را از مفهوم نوواقعهستند. ما می
ها به دنبال ها هستند، به همان میزان دولتبازتاب دهنده منافع ملی، محاسبات امنیت ملی و التزام دولت

ابل ها، تأثیر وابستگی متقالمللی آنارشیک هستند. هنجارهای رژیمبخشی قدرت و منافع در محیط بینفزون

                                                           
1 - Susan Strange 
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های چندگانه ارتباطی، غیبتی از سلسله شود که آنجا کانالموضوع خاص را سبب می هایمحدود، در حوزه
های موضوعی به های قوی در آن حوزهمراتبی روشن از موضوعات و استفاده نادر از قدرت توسط دولت

 گیری رژیم است کهنظریه ثبات هژمونیک نیز یک نظریه کالسیک از شکل (.Tarzi,2003: 26آیند)وجود می
از مطالعه هژمونی و جنگ گیلپین را شکل  بخشیپرورش و تغییر یافته است. مدل رهبری اجبارآمیز، که 

توانند بدون رهبری هژمونیک ایجاد یا حفظ ها نمیدهد، این را مفروض خود قرار خواهد داد که رژیممی
شوند که ترجیح، محاسبه، حمایت و تأیید یک بازیگر المللی به سبب آن ایجاد و حفظ میهای بینشوند. رژیم

 .(Ibid:28)الملل را پشت سر خود دارندینهژمون یا قدرتمند در نظام ب

المللی بر اساس معیارها و وجوه مختلف به انواع گوناگونی های بینرژیم المللی امنیتی:های بین( رژیم9/4
المللی ماهیتاً، بر اساس معیار رسمیت داشتن، به دو دسته رسمی و غیر رسمی های بینشوند. رژیمتقسیم می
ای های خودجوش، تحمیلی و مذاکرهچگونگی تأسیس سه دسته از رژیم شاخصبنای شوند. بر متقسیم می

جانبه و چند جانبه تقسیم ها به دو دسته دوقابل شناسایی است. از نظر عضویت و دامنه عضوگیری، رژیم
ای و جهانی هستند. به لحاظ تخصصی و های منطقههای چند جانبه نیز خود شامل رژیمشوند که رژیممی

های اقتصادی، تجاری، مالی، زیست محیطی، المللی به انواع گوناگونی مانند رژیمهای بینکارکردی نیز رژیم
های قوی و ضعیف قابل شوند و از نظر استحکام به دو دسته از رژیمحقوق بشری، امنیتی و... تقسیم می

ند ای که ممکن است یک رژیم در چونهشناسایی هستند. البته این انواع مختلف کامالً انحصاری نیستند، به گ
ی المللی، امنیتی و قوی باشد)دهقانای، بینتواند رسمی، مذاکرهدسته از این انواع قرار گیرد؛ مثالً یک رژیم می

 (.038: 0898فیروزآبادی،
 الًرسد. اجتماعات امنیتی معموبه نظر می ضروریتمایز بین رژیم امنیتی از اجتماعات و اتحادهای امنیتی 

شوند که جنگ بین اعضای آن غیر قابل تصور است. اگر چه منازعات و به مثابه اجتماعاتی فهمیده می
یابد، متوسل شدن هر یک از اعضا به جنگ برای حل و فصل منازعه در زمان حال یا آینده ها ادامه میکشمکش

سازد، ییتی را از رژیم امنیتی متمایز مبرای اعضای اجتماع امنیتی غیر قابل تصور است. چیزی که یک اجتماع امن
حذف عامل جنگ به مثابه گزینه سیاست قابل تصور در آن اجتماع است؛ در یک رژیم، جنگ در حال حاضر 

ا ها ولی متفاوت با اجتماعات، جنگ بین اعضها شبیه رژیمجذابیت ندارد، اما در آینده قابل تصور است. ائتالف
ها، برند. همانند رژیمدر حالی که آنها در مقابل یک طرف سوم در اتحاد به سر می کنند،را در حال حاضر رد می

استفاده اعضای یک ائتالف از زور در مقابل یکدیگر، پس از رفع تهدید طرف سوم، متصور 
 .(Stein,2003:7)است

 های هژمونیک غرب آسیاشناسی تحوالت و طرحروند. 9
 گیری داعش( قبل از شکل5/9
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ایاالت متحده آمریکا به منظور حفظ هژمونی خود ناگزیر از توجه ویژه به منطقه غرب آسیا به مثابه نبض 
ن ای مانند اروپا، چین و ژاپتواند رقبای جهانی و منطقهانرژی جهانی بوده است. تسلط بر منطقه غرب آسیا می

ت های آمریکا به حدی اسیستی در سیاسترا تحت کنترل آمریکا قرار دهد. عالوه بر این، اهمیت رژیم صهیون
که میرشایمر و والت معتقدند که تعهد به اسرائیل هدایت کننده عمده سیاست ایاالت متحده آمریکا در غرب 

 (. 92-90: 0895آسیا است)ن.ک. به اخباری و عبدی،
منطقه  سیاسی در با توجه به اهمیت راهبردی غرب آسیا برای حفظ هژمونی آمریکا، هر گونه تغییر و تحول

المللی در اوایل ها و برآوردهای نهادهای بینای برای این کشور برخوردار است. گزارشالعادهاز اهمیت فوق
اختارهای س توانستند به دگرگونیداد که این تغییرات میای را مینویدبخش تغییرات اجتماعی عمده 2555دهه 

در جهت  هایین تغییرات زیرساختی، آمریکا اقدام به ارائه طرحسیاسی منطقه غرب آسیا منجر شوند. پس از ای
در این چارچوب شکل گرفت. این طرح اولین  0«خاورمیانه بزرگ»حفظ منافع خود در منطقه نمود که طرح 

تر هایی مطرح گردید که پیشبه بهانه گزارش 3از جانب آمریکا و کشورهای عضو گروه  2558بار در سال 
های جهانی مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد درباره جهان عرب و خاورمیانه منتشر انتوسط برخی سازم
توسعه انسانی جهان عرب این بود  2558و  2552های های سال(. نتیجه گزارش223: 0835شده بودند)عطایی،

ح طر برد. هدفکه این منطقه از کسری آزاد، اشتغال، توانمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان رنج می
 (.089: 0895اشاره شده نیز از بین بردن این عوامل اعالم گردید)امیرعبداللهیان،

، ساختار سِنی جمعیت به طور قابل 2552بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 
جمعیتی اعراب، دو سناریو تر از میانگین جهانی بود. بر اساس نمودار شماره دو با عنوان رشد ای جوانمالحظه

ترسیم شد. در سناریوی اول جمعیت اعراب تا این سال به  2525متفاوت برای آینده جمعیتی اعراب تا سال 
بر اساس برآوردهای   .(un,2002,38)رسیدمیلیون نفر خواهد می 405میلیون نفر و در سناریوی دوم به  409

اند سال برخوردار بوده 20تا  25درصد جمعیت این منطقه از میانگین سنی  05، 2555آماری در دهه اوایل دهه 
آمدند. با این حال، تنها یک سوم های مناطق جهان به شمار میترین و پویاترین جمعیتکه یکی از جوان

های به عمل آمده، نشان از رسیدن یک سوم بینیو پیشجمعیت این منطقه به لحاظ اقتصادی فعال بودند 
نمودارهای شماره (. 042: 0895دادند)ن.ک. به امیرعبداللهیان،سال خبر می 00جمعیت این منطقه وسیع به زیر 

سناریوهای افزایش »و « 2552ساختار سنی جمعیت اعراب و دیگر کشورهای منتخب در سال »یک و دو: 
 2توسعه انسانی جهان عرب  2558و  2552های های سالدر گزارش« 2525جمعیت اعراب تا سال 

                                                           
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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تر شدن جمعیت در این دوره، رشد شهرنشینی جوامع عربی نیز در نیمه عالوه بر روند افزایشی و جوان
اند تنها حدود یک چهارم جمعیت اعراب ساکن شهرها بوده 0905دوم قرن بیستم سریع بوده است. در سال 

درصد جمعیت کشورهای بحرین،  35درصد رسید. به طوری که بیش از  05این نسبت تا پایان همین قرن به که 
شهرنشین  2552کویت، لبنان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال 

سوادی را نیز اضافه کرد. برآوردهای نرخ به این موارد باید روند کاهشی نرخ بی .(UNDP,2002:46)شدند
درصد در  48با روندی کاهشی به  0935درصد در سال  65سوادی در میان بزرگساالن اعراب، از حدود بی

 .(ibid)رسید 09995نیمه دهه 
ها و بیانگر احتمال وقوع ناآرامیاین روندها در کنار بحران گسترده مشروعیت و کارآمدی در منطقه 

های قدرت و مناسبات جریان انرژی و سرمایه را در جهان متحول توانستند صورتبندیهایی بود که میانقالب
، عرصه قدرت در کشورهای عرب منطقه، «خاورمیانه بزرگ»نمایند. به لحاظ سنتی تا زمان مطرح شدن طرح 

کشور پادشاهی  3کشور عربی،  22شده است. از میان ی مسلط اداره میمحدود و غالباً با یک حزب و ایدئولوژ
و مابقی جمهوری بودند. در سیستم جمهوری نیز به کرات انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد برگزار 

شده است. این نوع ساختار، ریشه بسیاری از مشکالت داخلی، نقض حقوق بشر بوده و مانع هر گونه تغییر می
 (.044: 0895رفته است)امیرعبداللهیان،ثر داخلی به شمار میمو

داد ای را تحت پوشش قرار میمنطقه« خاورمیانه بزرگ»اگر چه بر اساس اظهارات مقامات کاخ سفید، طرح 
کشور عربی به عالوه چهار کشور ایران، رژیم صهیونیستی، ترکیه و افغانستان را شامل  22که مجموعاً 

(. بزرگترین تناقض اهداف اعالمی این طرح در حمایت آمریکا از حکام 40: 0834پژوه،گلشنشد)ن.ک. به می
نشاندگی بود. این طرح در حالی دغدغه توسعه سیاسی و نوسازی کشورهای خودکامه عربی به مثابه ابزار دست

ذیر پمنطقه امکان منطقه را داشت که در صورت عدم حمایت آمریکا، تداوم حکمرانی بسیاری از حکام خودکامه
نبود. این تناقض و تناقضات دیگر اعالم شده با اهداف شناخته شده آمریکا در منطقه غرب آسیا و نیز سست 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

245 

 

های حکام سنتی خودکامه دست نشانده در این منطقه موجب بروز تهدیدات فزاینده علیه امنیت و شدن پایه
های ه در بهترین حالت، با روی کار آمدن حکومتشد. چرا کتداوم جریان انرژی و سرمایه از منطقه می

های ای جدیدی برای صادرات نفت و گاز با حمایت حاکمیتگیری رژیم منطقهگرای لیبرال، احتمال شکلملی
ای را به کشورهای واردکننده نفت وارد سازد. العادههای فوقتوانست هزینهجدید در منطقه وجود داشت که می

ی برآمدند هایسازی طرحین وضعیت، راهبردنگاران غربی به ویژه در آمریکا به دنبال پیادهبرای پیشگیری از ا
های سنتی خودکامه همچنان که تداوم و امنیت جریان سنتی نفت و انرژی را حتی با وجود حذف حاکمیت

 بدون تغییر حفظ نمایند.
ا ، آنتونی لیک و هانتینگتون را در رابطه ببه همه این موارد، باید نظریات اندیشمندان غربی مانند فوکویاما

ای را در این رابطه به دولتمردان آمریکایی پیشنهاد منطقه غرب آسیا اضافه نمود که هر یک راهبردهای ویژه
کاران آمریکایی در قیاس با های وی در محافل محافظهاند. در این میان ساموئل هانتینگتون که دیدگاهنموده

یبرالیسم، با اقبال زیادی مواجه شد، به هیچ وجه از دموکراتیزاسیون منطقه غرب آسیا به نظریات گوناگون ل
 (.0834نمود)ن.ک. به نهرا،دلیل تعارض آن با منافع آمریکا پشتیبانی نمی

 و وزیر خارجه وقت وارد مرحله جدیدی شدبا تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان  «بزرگ خاورمیانه» طرح
توسط افرادی « خاورمیانه جدید»طرح یاد نمود.  «جدید خاورمیانه درد زایمان» آمریکا از این تهاجم به مثابه

بود. وی در « طرح خاورمیانه بزرگ»گر اهداف واقعی میالدی نمایان 2555مانند رالف پیترز در نیمه دوم دهه 
، کردی، عربی، بلوچ و فارس آذری هایتجزیه ایران به کشور طرح خود بر لزوم تجزیه عراق به سه کشور و

تأکید ورزید. عالوه بر این، در قالب این طرح کشورهای عربستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان نیز به واحدهای 
تر، به معنای ظهور مرزهای تحمیلی جدید در به وجود آمدن کشورهای کوچک 0شدند.تر تجزیه میکوچک

تری در میان این کشورهای نوظهور بود که برآیند این ها و اختالفات گستردهه و پیدایش مسألهاین منطق
ها برای حفظ منافع و منابع زیرزمینی در مقابل ایاالت متحده و اختالفات زایل شدن خودآگاهی عمومی ملت

 کشورهای غربی بود.
و عملکردهای خود در جهت ایجاد ها گیریدولتمردان آمریکایی در طول یک دهه گذشته با موضع

. طرح دانهای قومی و نقشه جدید منطقه غرب آسیا بر ضرورت تجزیه کشورهای منطقه صحه گذاشتهواگرایی
گیری سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ، موضع25562ریچارد بایدن برای تجزیه عراق در سال 

دارند همگی پرده از واقعیتی برمی 4کا برای تجزیه عراقو طرح جدید کنگره آمری 8تقسیم عراق به سه بخش
 های ارائه شده برای منطقه غرب آسیا قرار داشت.که پیشتر در الیه پنهان طرح

                                                           
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 

http://search.proquest.com/docview/200748735?accountid=45153
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 گیری داعش. پس از شکل4/9
حکایت از شروع وضعیتی جدید در منطقه غرب آسیا  2555آمارها و واقعیات منتشر شده در اوایل دهه 

گرفت. عدم های غربی داشت که در این وضعیت منافع غرب در ورطه بحران و زوال قرار میبرای قدرت
گیری شکلهای هژمونیک خود در منطقه، غافلگیری جهان غرب را در موفقیت آمریکا در پیشبرد طرح
 های منطقه رقم زد. های ملتزودهنگام و تکوین برخی انقالب

در کشورهای غرب آسیا، ایران وقوع  2500های مردمی سال های مردمی و پیروزی انقالبدر پی خیزش
راهبردی خود تفسیر کرد. جمهوری اسالمی -این تحوالت را در قاموس بیداری اسالمی و مطابق بینش تاریخی

این اساس معتقد بود، استبداد داخلی و سلطه خارجی، مسلمانان کشورهای غرب آسیا را در طول ایران بر 
چندین دهه، چنان تحقیر کرده بود که برای بازیابی هویت دینی و اسالمی خود، برخالف تمامی القائات و 

اند. تجربه تهش ایران گذاشهای الئیسیسم و لیبرالیسم، گام در راه سه دهه پیتبلیغات غرب برای گرویدن به نظام
 های اسالمی کشورهایگیری گرایشحکومت دینی پس از انقالب اسالمی، به الگوی سیاسی غالب در شکل

(. برخی از راهبردنگاران آمریکایی پیشتر به وجود چنین الگویی اذعان 90: 0890خاورمیانه تبدیل شد)صالحی،
فع ایاالت متحده آمریکا هشدار داده بودند. این افراد بر این نموده و به نقش و کارکردهای منفی آن علیه منا

که ایران به عنوان الگوی موفق حکومت دموکراتیک و در عین حال از دیدگاه مسلمانان به عنوان  عقیده بودند
مدل حکومتی است که برای دفاع از استقالل خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا قد علم کرده 

 .(Fuller,2003,186)است
روی خطر بزرگی را پیش در کشورهای مصر، یمن، تونس، بحرین و... جدید مردمی فزاینده هایخیزش

، آفرینی انگلیسبه ویژه با نقش کشورهای غربیرو، نمود. از همین ایجاد غرب آسیا در امنیت منافع آمریکا
درآوردند و به این ترتیب، فوران  اجرامنطقه را از سرزمین شامات به  در ایدرآوردن گسل فرقه طرح به حرکت

  کام خود فرو برد. در طلبانه راهای مردمی هویتای، خیزشهای فرقهدرگیری آتشفشان
دهد و در مقابل، عربستان سعودی احساس کرد روز به روز موقعیت خود در دنیای اسالم را از دست می

شود. عربستان تالش کرد رویکرد تغییر رژیم را در سوریه ای جمهوری اسالمی ایران افزوده میبه قدرت منطقه
ار ی سوریه و نوع روابط با دولت بشای و راهبردبه پیش ببرد که این مسأله با توجه به ابعاد و اهمیت منطقه

اسد و به خصوص، جایگاه آن در محور مقاومت، قابل تحلیل است. پشتیبانی مالی و اختصاص دالرهای عربی 
کارهای عملیاتی به افراد برجسته در میان اعتراض برای تهیه سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوریه و ارائه راه

 ای توسط عربستان سعودی به کارالمللی و ایجاد فشار رسانههای بینرسانهکنندگان و مرتبط کردن آنها با 
ناظران عرب، عربستان در صدر محور عربی با هماهنگی  اعزامگرفته شد. عالوه بر این، در بحث فشارها و 

 (.96: 0890المللی کردن پرونده سوریه برآمد)صالحی،محور غربی، درصدد بین



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

242 

 

جای جای دنیا از دست داده بود،  در جریان تهاجمات آمریکا در خود راهای پیشین که نسل جدید القاعده
ترکیه مواجه گردید و تمام نیروهای خود را بر اساس غربی، عربی و ای از کشورهای به یک باره با اقبال زنجیره

: 0833ی،ک.به نظم)ن.اندازی که از گذشته برای خود ترسیم کرده بود، به سمت سرزمین شامات گسیل کردچشم
النصره سر برآوردند که اولی علم استیالگری هایی مانند داعش و جبههدرون اختالفات القاعده، گروه از(. 040

چنین وضعیتی، داعش  در سوریه همچنان به القاعده وفادار ماند. در برافراشت و دومی با حفظ حضور خود
 در «مدولت اسالمی عراق و شا»پس از فتح موصل و اعالم توانست با مهندسی زنجیره یاد شده، گسترش یابد و 

  .اعالم نماید را ای، خالفت خود خواندهالمالکیدولت نوریای از اشتباهات فاحش زمینه
ابیم این یاگر بخواهیم ریشه داعش را به عنوان دعوت کننده به تشکیل دولت خالفت بررسی کنیم، در می

 «ابوعمر الهاشمی احسنی البغدادی»سازمان در امتداد دولت اسالمی در عراق است که حامد الزاوی معروف به 
دین، در نخستین بیانیه رسمی خود البغدادی، رئیس شورای مجاه ابوعمرتأسیس کرد.  2556اکتبر  00ان را در 

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 

ابراهیم عواد ابراهیم »در یک عملیات نظامی با  2505وریل آ 09نمود. یک ماه پس از مرگ ابوعمر البغدادی در 
به عنوان امیر سازمان دولت اسالمی در عراق بیعت شد)نظری و « ابوبکر البغدادی»معروف به « السرامرائی
 (. 38: 0898السمیری،
روه، به دلیل تداعی گذشته گ این روش و فکری محتوای از صرفنظر داعش، توسط اسالمی خالفت طرح

زیادی را برای حمایت  ناآگاه المللی از طرف دیگر، مسلمانانای و بینالیی از یک طرف و ظلم و جور منطقهط
خالفت اسالمی برای مسلمانان اهل ایده العاده کشاند. جذابیت فوق و شامات از این گروه به سرزمین عراق

مبتنی بودن این ایده بر ساختار امت اسالمی به  و نیز ایکورهسیاسی ده هایدر برخی کشورها با فرهنگ سنت
این مقطع از یکپارچگی کشور عراق حمایت  در سبب گردید تا عمالً جهان غرب ملت،-جای ساختار دولت

های سریع داعش در استان موصل عراق و نزدیک شدن آن به بغداد و تهدید اربیل عراق حتی رویپیش نماید.
بر بنیان مفروض « خاورمیانه جدید»و « خاورمیانه بزرگ»های در حالی که طرحبرای آمریکا غیرمنتظره بود. 

یایی ملت وستفال-گذاری شده بودند، مفروض خالفت اسالمی عبور از ساختار دولتملت پایه-ساختار دولت
های همو مفهوم امت بود. پافشاری بر تجزیه عراق به سه کشور در این مقطع، هر تکه جدا شده از عراق را به لق

خالفت  توانست به تقویت سریعنمود. تداوم این روند میراحت الحلقومی برای خالفت جدیدالتأسیس بدل می
رو، دولتمردان آمریکایی صرفاً در این از همین ای خارج از کنترل بدل سازد.نوپا بیانجامد و آن را به پدیده

مت اقلیم برای استقالل، از یکپارچگی و استقالل های عجوالنه حکومقطع برخالف گذشته، در برابر درخواست
 عراق حمایت کردند. 
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گیری داعش در عراق و اعالم خالفت اسالمی توسط این گروه، امروزه پس از گذشت چندین سال از شکل
گیری این گروه مشاهده شده است. برای های فراوانی از نقش آمریکا و برخی کشورهای غربی در شکلنشانه

 معاون رییس جمهوری آمریکاکشورهای غربی به ویژه اظهارات جو بایدن  دولتمردانتوان به اظهارات نمونه می
دی اشاره و نیز  انتشار اسنا شبکه الجزیره بامدیر سابق آژانس اطالعات دفاعی آمریکا « مایکل فلین»و مصاحبه 

بینی کرده اما عش در عراق را پیشظهور دا 2502د سازمان اطالعات آمریکا اوایل سال ندهنشان مینمود که 
کا عنوان یک دارایی راهبردی برای آمری این گروه تروریستی بهبه ، قلمداد کردن آن به مثابه یک تهدیدبه جای 

  0.نگریسته شده است
سازد که از بین بردن این گری را به این مهم معطوف میذهن هر تحلیلبخش داعش بررسی بنیادهای قوام

ل است که توجه به این نکته قابل تأم .و سهل بوده است قابل دستیابیمدتی نسبتاً کوتاه  در آمریکاگروه برای 
قرار گرفتن داعش در حصر متحدین آمریکا مانند ترکیه و عربستان سعودی از یک طرف و کشورهای دشمن 

انسانی به داعش را های سرمایه، تدارکات و نیروی قطع شریانداعش مانند عراق و سوریه از طرف دیگر، 
ای جدی برای مقابله با داعش طی چند سال گذشته دیده نماید، این در حالی است که در عمل ارادهتسهیل می

د های تروریستی افراطی یا عدم اعتقاگیری داعش و سایر گروهدر صورت اعتقاد به نقش آمریکا در شکل نشد.
سی های تروریستی در جهت مهندگیری از داعش و سایر گروهبهرهبه نقش آمریکا در این رابطه، آمریکا به دنبال 

 و طراحی امنیتی جدیدی است در نتیجه آن منافع راهبردی آمریکا در منطقه غرب آسیا تأمین گردد. 
 المللی حول مبارزه با تروریسم .مهندسی رژیم بین2

حرکات دیپلماتیک وسیعی توسط اندازی ائتالف جهانی ضد داعش، تپس از اعالم طرح آمریکا برای راه
المللی به این ائتالف صورت پذیرفت و باراک اوباما و جان های بیناین کشور برای پیوستن کشورها و سازمان

کری با جدیت مسأله افزایش تعداد اعضای ائتالف را در دستور کار خود قرار دادند. ائتالف جهانی ضد داعش 
تلف مواجه شد و برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان در پس از تشکیل با استقبال کشورهای مخ

ای بر ابتدا با اکراه به این ائتالف پیوستند. سپس رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه در اظهار نظرهای جداگانه
کشور از ائتالف ضد داعش تأکید نمودند و وزرای امور خارجه و فرماندهان نظامی  054حمایت بیش از 

(، بلژیک )آذر 0898های متعددی را در کشورهای مختلف از جمله آمریکا )مهر ماه ین ائتالف نشستاعضای ا
( و بروکسل )بهمن ماه 0894(، پاریس )دی ماه 0894(، قطر )خرداد 0898(، انگلیس )بهمن ماه 0898ماه 

ما راهبرد "ن داشت: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی عمومی برای مردم آمریکا بیا( برگزار نمودند. 0894
روشنی برای فرسایش، شکست و نابودی داعش داریم. اما ایاالت متحده آمریکا در این مسیر تنها نخواهد بود. 

                                                           
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000822 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

244 

 

چرا که ما در حال ایجاد ائتالفی جهانی هستیم و در سفر اخیر من به اطراف جهان، سواالت رهبران خارجی 
  0"توانند کمک کنند.لکه این پرسش بود که آنها چگونه میپیوندند، باین نبود که آیا آنها به ائتالف می

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 

 گیری بر عدم صداقتخارجه ایران، از همان ابتدای تشکیل ائتالف ضد داعش، در یک موضعظریف، وزیر امور 
هدیدهای ها و تائتالف جهانی ضد داعش در مقابله با تروریسم تأکید نمود و ایلیا روگاچوف، مدیر بخش چالش

مریکا برای دستیابی آای جدید در وزارت خارجه روسیه نیز، تشکیل ائتالف جدید مبارزه با تروریسم را بهانه
 2به آرزوی زعامت جهان دانست.

اگر چه پس از ظهور داعش ایران عمالً وارد عرصه مقابله با داعش در کشورهای عراق و سوریه شده 
است، ایاالت متحده هیچ گاه به صورت جدی در پی پیوستن ایران به این ائتالف نبوده است. در عوض، 

رخی کشورهای عربی بر اصرار و فشار آمریکا برای پیوستن آنها به ائتالف کشورهایی مانند پاکستان، هند، ب
تر ایران برای مقابله با تروریسم تکفیری، مقامات اند و به رغم حضور جدیجهانی ضد داعش اذعان داشته

یس اند. در این مدت بارها اوباما، رئآمریکایی به صورت مکرر ایران را متهم به حمایت از تروریسم نموده
جمهور آمریکا، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اعضای کنگره و دیگر مقامات بلندپایه آمریکا مانند جیمز 

داری آمریکا از ایران به عنوان بزرگترین کشور حامی کلییر، رئیس اداره اطالعات ملی آمریکا و رئیس خزانه
 اند. تروریسم یاد کرده

وزیر امور خارجه آمریکا نماید که ن بزرگترین حامی تروریسم قلمداد میآمریکا در حالی ایران را به عنوا
تالف المللی علیه تروریسم باید ائدر دیدار با السیسی در مصر تأکید کرد ائتالف بین 2504سپتامبر سال  04در 

 سجامعی باشد که به جبهه سازمانی خاص محدود نباشد یا خود را در چارچوب کانون تروریستی واحد حب
 8یرد.های تروریستی در غرب آسیا و آفریقا را در برگنکند، بلکه این ائتالف باید گسترش یابد و کلیه سرچشمه

نه مقابله با « ایجاد ائتالف جهانی ضدداعش»شود که هدف اصلی آمریکا از از همین اظهارات فهمیده می
 ت که ایران و خط مقاومت در متن آنتروریسم تکفیری، بلکه استانداردسازی نوعی برداشت از تروریسم اس

 اند.گنجانده شده
در همین راستا، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با هافینگتون پست در خصوص مقابله با اقدامات 

سخن گفت که در آن اسرائیل و کشورهای عربی عمالً هدف « معماری امنیتی جدیدی در منطقه»ایران از 

                                                           
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 

  26/6/0898خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،  - 2

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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به دنبال انتشار اخباری مبنی بر نشست سران کشورهای عربی و  0.نمایندمیدنبال مشترک مقابله با ایران را 
ر غرب ای ایران دسران رژیم صهیونیستی پس از این اظهارات، شاهد تسری ادبیات آمریکایی به رقبای منطقه

کل از تالفی متشاند. ایجاد ائایم. در این میان عربستان و ترکیه بیشترین تأثیرپذیری را از آمریکا داشتهآسیا بوده
فعاالنه از جمله بارزترین اقدامات بیش 0894کشور اسالمی در پوشش مبارزه با تروریسم در آذر ماه سال  84

 2عربستان سعودی در این رابطه بوده است.
برای این منظور، آمریکا با ایجاد ائتالف جهانی مقابله با داعش و پرورش تدریجی آن به دنبال معماری 

ها، باشد تا از این رهگذر، بدون مواجهه مستقیم و دادن هزینه، ارزشغرب آسیا می جدید امنیتی در منطقه
هنجارها، اصول و قواعدی را در موضوع مبارزه با تروریسم طراحی و اشاعه نماید که به تدریج ایران و خط 

ین قالب چنمقاومت در نظر کشورهای عضو ائتالف در جایگاه بزرگترین حامیان تروریسم قلمداد شوند. در 
گی المللی با سرعت هماهنهای بینای با ایران از جمله تحریمالمللی است که اقدامات مقابلهرژیم امنیتی بین

یار هایی بسشوند و ضمانت اجرا، هماهنگی و تأثیر چنین مجازاتبسیار باالتری به مرحله اجرا گذاشته می
 بیشتر خواهند بود.

واند تدر هم شکسته شدن خط مقاومت، حرکتی است که در صحنه شطرنج سیاسی منطقه غرب آسیا می
قیم یا المللی به رهبری مستهژمونی بالمنازع ایاالت متحده آمریکا را تثبیت نماید. چنین رژیمی امنیتی بین
یه هژمونیک آمریکا نظیر روس غیرمستقیم هژمون آمریکا، در مراحل بعد دایره اثر خود را به سمت و سوی رقبای

نقض »و « حمایت از تروریسم»و چین گسترش خواهد داد و این دو کشور را در تنگنای اتهاماتی همچون 
 قرار خواهد داد. « حقوق بشر

 های تروریستی معارضهای فراوان توسط این کشور در برابر گروهحضور روسیه در سوریه و صرف هزینه
النصره و نیز تشکیل ائتالفی از کشورهای روسیه، ایران، سوریه، عراق و ش و جبههدولت سوریه از جمله داع

چین، حرکتی در مقابل نیت اصلی ائتالف ضدداعش و ایجاد رژیم امنیتی  دولتا... لبنان با چراغ سبز حزب
و ر، این دالمللی حول محور مبارزه با تروریسم به رهبری هژمون آمریکا بود. به طوری که در حال حاضبین

اند، به جای همپوشانی با همدیگر، به تعارضات گرفته ای واحد و با هدفی همسان شکلائتالف اگر چه جبهه
 اند که ریشه آنها در اهداف و نیات متفاوت هر یک از دو ائتالف دارد.  و تضادهای گوناگونی با یکدیگر رسیده

 گیرینتیجه. 2
مار ها و رفتارهای کشورها به شهای گوناگون به مثابه قالبی برای نیتالمللی در عرصههای بینامروزه رژیم

گردد. های مشخص تسهیل میآیند که در نتیجه آن تعامل و همکاری مشترک بین کشورها در چارچوبمی
ای همکن است توسط قدرتشوند، مموضوعی که به آنها پرداخته می راهبردیها بسته به حساسیت رژیم

                                                           
1 .http://www.huffingtonpost.com/entry/john-kerry-transcript_us_55e8d6b4e4b03784e2756ebf?zobyy14i= 

 24/9/0894. خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،  2
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 المللی ایجاد وای از بازیگران در سطوح پایین قدرت بینای یا حتی توسط دستههای منطقههژمون، قدرت
 ها پیرامون آنها به وجودهای راهبردی موضوعات خاصی که رژیمتداوم یابند. به این ترتیب، هر چه حساسیت

 زرگ در ایجاد، تداوم یا اضمحالل آنها بیشتر است.های بآیند بیشتر باشد، نقش هژمون و قدرتمی
الملل از اهمیت و حساسیت های امنیتی به دلیل پرداختن به مسائل واال در روابط بیندر این میان، رژیم

دی المللی تار و پوهای بینهای هژمون از طریق رژیمها برخوردار هستند. قدرتباالتری نسبت به سایر رژیم
نمایند که مانع از ابتکار عمل کشورهای مخالف وضع موجود را ایجاد می هارویهرها، اصول و از قواعد، هنجا

ها ابزاری دهند. از سویی دیگر، این رژیمالملل شده و تهدیدات از ناحیه کشورها را کاهش مینظام بین
های فع هژمونیک قدرتآیند که از طریق آن مناغیرمستقیم برای تداوم روابط هژمونیک در جهان به شمار می

 یابد. المللی تأمین و تداوم میبزرگ بین
های قبل از آمریکا از طریق اگر چه در گذشته برای سالیان متمادی، منافع هژمونیک آمریکا و دیگر هژمون

المللی در اوایل ها و برآوردهای نهادهای بینشده است، گزارشنشانده خودکامه سنتی تأمین میحکام دست
توانست در آینده طومار این حکام ای در منطقه بود که میعمده اجتماعینوید بخش تغییرات  2555دهه 

ای جدی های سهمگین اجتماعی در منطقه غرب آسیا مخاطرهخودکامه را در هم بپیچد. وقوع چنین طوفان
آمد. تجربه شمار می برای جریان مستمر انتقال انرژی از منطقه به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی در غرب به

های خودکامه نشان داد که روی کار آمدن هر سیستم حکومتی مستقل از آمریکا به جای حکومت 0955دهه 
های بسیار بزرگی برای منافع هژمونیک غربی به بار خواهد داشت. سنتی وابسته در کشورهای غرب آسیا، هزینه

های تولید کننده نفت ای منطقه و ایجاد بلوکی از دولتههای اجتماعی در دولتدر یک سناریو، بروز انقالب
قیمت نفت و وارد آمدن ضربات اقتصادی مهلک بر پیکره نظام  افزایشتواند به با منافع مشترک اقتصادی می

 داری به شمار آید. سرمایه
سیا، های خود برای حفظ منافع هژمونیک در غرب آسازی کامل طرحبا عدم موفقیت آمریکا در پیاده

شدت گرفت و چندین کشور عربی از جمله مصر، تونس و یمن را در  2505های عربی در اوایل دهه خیزش
زمان در معرض چنین تهدیدی قرار گرفتند. در چنین عربی نیز هم مهمکام خود فرو برد و دیگر کشورهای 

ی از هایوسط القاعده در بخشای تهای انقالبی با تحریک آتشفشان فرقهخیزش جریان زمانی، طرح انحراف
های غیرفعال دریغ غرب برای از بین بردن محور مقاومت، گسلعراق و سوریه آغاز شد و با حمایت بی
گیری فعال گردیدند. در نتیجه شکل« هالل شیعی»هایی همچون جغرافیای شیعه و سنی با طرح عبارت

های سنی نشین عراق و سازمان تروریستی خشای در سوریه، سازمان تروریستی داعش در بفرقه هایجنگ
گری النصره در سوریه ریشه دواندند. با اعالم خالفت اسالمی توسط داعش در عراق و شمال سوریه، سلفیجبهه

یعنی بازگشت به دوره طالیی خالفت اسالمی به اوج خود رسید و جذابیت ایده خالفت، بسیاری از مسلمانان 
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ای را به سمت و سوی این گروه کشاند و به این ترتیب روند کورهفرهنگ ده ناآگاه کشورهای اسالمی با
 های مردمی علیه حکام خودکامه در کشورهای اسالمی به طور کامل متوقف گردید. خیزش
های گیری داعش و دیگر گروههای زیادی دال بر نقش آمریکا و جهان غرب در شکلاگر چه نشانه  

ها و حتی دشمنی ه وجود دارد، حتی در صورت فرض استقالل کامل این گروهتروریستی در عراق و سوری
های ها به مثابه ابزاری هژمونیک برای مطامع و طرحآنها با ایاالت متحده آمریکا و غرب، باز هم این گروه

ا سبب هبار تروریستی توسط این گروهعریان و خون هایجنایتآیند. آمریکا در منطقه غرب آسیا به شمار می
های دنیا با نام اسالم به نمایش گذاشته شود و ترین چهره در ویترین رسانهگردیده است تا تروریسم با روشن

ف آمریکا با ایجاد ائتال ،روکشورهای جهان مجاب شوند تا به راحتی در مقابل تروریسم قد علم نمایند. از همین
بسیاری از  در این میان، ائتالف جهانی نماید و ها کشور را مجاب به شرکت در اینضدداعش توانست ده

د داعش به هر چنبا فشارآمریکا به این ائتالف پیوستند.  نیز کشورهای حامی داعش از جمله عربستان و ترکیه
دلیل محصور بودن بین کشورهای دشمن داعش مانند ایران، عراق و سوریه و نیز کشورهای متحد آمریکا مانند 

ان های گذشته نشان داد که آمریکا و متحدعربستان به راحتی قابل محدودسازی است، تجربه سالترکیه، اردن و 
ها به اند و صرفاً به این گروههای مشابه آن را نداشتهتروریستی و سایر گروه آن قصد از بین بردن این گروه

 اند.مثابه ابزاری برای ثبات هژمونیک نگریسته
ت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا، ائتالف ضدداعش به مرور در جریان بر اساس معماری جدید ایاال

شود و المللی حول مبارزه با تروریسم بدل میها و تعامالت کشورهای عضو به یک رژیم امنیتی بینتماس
های تأمین کننده منافع هژمونیک آمریکا به صورت صریح و ضمنی به واسطه قواعد، اصول، هنجارها و رویه

سازی تهدیدات جبهه مقاومت توسط این رژیم شود. پس از خنثیالمللی پیگیری و دنبال مین رژیم بینای
گیری المللی، امکان پرداختن به رقبای هژمونیک آمریکا نظیر چین و روسیه نیز فراهم خواهد آمد. شکلبین

ابل داعش با چراغ سبز چین را ا... لبنان در مقائتالف کشورهای روسیه، ایران، عراق و سوریه و نیز حزب
 راستا تحلیل و ارزیابی نمود.  توان در همینمی
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  دهی روابط پاکستان با همسایگانش؛تاثیر قدرت های فرامنطقه ایی بر شکل
 مطالعه موردی: امریکا و عربستان

 
 ، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل 5الهام حسام

 حسنی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل  اسامه

 
 چکیده

ی آمریکا و ایفرامنطقههای اهمیت کشور پاکستان و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور باعث شد که محور توجه قدرت
ان از های رادیکال نشان از تاثیرپذیری پاکستگراگری اسالمعربستان واقع شود، حضور ناتو و گسترش وهابیت و افراطی

تواند بر روی همسایگانش تاثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت موضوع برای سوی دو کشور ذکر شده دارد که بشدت می
کا و ایی امریهای فرامنطقهگارندگان در پی پاسخ به این سوال هستند که، چگونه قدرتهمسایگان کشور پاکستان ن

یر باشند؟ هدف اصلی پژوهش این است که تاث گذار تاثیر همسایگانش و پاکستان بین عربستان می توانند بر روابط
ی کند. بر ن با همسایگانش را بررسالمللی را بر روابط ژئوپلیتیک و سیاست خارجی پاکستاای و بینهای فرامنطقهقدرت

رسد که کشورهای آمریکا و عربستان تاثیر بسیار زیادی در روابط بین پاکستان و همسایگانش و این اساس به نظر می
های ایی دارند که بیشتر این تاثیرات جنبه منفی داشته و باعث ایجاد مشکل، چالش و درگیریمناسبات سیاسی منطقه

 .قه و بین پاکستان و همسایگانش شده استبیشتر در این منط
 پاکستان، امریکا، عربستان، ژئوپلیتیک، فرامنطقه ای، سیاست خارجی، مناسبات سیاسی منطقه ای واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

اهمیت کشور پاکستان و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور باعث شده تا از دیرباز محور توجه قدرت های 
عربستان واقع شود. حضور این دو قدرت بزرگ و هر کدام در نوع خود تاثیرگذار در این ای امریکا و فرامنطقه

کشور باعث شده است که روابط پاکستان با همسایگان خود به خصوص ایران و افغانستان تحت تاثیر قرار 
مان ابتدای به استقالل رسید و از ه 0945گیرند. پاکستان در منطقه شبه قاره هند و در جنوب آسیا از سال 

تاسیس مورد توجه دو کشور امریکا و عربستان بوده است. بسیاری از کارشناسان پاکستان را بزرگترین خطر 
دانند. این کشور محرک اصلی ارعابگری مانند: فروپاشی، برای امنیت جنوب غرب آسیا و صلح بین الملل می

آموزش و تحویل تروریست ها و گروه های  خشونت ها، اعمال تروریستی و به عنوان یک همسایه بد، مسئول

                                                           
1. Email: Elhamhesam1986@yahoo.com 

mailto:Osameh.hasanipour@gmail.comاسامه
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تندرو بوده و هست. به طور طبیعی چنین وضعیتی، قطعا بر محیط پیرامونی همسایگان تاثیرگذاری فراوانی 
(. با وجود چنین شرایطی، نوشتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال 2: 0894خواهد داشت )اطاعت،

مریکا و عربستان می توانند بر روابط بین پاکستان و همسایگانش است که چگونه قدرت های فرامنطقه ای ا
رسد که کشور های امریکا و عربستان تاثیر بسیار زیادی در روابط تاثیرگذار باشند؟ بر این اساس به نظر می

 ثبین پاکستان و همسایگانش و مناسبات سیاسی منطقه ایی دارند که بیشتر این تاثیرات جنبه منفی داشته و باع
ایجاد مشکل، چالش و درگیری های بیشتر در این منطقه و بین پاکستان و همسایگانش شده است. هدف اصلی 

ای و بین المللی را بر روابط ژئوپلیتیک و سیاست خارجی پژوهش این است که تاثیرات قدرت های فرامنطقه
                          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 

 با همسایگانش پرداخته خواهد شد. سرانجام انتهایبه بررسی نقش امریکا و تاثیری آن بر پاکستان و ارتباط 
 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 
 تحلیلی می باشد(. –پرداخته است و روش پژوهش نیز توصیفی 

 نظری ممفاهی
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 

محیط متفاوت نقش واسط را ایفا کنند سیاست گذاری در این نقاط، پیوند قرار دارند و می کوشند میان دو 
 (.253: 0830)ایوانز،

آن دسته از عواملی  -0سیاست خارجی هر حکومتی معموال بر اساس دو مجموعه از عوامل تعیین می شود. 
که به وضعیت داخلی حکومت ها مربوط هستند که از آن جمله می توان از شرایط ژئوپلیتیک، قومیتی و 

، پایگاه منابع، دارایی ها ونیاز های اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی، ماهیت سیستم مذهبی، تجربیات تاریخی
عوامل مربوط به محیط خارجی  -2سیاسی و نخبگان طبقه حاکمه و تمایالت ایدئولوژیک و فردی نام برد. 

تم سمنظور سیستم سیاسی بین المللی و سی -می شوند که این حکومت ها در حوزه آن به عمل می پردازند
 (.20: 0892های زیرمجموعه منطقه ای تابع آن است )هانتر،

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 

. بنابراین، دولت های کوچک تر یا ضعیف تر می بایستی، صرف نظر از تمایل یا عدم حکومت ها نبوده است 
تمایل خود، همواره خود را با سیستم جدید منطبق می کردند و تغییرات ماهیت آن را می پذیرفتند. عدم توفیق 
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ر به ناهمگونی، جدر سازگاری با سیستم یا حتی بدتر از آن به چالش کشیدن سیستم و قوانین آن، بطور کلی من
 (.26: 0892از دست دادن فرصت ها و هزینه های امنیتی و مالی شده است)هانتر،

 یافته های تحقیق
 عربستان: -8-0

روابط عربستان و پاکستان در سطحی مناسب بوده است. از زمان شکل گیری پاکستان، عربستان هم یکی 
جدید اسالمی در منطقه به رسمیت شناخت و در  از نخستین کشورهایی بود که پاکستان را به عنوان دولت

 (.  0894طول سال های بعد هم حمایت خود را از پاکستانی ها ادامه داد) مرکز بین المللی مطالعات صلح: 
پاکستان پس از ایران بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. مسلمانان پاکستان که اکثریت 

درصد  50می دهند به دو گروه سنی و شیعه تقسیم می شوند. سنی ها با  درصدی جمعیت آن را تشکیل 90
درصد جمعیت به ترتیب اولین و دومین فرقه بزرگ مذهبی پاکستان محسوب می  25و شیعیان با تقریبا 

(. مسلمانان سنی پاکستان عموماً پیرو مکتب فقی حنفی هستند که خود به دو فرقه 36: 0890شوند)عطایی،
تقسیم می شوند که مکتب دیوبندی از نظر اعتقادی شباهت زیادی به وهابیت « بریلوی»و « ندیدیوب»فرعی 

 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 

 ن در بین مسلمانان سیاستی بود که می توانست ازاست. تولید و تبلیغ مذاهب و عقاید خود ساخته و ترویج آ
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 

اسالم )عربستان سعودی( شکل گرفت و در حال حاضر به عنوان مهمترین چالش مذهبی خاص، در قلب جهان 
به طور رسمی ایجاد و با اقدامات  0905در میان کشورهای اسالمی مطرح می باشد. این تشکیالت از سال 

گسترده و مورد حمایت انگلیس به ساخت مساجد و مدارس بزرگ علمیه در اغلب کشورهای جهان و از 
 (.          9 36:  0835پاکستان پرداخت)پیشگاهی فرد، جمله 

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 

پاکستان به دلیل هم جواری با ایران نشان دهد، از سوی دیگر عربستان نیازبه حامی غیر عرب در  ویژه ایی به
جهان اسالم داشت. پاکستان بهترین کشور در این زمینه بود، زیرا از لحاظ نظامی قوی ولی اقتصاد ضعیفی 

ایر کشور وانست همانند سداشت و نسبت به سایر کشورهای دیگر برای عربستان کم هزینه تر بود و نیز نمی ت
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.
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درت را در پاکستان به دست گرفت وی ژنرال ضیاء الحق با کودتای بدون خون ریزی ق 0955در سال   
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 

اوج خود رسید. اقلیت های غیرمسلمان مورد آزار و اذیت واقع شدند، در نتیجه مخالفت بین شیعه و سنی به 
 واقع آغاز اسالمی سازی ژنرال ضیاء الحق، سرآغاز فرقه گرایی در پاکستان شد.

 از قبل. ستا شیعه قلیتا مسئله نپاکستا و انیرا رکشو دو جیرخا بطروا در ارثرگذا یمتغیرها از یکی
 با جیرخا بطروا در و کلی رطو به انیرا جیرخا اریسیاستگذ در نیاچند نقش مولفه ینا بنقالا وزیپیر

 همیتا. شد تبدیل مینهز ینا در مهم یعنصر به بنقالا از دـبع اـما د،رـک نمی زیبا صخا رطو به نپاکستا
 که ددگر می بر منطقه در دموجو یها قعیتوا به انیرا جیرخا سیاست به هید جهت در شیعه عنصر یافتن

 یکیژیدئولوا و ذهبیـم ظاـلح هـب ناـجه در یعیـش ایرـگ مالـسا لتدو تنها انعنو به انیرا  -0: از تندرعبا
 وتتفا ی ب ها آن سرنوشت به نسبت نداتو نمی و نددا  منطقه متعهد می نشیعیا ضعیتو به نسبت را دخو

 و فرهنگیریفک ذنفو بسط لنباد به منطقه یهارکشو د درموجو شیعی جامعه طریق از انیرا  -2. باشد
 انتهر نماز هم چند هر. دکر اپید رتبلو بنقالا ورصد سیاست در بنقالا اول ههد در که ستا دخو ئوپلتیکیژ
اقلیت شیعه نیز که وجودی از ایدئولوژی  -8ست. ا دهکر حمایت نیز سنی ایگر مسالا یها  وهگر برخی از

مذهبی و عاطفی به شیعیان ایران احساس تعلق میکنند، از ایران اسالم شیعه برایشان جذاب است و به لحاظ 
پیوند شیعیان منطقه با ایران سابقه طوالنی دارد و فارغ از انگیزه های حاکمان و  -4انتظار حمایتو توجه دارند.

 ایدار روـکش میندو انعنو به- نپاکستا و انیرا بطروا منظر ینا مجاری رسمی همواره تداوم یافته است. از
 (. 006:  0898باقری، نباشد) شیعه مسئله از متاثر نداتو نمی نجها یعهـش تـجمعی

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 

پیروزی  است. به عبارت دیگر، به ویژه شیعیان قرار گرفت که نتیجه آن درگیری هایی خونین در این کشوربوده
بلیغی اجتماعی و ت –انقالب ایران مشوق اهداف سلفی گرایانه افراطی آنان در پاکستان بود. گروه های سیاسی 

فرهنگی فراوانی در گروه سلف گرایان وهابی در پاکستان قرار می گیرند که مورد حمایت مالی و فرهنگی  –
(. عربستان از فرصت بدست آمده نهایت استفاده خود را نمود، تا 036:  0894عربستان سعودی هستند )رفیع، 

از این طریق با نفوذ جمهوری اسالمی ایران مقابله کند. آنها به تامین مالی پاکستان پرداختند، مساجد، دانشگاه 
اندیشه  هها و مدارس دینی و سازمان های ستیزه گر سنی را ایجاد کردند. مراکز تبلیغاتی متعددی تاسیس شد ک

 وهابیت را تبلیغ کنند و به مبارزه علیه ایدئولوژی شیعیان بپردازند.
سال 9نیروهای ارتش سرخ شوروی با اشغال افغانستان جنگی جدید را آغاز کردند که  0959در دسامبر 

طول کشید و پاکستان ناخواسته، غیر رسمی و غیر مستقیم به یکی از طرف های درگیر در آن تبدیل 
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(. بسیاری از کشور های منطقه و همچنین عربستان از نفوذ کمونیست های شوروی 94:  0890یی،شد)عطا
نگران بودند، بسیاری از متفکرین اعتقاد داشتند هدف بعدی شوروی پس از افغانستان، پاکستان می باشد. از 

ته زم به افغانستان رفهمین رو تنها راه تشکیل گروه های جهادی در پاکستان بود که پس دیدن آموزش های ال
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 

نار پاکستان به حمایت مالی و نظامی از جنبش طالبان پرداخت و بخش طالبان ها بودند. دولت عربستان در ک
ز ا (.056: 0895عمده مبلغ هفتاد میلیون دالری خرید تسلیحات نظامی طالبان را بر عهده گرفت )مسعودنیا،

نفت رایگان به پاکستان می دهد که ارزش آن،  هزار بشکه 05تاکنون، عربستان سعودی روزانه  0993سال 
   (.                            0890)مشرق، رسدبه دو میلیارد دالر می ساالنه

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 

طی سنی به خاک ایران در مناطق شیعی جهان تحت تاثیرقرار می دهد. از سوی دیگر ورود جهادگران افرا
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.
 آمریکا: -8-2

س پ ا فراز و نشیب بوده و هیچ گاه به صورت خطی نبود.روابط بین اسالم آباد و واشنگتن همواره، همراه ب
دو ابرقدرت جهان یعنی ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای  0945از استقالل پاکستان در سال 

گسترش نفوذ خود در سراسر جهان با یکدیگر رقابت می کردند و کشور تازه تأسیسی مانند پاکستان برای آنها 
یعنی  0945لوب به شمار می رفت.آمریکا خیلی زود توانست با پیشی گرفتن از شوروی، در اکتبر گزینه ای مط

ماه پس از استقالل پاکستان اولین گام ها را در راستای برقراری روابط سیاسی با این کشور تازه تأسیس و  2
یل ربنای این روابط را تشکدر عین حال استراتژیک بردارد. حمایت اقتصادی و نظامی آمریکا از پاکستان، زی

روابط امریکا و پاکستان در فضای جنگ سرد ایجاد شد. در این دوران، اسالم آباد به  .(0892)شفقنا،می داد
با هدف  0965دلیل جایگاه ژئواستراتژیکی جنوب آسیا، مورد توجه واشنگتن قرار گرفت. امریکا در سال 

پاکستان، جهت آماده سازی اولین راکتور تحقیقاتی این کشور هزار دالر به  805گسترش روابط دوجانبه، حدود
( ولی پس از آزمایش های هسته ایی پاکستان، امریکا ضمن اولتیماتم های الزم 020: 0894ارسال نمود )برزگر،

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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موازنه قدرت در برابر هند،  تحریم های الزم برای جلوگیری و مقابله با تکثیر سالح های هسته ایی در ایجاد 
 مقابل پاکستان را انجام داد.

و زمان حمله شوروی به افغانستان، پاکستان را به عنوان سدی در مقابل توسعه  0959امریکا در دسامبر 
جی امریکا، سد نفوذ در برابر شوروی و مبارزه با کمونیسم طلبی شوروی دید، زیرا در آن زمان سیاست خار

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.

تاریخی در خصوص روابط ایاالت متحده آمریکا و پاکستان این است که هرگاه یکی از واقعیت های جالب 
آمریکایی ها با چالشی خاص در منطقه مواجه شده اند، سعی کرده اند روابط خود را با پاکستان گسترش دهند 

ی داما به محض پشت سر گذاشتن چالش ها، روابط آنها با پاکستان دوباره به حالت قبلی بازگشته و به سر
 گراییده است.

جنگ سرد آمریکا با شوروی، بهترین مثال برای اثبات ادعای منفعت طلبی محض آمریکایی ها در روابطشان 
شوروی در افغانستان شکست خورد و چندی بعد به کلی از  0939با پاکستان است. پس از آن که در سال 

دت ترتیب روابط آمریکا با پاکستان نیز به شدرون دچار فروپاشی شد، جنگ سرد عمالً به پایان رسید و بدین 
پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی، پاکستان اهمیت ویژه خود را  .(0892)شفقنا،افول کرد

، نقطه عطفی در تحوالت ژئوپلیتیک و مناسبات قدرت در 2550سپتامبر  00برای امریکا از دست داد. وقایع 
شمار می رود و باعث توجه جدی ایاالت متحده به دو کشور افغانستان و پاکستان شد. منطقه شبه قاره هند به 

این حادثه گزاره های امنیتی، سیاسی و بین المللی سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا را دچار تغییرات ژرفی 
انه تغییر داده تنمود. طوری که سیاست خارجی امریکا از سیاست بازدارندگی به سیاست پیشگیرانه و پیش دس

(. در واقع دو کشور افغانستان و پاکستان در کانون توجه نومحافظه کاران 2: 0890شد)حسین پور پویان،
امریکایی در مبارزه علیه تروریسم قرار گرفتند و امریکا آماده جنگ علیه تروریسم شد. این موضوع در سخنرانی 

ینت کامال مشهود است. وی در این سخنرانی استدالل م جورج دبلیو بوش در آکادمی وست پو2552اول ژوئن 
 (.2: 0890کشور جهان کرد )حسین پور پویان، 65نمود باید ایاالت متحده را آماده جنگ با تروریسم در 

در این راستا و با متهم شدن بن الدن و طالبان به تروریست، امریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را برعهده 
تالف جهانی علیه آن شد. در این میان پاکستان بیش از هر کشوری مورد توجه امریکا قرار گرفت و خواستار ائ

گرفت، به گونه ایی که امریکا از ژنرال مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، خواست به این ائتالف بپیوندد. 
 (.005: 0890نی،مشرف با پذیرش این در خواست وارد جبهه متحد امریکا علیه القاعده و طالبان شد)سلیما

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 

 .(0892فقنا،)شن به گونه ای دیگر تعبیر شودنبرد بر علیه تروریسم می توانست از سوی دیگر کشورهای جها



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

200 

 

، برداشته شد و افغانستان مورد 2550در نتیجه نخستین گام با حمایت لجستیکی و اطالعاتی پاکستان در اکتبر 
تهاجم نظامی ایاالت متحده امریکا قرار گرفت. در این بین هرچند واشنگتن توانست با سرنگونی دولت طالبان 

ر افغانستان دست یابد، اما در تحقق اهداف باالتری چون استقرار صلح، ثبات و دموکراسی به هدف اولیه خود د
در افغانستان و نیز مبارزه با گروه های افراطی چون القاعده و طالبان، با دشواری های  فراوانی مواجه 

 (.                                                      2500شد)مالزهی،
در این زمان پاکستان مجبور بود انتخاب کند یا امریکا، یا اصول و قوانین کشورش. ارتش پاکستان در واقع 

می گویند تفکر جهادی دارند و اصوال بر اساس جهاد پایه  "آ.اس.آ  "و سازمان امنیت پاکستان که به آن 
تان همان اتفاقی که برای افغانس گذاری شده اند و از سوی دیگر اگر آنها به ائتالف امریکا پاسخ منفی می دادند

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 

ن دارد، مرزی که در دوره استعمار بریتانیا بی« دیوراند»با افغانستان بر سر خط مرزی  اختالفات بسیار جدی که
دو کشور پاکستان و افغانستان به وجود آمد و هیچ گاه از سوی دولت افغانستان حتی در زمان طالبان که 

می تواند  نستانوفادارترین دولت به پاکستان بودند به رسمیت شناخته نشدهاست. در نتیجه ناامنی در افغا
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، 

مانع شکل گیری ائتالف های منطقه ایی در صحنه افغانستان رقیب دیرینه خود می شود و هم در مرحله باالتر 
خواهدشد. تنها زمانی پاکستان ثبات سیاسی در افغانستان را پیگیری می کند که دولتی تحت الحمایه خود در 

 آنجا ایجاد شود.
نه وو تحوالت پس از آن سبب بهبود روابط امریکا و پاکستان شد، به گ 2550سپتامبر  00بنابراین حوادث 

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 

سازمان اطالعات پاکستان در مورد اسامه بن الدن،  را متوقف کند، اخبار محرمانه و اطالعات جمع آوری شده
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 

 (.                                     0: 0838ا،بدهد)فرزین نی
مقامات اسالم آباد با اتخاذ راهبرد اتحاد با امریکا در پروژه افغانستان موفق شدند به حجم تحریم های 

میلیارد دالر کمک از واشنگتن  20، 2502تا  2552اعمال شده علیه پاکستان پایان بخشند. اسالم آباد طی سالهای 
میلیارد دالر آن تحت عنوان کمک اقتصادی است.  3میلیارد دالر آن کمک نظامی و  05وده است که دریافت نم
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میلیارد دالر جهت ارسال کمک های اقتصادی به پاکستان اختصاص  6/0مبلغ  2508امریکا همچنین در سال 
 (.084: 0898داد )برزگر،

بهه ای متحد بودند به گونه ایی که حتی حمالت در دوره اوباما و زرداری، امریکا و پاکستان هم چنان در ج
تا  2554آمریکایی ها به مناطق قبایلی پاکستان در این دوره به اوج خود رسیده است. این حمالت از سال 

(. 063: 0890به طور موردی در ایاالت سرحد و بلوچستان پاکستان صورت میگرفت )سلیمانی، 2553ژوئیه 
دولت و ارتش پاکستان در وضعیت متناقضی قرار گرفتند که با اصل وجودی آنها  در واقع با استراتژی اوباما،

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.

 آمریکا و پاکستان تأثیر منفی گذاشت. در جریان به بعد اتفاقاتی رخ داد که شدیداً بر روابط 2500از سال 
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 

حتی در پی نجات وی بوده اند. در پی افشای این اطالعات از سوی سایت ویکی  در منطقه خبر داشته و
لیکس، رسانه های آمریکایی شدیداً به این سوء ظن دامن زدند.در همین سال، یکی از مأموران امنیتی سفارت 

ن شهروندان آآمریکا در پاکستان دو شهروند پاکستانی را به ضرب گلوله کشت. این مأمور آمریکایی ادعا کرد که 
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 

فشای ات. نیس دو کشور دیگر چندان هم نزدیک آمریکایی ها سر باز زدند تا به نوعی مشخص شود که روابط
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 

ه هواپیماهای ناتو نیز از سوی دیگر بر پیچیدگی اوضاع افزود تا در شدن چند سرباز ارتش پاکستان در حمل
آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تنش در روابط آمریکا و پاکستان به اوج برسد.در حالی که تنها 

 (.0892)شفقنا،یک سال تا خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است
کا سعی آمری. زمانی برای پاکستان رخ داد که چرخش امریکا از پاکستان به هند صورت گرفتشوک واقعی 

کرده تا با فراهم نمودن مقدمات گسترش نفوذ هند در افغاستان، قدرت و نفوذ پاکستان در منطقه را به کمک 
 ش تروریستها میامریکا همچنان پاکستان را محور آموزدشمن شماره یک این کشور، یعنی هند، کنترل کند.

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 

ز سفر به پاکستان از حمایت کشورش برای به هند که ضمن خود داری ا  2505و سفر باراک اوباما در نوامبر
دستیابی هند به کرسی دائم شورای امنیت خبر داد از سوی دیگرباعث نگرانی اسالم آباد شد تا حدی که سفیر 
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(. این رویکرد جدید 03: 0890امریکا در پاکستان را برای پاره ایی از توضیحات فراخواند)حسین پور پویان،
بین دو کشور پاکستان و هند را افزایش داد. بسیاری از مردم و اندیشمندان پاکستانی امریکا تنش و موازنه قدرت 

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.

این بخش و بررسی روابط بین امریکا و پاکستان می توان به طور واضح دید که روابط دو کشور  با پایان
امریکا و پاکستان بطور قابل توجهی بر روی کشور افغانستان تاثیرگذار بوده است. اشغال خاک افغانستان و نیز 

 اکستان صورت گرفته استمبارزه با تروریست ها به طور کلی و القاعده و طالبان به طور اخص با کمک پ
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. 

ا و حامیانش از خانه و کشور خود آواره و پناهنده شده اند و بسیاری از افغان ها به دلیل سیاست های امریک
 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 

ته تاثیراتی که این روابط بر روی همسایگان پاکستان داشعربستان و امریکا با کشور پاکستان و مطالعه برروی 
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 

ای دو جانبه هم از سوی عربستان و هم از سوی پاکستان باعث شده است که اتحادی اساسی و دارد. نیاز ه
مستحکم با هم داشته باشند. پاکستان به دلیل ضعف های اقتصادی و مشکالت مالی بسیار نیازمند کمک هایی 

ی است که است که از جانب عربستان به آنها می رسد. کمک هایی که در جهت قوی تر شدن مذهب دیوبند
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.
اتحاد سود می برد، عربستان به یک حامی غیر عرب در منطقه نیازمند است که  عربستان نیز از این رابطه و

از نظراقتصادی ضعیف و از لحاظ نظامی قدرتمند باشد و نیز نتواند رقیب عربستان در جهان عرب شود که از 
هم  و این لحاظ پاکستان بهترین گزینه ممکن بود. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک پاکستان  و همجواری

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 

انی، گروگان گیری، ناامنی مرزها و پرورش خاک ایران و کشته شدن بسیاری از افراد نظامی و غیر نظامی ایر
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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 

با مشاهده تالش های پاکستان جهت  0959بود، امریکا در آوریل هسته ایی پاکستان در کمترین شکل خود 
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 

ای مالی برای جهادگران برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و برداشته شدن بسیاری از تحریم ها از شد. کمک ه
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.
جبهه ضد تروریسم به رهبری امریکا بر علیه جبهه تروریسم به رهبری  2550سپتامبر  00بعد از حمالت 

القاعده و طالبان که دوره های نظامی خود را در پاکستان دیده و در افغانستان حضور داشتند، شکل گرفت. 
ف نظامی اتحاد و ائتالراهبرد امریکا برای مبارزه با تروریسم، نیازمند همکاری پاکستان بود که نتیجه آن ایجاد 

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. 

پیمان های نظامی بین طالبان محلی و گروه های جهادگر موجود در پاکستان براثر این همکاری ها و 
دیدگی بر شدت حمالت آنها در خاک دو کشور پاکستان و امریکا، به شدت آسیب دیدند و همین آسیب

پاکستان و افغانستان افزود. بر تعداد انجام عملیات تروریستی و انتحاری، گروگان گیری، بمب گذاری ها 
 افزوده شد.                                     

س یافته های پژوهش می توان به طور کلی بیان کرد که بیشترین تاثیرگذاری امریکا برروی روابط بر اسا
پاکستان با همسایگانش بر روی افغانستان صورت گرفته است، چه در دوران جنگ سرد و چه پس از حوادث 

فغانستان ن نبوده است. مردم امی توان دید که رابطه واشنگتن با اسالم آباد، بی ربط به افغانستا 2550سپتامبر  00
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 

و خسارات مالی و جانی فراوانی در افغانستان شد که به رادیکالیسم و تروریسم باعث عقب افتادگی اقتصادی 
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 

مناطق طالبان و سایر گروه های جهادگر دست به انواع حمالت تروریستی و خشونت آمیز می  همچنان در آن
 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 
د منطقه افزوده ان منطقه ایی به رواج خشونت، ناامنی و درگیری های قومی و فرقه ایی و مذهبی و سیاسی در

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 

 
 تهران استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، 5محمد رئوف حیدری فر

 
 چکیده

خاورمیانه و جنوب غرب آسیا محل تالقی سه قارة بزرگ و اصلی جهان بوده و پرتنش ترین و پرمنازعه ترین مکان 
 یجغرافیایی است. این منطقه که به نام کمربند شکننده شناخته می شود تحوالت سیاسی نظامی زیاد -در جهان سیاسی

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 

 قه به رغم دارا بودن اختالفات فرهنگی، عقیدتی و مذهبی بیشتربخود می بینند. مسائل و مشکالت امنیتی کشورهای منط
به نظر می رسد که سیاسی باشد. این مقاله درصدد است تا با نگاهی به بسترهای موجود در رابطه با موزاییک فرهنگی 

ردازد که جهانی پو تنوع انسانی به بروز مشکالت سیاسی و بی ثباتی امنیتی بپردازد و ضمن بیان علل به این نکته نیز ب
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 

ی بین المللی و فراملی بر معادالت سیاسی و امنیتی تاثیرگذار شده اند و شرایط مذهبی، تروریست ها، سازمان و نهادها
 را پیچیده تر کرده اند.
 و جهان اسالم جنوب غرب آسیا، خاورمیانهژئوپلیتیک، جهانی شدن، واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه-5

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 

طقه بوده است. در این میان پادشاهی های بزرگ زمینه ساز بروز بحران های کم و بیش دامنه دار در این من
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 

اصی داد که آن را به منطقه ای شکننده و بی ثبات از نظر شرایط جغرافیایی مورد نظر در این منطقه امتیاز خ

                                                           
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 

باید خاطر نشان ساخت که در طی تاریخ و در حال حاضر بی ثباتی و سیال بودن محیط ژئوپلیتیکی دیگر نیز 
خاورمیانه پای قدرت های خارجی را به منطقه کشانده است؛ البته نباید فراموش کرد که قدرت های منطقه ای 

ه دان کرده اند. نکته ای کنیز در بازی های ژئوپلیتیکی دست داشته و در برخی موارد حتی دخالت ها را دوچن
سیاسی خاورمیانه صرفاً توسط  -در حال حاضر می توان به آن توجه نمود اینست که همکنون فضای امنیتی

حکومت های ملی تنظیم نمی شود بلکه مجموعه ای از بازیگران ملی و غیرملی در جریانات سیاسی و معادالت 
وش کرد که موزاییک فرهنگی، مذهبی، عقیدتی موجود در امنیتی منطقه دخیل شده اند. همچنین نباید فرام

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 

ر نفتی و کنترل این لوزی استراتژیک یعنی خاورمیانه بزرگ ایجاد می کنند. به عالوه، کشورهای نفتی و غی
منطقه که خود بازیچۀ دست ابرقدرت ها می باشند به جای اتحاد، همکاری و صلح و دوستی اغلب در راستای 

ذهبی تندروی م اختالف، تنش و درگیری حرکت نموده و ضمن قربانی شدن توسط افراطی گری، تروریسم و
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 

تر کرده و آتش درگیری های مذهبی را برای  خطوط اختالف و مرزهای هویتی را نسبت به گذشته پررنگ
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 

فرقه گرایی، تالش برای  وهک هایی همانند داعش و النصره در سوریه،عربستان از افراطی گری و تندروی گر
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
ایط حال حاضر خاورمیانه ای را بیان می کند؛ منطقه ای که از این حیث بدرستی با نام منطقۀ امنیتی همگی شر

 شکننده معروف شده است.
 مفاهیم نظری-4

ها دیگر بازیگران با اهمیتی نیستند و یا واحدهای ملت -کنیم که در آن دولتما در جهانی زندگی می
های مصرف کنندگان ها، سالیق و فرهنگجهان جهانی شده مذاقاقتصادی معنایی همانند گذشته ندارند. در این 

ای ههایی از محصوالت جهانی استاندارد شده و تولید شده به وسیله شرکتیکسان شده و از طریق نسخه
 .(Murray, 2006ای خاص)گردد؛ البته بدون توجه به پیوند و تعلق به یک مکان و یا جامعهجهانی ارضاء می
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از واژه های رایج ابتدای قرن بیست و یکم می باشد که به صورت روزافزون به گسترش،  جهانی شدن یکی
 .(Agnew, 2009:127فشرده شدن، متصل گشتن، متداخل گردیدن و ادغام شدن و وابسته شدن برمی گردد)

یم دید گونه که در ادامه بحث نیز خواهاما در رابطه با جهانی شدن یک اجماع نظر کلی وجود ندارد. همان
المللی شدن توجه دارند، به قدیمی بودن جریان ای که به بیندیدهای متفاوتی در این خصوص وجود دارد. عده

جهانی شدن اعتقاد دارند که در زمان جنگ جهانی اول در خصوص فروش اسلحه و سرمایه فراتر از مرزها 
زه و نوظهور است که نه تنها از نظر کمی ای دیگر معتقدند که جهانی شدن یک پدیده تاوجود داشت. ولی پاره

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 

جهانی شدن دارای دو بعد است: هم از جهت قلمرو هم از جهت شدت. جهانی شدن  گرو معتقد است کهمک
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، 

 ,Johnstonها بوجود آورده است)تحول عظیمی را در بین افراد، جوامع و دولت ،ها و اتصاالته هم پیوستگیب

(. اما در اینجا باید این را نیز اضافه کرد که جهانی شدن از نظر جغرافیایی نابرابر است. پس باید جهانی 2004
 .(Murray, 2006ها)شدن را به هم پیوستگی تعریف نمود تا پایان دولت ملت

با تغییرات سیاسی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن، روابط فضایی میان مکان ها در سراسر جهان نیز تحول 
، این تحول به معنای ایجاد تصویری از جهان به تداللی و با توجه به نقش فن آورییافته است. به صورت اس

نقش فن آوری های ارتباطات و حمل ونقل  شکل فشرده می باشد. یعنی در این فشردگی و کاهش فاصله ها،
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 

 (. Herod, 2009:15-19سبی بین مکان ها کاهش یافته است)معنای این است که فاصله ن

ملت ها و شکل گیری تدریجی جهان  -زوال دولتو  به بحث جهان بدون مرز می پردازدکینچی اوهمایی 
م مطرح ساخت. وی بیان می کند که چگونه شرکت های چند ملیتی در امور 0995بدون مرز را در ابتدای دهه 
جهان پخش شده اند و بدین منظور یک جهان بدون مرز را ایجاد کرده اند. به نظر مصرف وخرید در سراسر 

اوهمایی، دیگر با منطق سنتی در اقتصاد که واحد مورد بحث آن اقتصاد یک جامعه است و در درون مرزهای 
 .(Ohmae, 1995ملی یک کشور تعریف می شود، درک جهان جدید ممکن نیست)

 روش تحقیق-9
انه تحلیلی می باشد. کار جمع آوری منابع به صورت کتابخ -این پروژة تحقیقاتی توصیفیروش تحقیق در 

ای بوده و از طریق کتاب، مقاله، منابع اینترنتی صورت گرفته است.هدف اصلی مقاله نیز بررسی تأثیر جهانی 
 می باشد.شدن و بسترهای ژئوپلیتیکی بر روند تحوالت اخیر و تنش های بوجود آمده در خاورمیانه 
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 یافته های تحقیق-2

 خاورمیانهافزایش آگاهی ها در جهانی شدن و -2-5
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 

نند اکثر نظریه پردازان افزایش آگاهی از آن مانند یک کل . تعریف رابرتسن نشان گر آن است که او نیز ما
جهانی شدن عناصر ویژگی بخش جهانی شدن را فشردگی، همگونی، درهم تنیدگی و وابستگی متقابل در 

اصلی  ویژگیسطح جهانی می داند، ولی در عین حال از این مرحله فراتر رفته، بر عنصر آگاهی تاکید می کند. 
صرف وابستگی متقابل و درهم تنیدگی جهانی برای  و ممتاز جهانی شدن عنصر آگاهی است. به نظر رابرتسن

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 

میالدی برمی گردد. این جامعه واحد دربرگیرنده انسان هایی بود که برداشت هایی همسان  اوایل سده پانزدهم
 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 
لی. بنابراین امروزه تعداد بسیار زیادی از انسان های روی کرة زمین، اکثر می شود تا بخش های محلی و م

موضوع ها و مسائل گریبانگیر خود را بر مبنای جهانی بازتعریف می کنند. بازتعریف مسائل نظامی سیاسی 
« جهانی»، مسائل بازار برحسب محصوالت«رکود بین المللی»، مسائل اقتصادی برحسب«نظم جهانی»برحسب 

نمونه های برجسته ای از این گونه آگاهی هستند)گل « نجات سیاره زمین»مسائل آلودگی و پاالیش برحسب  یا
 .(02-08: 0830محمدی، 

سه عامل سواد آموزی، انقالب صنعتی و شهرنشینی موجبات بیداری سیاسی جدید را بوجود آورده اند که 
امروزه برای اولین بار در طول تاریخ،  .(64: 0830 کامالً آماده قبول شرایط سیاسی جدید هستند)برژینسکی،

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 

فته است. گسترش سواد آموزی و شهرنشینی نه تنها در اروپا که در سراسر جهان از اهمیت اروپا ریشه گر
خوردار شده است. ارتباطات بین  المللی که در واقع از عوامل افزایش آگاهی سیاسی ملتهاست، به ویژه به رب

 دلیل آگاهی عمیق از نابرابری های موجود، تاثیر آن روند را افزایش می دهد.
ارز بیداری سیاسی جهان معاصر این است که این پدیده جدید در یک چارچوب فلسفی خالی مشخصه ب

یش سیاسی در آن کامالً ااز هرگونه تعهد عمیق در حال شکل گیری است. صرف نظر از جهان اسالم که گر
. هستۀ اصلی منازعات در خاورمیانه، خشم و غضب مسلمانان است. (50 :0830مشخص است)برژینسکی، 

سلمانانی که در اروپا زندگی می کنند، از طریق عصر ارتباطات، خودشان را با برادران ستم دیده شان در م
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خاورمیانه بزرگ تر تعریف می کنند. آنها سعی در یادگیری و تماس با خانۀ قدیمی اسالم دارند و اقدامات 
 (.038: 0839خود را با اوضاع امنیتی خاورمیانه تنظیم می کنند)ابراهیمی، 

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 

کشورهای خاورمیانه از یکدیگر،  می پیوندند. این اختالف فاز می تواند در بلندمدت باعث افزایش فاصلۀ
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، 

0836 :94.) 
ناشی از زبان و  -میلیون سکنه دارند، آشوبهای قومی و نژادی 455نزدیک به  البته در کشورهای مزبور، که

به حد انفجار رسیده است و  -به همراه بیداری سیاسی فزاینده مردم منطقه -مذهب خاصهآداب و رسوم و 
را در منطقه تداعی می کند)برژینسکی،  0995و یوگسالوی سابق در دهۀ  0935خاطرات شوم لبنان در دهۀ 

0830 :030.) 
انه ان های خاورمیاز این رو، می توان نتیجه گرفت ماهیت پیچیده جهانی شدن، به خودی خود می تواند بحر

و به دنبال آن افزایش قیمت و نیز تبدیل شدن نفت به یک کاالی  0955را افزایش دهد. اگر بحران نفتی دهۀ 
راهیردی برای نظام سرمایه داری را عالیمی از جهانی شدن بدانیم، می توان آثار ناهمگون و متضاد جهانی 

ذیرفته شده است که جهانی شدن فرایندی نامتقارن است و شدن را در خاورمیانه نیز بررسی کنیم. زیرا این پ
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 

ه به نفت، به نخبگان خاورمیانه امکان داد همانند گذشته برای حفظ بقای خود از ثروت ناشی کشورهای منطق
از نفت برای کسب رضایت برخی از طبقات وابسته به دولت استفاده کنند و همانند گذشته نسبت به هویت 

ویت حکومت تقناشی از کار بی تفاوت باشند و هویت های فرهنگی، مذهبی و قومی را برای افزایش امنیت 
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 

آسیب پذیری های نظام سیاسی استفاده زیرساختهای جدید به منظور ورود در عرصۀ اقتصاد جهانی و کاهش 
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 

ای کار و امکانات رفاهی در سطح جوامع خاورمیانه ای به تدریج افزایش عرصه جامعه موجب شد تقاضا بر
با افزایش تقاضاها و فشارهای داخلی مواجه شدند.  0995یابد. به این ترتیب دولتهای خاورمیانه در آستانۀ دهۀ 
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 در همین زمان سقوط شوروی و تشدید فرایند جهانی شدن باعث رشد سریع این گونه تقاضاها شد)قهرمان
 (.86: 0833پور، 

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 

رحالی که ظرفیت دولتها هنوز محدود بود. بحران هویت ناشی وابسته به رانتهای دولتی را افزایش داد، آن هم د
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 

گری از بحران که تا حد زیادی معلول جهانی شدن است، ناشی از اهمیت هویتهای نقشی شود، ولی بخش دی
به واسطه گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد و افزایش اهمیت تولید و کار است. امروز کار و حتی کار روزانه 

عی باعث الزاماً محدود به مرزهای تحت حاکمیت دولت نیست. در کنار اینها جهانی شدن رسانه های جم
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 

 ت نخبگان حاکم می شود.جهانی و عقب نماندن از قافله پیشرفت شود، صرف تحکیم پایه های قدر
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 

ور را در جامعه رواج دهند که جهانی شدن درصدد از بین مختلف درتهدید می بینند، می کوشیدند تا این با
 (.85: 0833بردن هویت مذهبی و فرهنگی مردم منطقه است)قهرمان پور، 

عامل اصلی بحران هویت و همچنین تعارض هویتی در خاورمیانه، نه جهانی شدن بلکه نخبگان 
د وهم زمینه های الزم برای تشدید هستند.جهانی شدن هم بستر الزم برای مدیریت بحران را فراهم می کن

 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 

د معتبری است مبنی بر افول وضع کلی جوامع در جهان عرب که توسط متخصصان عرب تهیه شده، سن
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 

ایت کرده است. وقوع حوادث یازدهم سپتامبر و دخالت برخی گروه های نخبگان آغاز شده و به شهروندان سر
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.
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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 

ناتوانی اعراب در حل معضل عراق و ثروتمند حاشیۀ خلیج فارس، حملۀ صدام به کویت و افول پان عربیسم، 
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 

اگیر هویتی در کل کشورهای منطقه است. اگر نخبگان متعدد نظیر اینها که همگی گویای وجود تعارض فر
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 

نت گرای مذهبی و نیز ملی گراها شعار بازگشت به گذشته درخشان را هاست که بار دیگر جریان های س
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 

این تحوالت اهمیت خاصی برای مذهب دارند زیرا در حالی که فضای اجتماعی (. 83: 0833هرمان پور، بودند)ق
بیشتری از تنوع تجربی بشری وجود داشته باشد و با نظام های  مراتبکوچک می شود، شاید آگاهی به 

 .(240: 0834اقتصادی محلی و جهان بینی هایی که دارند، چالش نمایند)کیلی و مارفلیت، 
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 

دارد. با افزایش اهمیت نظام  تعریف هویت در سطوح مختلف در کشورهای خاورمیانه رابطۀ تنگاتنگی وجود
، اهمیت نیروهای فراملی در تعریف و های خاورمیانهبین المللی و کاهش ظرفیت اقتصادی و مدیریتی دولت

تکوین هویت ملی همواره درحال افزایش بوده است. جهانی شدن نیز به عنوان مهمترین و گسترده ترین جریان 
مستثنی نیست. از همین رو، بررسی رابطه جهانی شدن و مقوله هویت نظام بین المللی قرن بیستم از این قاعده 

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 

دیده ای نسبتاً جدید است، بدون تاریخ نیست. همین طور بحران هویت در کشورهای خاورمیانه شدن گرچه پ
نیز صرفاً معلول روند جهانی شدن نیست. نخبگان سیاسی و به ویژه رهبران خاورمیانه نقش بسیار مهمی در 

بگان وهای اجتماعی، نختنظیم رابطه میان تحوالت داخلی و بین المللی ایفا کرده اند؛ زیرا به دلیل ضعف نیر
 (.22-28: 0833خاورمیانه همواره تأثیرگذارترین نیروهای اجتماعی بوده اند)قهرمان پور، 

 طرح خاورمیانۀ بزرگ، سیاست خارجی ایاالت متحده و ظهور افراط گرایی-2-4
ا تاین طرح به زعم طراحان، فرصتی برای جامعۀ جهانی)آمریکا و هشت کشور صنعتی( فراهم می آورد 

 دو نقیصۀ مهم در کشورهای خاورمیانه را رفع کنند:
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 «.آزادی»آگاهی در مورد ضرورت نهادینه سازی مفهوم 

 ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در توسعۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. 

مینه زاین طرح تاکید می کند که تنها راه برون رفت از بستۀ فقر و عقب ماندگی، اجرای اصالحات در همۀ 
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 

خشی از سیاست های کالن بنیادین و کوشش هایی که برای بازسازی افغانستان و عراق می شود، همگی ب
: 0836هشت کشور صنعتی جهان برای خروج از وضعیت نابسامان در کشورهای خاورمیانه هستند)قنبری، 

93.) 
اصالحاتی که بخش هایی از آن را می توان حمایت نهادینه شدن اصول دموکراسی، روی کار آمدن حکومت 

یانه دانست. طرح مذکور تنها گزینۀ پیش روی های منتخب مردمی، گسترش دانش و فناوری در جوامع خاورم
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 

 (.93: 0836بلوک شرق می داند)قنبری، 
انکه از این طرح روشن می شود، رهبران نظم نوین جهانی)آمریکا و کشورهای شمال( در تالشند با چن

مداخلۀ مستقیم در امور داخلی کشورهای خاورمیانه و به دست گرفتن رهبری اصالحات اقتصادی، اجتماعی 
رمیانه، اعمال و فرهنگی آنها، سلطۀ خود را در سایۀ جهانی شدن بر کشورهای جهان سوم، به ویژه خاو

 (.93: 0836کنند)قنبری، 
به گونه ای  است،« مسابقۀ تسلیحاتی»نکتۀ دیگری که براثر سلطۀ فناوری غرب بر این منطقه ایجاد شده، 

که برخی از دولت های خاورمیانه از عمده ترین خریداران سالح در جهان محسوب می شوند. برای مثال، در 
میلیارد دالر و کویت با پرداخت یک  9/0میلیارد دالر، مصر با پرداخت 0/3عربستان با پرداخت  0990سال 

 میلیارد دالر درصدر فهرست این خریداران قرار داشتند.
را  2550سپتامبر  00آمریکا در باب تحقق آمال توسعه طلبانۀ خود و تعمیم آن به همۀ جهان، حوادث 

بهترین افغانستان و عراق شروع کرد و تغییر رژیم  بهترین فرصت برای اعمال منظور خود دید و تهاجم خود را
در کشورهای اوکراین، قرقیزستان و اخیراً رژیم بعث سوریه به بهانۀ ترور رفیق حریری در دستورکار خود قرار 

 (.90: 0836داده است)قنبری، 

فته بود، در جهان اسالم که پیش از آن در برابر امواج سهمگین جهانی شدن، هویت خود را مورد تهدید یا
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 

تانداردهای غربی شدن همراه با گرایش مشکالت جدی می سازد، ولی به هرحال رویارویی با تمدن غرب و اس
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شهریور و  25سپتامبر/ 00های جهانی شدن، برای همۀ آنان واقعیتی مبرم و غیرقابل انکار بوده است. حوادث 
( از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به یکباره کشورهای 0863-0858صدور قطعنامه های ضدتروریسم)

واجه ساخت. دولت آمریکا نیز با تالشی گسترده کوشید علل و عوامل اسالمی را با فشارهای سنگین تری م
بیزاری مردم کشورهای اسالمی، بویژه خاورمیانه را با خود، مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد تا بتواند رویکردی 

 (.95: 0835موثر در برابر  آن طراحی و اجرا کند)کوالیی، 
 می کوشند نظامی تک قطبی را بر« نظام نوین جهانی»خود از برخی از سیاستمداران آمریکایی در برداشت 

در آن ایاالت متحده را بر باالی هرم سلسله مراتبی قدرت قرار داده، « برخورد تمدن ها»جهان چیره سازند که 
را از آن وی خواهد ساخت. راست گرایان افراطی در باختر زمین معنای تازه ای برای « ژاندارم جهانی»نقش

طمعه های کهنه سروری خواهی جهانی را به روبناهایی تازه بیارایند. نسل  تاآفریده اند « تمدن»ی چون واژه ها
« اییتجدید حیات تمدن آمریک»تازه ای از فرضیه پردازان سیاسی در ایاالت متحده حتی می کوشیده اند تا ایده 

: 0892ی استوار است)مجتهدزاده، را پیش کشند که یکسره بر گرایش های نژادی و برتری خواهی های تمدن
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 

ی شدن و گسترش سریع ارتباطات با دگرگونی سریع باورها، ارزش ها کشورهای اسالمی که در شرایط جهان
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 

حفظ ارزش های اسالمی بر پایۀ یک تفسیر انسانی از اسالم و الزامات آن، ولی فشارهای خارجی بشری و 
موجب تقویت گرایش افراطی در میان مسلمانان شده است. در این میان مناقشه طوالنی اعراب و اسراییل 

به شمار می رود و نمادی از اجرای استانداردهای دوگانه از سوی آمریکا و اروپا در برابر کشورهای جهان 
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 

شده است. این رویکرد از دهه های پیش، پس از پایان جنگ جهانی دوم در میان  نظم ناعادالنه جهان تبدیل
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 

 (.94: 0835است)کوالیی، 
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یی اسالمی مشارکت نمود تااز این جریانات چپ وناسیونالیسم را بنیادگرا پخشایاالت متحده مستقیماً در 
در سراسر جهان اسالم خرد کرده و شکست دهد، ایاالت متحده فضا را برای اسالم سیاسی مهیا نمود تا بدین 

 (.Achar, 2006: 271)وسیله تنها شکل سازمانی و ایدئولوژیکی از احساسات عمومی شود
کردن خاورمیانه از حکومت های استبدادی در این  منطقه بوده است. البته  پاسخ آمریکا، ضرورت دگرگون

در این خصوص نیز آمریکایی ها اجرای استانداردهای دوگانه را رها نکرده اند. در حقیقت سیاست مداخله 
ی یگرایانه آمریکا در نقاط مختلف جهان مورد بیزاری جوامع اسالمی قرار گرفته است. حضور نیروهای آمریکا

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 

 ژی این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.رابطه با مردم این کشورها، بویژه با در نظر گرفتن منابع انر
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 

نت بار جنگی به نام ترویج دموکراسی موجب بیزاری روزافزون مسلمانان وافغانستان. اجرای سیاست های خشو
انۀ دیگری نش "طرح خاورمیانه بزرگ "بویژه در خاورمیانه نسبت به آمریکا بوده است. برای مسلمانان خاورمیانه

 از تغییراتی است که هویت آنان را برای مهندسی عمیق و گستردة اجتماعی هدف قرار داده است.
های دولت آمریکا در برخورد با مردم کشورهای اسالمی ریشه های بیزاری آنان، با تحول در تدوین  ناکامی

ترده در ابعادی گس "جنگ علیه تروریسم"استراتژی های امنیتی ودفاعی آنان همراه بوده است. به زودی مفهوم 
نبرد به دلیل نگرش ایدئولوژیک  تر و با توجه به جلوه ها و ابعاد گوناگون آن موردتوجه قرار گرفت. در این

سیاست خارجی آمریکا، به جای ساده سازی افراطی، دربرخورد با تروریسم جنبه های پیچیده تر و طوالنی 
نیست، بلکه « تروریسم»بنیادگرایی به معنای (.94: 0835مدت تر مورد بررسی قرار گرفته است)کوالیی، 

های است که در پی ایجاد عدم ثبات به نفع خود هستند)شوتار، تروریسم نوع افراطی بنیادگرایی و شامل گروه
(. به هرحال، در میان همۀ اختالفات موجود در یک ساختار سیاسی، مشکل ترین مورد کنترل کردن 0836

 (.000: 0839اختالفاتی است که از دین نشأت می گیرند)بالکسل، 
همسایگی خود مرکز درگیری های اصلی بین  آفریقای شمالی و آسیای جنوبغربی درخاورمیانه به همراه 

است. خاورمیانه محل تالقی سه قاره اصلی قدیم است.به عالوه ذخایر عظیم  المللی در دوران جنگ سرد بوده
نفت خام منطقه برای اقتصادهای کشورهای صنعتی جهان نقش حیاتی خود را به اثبات رسانده است. به دنبال 

تنش های قومی  0943لسطین و در نتیجه پایه ریزی دولت اسراییل در سال حرکت یهودیان اروپا به سمت ف
دیرینه در منطقه خاورمیانه تشدید گردید. طی این سال ها،چندین جنگ مهم میان اسراییل و همسایگان عرب 

 0990آن درگرفته است. درواقع آخرین درگیری جنگ سرد میان سازمان ملل و عراق بر سرکویت در سال 
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(. خاورمیانه و شمال آفریقا بدون شک یکی از پردردسرترین و مشکل دار ترین 30: 0838دن و شلی،بود)برا
 (.Glassner and Fahrer, 2004:304)عرصه ها در جهان است

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 

جه جغرافی دانان را به خود جهانی محسوب می شوند. مفهوم نوار شکننده مدت های طوالنی است که تو
نیز نام می برند. آلفرد ماهان، جیمز فرگریو و « منطقۀ شکننده»یا « فشارمنطقۀ »جلب کرده و به جای آن از 

 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 

خش های متفاوت به جای انسانی خاورمیانه هستند. به هرحال، این ب دورنمایسکوالرها، همگی بخشی از 
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 

 ع نفت و گاز طبیعی تشدید گشته است.کمیاب آب و زمین های قابل کشت و نیز بر مناب
مکان جغرافیایی خاورمیانه به عنوان پیوندگاه سه قاره جهان قدیم، مدت های طوالنی اهمیت استراتژیک 

آبی و خاکی آن بخشیده است. این مسیرها و ذخایر عظیم نفت نیز از جمله  مرورجهانی به راه های عبور و 
منطقه بوده است. این قدرت ها در تالش برای سود بردن از رقابت عوامل جذب کننده قدرت های خارجی به 

های داخلی در منطقه، به اختالفات دامن می زنند که نتیجه آن تبدیل شدن منطقه به یک نوار شکننده بوده 
 (.604-604: 0835است)کوهن، 

 ومحور شرارت کشور یاغی-2-9
 یف یک تهدید جدید خارجی جهت توجیه حفظمفهوم کشور یاغی نتیجه تالش پیگیر پنتاگون برای تعر

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 

نگتن واش«  دشمن»ان، عراق، لیبی، سوریه و کره شمالی تصویرغالب و مسلط نمایند. این کشورها، بویژه ایر
شده اند. دکترین کشور یاغی مورد حمایت نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه کنگره بوده و کاخ سفید نیز از 

میم صطرف آنان تحت فشار بوده است. این کشورها به زعم ایاالت متحده کشورهای تندرو بوده که نه تنها بر ت
خود مبنی بر خارج بودن از جامعه جهانی اصرار و پافشاری دارند بلکه عالوه بر این به ارزش های جهانی 

جهانی برخوردارند. عه حمله کنند. این کشورها از یک عالقه سابقه دار در مشارکت سازنده با جهان خارج و جام
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 
 .(808-806: 0835تغییر رژیم داده شدند)اتوتایل، دالبی و روتلج، 

 رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا جورج دبلیو بوشست که اصطالحی ا مفهوم محور شرارت ،هم چنین 
 جمهوریر در اشاره به سه کشو کنگره ایاالت متحده آمریکادر سخنرانی سالیانه خود در  2552 ژانویه 29در 

 «تروریسمحمایت آن کشورها از »گذاری را به کار گرفت. او علت این نام عراقو  کره شمالی، اسالمی ایران
بیان کرد. بوش بعدا بیان کرد این کشورها بر علیه « های کشتار جمعیسالحها برای دستیابی به تالش آن»و 

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. 

حاشیه، شمال و جنوب جهان، باعث  -ت ها، مرکزاما امروزه سیستم جهانی روابط بین الملل بین دولت مل
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 

سرزمین شان پرداخته اند. دولت ملت اصلی ترین بازیگر در قرن بیستم رفاه و امنیت در قبال شهروندانشان در 
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 

 ای بدون مرز سرزمین زدائی شده تبدیل کرده اند.فض
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 

جر به سقوط حکومت استالینی وگرباچف در شوروی سابق شد. یک فضای و خارجی از جنگ جهانی دوم من
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 

نوع  205جهان، صندوق بین المللی پول، تجارت جهانی دولت های منطقه ای و بسیاری از بازیگران تا حدود 
 .(0832در چهار مقیاس فعالند)شولت، 

 جهانی شدن و خاورمیانه-2-2
امروزی نسبت به گذشته خویش تغییرات بسیاری زیادی کرده است؛ از طرفی تحوالتی نظیر صنعتی  انسان

زمان، دهکده جهانی،  افزایش اطالعات و آگاهی ها و از طرفی دیگر سواد  -شدن، ارتباطات، فشردگی فضا
سیاسی و انسانی  واقع بیداری درک و بینش انسانی وی و خواسته های وی را تغییر داده است و در ،آموزی

وی را باال برده است. انسان امروزی توان تحمل دیکتاتوری را نداشته است و این زمینه بهار عربی را در 
 خاورمیانه بوجود آورده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
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انفجار نارضایتی های عمومی از نظام سیاسی  ،جهانی شدن و اینترنت و به طور کلی وسایل ارتباط جمعی
این مناطق از حکومت های به ظاهر در شخص گردید که نارضایتی افکار عمومی را در خاورمیانه رقم زد. م

 د.یمشروع زیاد بوده و با یک تلنگر رویای مشروعیت و حاکمیت غیرمردمی نقش برآب گرد

در منطقه عربی در خصوص انقالبات مردمی و سقوط رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه نیز مفهوم سرایت 
 ا حدودی نظریه دومینیو را در ارتباط با انتقال انقالبات بیان می کند.وجود داشته است و ت

به صورت نسبی اثبات می گردد. مردم خاورمیانه در ارتباط با تحوالت اخیر تنها نظریه فوکویاما هم چنین  
ط یخواهان دموکراسی هستند اما نه به صورت کامال غربی؛ آن ها خواستار تطبیق آزادی و دموکراسی با شرا

فرهنگی و مذهبی و مالحظات خاص خود می باشند. به هرحال عامل جغرافیا در اینجا به معنای تفاوت های 
آن  هفرهنگی یا مکان به مثابه یک ظرف فرهنگی بر جریان پخش فضایی لیبرال دموکراسی تاثیر گذار بوده و ب

 شخص گردید.منیز همانطور که در قضیه انتخابات مصر  ؛رنگ و بوی اسالمی می بخشد

مبانی هویت اصالتاً با قومیت و دیانت است و ملیت، معنا و  ،در خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی
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 

زم را دارد صادق است. امواج جهانی شدن در حوزه عمل و اجرا به شدت این تضاد و تقابل را به سکوالری
منصه ظهور می رساند. در میان غربی ها افزایش قدرت بیداری اسالمی به عنوان یک هشدار نگریسته می 

ین دو جدایی جدایی نهادی بین سیاست و مذهب، در اسالم هیچگاه بین ادر مورد  .(0833 شود)جلیلوند،
فرهنگی وجود نداشته است. از این لحاظ اسالم را نمی توان تمدنی سکوالر دانست. اسالم دارای یک جامعه 

: 0833 ) جلیلوند،«است که اغلب همچون یک دیواره دفاعی در برابر نفوذ غرب عمل می کند ییمنسجم قو
 ی مورد شک و تردیدیکت های آمریکاغ شده است و شریاالت متحده تبلیجهانی شدن اساسا توسط ا. (066

هستند و این نوع جدیدی از هژمونی است که به نظر می رسد میراثی از استعمار گذشته می باشد و همین 
ف منطقه خاورمیانه نسبت به عوامل دیگر مثالً فرهنگ، زبان و دین یاستعمار منطقه شاخص اصلی برای تعر

  می باشد.
لی تهدید خارجی تا یک فرصت برای پیوستن به اقتصاد جهانی  نگریسته به شک جهانی شدن در خاورمیانه

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 

در جهان عرب معنای اجتماعی عرب و سنت گراها نیز صورت گرفته است. هم اکنون استقالل برای برخی 
 .(Henry,2008: 109)وسیعی داشته و شاید این مفهومی در مقابل جهانی شدن باشد
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از جمله مظاهری که جهانی سازی بر فرهنگ خاورمیانه داشته عبارت است از: ترویج فرهنگ مصرف 
 فراگیرکردن فرهنگ کاالهای تولید غرب، ترویج فرهنگ اباحیگری و کم رنگ شدن ارزش ها و غیرت دینی،

 (.96: 0836صلحی که به معنای تأیید بی چون چرای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است)قنبری، 
جهانی شدن آگاهی های ملی، قومی و شهروندی را باال می برد و بدین سان مردم برای رسیدن در نهایت 

در منطقه خاورمیانه که در آن بسیاری از به حقوق خود وارد جدال با حکومت می شوند. این امر به ویژه  
کشور را  حفظ کنند، به چشم می  -مدل وستفالیایی حکومتتا حکومت ها هنوز تالش می کنند 

حکومت های منطقه دارای بحران مشروعیت بوده اند و شکاف بین ملت و حکومت  .(0833خورد)جلیلوند، 
همراه تمام تناقضات حداقل این شکاف و عدم  هشده است. جهانی شدن ببرطرف ک یردمکراتیرق غاز طُ

قر، آمار باالی ف اما در حقیقت، سیون را فراهم کرده است.یمشروعیت را آشکار کرده و زمینه حرکت های اپوزی
بیکاری، بی سوادی، سطح پایین مشارکت سیاسی، نابرابری های جنسیتی، مذهبی و... رشد جمعیت، اوضاع 

لی و حکومت های اقتدارگرای ناکارآمد در مجموع بستر مناسبی را برای رشد نابسامان اقتصادی، فساد ما
منطقه « توسعه انسانی جهانی عرب»لف فراهم می سازد. با توجه به آمار منتشره در گزارشانیروهای مخ

-063 :0833خاورمیانه وضعیت دشواری را در مقابل امواج جهانی شدن در پیش رو خواهد داشت)جلیلوند،
066). 

یزی که منطقه خاورمیانه به آن نیاز دارد سازمان دهی مجدد اقتصادی  است که نابرابری را افزایش نداده چ
بدون تغییرات معنادار در مورد آزادی سیاسی و ریشه کنی فقر این نیاز برآورده و و استبداد را تقویت نکند 

رنامه های بازسازی اقتصادی توسط نمی شود. تجربه خاورمیانه نشان داده است که دخالت های سیاسی و ب
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 

مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زمینه توسعه و امنیت در می شود.  درکل، نهادهای نئولیبرالی ه
ی و اسی. آزاد سازی اقتصادی به بازشدن سرا بوجود آورده اندکشورهای درحال توسعه مثل منطقه خاورمیانه 

دمکراتیک شدن منجر شده است. اما، تجربه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه در خاورمیانه نشان داده 
همانند صندوق بین  جهانینهادهای مالی  توسطکه سیاست  دخالت گرایانه و سازمان دهی اقتصادی  است

به مثابه  .منجر شده است المللی پول به فشارهای اقتصادی عظیم و بی ثباتی اجتماعی در بسیاری از کشورها
ورش در جهت سرکوب ش -ایک نتیجه، بسیاری از کشورها به ابعاد غیردمکراتیک و زورگویی از قتل تا کودت

تمام دخالت های اما . دست زده اندهای اجتماعی ناشی از دخالت گرایی های سیاسی و بی ثباتی اقتصادی 
سیاسی در اقتصاد خاورمیانه توسط کشورها به کاهش وسیع در فقر، توزیع عادالنه درآمد، و ثبات سیاسی مورد 

ه متوازن، ها، حفظ بودج کاستیبهبود توازن پرداختی، حذف عالقه منجر نشده است. صندوق بین الملل پول بر 
نتیجه با حضور رژیم های مستبد، روندهای اما مقررات زدایی و خصوصی سازی تاکید کرده است. 
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غیردمکراتیک و سیستم سیاسی الیگارشی همراه بوده است. چیزی که در خاورمیانه نیاز هست شکلی از توسعه 
ندان هریک از شهروبرای اری را با نگاه به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مدنی فقر و بیک تااقتصادی است 
 .(Esposo Guerrero, 2010 ریشه کن کند )

از نظر فرهنگی، جهانی شدن به پاک کردن هویت دیگر جوامع برای تحمیل فرهنگ کشورهای محور، به 
عرب تحت تهاجم فرهنگ همبرگر قرار دارد ویژه آمریکا، متهم می باشد. محمود اعوده ابراز داشت که جامعۀ 

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 

ه به خاطر تهاجم ارزشها و سنتهای غرب از واژگان یکسانی نیز استفاده نمی نه تنها خوراک همانند ندارند بلک
 کنند.

است و برای هویتها با « نابود کردن دیگری»محمد عابد الجبری، اعتقاد دارد که جهانی شدن به معنی 
ر خطر د ارزشهای متفاوت احترامی قائل نیست. بنابراین، فرهنگ، زبان و ارزشهای اعراب از ناحیۀ جهانی شدن

(.این اعتقاد نیز وجود دارد که نه تنها زبان بلکه حتی هویت 054: 0830جدی قرار دارد )کرانی و حافظیان،
 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 
و شیطان صفتی رشد می کند. در نتیجه، به نظر می « داالن های مرگ»از سر محاسبه نادرست، برپایۀ حضور 

 دشمنان»،و مبارزاتی که «آتش و خاکستر»، در میان«میدان نبرد»رسد روابط بین المللی در خاورمیانه به 
هستند، محدود می شود. این تسلط شبه انحصاری یک نبرد ژئوپلیتیک همیشه « ژنرالها»در این جنگ« همیشگی
ای قدرت است، درجایی که کشورها گروگان هایی هستند که روحشان یا باید گرفته شود، یا اینکه حاضر بر

را در جستجوی دست نیافتنی برای ثبات استراتژیک تشکیل بدهند. حتی قدرتهای بزرگ منطقه « جناح»یک 
ستند)کرانی ه« آمیز جنگاور متحاربی صلح»ودر بهترین حالت یک« متحد آمادة جنگ»ای نیز یک متحد گرفتار یا 

 (.050: 0830و حافظیان، 

 جهانی شدن و ژئوپلیتیک-2-2
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 

ای انگر حرکت مدم و حکومت هجغرافیایی نقش تعیین کننده دارد و روندی که نش-قدیمی بر فضای سیاسی
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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ل پویش های پیچیده جهانی شدن، ژئوپلیتیک و اسالم ولی آیندة منطقه در فرایندی شکل می گیرد که از تعام
 (.224: 0895سیاسی در خاورمیانه بزرگ بوجود می آید)قاسمی،

واکنش هویتی اسالم گرایان منطقه در مواجهه با جهانی شدن، همسانی سازی جهانی شدن با امپریالیسم را 
؛ به چالش کشاندن ارزش های شخصی )جهانی شدن(« تمدن شیطانی»در از بین بردن ارزش های اسالمی توسط

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 

انسانی عرب در مورد ناسازگاری فرهنگ و ارزش های سنتی و توان مشاهده کرد. ضمن آنکه گزارش توسعۀ 
اسالمی با ارزش های جهانی شدن را مهر تاییدی بر این روند می توان تلقی کرد. بدون شک فرهنگ مهم ترین 

در دهه های اخیر، حرکت  (.222: 0895میدان کارزار جهانی شدن و اسالم گرایی در خاورمیانه است)قاسمی،
مبارز، همه گیر شده است، شکست غلبۀ غرب گرایی به قوت گرفتن هرچه بیشتر این جریان اسالم گرایان 

جدید منجر شده است. در حال حاضر، اسالم گرایان مبارز سراسر جهان اسالم را در صورت های متفاوت، 
 ت کهدرنوردیده اند و همانطور که مسلمانان خود توصیف می کنند با کوشش این اسالم گرایان مبارز اس

از بنیادگرایی اسالمی در ظهور و به نمایش گذاردن احساس  منظور«. مسلمانان را به راه مستقیم اسالم بازگردانند
اسالمی است در جهت تکیه بر اصول بنیادین اسالمی به منظور برآوردن نیازها و پاسخ چالش های دنیای 

اعات اسالمی، التکفیر و الهجره و الجهاد صورتهای جدید اسالم مبارز در جهان عرب در قالب جم«. معاصر
 (.089: 0830است)فرهنگ رجایی، 

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 

 :Appleby, 2008) مذهبی را پاک نماید و رقبای سیاسی را شکست دهد -ا جامعۀ سیاسیقرار می دهد ت

378.) 
م تا کنون( حاکی از تغییرات جغرافیایی بسیار چشمگیر با تأثیرات 0995دهۀ  ازموج چهارم تروریسم )

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 

 (. 202: 0892مذهبی، ارتباطات بین المللی را در می نوردد)فلینت، های 
های ژئوپلیتیکی بسیار مهم است چرا که به طور مستقیم علیه کشورهایی که متهم  واژهجنگ علیه ترور از 

ی کبه حمایت از گروه های تروریستی و شبکه های مرتبط با آنها هستند به کار می رود. بنابراین از نظر ژئوپلیتی
اقدام آمریکا حاکی از تصمیمی فرامرزی است که تهدیدی برای اصول مهمی که بر عدم مداخله و اقتدار ملی 

 (.30-36:  0838تأکید دارند، می باشد. )برادن و شلی،
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به طور خالصه می توان گفت: جهانی شدن هرچند به طور محدود، منجر به همگرایی شده، اما در نگاه 
وند واگرایی در میان کشورهای خاورمیانه و وابستگی فزاینده به کشورهای پیشرفتۀ کالن، موجب افزایش ر

 (.36-95: 0836صنعتی گردیده است)قنبری، 

 تجزیه و تحلیل-2
از مجموعه مطالب ارائه شده می توان مطالب زیر را درخصوص منطقۀ خاورمیانه به صورت طبقه بندی 

 شده بیان نمود:
تالقی سه قارة بزرگ و اصلی جهان می باشد که این موقعیت ممتاز در مکان دیگری منطقۀ خاورمیانه محل 

 وجود ندارد. اتصال به سه قارة بزرگ جهان زمینه ساز اهمیت دوچندان این منطقۀ ارتباطی بوده و می باشد.

شده  نخاورمیانه محل برخورد استراتژی های بری و بحری بوده و این امر خود باعث اهمیت استراتژیک آ
 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.

شدن، فشردگی مکان و زمان، سیال شدن فضای قدرت، افزایش آگاهی ها ناشی از انقالب ارتباطات  جهانی
و اطالعات که در اشکال بهار عربی یا بیداری اسالمی نیز دیده می شود زمینۀ ظهور بازیگران جدید و جریان 

و درگیری و تنش را برای های افراط گرا همانند داعش و سایر افراطیون شده است و ارمغانی جز بی ثباتی 
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 
. مهمترین استراتژی های ابرقدرت هایی همانند انگلیس، شوروی سابق، روسیۀ کنونی و مخصوصاً داشته است

ایاالت متحده برای این منطقه از جهان تدوین شده است. از استراتژی هایی همانند کانتین منت، ژاندارم منطقه، 
نش سریع، سیتووسنتو، نظم دولت های یاغی، محور شرارات، مهار دوجانبه، خاورمیانۀ بزرگ، نیروهای واک

نوین جهانی و غیره همگی مرتبط با منطقۀ خاورمیانه است؛ فرایندی که برای سایر مناطق جهان کمتر اتفاق 
 افتاده است.

امنیتی خاورمیانه توسط قوانین و قواعد ژئوپلیتیکی تعیین می شود نه فرایندهای مرتبط  -معادالت سیاسی
ی جهان -و نه جایی دیگری-شاید بتوان بیان نمود که تنها در خاورمیانه  به همگرایی ناشی از جهانی شدن.

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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ای افراط گرا و به اصطالح اسالم گرا حاصل تغییر نظام جهانی از دوقطبی و حکومت ظهور گروهه
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 

همکاری و تحمل قدرت های منطقه ای است. به عالوه، اسالم هراسی، تخریب اسالم به دلیل ای و عدم 
فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد می تواند یکی از دالیل در میان موارد مختلف برای ظهور اینگونه 

مانند گرائی های هافراط گرایی ها باشد. تالش ایاالت متحده در جهت مقابله با اسالم، خطر کمونیسم، ملی 
 حزب بعث و ناصریسم در منطقه نیز به اینگونه موارد اضافه می شود.

خت تنها امنیتی، باید خاطر نشان سا -بغیر از اهمیت خاورمیانه و دالیل گوناگون برای بی ثباتی سیاسی
انند از طریق راه حل های سیاسی می توان مشکل خاورمیانه را حل و فصل نمود. مدل های حکومتی هم

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 

امی و دیکتاتوری سابق عراق، سوریه، بحرین، یمن، لیبی و غیره مناسب تر و بهتر از راه حل های نظ
 درجهت حل بحران خواهد بود و ثبات و آرامش سیاسی در این کشورها را به دنبال دارد.

 نتیجه گیری-6
ر این . ده استخاورمیانه و جهان عرب در طی سال اخیر آبستن حوادث مختلف سیاسی و تغییر رژیم بود

د بوده . برخی معتقدند که تاثیر اینترنت و فیس بوک بسیار زیاه استجهانی شدن تاثیراتی بسزایی داشت ،زمینه
حکومت های مستبد و دیکتاتور را با در مقابل و است.  جهانی شدن زمینه تقویت ملی گرائی در خاورمیانه 

پست مدرنیسم و در عصر جهانی شدن قوی ترین صداها مربوط دوران برخی معتقدند که در  ؛کرده است فراهم
 رد می باشد که در خاورمیانه این جریان به خوبی مشاهده گردید. اصلی ترین نیروی ساختار زدابه ملت ها 

ز ملی گرائی، ا ملی گرائی بوده که براساس تقسیم بندی پنجگانه ،نقشه سیاسی و جغرافیای سیاسی خاورمیانه
ت بهار عربی آشکار ملت های خاورمیانه و جهان عرب در جریانا می باشد.آزادی بخش از جمله نیروهای 

گاهی آن را با امکانات و فنأوری های آافزایش  و آن ها دینی-کردند که جهانی شدن زمینه بیداری سیاسی
زمینه برخی ها توانسته اند این در  .ارتباطات و اطالعات فراهم کرده و آن ها نگران سرنوشت خویش بوده اند

ا ربرخی از شرایط ژئوپلیتیکی در مقیاس جهانی و منطقه ای رژیم به مثابه نیرویی از پایین به باال و با همراهی 
 . مواجه کنندمنطقه را با تحول بنیادین  یتغییر داده و جغرافیای سیاس

جهانی شدن در خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سایر مناطق مثالً اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی توسعه 
ا گذشته تغییرات بسیار وسیعی انجام شده است؛ این یک واقعیت است چندانی نداشته است ولی در مقایسه ب

پهن شدن و بازشدن مثل یک پتو، بتدریج این  ۀو نمی توان آن را انکار کرد. در تعریف جهانی شدن به مثاب
کشورهای خاورمیانه، شهرها و روستاهای آن، در میان گروه های سنی مختلف نظیر جوانان، افراد  در جریان
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و زنان و مردان تاثیر گذار بوده است و به همین دلیل و ارتباطات بین انسان ها، کاالها، و مخصوصاً اندیشه پیر 
تحوالتی در معادالت بین الملل و در داخل کشورهای منطقه صورت گرفته است. ژئوپلیتیک  ،و تضعیف مرزها

متحده  دبیلو بوش در باشگاه ایاالته طبق تعریف جرج ک پسانوگرا نیز معیاری برای تحلیل است. کشورهایی
شور در این زمینه می توان به ک - به رغم تاثیرات ناشی از سرایت بهار عربی ؛بوده و با ایاالت متحده بوده اند

توسط ایاالت متحده و رژیم سعودی حمایت شده و در مقابل مقاومت مردم و نیروهای  -بحرین اشاره نمود
. حرکت به سوی حکومت ه استصورت گرفت -آل خلیفه -آنان قدرت  مردمی و مردم ساالری حمایت از
در بسیاری از موارد به قدرت یافتن شیعیان  و فضای مانور بیشتری برای ، های دمکراتیک تر در جهان عرب

این برخالف معادالت ژئوپلیتیک و منافع ایاالت متحده خواهد بود.  .ایران در خاورمیانه منجر خواهد شد
و در نتیجه  هیاغی بوده و برعلیه ایاالت متحده بود یجریان می توان به لیبی اشاره کرد که کشور برعکس این

ژئوپلیتیک پسانوگرا طبق تعریف پیروز مجتهدزاده به کمک نیروهای ساختارزدایی در چارچوب جهانی شدن، 
 م می تواند به صورتیرژ تغییر د.گردیقدرت نفتی رژیم قذافی چیره  رآمد و ب یو مردم ساالر یآزادی خواه
دن صلح جهانی ش ا اینکه از درون توسعه یابد.یتحمیلی و هم چنین نکه بتدریج صورت گیرد یا ایبیرحمانه و 

و آرامش، موفقیت و توسعه در خاورمیانه بغیر از عامل نفت، حکومت های خودکامه و دیکتاتور متاثر از یک 
 ی یعنی روابط عرب اسراییل نیز هست.ژئوپلیتیک -عامل بسیار ماندگار استراتژیکی

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 

فقیت یا ادامه منازعات و عقب ماندگی می باشد. این فقط یک نظریه نیست؛ ادغام در اقتصاد جهانی، صلح و مو
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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 تحوالت خاورمیانه وپیامدهای آنآینده پژوهی تأثیر اندیشه های دینی بر 
 

 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 5سعید رضا خلخالی

 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانعزت اله عزتی، 

 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانعبدالرضا فرجی راد، 

 
 چکیده

« میتغـییر سیست»ادیان یکی از نیروهای اساسی در جهـان امروز هستند و تـوانایـی ویـژه ای بـرای ایـجاد 
ورود بازیگران جدیدی در  دهنـد و به عنوان متغیری اساسی باعثها بـه پیـروان خود انگیـزه میدارند، آن

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 

اندهی گروههای بنیادگرای اسالمی بوده است. این پژوهش دیگر، از ابتدای قرن بیستم تاکنون محل نضج و سازم
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 

 دینی های وههای بنیادگرای اسالمی در منطقه شده است؟ یافته ها نشان می دهد، اندیشهسازماندهی گر
 مقاصد و اهداف برای دین از باعث گردیده، استفاده شده است، ایدئولوژی به که تبدیل ای، منطقه کنشگران
یش ی این منطقه پدر خاورمیانه شود. نتیجه آنکه؛ دو آینده برا بنیادگرا گروههای شگردهای از یکی سیاسی،

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.
 وژی دینی، هویت، بنیادگرایی، خاورمیانه: ایدئولواژگان کلیدی

 

 مقدمه -5
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 

ران ی ثبات را برای سیاست گذابحران های پیش رو، تصمیم گیری درباره نحوه تعامل با این جهان متغیر و ب

                                                           
1. Email: Khalkhali87@yahoo.com 
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، پیشگفتار(، چرا که اداره حکومت ها 0835و استراتژیست ها بیش از پیش دشوار ساخته است) عبداله خانی، 
(. 4، 0834را دچار دگرگونی سریع نموده است و تغییرات واقعی انسانی در حال رخ دادن می باشد) تافلر، 

زمینه ساز ایجاد بحران ها می شود و اینگونه بحران ها، غافل گیری ناگفته پیداست که دگرگونی های انسانی، 
استراتژیک را به دنبال خواهد داشت که، پیامدهای وخیمی برای حکومت ها، نظام اجتماعی و مناطق جغرافیایی 

 (. 0895،94داشته و خسارات فراوانی را وارد می کند)حاجیانی، 
و متعددی وجود دارند که به ایجاد این بحران ها دامن می  در تحوالت دنیای معاصر، متغیرهای متفاوت

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 

، اما استقـرن هفدهم میالدی، ماهیتـی غیـردینی داشتـه و کمتـر به مقولـه دیـن توجه کرده   بین الملل از
سازی های نویـن بـرای تبییـن صلـح، تعـارض، های جدید و مفهـومباید دیـد که چـگونـه دیـن بـه فـرضیه

ین، اندیشمندان در حوزه روابط کنـد. همچنهمـکاری، رقـابـت، اتحـاد و ائتالف، منافـع ملـی و غیره کمک می
ین می نمایند؟ برای پاسخ به ا بین الملل و ژئوپلیتیک، چگونه نقش دیـن را در نوشته های خود مفهوم سازی

سئوال باید با رویکردهای متفاوت به موضوع دین نگریسته شود و رهیافت های متنوعی را مورد توجه قرار 
 (.0-9: 0898داد)قوام،

دد است تا با نگرشی واقع گرایانه، به بررسی نقش دین در یکی از مناطق پرآشوب این پژوهش، درص
جهان، یعنی خاورمیانه بپردازد و با طرح دو سناریو، به تحلیل جریانات دینی موجود پرداخته و بر مبنای سناریو 

، به این پژوهشهای طرح شده نسبت به نتیجه گیری و پیش بینی آینده اقدام نماید. سناریوهای مورد نظر 
 شرح زیر طرح می گردند: 

بیان می دارد که؛ در صورت تفوق ایدئولوژی بنیادگرایی، تغییر بنیادین  "آینده محتمل"سناریو اول با عنوان؛ 
 امنیتی منطقه ایجاد خواهد شد.  –در چارچوب های سیاسی 
یدئولوژی اصالح گرای دینی، بیان می داردکه ؛ در صورت تفوق ا "آینده ممکن "سناریو دوم با عنوان؛ 

 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 

 دیشه ها در خاورمیانه پرداخته خواهد شد. و سازماندهی بنیادگرایی اسالمی؛ به پیامدهای برخاسته از این ان
 مبانی نظری:-4

فـرض  0«متغیری حذف شده»توان آن را صرفاً دین یکی از نیروهای اساسی جهـان اجتماعی است که نمـی
تغـییر »ای بـرای ایـجاد رونـد، تـوانایـی ویـژهکرد. از آنجـا که ادیـان از مـرزهـای دولتـی فـراتـر می

ـد. دهنگذارند و بـه پیـروان خود انگیـزه میهای جامعـه تأثیـر میها بـرهمـه نهادها و ایدهرند، آندا« سیستمی

                                                           
1 - Omitted  variable 
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-که، بازیگران سیاست جهانی چهها خواهد داشت، از جمله ایندین، تأثیری واقعی بر مفاهیـم در اکثرحوزه

 کنـد، یا حتی یکملی را تقویت - تواند، هویت قومیخواهند. همچنین دین میکسانی هستند، چه چیـزی می
ا و های، یا تأثیـر بر ارزشدهی به ساختارهای شبکهتواند با شکلملت را از هم جـدا سازد وسرانجام، دین می

د و درعیـن گر و راهبردی باشنتوانند محاسبههای سیاسـی، بر سیاست تأثیر بگذارد. بازیگران مذهبی میانگیزه
توانند الهی نیز الهام بگیرند. همچنیـن، محاسبات متـعارف قدرت و اهداف مذهبـی میحال از ذات مقـدس

(. از منظر واقع  4-0898،25کننـد) قوام،ها درباره ائتالف و اختالف ایفای نقـشزمان در داوریطور همبه
بین واحدهای گرایانی چون کنت والتـز دین دارای ویژگی هایی است که باعث توزیع قدرت و سازماندهی 

 (، مقوله هایی که در آن دین، از اهمیتی برخوردار است عبارتند:Walts،82 :1979آن می شود)
 الملل؛دهنده نظام بیناصل نظم 
 توزیع قدرت؛ 
 منافع؛ 
 .هویت و برساختن آن 

 که تاس «االصولیه» عربی زبان در واژه این معادل. است پایه و اساس شالوده، معنای به مفهوم بنیادگرایی
 یابیریشه لحاظ به مفهوم (. این490، 0859اندرو،  وود، رود)هیمی کار به مبانی و اصول به بازگشت معنای به

 رفته کار هب پروتستان مسیحیان از گروهی یدرباره و امریکا در بیستم، قرن اوایل در بار، نخستین تاریخی،
 کرده کیدتأ آن مضامین به عمل بر مسیحی، مقدس کتاب عبارات و واژگان بودن وحیانی به اعتقاد با که است

همچنین جریان بنیادگرایی،  .(25، 0835کردند) بابی سعید، می رد را دین به غربی مدرنیسم نگرش همچنین و
 خواهد بر دنیاییست که میاش این اداند. این جریان، بیانیه اجتماعیمی« بنیادهای مذهبی»خودش را متولی 

برد. مسئله این جریان این است که بنیادهای مذهبی دارد از بربشورد که دارد بنیادهای مذهبی او را از بین می
 نیادینب اصول بر پایبندی معنای نیز، به اسالمی (. در همین راستا، بنیادگرایی0: 0894رود)فراستخواه،بین می

 سلمینالم اخوان جنبش آن، از پس و اسدآبادی الدین جمال سید به اسالمی بنیادگرایی پیشینه. است اسالم
 رکوبس شدیداً مصر حکام وسیله به آنزمان در که دیگران و قطب محمد سیدقطب، البنا، حسن وسیلهبه  مصر

مثال در مصر و دیگر برای  (.0836داشت) لفرایی،  را استعمار با مبارزه شکل تربیش که گردد،می باز شدند،
کشورهای عربی به خصوص بعد از شکست اعراب در جنگ با اسرائیل به صورت بعثی و اخوانی، در افغانستان 

 .(https://fa.wikipedia)به شکل طالبان و القاعده و در سوریه و عراق به شکل داعش نمود پیدا کرده است
 روش پژوهش-9

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 

امل، نگرش نظریه های مرتبط که شتحلیلی منطبق با اطالعات دریافت شده می باشد که، با بهره گیری و تلفیق 

https://fa.wikipedia/
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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 

باید اشاره داشت که؛ سناریوهـا برای تحلیـل روندگذشتـه ند. و مطلوب سعی دارد تا تصویری از آینده نمایان ک
 (.0895،005)حاجیانی،بیـنی آینده کاربـرد دارندو پیش

 گراییدخاورمیانه و ریشه یابی دالیل بنیا-2

 لملل،بین ا نظام مسائل کانون محوری به منطقه این انتقال و خاورمیانه منطقه در تحوالت فزاینده سرعت
 در اضرح کشورهای ویژه به و سیاسی بازیگران کلیه که، می باشد یکم و بیست قرن مهم پدیده هایِ جمله از

 دهنده پیوند چهارراه خاورمیانه تاریخی لحاظ (. به0، 0833است) بوزان و ویور،  داده قرار تأثیر تحت را منطقه
 دسترسی راه های که است بوده کسانی جنگ و صلح زمان در ارزش ها و فرهنگ ها دودمان ها، امپراتوری ها،

فرصت  و برده به کار را قدرتمند نیروی این و داشته اختیار در را تجاری آبی راه های و حیاتی سرزمین های به
 محور خاورمیانه، زون هرودوت، گفته به. (kemp,1997:11می کرده اند)  تصاحب را چشمگیری های

 و است دهش کشیده چین غربی های حاشیه تا آفریقا شمال از که است آسیایی – آفریقا سرزمین از جغرافیایی
 . دیدگاه(Hodgson,1974:50-60)نامد می نیز اکسوس تا نیل از را آن هودگسون که است سرزمینی کمربندی

 تکان همبارز و دین سه میراث با بزرگ خاورمیانه گیرد، می بر در را متناقض و کلیدی واقعیت چند هودگسون
(. این منطقه همیشه مورد نظر مهاجمان و قدرت 050: 0894کاپالن،)شکل گرفته است سیاست و جنگ دهنده

های فرامنطقه ای در قرون گذشته بوده است و از یکصد و اندی سال پیش نیز، جذابیت های اقتصادی و منابع 
قه افزایش داد. این عامل، طبیعی منطقه، دخالت و تأثیرگذاری قدرت های فرامنطقه ای در امور مردمان این منط

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 

وام کهن این منطقه از گذشته تمدنی، که در بستر اسالمی رشد نخبگان و توده مردم، تأثیر مخرب نهاد. میراث اق
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 

 فرهنگی منطقه هم تأثیر می گذاشت، اینچنین -شاخص ها قوت می گرفت، بر ثبات و امنیت اجتماعی اینگونه
،ک(. جنگ جهانی اول، بدون 0894بودکه، این قلمرو به ورطه بحران ها و گرداب های سخت افتاد)موجانی، 

یی م مرزهای جغرافیافرهنگی موجود در دنیای اسالم و با ترسی -توجه به مواد و مصالح یکپارچگی اجتماعی
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 

بعثی، ملی گرایانه و جنبش های اسالمی، دستخوش  این منطقه شد. این شرایط باعث گردید تا نگرش های
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( 
اگیری هم وجود دارند) اسالمی و عربی( که نقش های متعدد وگاه ضد و نقیضی بازی می و هویت های فر

کنند. بنابراین، انواع هویت های گوناگون) شیعه و سنی(،)عربی، فارسی، ترکی( و ) بنیادگرایی ومعتدل( و 
ه همراه رفتار کنشگران (. این مسائل ب00: 0892موارد دیگر از این قبیل، در حال ستیز با هم می باشند)ابراهیمی،

برون منطقه ای باعث گردید تا زمینه های برساختن هویت از اندیشه های دینی از سوی برخی گروههای 
 بنیادگرا فراهم شود. 

 تجزیه و تحلیل -2

 مردم، بین در سیاسی مشارکت به تمایل که؛ داشت بیان چنین توان می نهایی، تحلیل و تجزیه یک در
 باعث سیاسی ساختارهای برخی ناکارآمدی همچنین خاورمیانه، منطقه در ویژه به و توسعه درحال  درجوامع

 .گردید الملل بین سیاست عرصه در دین حیات تجدید
 شورهاک بین در سیاسی های مرزبندی علیرغم که، داد نشان اخیر قرن دو در ویژه به الملل بین نظام تجربه

 یریتغی ایجاد برای خود پیروان به دادن انگیزه تـوانایـی و رونـد می فـراتـر دولتـی مـرزهـای از ادیـان اما،
 که آنجا نمود مشاهده نیز هانتینگتون نظریه در توان می را موضوع این(. 5 :0898 قوام،) دارند  را سیستمی

 های تنش در را اصلی نقش مذاهب نمایدکه، می اشاره الملل، بین ورابط در دین محوری نقش بر تأکید با وی
 گیزهان آشکار، طور به وی. هستند مذاهب تمدنی، های شکاف کننده تعیین و دارند تمدنی های گسل در آینده

(. Huntington,1991)داند می معاصر اسالمی بنیادگراهای فعالیت های شورش برای مؤثری عامل را مذهبی

 تنـدهس سیـاسی های هـویت کننده تعییـن که مذهبی یـا قومی مرزهای با رسمـی مرزهای که زمانی درحقیقت
 .(Miller،2007)شد خواهد ایـجاد نظمی بی و آشفتگی ندارند، همخوانی

 ساختن البق در باشند، می الملل بین نظام سوی از شناسایی فاقد که کنشگران از آندسته برای موضوع این
 قدرت دینی هویت و گردد می شناسایی باعث خود هویت، داشتن که چرا. شد خواهد نمایان جدید هویت
 کنشـگرانی ه،ک است نیز، معتقد شد،کاستلز طرح که همانگونه. دارد مناسبی شناسایی قابلیت و باال دهی انسجام

 ددرصد شوند، می دانستـه ارزش بی سلطـه منطق طـرف از که دارند قرار شرایطی یـا احـوال و اوضاع در که
 را نگرش همین(. 0835،24کاستلز،) باشند می مسلط نهادهای و ها ایدئولوژی قالب در دفاعی هویت ساخت

 گران،کنش این های اندیشه زمینه تبدیلِ و نمود مشاهده خاورمیانه منطقه در دینی کنشگران رفتار در توان می
 برای یند از استفاده و است شده امنیتی دین نوعی، به ایدئولوژی راستا، همین در. را فراهم نمود ایدئولوژی به

 رویکرد(. Carsten&waver,2000:226)است دینی گروههای شگردهای از یکی سیاسی مقاصد و اهداف
 دارد عیس خود، ایدئولوژی از استفاده با داندمی «مذهبی بنیادهای» متولی را خودش که نیز، اسالمی بنیادگرایی

 اواخر رد موضوعات این. باشد می او مذهبی بنیادهای بردن بین از حال در او، نگرش از کندکه غلبه دنیایی بر
 غییرت توجه با و ایام آن در که چرا. شد نمایان خاورمیانه در عثمانی امپراطوری سقوط با و میالدی نوزدهم قرن
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 جریان ساز زمینه و آمد وجود به فرهنگی و نظامی سیاسی، اجتماعی، های بحران از موجی منطقه، سیاسی نقشه
 موجود های بحران به توجه با ها، جریان این از هریک. شد اسالمی های جنبش و بعثی، گرایانه، ملی های؛

 و گرایانه ملی مباحث دنبال به و مصر در المسلمین اخوان مثال، طور به. گرفت نضج خاص، ای منطقه در
 آن، با رزهمبا جهت در و افغانستان به شوروی حمله جریان در طالبان افریقا، شمال به کمونیسم نفوذ و عروبت
 در داعش، و سلطه جریان با مبارزه جهت در و عراق، در اواخر این در و یمن عربستان، افغانستان، در القاعده
 .آن آورندگان پدید نظر مورد اسالمی خالفت و دینی هویت احیای جهت در سوریه و عراق

 فتارر و عملکرد شناسایی زمینه در... و هارتمن و امرسون بورود، رایس اسپوزیتو، هوفر، الرنس،کاستلز،
 : اند نموده مطرح چنین زیر شرح به را بنیادگرا های جریان از خصیصه هفده و اندکرده کار گروهها این

 مامت حقیقت یک عنوان به دین یا توتالیتاریسم یا خواهیتمامیت. 8 دینی، گراییافراط. 2 رادیکالیسم،. 0
 جزو که مردساالری. 3  بازگشتی، هویت. 5  سلفی، عنصر. 6  خشونت،. 0  گرایی،مطلق. 4  جامعه، کل برای

 و انحصارگرایی. 00 راهبردها، و هاسیاست در پوپولیسم. 05 کاریزما، رهبری. 9 است، آنها غالب هایویژگی
 تفکیک با داشتن مشکل و حکومت و دین گراییادغام.02 گرایی،شمول حتی و گراییکثرت با داشتن مشکل
. 00  موعودگرایی،. 04 رفورم، مقابل در گریانقالبی. 08 اجتماعی، تمایز و شدن تخصصی و نهادها قلمرو

 .ارهاب. 05  تکفیر،. 06 ،دهیسازمان
 امع تعبیر و است بنیادگرایی خاورمیانه، در موجود گروههای عملکرد شده، ذکر های خصیص به توجه با
 هانآ عملکردهای و هاگرایش انواع گانه، هفده تعابیر که، می باشد مذهبی بنیادگرایی همان جریانها، این برای

 انستهتو دینی، ایدئولوژی به اتکا با اخیر، درسالهای اسالمی بنیادگرایی(. 5 :0894فراستخواه،) دهدمی نشان را
 دهفرومان عناصر طریقت، های جریان از مندی بهره منطقه، عشایر سنت، اهل ناراضیان جذب به نسبت است

 هرهب با و مختلف را جذب نموده اجتماعی طبقات از مردمانی و بعث حزب همچون، قبلی سیاسی های نظام از
 آمد اه جنبش این کمک به نیز جغرافیا بعد .نمایند اقدام خود سازماندهی به نسبت جهاد، مقدس واژه از گیری

 در. آمدند هم گرد ژئواستراتژیکی، و ژئوپلیتیکی های قابلیت با جغرافیایی، مناطق در گروهها این تمامی و
 رد پروژه این مدیران که است هایی مهارت بستن کار به گروهها، این اعتنای قابل های ویژگی از حقیقت
 (.058 :0894موجانی،) دارند توانا دستی منطقه زبان و تاریخ فرهنگ، جغرافیا، بر اشراف دلیل به آن اجرای

باید اذعان نمودکه؛ بنیادگرایی اسالمی با ویژگی های مطرح شده، قطع نظر از انواع و اقسام آن، به عنوان یک 
: 0894مذهبی و تأثیرگذار در عرصه جهانی و معادالت بین المللی تبدیل شده است) علی بخشی، -جریان نظامی

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 

مال کنترل منطقه و ایفای شده است. یکی ایرانی و شیعی، و دیگری عرب و سنی است که، هر دو بر سر اع
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(. اما ایدئولوژی سنی با بهره گری از واژه جهاد به 022: 0858نقش سرکردگی در منطقه، منازعه دارند) فولر،
دنبال احیای خالفت مورد نظر خود می باشد در حالیکه ایدئولوژی شیعی دارای تفاوت در این زمینه می باشد 

هیافت خالق و آینده نگر، نسبت به تفسیر اسالم را دارد و این همان است که زمینه یک ر "باب اجتهاد"و آن، 
مالتی است که منطقه به آن نیاز دارد. یعنی به روز کردن قوانین اسالم در جهت تحقق اسالم معتدل و مطلوب 

 (. 800: 0858جامعه)فولر،
روبروست  «آینده ممکن»و  «آینده محتمل»موارد مطرح شده چنان می نماید که منطقه با دو چشم انداز؛ 

که هر کدام از این چشم اندازها، پیامدهای خاص خود را در برخواهد داشت که در نتیجه گیری به آنها اشاره 
 خواهد شد. 

 نتیجه گیری-6
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. 

ای توسعه دهند و یکی از متغیرهکنشگران منطقه ای به دنبال قلمروسازی برای خود می باشند تا نفوذ خود را 
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 

 ، ویژگی ایدئولوژیک دارند و شامل؛ ژئوپلیتیک شیعی)به نظرنگارندهبین سه نوع ژئوپلیتیک قرار داردکه هر سه
دارای ایدئولوژی معتدل(، ژئوپلیتیک اخوانی)دارای ایدئولوژی بنیادگرا( و ژئوپلیتیک سلفی) دارای ایدئولوژی 

 رافراطی( می شود. الزم به توضیح است علیرغم اختالفات عمیق در ژئوپلیتیک اخوانی و سلفی، در حال حاض
اخوانی، با بهره گری از مبانی اعتقادی خالفت و عوامل  –با هم متحد می باشند. در این بین ایدئولوژی سلفی 

بیان شده در فرآیند این پژوهش، توانسته است نسبت به سازماندهی خود اقدام نماید. اگر بخواهیم به چگونگی 
 هم ترین آن می باشد:سازماندهی این گروهها بپردازیم، دالیل تأثیرگذار زیر از م

 ؛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 
ه محتمل، ایدئولوژی سلفی با پشتیبانی برخی کشورها، همچون اسرائیل به دنبال پیروزی در نبرد آید در آیند

منطقه ای باشد، اگر چنین شود، جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد برخی کشورها 
ین یب بیافتد و به همتجزیه خواهند شد، چرا که عربستان نمی خواهد مدیریت منطقه به دست ایدئولوژی رق

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 
قولی را از سوی طرفداران خود بدست آورده است، مجددا نقش مندی از تندروی های داعش، وجهه مع

محوری را در منطقه برعهده گیردکه در این صورت، منطقه در بی نظمی خود باقی خواهد ماند اما تاکتیک های 
 آن تغییر خواهد کرد.

الم اسدر سناریوی دوم که، آینده ممکن تلقی می گردد، به نظر می رسد، مدیریت منطقه به دست جریان 
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 

ماههای اخیر و از مواضع قدرتهای فرامنطقه  توسط کشور قدرتمند ایران مدیریت خواهد شد، موضوعی که، در
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 

ند عراق که، مرزهای سیاسی اش، بر مبنای مرزهای گذشته تعریف شده است اما، در زیاد است. یعنی همان
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. 
نتیجه گیری نهایی می توان بیان داشت که، دین و ایدئولوژی دینی نقش محوری در سازماندهی  در یک

 سیاسی فضا در خارومیانه دارد و هرگونه تحولی در آینده نیز حول محور این مبحث شکل خواهد گرفت.
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 ای آمریکا پس از پیدایش داعشراهبرد خاورمیانه
 

 خوارزمی دانشگاه سیاسی علوم گروه ، استادیار5رضا خلیلی

 
 چکیده

ی خاورمیانه اجتماع -استفاده ابزاری از تروریسم، به ویژه با صبغه دینی آن موضوع جدیدی در تاریخ تحوالت سیاسی
دولت » )داعش( یا« دولت اسالمی عراق و شام»تکفیری  -ای دیرینه دارد، اما در این میان گروه تروریستینیست و سابقه

و گسترش قلمرو فعالیت آن آثار و پیامدهای بسیاری را نه تنها برای  ای جدید و نوظهور است که پیدایشپدیده «اسالمی
کشورها و مردم منطقه، بلکه حتی برای جهان در بر داشته است. در واقع، تروریسم به سبک داعش موضوعی است که 

ده است. گرگون کرای آنها را دای و همچنین حامیان فرامنطقهاجتماعی بین بازیگران منطقه -بسیاری از مناسبات سیاسی
های بزرگ، به ویژه بنابراین همچنان که راهبرد هر یک از کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده، بر راهبرد قدرت

ایاالت متحده آمریکا نیز تأثیر داشته است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیدایش 
ای آمریکا داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، ضمن تأثیری بر راهبرد خاورمیانه و گسترش قلمرو فعالیت داعش چه

های مختلف نسبت به موضوع و اهداف و راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه قبل از پیدایش داعش، مروری بر دیدگاه
اعش ا به عبارت دیگر، پیدایش دکوشیم نشان دهیم که ظهور این پدیده باعث تحقق راهبرد آمریکا در خاورمیانه شده یمی

های بسیاری را برای تأمین اهداف و منافع آمریکا در این منطقه ایجاد کرده است. این فرضیه را با استفاده از پتانسیل
 دهیم.پژوهی مورد بررسی قرار میهای آیندهگیری از رویکردها و تحلیلای موجود و همچنین بهرهاسناد و منابع کتابخانه
 ایداعش، خاورمیانه، آمریکا، راهبرد، نظم منطقه واژگان کلیدی:

 
 مقدمه -5

 را آن دنبای وجه هیچ به و است گرفته شکل خاص اجتماعی و تاریخی بستر یک در داعش با وجود اینکه
 به و لنیع و رسمی موجودیت اعالم و فعالیت گسترش با وقتی از اما کرد، تلقی سابقه و ریشه بدون جریانی

هر یک از کشورهای منطقه یا  برانگیخت، را همگان تحیر و تعجب موجبات اشغیرانسانی رفتارهای با ویژه
اند، موضع و راهبرد خود را در گیری آن مرتبط بودههای بزرگ که به نحوی با آثار و پیامدهای شکلقدرت

 هایش نیز در راستاین، از فرصتقبال آن مشخص نموده و سعی کردند در عین مقابله با تهدیدهای ناشی از آ
 المللی خود استفاده کنند.ای و بیناهداف منطقه

                                                           
1. Email: Rezakhalili1@khu.ac.ir 
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 بین یاجتماع -سیاسی مناسبات از بسیاری که است ایمسئله داعش سبک به برجسته شدن تروریسم
 ره راهبرد که همچنان بنابراین،. است کرده دگرگون را آنها ایفرامنطقه حامیان همچنین و ایمنطقه بازیگران

 نیز ار آمریکا متحده ایاالت ویژه به بزرگ، هایقدرت راهبرد داده، قرار تأثیر تحت را منطقه کشورهای از یک
است که در این مقاله ضمن مفروض تلقی کردن اثرگذاری پیدایش داعش بر راهبرد ایاالت  داده قرار تأثیر تحت

 رگذاری هستیم. متحده آمریکا، به دنبال درک نحوه و چگونگی این اث
البته در مورد ارتباط میان داعش و آمریکا و تأثیر پیدایش این پدیده بر راهبرد ایاالت متحده در خاورمیانه 

های مختلفی وجود دارد. از یکسو برخی داعش را ساخته و پرداخته آمریکا و بنابراین کامالً در راستای دیدگاه
ه گران و حتی دولتمردان آمریکا با استناد بسوی دیگر برخی از تحلیلدانند و از ای این کشور میراهبرد منطقه

ه تنها کوشند نشان دهند که این گروه نالمللی برای مبارزه با آن میراهبرد مقابله با این گروه و حتی ائتالف بین
دش اص خوباشد. پذیرش هر یک از این رویکردها تبعات خهای منطقه، بلکه دشمن آمریکا نیز میدشمن ملت

را دارد، اما در این مقاله در عین توجه به رویکردهای مختلف موجود، فرض بر این است که پیدایش داعش، 
ای ایاالت متحده، حتی اگر با طراحی و حمایت دولتمردان آمریکا هم نباشد، نه در مخالفت با راهبرد منطقه

ود ای خاین گروه برای تحقق راهبرد منطقه کوشند ازبلکه در مسیر تحقق آن است و دولتمردان آمریکا می
 چه اعشد فعالیت قلمرو گسترش و پیدایش که پرسش این با طرح حاضر در واقع در نوشتار. استفاده کنند

قش آمریکا ها در ارتباط با نابتدا به بررسی نظریات و دیدگاه است، داشته خاورمیانه در آمریکا راهبرد تأثیری بر
 منطقه در آمریکا راهبرد و اهداف بر مروری پردازیم، سپس ضمنحمایت از داعش میگیری و در شکل
 کشور ینا راهبرد تأثیری بر چه پدیده این ظهور دهیم نشان کوشیممی داعش پیدایش و پس از قبل خاورمیانه

 منطقه ینا در آمریکا منافع و اهداف تأمین برای هاییپتانسیل چه داعش دیگر، عبارت به یا داشته خاورمیانه در
 .است کرده ایجاد

 ها و نظریاتگیری داعش؛ دیدگاهآمریکا و شکل -4
با وجود اینکه امروزه آمریکا به ظاهر پرچمدار ائتالف علیه تروریسم و مبارزه با داعش است، اما ارتباط 

رده آن در عراق و دولت و دولتمردان این کشور با داعش به هیچ وجه محدود به دوران فعالیت علنی و گست
سوریه نیست و بسیار فراتر از آن است. در واقع نحوه و زمان ارتباط دولتمردان آمریکایی با فرماندهان داعش 

ها و مجادالت بسیاری را نه تنها در محافل سیاسی و قبل از آغاز فعالیت علنی این گروه تروریستی، بحث
ج از آمریکا برانگیخته است که مبنا قرار دادن آن زوایای ای، بلکه حتی در محافل علمی داخل  و خاررسانه

 گشاید.گران میمتفاوتی را پیش روی تحلیل
کند و بر اساس این ها از جمله داعش معرفی میاز یکسو آمریکا خود را پرچمدار مبارزه با این نوع گروه

ز اراده سیاستمداران این کشور دانست. شود را ناشی اتوان هر اقدامی که توسط داعش انجام میرفتار طبعاً نمی
گیری داعش به دست آمریکا یا حمایت دولتمردان این کشور از اما از سوی دیگر اسناد و مدارکی دال بر شکل
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گران بسیاری ( که تحلیلChengu, 2014; Milne, 2015; Freeman, 2016:گروه مذکور وجود دارد )ر.ک
گیری داعش همچون اسالف آنها بخشی از راهبرد این کشور برای مدیریت را به این باور رسانده که شکل

 المللی آن بوده است. ای و بینپیمانان منطقهتحوالت و منازعات در راستای اهداف و منافع خود و هم
یز کند نهایی چون داعش داللت میمریکا از گروهحتی اگر شواهد و مدارکی که بر حمایت و پشتیبانی آ

ه ای آمریکا نیز بهای منطقههای موجود بین اغلب ناظران و منتقدان سیاستوجود نداشت، مروری بر تحلیل
دهد که ارتباط میان دولت آمریکا و داعش تا چه حد جدی و باورپذیر است. در واقع ارتباط خوبی نشان می

 شود، اما این هرگز به معنای آن نیستای اغلب ناظران و کارشناسان امری مفروض تلقی میمیان آنها تقریباً بر
که همه دیدگاه و نظر واحدی درباره موضوع داشته باشند. به عبارت دیگر حتی اگر در مورد اصل موضوع 

یست، ن سیاست چاختالف نظری وجود نداشته باشد، در مورد اینکه هدف دولتمردان آمریکایی از دنبال کردن ای
اختالف نظر وجود دارد. در این بین برخی معتقدند هدف آمریکا مقابله با بیداری اسالمی متأثر از انقالب 

ای پیمانان منطقهاسالمی و متوقف کردن قدرت و نفوذ روزافزون ایران است، برخی بر حمایت آمریکا از هم
ا جزئی از ای آمریکر فراتر از این معتقدند راهبرد منطقهاز جمله عربستان و اسرائیل تأکید دارند و برخی بسیا

گرایی است و در این هراسی در مقابل موج در حال تقویت اسالمراهبرد کالن آن برای دامن زدن به اسالم
 چارچوب باید درک و تحلیل شود.

، چون طالبانهایی گیری و تداوم گروهطرفداران دیدگاه نخست در عین تأکید بر نقش آمریکا در شکل
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 

داند و به همین پیمانانش در منطقه مید علیه منافع خود و همترین تهدیآن بیداری اسالمی در منطقه را مهم
تکفیری در عین تالش برای مهار قدرت و نفوذ روزافزون -های تروریستیگیری از پتانسیل گروهدلیل با بهره

گرا را که ممکن است در آینده ها و جریانات اسالمجمهوری اسالمی، به دنبال آن است که پتانسیل سایر گروه
؛ 0895پیمانانش را تهدید کنند نیز تخلیه کند )ر.ک: سعدالدین، در سایر کشورهای منطقه منافع آمریکا و همو 

(. در حقیقت از دیدگاه این افراد Davis, 2007; Kramer, 2011؛ 0898؛ ساوه درودی، 0898زایی، لک
راب سنی بین ایران و اع-ف شیعیهایی نظیر داعش به همان میزان که باعث تقویت شکاحمایت آمریکا از گروه

شود و جمهوری اسالمی ایران را در پیگیری اهداف خود محتاط کرده یا حتی در موضع تدافعی قرار می
شود که اجازه گسترش قدرت و نفوذ ایران در ای از اسالم در سطح منطقه نیز میدهد، باعث ترسیم چهرهمی

نیز در عین باور به مفروضات مشابه معتقدند آمریکا طی  دهد. برخی دیگرسایر کشورهای همسایه را نمی
پیمانی راهبردی در منطقه به خوبی دریافته است های دیگر برای همهای پس از انقالب و با آزمودن گزینهسال

ی اهپیمان راهبردی گزینپیمان راهبردی دارد و ثانیاً این همکه اوالً برای مدیریت تحوالت منطقه نیاز به یک هم
شود که جمهوری اسالمی ایران تمایلی به همکاری با آمریکا ندارد جز ایران نیست. اما مشکل از آنجا ناشی می
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ین تکفیری همزمان با تخلیه پتانسیل ا-های تروریستیو همین باعث شده است این کشور با توسل به گروه
 ;Celso, 2012؛ 0890ر.ک: ساوه درودی، ها، ایران را نیز تحت فشار قرار دهد تا با آن همکاری کند )گروه

2014.) 
های تروریستی نظیر داعش فقط منحصر به طرفداران دیدگاه دوم بر این باورند که رابطه آمریکا با گروه

ه ای آن از جملپیمانان منطقهاهداف خود آمریکا نیست و حتی بسیار بیش از آن معطوف به اهداف و منافع هم
ها به دهی به این گروه. بر این اساس برخی معتقدند آمریکا خود نقشی در شکلعربستان و اسرائیل است

ایجاد  ای آنپیمانان منطقهها با حمایت و پشتیبانی همصورت مستقیم نداشته است، اما از آنجا که این گروه
رغم ارد، بنابراین علیاند و آمریکا نیز بنا به دالیل آشکار و نهان بسیار همچنان بر حمایت از آنها اصرار دشده

پیمانان خود را برای المللی برای مقابله با داعش، همچنان در عمل دست همتشکیل ظاهری ائتالف بین
پیمانان آن در محور مقاومت باز گذاشته است )ر.ک: گیری از این ابزار علیه جمهوری اسالمی ایران و همبهره

(. در Adami and Pouresmaeili, 2013; Berti and Guzansky, 2014؛ 0898؛ پورحسن، 0898الرشید، 
های عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران باعث شده است آمریکا که خود واقع از دیدگاه این طیف سیاست

داند در مسیر حمایت از داعش قرار گیرد. از دیدگاه این افراد پیمان میرا متعهد به حمایت از آنها به عنوان هم
برای تأمین امنیت اسرائیل و همچنین تأمین اهداف و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود در منطقه و  آمریکا

هایی چون داعش بوده ها و گروهبه ویژه مدیریت تحوالت عراق پس از صدام ناگزیر از ایجاد و تقویت جریان
نطقه را نیز فراهم کرده است است و در عین حال از این طریق بهانه الزم برای حضور همیشگی خود در م

 (.Kramer, 2011; Boghardt, 2014; Clark-Brown, et.al, 2014)ر.ک: 

در ادامه این نوع نگرش، طرفداران دیدگاه سوم حتی حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی را در راستای 
ها و ا حمایت از این گروهدانند و معتقدند آنها بگرایی در غرب میمقابله با جریان در حال تقویت اسالم

های گرایی در کشورهای خود به دنبال این هستند که موج اسالمهای خشن آنها در رسانهبرجسته کردن فعالیت
هایی چون داعش همانند اسالف آنها یعنی طالبان گیری گروهغربی را تضعیف کنند. از دیدگاه این طیف شکل

ورهای غربی در مقابله با کشورهای اسالمی درک و تحلیل شود. در و القاعده باید در بستر راهبرد کالن کش
واقع به باور این افراد کشورهای غربی و به ویژه آمریکا همچنان که در دوران جنگ سرد از طالبان برای مقابله 

 هایی چون القاعده وکردند، اکنون با استفاده از گروهبا دشمن مشترک خود، کمونیسم شوروی، استفاده می
خواهند در مقابل مسلمانان به عنوان دشمن ساختگی خود نیز اهداف و منافعشان را تأمین کنند. بدین داعش می

های داخلی را مرتفع ترتیب آنها از یکسو همچنان نیاز خود به یک دشمن ساختگی برای رهایی از بحران
گرایانه مانع از گسترش تمایالت اسالمکنند و از سوی دیگر با ارایه تصویری خشن و غیر انسانی از اسالم می

 ,Hegghammer, 2006; 2010; Khasraw, 2014; Gerges؛ 0898شوند )ر.ک: صادقی، در جوامع خود می

2014). 
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البته تنوع نظریات در مورد ارتباط آمریکا با داعش و نقش این کشور در ایجاد و گسترش این گروه 
دیدگاه بسیار گسترده است و بدیهی است که در هر گونه نقد و بررسی تروریستی در درون هر یک از این سه 

ها به صورت غیرمستقیم بر نقش آنها باید به این نکته توجه داشت، اما آنچه مهم است اینکه همه این دیدگاه
کنند. با این فرض بدیهی است که های تروریستی چون داعش تأکید میآمریکا در ایجاد و گسترش گروه

داعش  هایی چونها داشته باشند. به عبارت دیگر گروهردان ایاالت متحده نگاه راهبردی به این گونه گروهدولتم
به حدی اهمیت دارند که بر اساس آن بتوان تحول در راهبرد این کشور در خاورمیانه را مورد توجه قرار داد. 

سپس  پردازیم وگیری داعش مینه قبل از شکلبر این اساس در ادامه ابتدا به بررسی راهبرد آمریکا در خاورمیا
 دهیم.ای آمریکا را مورد بررسی قرار مینقش این گروه در پیشبرد اهداف و تحقق راهبرد خاورمیانه

 داعش گیریشکل از قبل خاورمیانه در آمریکا راهبرد -9 
 کشورهای از یک هر و تحوالت روند قبال در آمریکا متحده ایاالت اگر بخواهیم یک درک کلی از رفتار

 به مربوط طحس نخستین. تفکیک قایل شویم تحلیل رسد باید میان سه سطحداشته باشیم به نظر می خاورمیانه
 آن مراتبیسلسله و گرایانهیکجانبه نگاه از طبعاً سطح این در آمریکا موضع. است المللبین نظام کالن ساختار

 به المللبین نظام کالن سطح در آمریکا متحده ایاالت واقع، در. گیردمی نشئت المللیبین تحوالت قبال در
 به آن حامی و پیمانهم کشورهای و دارد قرار آن رأس در خود که است مراتبیسلسله نظم یک ایجاد دنبال

 به اورمیانهخ منطقه کل نگاهی چنین اساس بر. گیرندمی قرار ترپایین مراتب در نقش ایفای و اهمیت ترتیب
 ساختار از برگرفته هم آن کلی هایویژگی طبعاً و شودمی محسوب نظام این هایزیرمجموعه از یکی عنوان
 قدرت اتبمرسلسه بر مبتنی بایستی خود ایمنطقه امنیت نظام که است این ایگزاره چنین معنای. است کالن
گیرند، یم قرار آن مختلف مراتب در نقش ایفای و اهمیت ترتیب به آمریکا پیمانانهمچنان که هم و گیرد شکل

 .پیمانانش نیز به ترتیب اهمیت و ایفای نقش باید در مراتب مختلف دگرسازی قرار گیرنددشمنان آمریکا و هم
 اینطقهم نظام در کالن، سطح ایاالت متحده در راهبرد اهداف پیشبرد برای دگرسازی اهمیت تبع در واقع به

 هموار را اصلی اهداف سمت به حرکت مسیر تا شوند تعریف «دگر» عنوان به یدبا کشورهایی یا کشور نیز
 رهبری هب منطقه عرب کشورهای میان آن تبع به و المللیبین سطح در ایران و آمریکا میان خصمانه رابطه. کنند

؛ 0895؛ فرهادی، 0835است )ر.ک: برزگر،  درک قابل راستا همین در ایران اسالمی جمهوری قبال در عربستان
 .(Clark-Brown, et.al, 2014; Berti and Guzansky, 2014؛ 0898یزدانفام، 

 منطقه کشورهای قبال در آمریکا متحده ایاالت رفتار به دهنده شکل کالن روندهای به بایستی دوم سطح در
 «سازیامنیت» قالب در را آنها توانمی که است تشخیص قابل کلی روند دو حداقل نیز نظر این از. کرد توجه

 بوده زیساامنیت بر مبتنی منطقه به ورود بدو از آمریکا متحده ایاالت راهبرد. کرد بیان «سازیدموکراسی» و
 کیی همواره و شده منطقه وارد آزاد تجارت و انرژی امنیت تأمین هدف با اساساً آمریکا دیگر، عبارت به. است

 بوده منطقه کشورهای در خود مصرف بازار همچنین و انرژی امنیت تأمین و حفظ آن هایدغدغه ترینمهم از
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 وجهت کانون در دیگری هدف الملل،بین نظام ساختار در تحوالت تبع به بیستم قرن پایانی دهه در. است
 در دفه این که است ذکر به الزم البته. سازیدموکراسی از بود عبارت که گرفت قرار آمریکا سیاستمداران

 به زیرا ؛است نخست هدف ایجابی وجه بگوییم است بهتر حتی و گیردمی بر در نیز را سازیامنیت خود بطن
 افزاریختس تأمین و نظامی لشگرکشی گرو در نه منطقه در آمریکا منافع پایدار امنیت روند، این طرفداران باور

 ;Katulis, 2009است )ر.ک:  منطقه در آمریکا طرفدار هایدموکراسی گسترش و ایجاد در بلکه امنیت،

Singh, 2011; Markakis, 2012.) 
 در ازیسکه دموکراسی است بدیهی آمریکا، متحده ایاالت برای سازیامنیت بنیادین اهمیت به توجه با
 ردمم اکثریت که جوامعی در هم آن دموکراسی برقراری زیرا شود؛ آن جایگزین توانستبه سادگی نمی عمل
 ایاالت رداندولتم بنابراین. ندارد کشور این منافع برای ناامنی جز اینتیجه اند،بوده آمریکا رفتارهای مخالف آنها

 طرفدار اهرظ در نظام کمونیستی شوروی، رفتن بین از و المللبین نظام در ساختاری تحوالت تبع به متحده،
 همچنان عمل در هم و شوند منطقه در جدید فرایندی گیریشکل از مانع هم تا شدند سازیدموکراسی

 مکک روند این تقویت به آنچه. کنند دنبال سازیدموکراسی پوشش در اصلی هدف عنوان به را سازیامنیت
 داعیه تیح کشور این شد باعث که بود عراق و افغانستان به آمریکا هایلشگرکشی و سپتامبر 00 حوادث کرد،

 که بود آن تحوالت این تأثیر حداقل حال، هر به. بسپارد فراموشی به نیز را سازیدموکراسی ظاهری
 جوامع رد تقاضایی چنین است بدیهی. کرد تبدیل منطقه کشورهای مردم جدی تقاضای به را خواهیدموکراسی

 جز اینتیجه اند،بوده ایران اسالمی انقالب از ملهم سیاسی اسالم گفتمان تأثیر تحت شدت به که اسالمی
 کشورهای در را هاییحرکت تقاضا این. است نداشته دینی دموکراسی برقراری برای گسترده و عمومی تقاضای

 ییرویارو و تقابل جز اینتیجه کنیم، تلقی «اسالمی بیداری» چه و «عربی بهار» را آن چه که زد دامن منطقه
 ;Al-Qaradawi, 2007است )ر.ک:  نداشته سیاسی اسالم با آن ایمنطقه پیمانانهم و آمریکا متحده ایاالت

Kramer, 2011; Mohseni, 2013 ) .نشد فراگیر و برجسته جز چیزی روندها این در تحول نتیجه واقع، در 
 .  است نبوده منطقه کشورهای سراسر در سیاسی اسالم داعیه

 اام اند،داشته آمریکا راهبرد در مشخصی جایگاه منطقه کشورهای از یک هر قاعدتاً بازیگران، سطح در
 تضعیف یا تقویت باعث خود آنها اهمیت و جایگاه در تغییر بنابراین و نبوده یکسان آنها که اهمیت است بدیهی
 سو یک از اسالمی، انقالب وقوع از پیش تا سرد جنگ دوران در. است شده کالن ساختار همچنین و روندها

 منافع و امنیت تأمین راستای در آمریکا خارجی سیاست ستون دو عنوان به عربستان دیگر سوی از و ایران
 از ایران شدن خارج و اسالمی انقالب وقوع با اما (،Wise, 2011کردند )ر.ک: می ایفا نقش متحده ایاالت

 عرب و غرب مشترک دشمن عنوان به ایران و گرفت قرار برتر جایگاه و نقش در عربستان غرب، اردوگاه
 نظام النک ساختار در تغییر نتیجه در دیگر، سوی از عربستان جایگاه و سو یک از ایران جایگاه. شد تعریف
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 این در و دبمان باقی گذشته مانند تواندنمی طبعاً سازی،دموکراسی به سازیامنیت از روند تغییر و المللبین
 .کرد درک توانمی نیز را بازیگران دیگر نقش در تغییر که است میان

 سیاسی، ماسال دارداعیه ایران کمونیستی، اردوگاه و شوروی فروپاشی و المللبین نظام ساختار در تغییر با
 روند رد تغییر دیگر سوی از و شد تبدیل آمریکا جهانی دشمن جایگاه به ایمنطقه دشمن جایگاه از سو یک از
 هعرص وارد را جدیدی روند تا داد قرار آن اختیار در را نظیریبی فرصت سازیدموکراسی به سازیامنیت از

 در. کندمی میدان وارد را جدیدی بازیگران هم و طلبدمی چالش به را آمریکا نظر مورد ساختار هم که کند
 سوی از و طلبدمی چالش به را آمریکا نظر مورد گرایانهیکجانبه ساختار سو یک از ایران دینی دموکراسی واقع،
 راهبرد دفه آنها غیرمستقیم و مستقیم مهار که است کرده میدان وارد سیاسی اسالم داعیه با را بازیگرانی دیگر

 .است منطقه تحوالت آینده و حال در آمریکا
 آمریکا در خاورمیانه نقش داعش در تحقق راهبرد -2

 بوده سازیامنیت همواره سازیدموکراسی لوای در حتی خاورمیانه در آمریکا هدف شد، اشاره که همچنان
 هدف ینا منطقه در حرکتی هر بنابراین،. پیمانانشهم و آمریکا منافع برای بلکه منطقه، مردم برای نه اما است،

 در را ایدوگانه نقش داعش که آنجا از حال. شد خواهد مواجه آنها واکنش با دهد، قرار مخاطره معرض در را
 تا هشد میدان وارد اسالم داعیه با سو یک از داعش. است دوگانه آن با هم آمریکا رفتار کند،می بازی میان این

 اسالم صلیا الگوی عنوان به ایران نفوذ و قدرت کننده مهار نقش و باشد سیاسی اسالم گفتمان از بدنما بدیلی
 است برخوردار منطقه در پیمانانشهم و آمریکا هایحمایت از همچنان دلیل، همین به کند و ایفا را سیاسی

( 0894؛ ساوه درودی، 0898سادات، ؛ هوشی0898زاده، ؛ هانی0898؛ بصیری و استوار، 0898)ر.ک: اسدی، 
 شدن نزدیک از گاه که کشانده جنون مرز به حدی در را آن خشونت طعم با قدرت وسوسه دیگر، سوی از و
 آن ایمنطقه و جهانی پیمانانهم و کشور این واکنش دلیل همین به و نکرده پرهیز هم آمریکا قرمز خطوط به
 . است برانگیخته نیز را

 تآمریکاس پرداخته و ساخته اساساً داعش معتقدند که کسانی اسناد و مدارک و دیدگاه اگر حتی واقع در
 -تروریستی گروه این ،(Chengu, 2014; Milne, 2015; Freeman, 2016 بگیریم )ر.ک: نادیده هم را

 علیه شورک این در پیمانانشهم و آمریکا تسلیحاتی و مالی هایحمایت با سوریه تحوالت ابتدای از تکفیری
 شنق آن ایمنطقه پیمانانهم و آمریکا قدرت ابزار عنوان به تا کرد را خود تالش نهایت و جنگید اسد بشار

. ( Uriya, 2006؛0898؛ حیدری، 0898)ر.ک: عبدی، کند  ایفا را ایران نفوذ و قدرت مهار برای خود نخست
 پیمانانهم حمایت حتی و سکوت با و شد عراق وارد هدف همین راستای در گروه به عبارت دیگر این

 داعش هایرویپیش با اما شد، کشور این عمومی آرای بر مبتنی و قانونی دولت تضعیف باعث آمریکا ایمنطقه
 مدارانسیاست از بسیاری سو یک از آنها ایمنطقه پیمانانهم و غربی کشورهای و آمریکا منافع تهدید و عراق در

 نباید و دهش نزدیک آنها قرمز خطوط به تروریستی نیروی این که رسیدند نتیجه این به ایمنطقه حتی و غربی
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 عنیی عربی-غربی مشترک هدف راستای در هنوز داعش دیگر، سوی از و داد آن به گسترش اجازه این از بیش
 رهبری به یالمللبین ائتالف تشکیل که حال عین در بنابراین،. کندمی حرکت منطقه در ایران نفوذ و قدرت مهار

 برخورد هک است بدیهی است، تروریستی گروه این رفتارهای قبال در آشکار چرخش نشانگر داعش علیه آمریکا
 یا عربی -غربی محور دغدغه ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت و نفوذ افزایش وقتی تا آن با جدی

 .(0898؛ مبینی کشه و آجیلی، 0898؛ رویوران، 0898دور از ذهن است )اسدی،  باشد، آمریکا حداقل
 آمریکا افعمن تهدید دلیل به صرفاً بلکه آن، تروریستی ماهیت دلیل به نه داعش با آمریکا برخورد واقع در

 ابلمق در آن ایمنطقه پیمانانهم و آمریکا زعم به تهدید این چون و گرفته قرار کار دستور در پیمانانشهم و
 حضور نبدو باید اوالً پس کند،می ایفا را بخشتوازن نقش ایران ایمنطقه قدرت و نفوذ نام به تریمهم تهدید

 مقابله در مریکاآ راهبرد بدین ترتیب،. باشد مستقیم درگیری بدون و نمایشی صورت به ثانیاً و ایران مشارکت و
 رهبر انعنو به آمریکا جهانی نقش القای هدف با بلکه تروریستی، نیروی این نابودسازی هدف با نه داعش با

 این چهره رمیمت و سو یک از «جهانی پلیس» تردقیق تعبیر به یا جهانی تهدید عنوان به تروریسم علیه ائتالف
 .گیردمی صورت «ناجی» به «گرمداخله» و «اشغالگر» از منطقه هایملت عمومی افکار نزد کشور

 هنداشت آن گیریشکل بدو از داعش از حمایت و ایجاد در نقشی هیچ اگر حتی متحده ایاالت دولتمردان
 تفادهاس منطقه در خود پایدار منافع و اهداف راستای در گروه این پیدایش از حداکثری نحو به اکنون باشند،

 مراتبیلسلهس و گرایکجانبه ساختار مبنای بر تعادل حفظ و برقراری خاورمیانه در آمریکا هدف نخستین. کنندمی
 یابد اومتد ایمنطقه قدرت هرم رأس عنوان به عربستان نقش ایفای با گذشته هایسال همچون باید یا که است

 ینا جدید ساختار در که است راغب بسیار ترکیه میان، این در. گیرد عهده بر را نقش این جدیدی عنصر یا
ائتالف  و حتی جزئی از آمریکا پیمانهم ترکیه هم و عربستان هم اینکه رغم به دلیل همین به و کند ایفا را نقش

و  مذکور نقش ایفای برای آنها بین شده کنترل اما رقابتی غربی برای مقابله با داعش هم هستند،-آمریکایی
 عنوان هب ایران که است آن زمینه این در آمریکا مشکل ترینبزرگ دارد. متفاوت از داعش نیز وجود هایاستفاده

 واقع، در. تاس گرفته پیش در را آمریکا با تقابل راه پیش هاسال از نقش، این ایفای برای کشور توانمندترین
 رأس عنوان هب نقش ایفای پتانسیل سو یک از ایران که دارند باور ترکیه و عربستان حتی و آمریکا دولتمردان

 ایجاد راستای در بزرگ مانعی آن به نقشی چنین اعطای عدم دیگر، سوی از و دارد را در منطقه قدرت هرم
 برای ایران قدرت نفوذ سد ابزار عنوان به میان این در داعش نقش. است منطقه در قدرت توازن و تعادل

 کامالً لیالملبین سطح در هم و ایمنطقه سطح هم در مراتبیسلسله و گرایکجانبه ساختار تحکیم و برقراری
 دیگر سوی از و کندمی مهار را ایران قدرت سو یک از میان این در داعش دیگر، عبارت به. است آشکار

 است جهانی تهدید یک عنوان به تروریسم با مقابله برای آمریکا توسط المللیبین سازیائتالف برای ایبهانه
باشد  یزن کشور این جهانی رهبری نقش القای و آمریکا گرایانهیکجانبه رفتارهای بخشمشروعیت تواندمی که

 .(Kap, 2015؛ 0894ب؛ امیدی، 0898الف؛ 0898؛ دیپلماسی ایرانی، 0898؛ موسوی، 0898)ر.ک: افشار، 
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 رد آمریکا نظر مورد روندهای کردن حاکم در داعش ساختار، به معطوف ایجابی و سلبی هاینقش کنار در
 مریکاآ نظر مورد سازیدموکراسی و سازیامنیت آشکارا داعش هرچند. کندمی ایفا دوگانه هایینقش نیز منطقه

 دموکراسی و سیاسی اسالم چهره تخریب در گروه این که کمکی اما کرده، مواجه هاییچالش با منطقه در را
 از تربیش بسیار هنوز کند،می آن ایمنطقه پیمانانهم و آمریکا به بدیل روند عنوان به ایران نظر مورد دینی

 اعتبارزدایی و مشروعیت از عبارت که خود سلبی نقش هم زمینه این در داعش واقع در. است آن هایچالش
 ایمنطقه قیبر عنوان به عربستان برای حتی بلکه آمریکا، برای تنها نه را است ایران سبک به دینی دموکراسی از

؛ ساوه 0894؛ سلطانی، 0894؛ 0898؛ پورسعید، 0898کند )ر.ک: شیعه آنالین، می ایفا خوبی نیز به ایران
 بار تا کندمی کمک پیمانانشهم و آمریکا به ایجابی صورت به داعش سلبی، نقش این کنار در. (0894درودی، 

 رمص در آنچه مانند ظاهری سازیدموکراسی حتی و سازیامنیت روند منطقه کشورهای تحوالت از پس دیگر
 به دست پیمانانشهم و آمریکا حمایت با که حال عین در داعش واقع در. کنند دنبال را افتاد اتفاق

 به هک کشور این شده باعث آمریکا سازیائتالف اما زند،می منطقه در اقدامات ترینشنیع و بارترینخشونت
 چهره یگرد بار بود، شده تبدیل منفور کشوری به منطقه کشورهای مردم نزد در اشغالگری و مداخله سابقه دلیل
 فرصت طبعاً چهره این ترمیم. کند آشکار تروریستی گروه این هایشرارت از آنها «ناجی» قامت در را خود

 قالب رد خود اهداف پیگیری به منطقه مردم خواست و رضایت با دیگر بار تا بود خواهد آمریکا برای جدیدی
 .بپردازد پیشین روندهای

 أمینت را پیمانانشهم و آمریکا منافع و اهداف سو یک از ناخواسته، یا خواسته ها،نقش این ایفای با داعش
 رفینط از یک هر رویارویی چنانچه. کندمی تعیین جدید نظم در را ایمنطقه بازیگران جایگاه دیگر سوی از و
 و رکیهت عربستان، آمریکا، و بود خواهد بازی این برنده ایران شود، منتهی آن شکست و تضعیف به داعش با

 ینا که است آن واقعیت اما اند،کرده گذاریسرمایه هیچ سر بر تروریستی گروه این حامی کشورهای دیگر
 با یمانانشپهم و آمریکا. بینیممی ظاهر در که است آن از ترپیچیده بسیار بازی و دهدنمی رخ سادگی به اتفاق
. داد واهندنخ را وضعیتی چنین تحقق اجازه سادگی به قطعاً ایران، پیروزی یعنی داعش شکست اینکه به علم

 مقابل رد مدافعان به کمک ارسال از جلوگیری برای ترکیه رفتار و عربستان و آمریکا دوگانه مواضع که همچنان
 وند،ش متحمل را بسیاری حیثیتی و اعتباری مالی، هایهزینه حاضرند حتی آنها دهد،می نشان داعش نیروهای

 .(Al-Tamimi, 2014; Wood, 2015؛ 0898زاده، ؛ هانی0898االسالم، نشود )شیخ حاصل اینتیجه چنین اما

 یک از که دارد آن از حکایت خوبی به منطقه راهبردی و سیاسی معادالت در داعش شدندخیل واقع در
 رب تردید در منطقه کشورهای دیگر و عربستان دیگر، سوی از و ایران با همکاری دوراهی سر بر آمریکا سو
 مذاکرات چون راهبردی مسائل و ترکیه دوگانه نقش میان، این در. دارند قرار آنها از آمریکا حمایت ادامه سر

 ;Mohseni, 2015است )ر.ک:  داشته کنندهتعیین نقشی دخیل متغیر عنوان و برجام به 0+0 و ایران ایهسته

Bar, 2015;) .با و کندمی معرفی منطقه مردم برای دموکراتیک الگویی را خود ایران مانند سو یک از ترکیه 
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 میان این در و کند ایفا زمینه این در پیشتاز نقشی است صدد در منطقه مردم اکثریت با مذهبی قرابت به توجه
 ایقهمنط نظم برای داعش را از استفاده حداکثر خواهدمی دیگر سوی از و کندمی رقابت عربستان و ایران با

 یا دوری بنابراین،. (Kap, 2015؛ 0898باشد )ر.ک: افشار،  داشته عراق و سوریه در ویژه به خود، نظر مورد
 بسیار نقش ایمنطقه و المللیبین سطح در راهبردی تحوالت نتیجه در عربستان یا ایران به کشور این نزدیکی

 .داشت خواهد منطقه آینده تحوالت در مهمی
 مراتب به اهمیت از 0+0 با ایران ایهسته مذاکرات برجام به عنوان نتیجه ترکیه، مهم آفرینینقش وجود با

 به اشد،ب آمریکا ویژه به غرب، و ایران مشکالت حل مذاکرات این نتیجه چنانچه. بوده است برخوردار باالتری
 این در و است تغییر حال در آن ایمنطقه رقبای زیان به و ایران نفع به المللیبین معادالت که است آن معنی

 ادالتمع تعیین در را پیشین جایگاه و اهمیت دیگر نرود هم بین از داعش اگر که حتی است بدیهی شرایط
 وس یک از منطقه کشورهای دیگر حتی و ترکیه عربستان، که است دلیل همین به. داشت نخواهد منطقه

: )ر.ک شوند گیری ایران از نتایج برجام از جمله نزدیکی به غرب و به ویژه آمریکابهره از مانع کوشندمی
Mohseni, 2015; Bar, 2015; Hussein and Abdullah, 2015و داعش از حمایت با دیگر، سوی از ( و 

 نطقهم تحوالت در تغییر از مانع هستند صدد در تروریستی گروه این از حمایت ادامه برای آمریکا کردن مجاب
 .شوند خود ضرر به و ایران نفع به

 کامالً و تبعی آمریکا، راهبرد در ایمنطقه بازیگران جایگاه تغییر یا تعیین در داعش نقش اوصاف، این با
 کافش محور بر مانور با هرچند داعش. است بازیگران رابطه میان سایر و روند ساختار، در تحوالت از متأثر

 دهد، تغییر و ندک تعیین را منطقه بازیگران دیگر از یک هر یا ترکیه و عربستان ایران، نقش تواندمی سنی-شیعی
 ند،هست دیگر طرف در آن پیمانانهم و ایران و طرف یک آن ایمنطقه پیمانانهم و آمریکا که مادامی تا فقط اما
 ایطقهمن راهبرد در نیز را داعش وزن قطعاً معادله این در تغییر که حالی در باشد، داشته مؤثری نقش تواندمی

 .داد خواهد کاهش آمریکا
 گیرینتیجه -2

 ییعن المللی،بین عرصه در کشور این هدف از تابعی ساختاری نظر از خاورمیانه در آمریکا اصلی هدف
 یا سازیامنیت به معطوف روندی لحاظ از و مراتبیسلسله و گرایکجانبه ساختار حفظ و برقراری

 به ایمنطقه بازیگران از طبعاً اهداف این تأمین برای و است کشور مورد نظر این سبک به سازیدموکراسی
 یمانانپهم و آمریکا دولتمردان سیاسی رفتار و ذهن پرداخته و ساخته چه داعش. برد خواهد بهره حداکثری نحو

 یکاآمر بلندمدت اهداف تأمین مسیر در حاضر حال در باشد، خودسر تروریستی گروه یک چه و آنها ایمنطقه
 سیاسی الماس کرده تالش کمونیستی شوروی فروپاشی زمان از ویژه به که آمریکا. کندمی حرکت پیمانانشهم و

 حداکثر حاضر حال در کند، تعریف پیمانانشهم و خود دشمن عنوان به را ایران اسالمی انقالب از ملهم
 یسو از خود جهانی پلیس نقش ایفای برای و سو یک از ایران نفوذ و قدرت مهار برای داعش از را استفاده
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 هب منطقه مردم نزد اشغالگر و گرمداخله از آمریکا چهره شده باعث ناخواسته یا خواسته داعش. کندمی دیگر
 مورد المللیبین نظام ساختار کردننهادینه و ترویج برای عاملی هم داعش واقع، در. یابد تغییر حامی و ناجی
 دممر بر آن هزینه تحمیل با را منطقه در سازیامنیت دیگر بار کشور این شده باعث هم و آمریکاست نظر

 .کند دنبال خود المللیبین پیمانانهم و منطقه کشورهای
 موجود ظاهری سازیدموکراسی حتی یا سازیامنیت روند تداوم و آمریکا نظر مورد ساختار شدننهادینه

 یشتریب مجال ترکیه، و عربستان جمله از منطقه، در ایران رقیب بازیگران به طبعاً داعش اقدامات به توسل با
 نقش تواندمی هم المللیبین عرصه در زداییتنش با ایران اسالمی جمهوری اما داد، خواهد بازیگری برای

 عنوان هب ترکیه و عربستان نفوذ و نقش هم و بدیل روند عنوان به دینی دموکراسی روند تضعیف در داعش
 رصهع در آمریکا نظر مورد ساختار گیریشکل از مانع حتی ترتیب بدین و دهد کاهش را خود ایمنطقه رقبای

 بر مستقیم صورت به 0+0 و جمهوری اسالمی ایران ایهسته مذاکرات برجام به عنوان نتیجه. شود المللیبین
روند تحوالت آینده منطقه  و بوده است تأثیرگذار آمریکا ایمنطقه راهبرد بر همچنین و داعش اهمیت و نقش

وافق های نهفته در این تگیری از فرصتتا حد زیادی بستگی به میزان توفیق جمهوری اسالمی ایران در بهره
 .راهبردی دارد
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 پاسخی فرهنگی به  معماری برای صلح؛

 اجتماعیِ جهان اسالم -مناسبات و حل بحرانهای سیاسی

 
 

 اسالمی واحد بین الملل دانشگاه فردوسیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری، شهرسازی و هنر  ،5فاطمه دادخواه کالته

 استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی محمود فیض آبادی. 

 

 چکیده 
هنر و معماری همواره به عنوان یکی از شاخص ترین مظاهر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در هر جامعه و تمدنی 

بناهای به جامانده از هنرمندان در طول تاریخ، بر این موضوع بیشتر تاکید می گردد که بوده است. با بررسی آثار هنری و 
همواره هنر در خدمت و در راستای تحقق اهداف متعالیِ اخالقی و در جستجو و تجلیِ حقیقت معنویِ الهی در انسجام 

ری خالقیت دست به ابداع جلوه های روحی و ذهنیِ مخاطبین جوامع  بوده است. آنگاه که هنرمند مسلمان با به کارگی
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، 

ی از کشورهای اسالمی جزو مسایل توسعه نیافته می باشند و از طرفی عامل بسیاری از موضوعات فرهنگی در بسیار
مشکالت سیاسی و اجتماعیِ ناشی از تنوع فرهنگی و یا چند فرهنگی در این کشورها گشته و مسبب از هم گسیختگی 

فاهیم الش دارد با بررسی مجوامع دینی از یکدیگر گردیده است. مقاله حاضر که از نوع تحلیلی و توصیفی می باشد ت
مستتر در آموزه های دینی، نصوص قرآنی و تجلی آن در هنر و معماری اسالمی، جلوه های اخالقی، فرهنگی و هویت 

اسالمی به عنوان یکی از آبشخورهای  را در برقرای صلح و وحدت جامعۀ دینی بررسی و معرفی نماید. در این میان هنر
واند با آفرینش فضایی مطلوب جهت تحقق تبادالت بینا فرهنگی و مذهبی موثر واقع گردد فرهنگی از باب معماری می ت

و میان تاریخ، هویت و فرهنگ موجود در یک منطقه، توازن و تعادل برقرار سازد. درواقع هنر می تواند در باب اختالفات 
ه آن را نیز به انجام می رساند. اما از آنجایی ک فرهنگی بیان کننده پیام صلح باشد و معماری از طریق خلق اثر، راه انتقال

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 

و قانون الهی فراخواند. هنر اسالمی، هنری جامع و سرآمد بر تمامی هنر ها می باشد و می تواند با کاراکتر خود  اصول
 در کالبد مدرنِ معماری پاسخگوی نیازهای بشرِ امروزی باشد و مفهوم مکان و یا نماد صلح را به منصۀ ظهور رساند. 

 

 هنر اسالمی معماری اسالمی، تعالی اخالقی،هویت،  ،صلح واژگان کلیدی:

                                                           
1. Email: Fateme.dadkhahkalate@stu-mail.um.ac.ir 
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 مقدمه  -5
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 

اسالمی دارای روحانیت و جلوه های مادی، آن را از سایر هنرها مقدم و ممتاز ساخته است. هنر و معماری 
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 

فرهنگ، هنر و هویت همواره به عنوان ارکان اصلی دین و را در افراد جامعه جلوه گر می سازد.  "این همانی"
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، 

، برادری، صلح و... در باورهای دینی اسالم و نصوص قرآنی دارای جایگاه واالیی بوده و آحاد مساوات، برابری
مردم را بدان هدایت فرموده است. اگر قرن بیست و یک را قرن تغییرات بدانیم، ما شاهد بروز اختالفات 

یات هم اندیشی و عمل بسیاری در منطقه خاورمیانه و یا سایر کشورهای اسالمی هستیم تا جایی که کرسی های
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 

امالت فرهنگی و گفتگوی مذاهب همواره بر تعامالت سیاسی نیل به اهداف جامعۀ دینی به نظر می رسد که تع
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 

جوامع، به کار گیری هنر و معماری برخاسته از بستر فرهنگیِ آن است. هنر و معماری به عنوان زبانی سازی 
مشترک و بین المللی می ماند که قادر به پیام رسانی و الهام محسوسات از عالم معنوی و مادی بر اساس ایجاد 

طبین است که میتواند نماد صلح و فضایی سرشار از روحانیت و معنویت الهی در کالبد مدرن مادی برای مخا
   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. 

ساز و بستر و عامل انتقال فرهنگ در طول زمان و از نسلی به نسل های آینده می باشد. هنر بخشی  هنر هویت
از فرهنگ و یا به عبارتی وجهی معنوی از میراث فرهنگی باقی مانده از گذشتگان است، که برای معاصران 

ب ی دین، زمینه و فضای مناسمتذکر و هدایت کننده، و برای آیندگان هدیه می باشد. هنر نیز با تکیه بر مبان
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 

تضمین و تقویت می نماید. هنر، فضای مناسب برگزاری آیین ها و  به غیر خدا بوده و حضور قلب مومن را
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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 
(. هنر اسالمی به 0839؛ 0835سمبلیک است، به گونه ای شکل می دهد که یادآور ارزش هاست ) نقی زاده، 

 می کوشد تا محیطی به وجود آوردکه در آن انسان بتواند وزن و وقار فطری      طور کلی 
اولیه خود را باز یابد. هیچ مانعی نمی بایستی به عنوان حجاب بین انسان و حضور نامرئی خداوند قرار 

ی دارد و گیرد. هنر اسالمی ایجاد یک نوع خالء می کند و همه پریشانی ها و تمایالت دنیوی را از میان برم
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 

د و وارد جریان زندگی و اعتقادات هنرمند می عمیق هنر اسالمی است که هویت هنر اسالمی معنا پیدا می کن
(. معماری یکی از هنرهایی است که عالوه بر حمل بار معنایی و انتقال آن 50، ص.0892شود )صادق پور، 

معانی به ناظر و کسی که در فضای تعریف شده ی آن قرار می گیرد، قادر به ایجاد تحول و دگرگونی در شیوه 
به طبیعت و به مصنوع خویش بوده و در تعریف ویژگی های روابط اجتماعی  ی زیست و مبین نگرش انسان

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 

(. معماری، یکی از قلمروهایی است که بدون تردید می توان از آن به عنوان تجلی 403: 0839نقی زاده،  )
جهان بینی و باورها و فرهنگ جامعه و در نتیجه در تجلی هویت و به خصوص هویت معنوی آن ) و به تبع 

ران معاصر، که جوامع با بحران هویت انسان( به عنوان نقشی غیرقابل انکار محرز می شود. نقشی که در دو ،آن
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، 

0890 :25.) 
بعد زمان و مکان است. معماری حتی در کوچکترین ساخت های خود معماری کامل ترین هنرها در 

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 

مکانی نشان دهد، بلکه باید   -تداوم و انسجام و وحدت توده ای از ذهنیت ها در بعد زمانیبتواند نه فقط 
 (. 253 :0853قادر باشد تبلور این تداوم را در کالبدهای مادی نیز مشخص نماید ) فکوهی، 

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؟

 و هنر است یا خیر؟ ایا رشد کیفیِ اصالحات اجتماعی و سیاسی منوط به رشد کیفی فرهنگ
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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       
هویت و تعالی  ،های پیش رو در خاورمیانه و جهان اسالم، فرهنگ و توسعه فرهنگی، تاثیر هنر بر فرهنگ

 هیم داشت.اخالقی، معماری و هنر اسالمی بپردازیم که در طول نگارش مقاله بدان اشاره ای خوا

 ضرورت تحقیق -4
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 

بحران هویت در میان کشورهای اسالمی می باشد. لذا  از این قبیل مشکالت به دلیل تنوع فرهنگی و قومی،
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 

مشترک در بین تمامی مسلمان می باشد، فرهنگ برخاسته از جهان بینی اسالمی است. در جهت هویت ساز و 
اشاعۀ فرهنگ مبین اسالمی عواملی از قبیل هنر و معماری می توانند در این امر مهم مورد استفاده قرار گیرند. 

اری مفهومی خود را به طور درواقع هنر می کوشد تا با بیان، اشارات و وحی روحانی بر مخاطبان خود، اثر گذ
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 

ک بین تمامی فرهنگ ها و ملل و برخاسته از بستر اجتماعی و فرهنگی به عنوان پیامی جهانی و زبانی مشتر
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 

 ینی و الهی می باشد.آموزه های د
 صلح و مفاهیم فرهنگیِ آن -9

از همان آغاز به واسطۀ چندرشته ای بودن چهره های اصلی اش نیز شاخص بوده است.  0بررسی های صلح
بررسی های صلح برای پژوهشگرانی که در آغاز در علوم طبیعی، اقتصاد، روان شناسی، انسان شناسی، تعلیم 

متر در علوم سیاسی یا روابط بین الملل دانش آموخته اند عرصه ای فراهم ساخته و تربیت و جامعه شناسی و ک
(. ایدة فرهنگ صلح در برنامه های یونسکو 089: 0895است تا برای پیگیری صلح گرد هم آیند ) ویلیامز، 

 "در  "2یاماسوخر "در شهر  "صلح در اذهان انسان ها "در کنگرة بین المللی  0939برای اولین بار در سال 

                                                           
1. Peace  
2. Yamasvkhr 
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مطرح شد. در اعالمیۀ نهایی این کنگره یونسکو توصیه شد تا در پایه ریزی دیدگاه جدیدی از  "ساحل عاج
صلح از طریق توسعۀ یک فرهنگ صلح مبتنی بر ارزش های جهانی، احترام به حیات، آزادی، عدالت، 

 (.039: 0839ن، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان کمک کنند ) شایگا

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، 

ا است. فرهنگ صلح، اساسا ب تحمیل و تبعیض به سوی فرهنگ عدم خشونت، گفتگو، مدارا و همبستگی
پیشگیری غیر خشونت آمیز از درگیری و حل و فصل آن مرتبط می شود. زمینه های عمدة فرهنگ صلح 

 هم در "فرهنگ"عبارت انداز: آموزش، منع تبعیض و تکثرگرایی فرهنگی. در عبارت فرهنگ صلح، واژة 
وسع، فرهنگ تمام فعالیت ها یعنی مجموعۀ بکار می رود. در فرهنگ م 4و هم در مفهوم مضیق 8مفهوم موسع

دانش و کردار انسانی را دربر می گیرد در حالی که در مفهوم مضیق، فرهنگ به عنوان نتیجۀ فعالیت های خالق 
 . "همان "و عالی ترین دستاوردهای معنوی نظیر موسیقی، ادبیات، هنر یا معماری توصیف می شود 

 نمفهوم صلح در جهان اسالم و قرآ -2
توجه به آموزه های اسالمی دالیل فراوانی مبنی بر وجود زمینه ها و عناصر همگرایی، وفاق در انسان ها 

امت واحده طرحی است که قرآن برای آسایش و صلح بشری ریخته است. این طرح   وجود دارد. در این بین
لزوم شناخت مسلمانان و برادری و برابری آنها را در سایه وحدت و جهانی پر از صلح وعده می دهد ) موسسه 

بیان  در فرهنگ و فقه اسالم، دو واژه سالم و صلح در نصوص قرآنی برای (.0890آینده پژوهی جهان اسالم، 
سوره  26و   20یک اصل حقوقی و سیاسی بکار برده شده و تاکید فراوانی بر آن دو هست. قرآن در آیات 

واقعه، سالم را درود متعارف بین بهشتیان و از خصایص زندگی بهشتی می داند. سالم بعنوان شعار صلح، تنها 
ی که با برخورد جاهالنه، صلح را به در برابر انسان های طالب صلح گفته نمی شود، بلکه در مقابل کسان

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 

ی و سیاسی افراد نمود پیدا می کند و این حالت فطری را باید که در مناسبات و شعون مختلف زندگی اجتماع
(. از دیدگاه قرآن، صلح 024: 0830انها بشمار آورد )شایگان، از مظاهر معنوی حیات و وحدت روحی انس

خود ارزش و هدف است. هدف از صلح، مصلحت گرایی نیست، خود صلح مصلحت است. زیرا با زندگی 
ست و در شرایط صلح، رشد و تعالی انسان و تفاهم برای رسیدن به توافق ها و فطری انسان ها سازگارتر ا

سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایش انسا ها به حق امکان پذیر است. این همان دیدگاهی است که به 
  ."همان"تعبیری در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر هم قید شده است 
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اِ( وسعت داده شده . گشاد و فراخ کرده شده . )ناظم االطباء(. فراخ  ،صم ُ وَس ْ س َ [ )ع  ] .موسع. 8
)اصطالح عروضی( افزودن سببی بر فاعالتن است و این  ||فراخ . وسیع.  ||کرده . گشاده )یادداشت مولف (. 

 (..00عمل متکلفانه را توسیع گویند و فاعالتن را که به توسیع فاعلییاتن شود موسع خوانند. )از المعجم ص

م َ [ )ع اِ( جای تنگ . )غیاث (. مکان تنگ . )منتهی االرب ( )آنندراج ( )از اقرب الموارد(.  ] . . مضیق4
ندش. بکشت )برگشت به هزیمت و بدو رسیدند در مضیقی که میگریخت :جای تنگ . مکان تنگ.  )ناظم االطباء

 (244)تاریخ بیهقی چ ادیب 

 مینقش هویت و فرهنگ در تمدن اسال -2
مطلب بسیار مهمی است که در دورة جدید و به وضوح از زمان هگل واقع شده است. » مفهوم هویت 

بحث هویت در تاریخ، جامعه، سیاست و به طور کلی در علوم انسانی و در بحث های روشنفکران، از هگل و 
به عنوان بنیاد علی رغم این بداعت، موضوع هویت انسان و شناخت خویش همواره «. بعد از هگل است

عار ، در ش«خود را بشناس» تفکرات انسان مطرح بوده است، که نمونه بارز آن را در کالم معروف ارسطو یعنی 
 «مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبه» و در رأس آن ها، در حدیثِ معروفِ « من می اندیشم پس هستم» کانت یعنی 

(. همچنین در فرهنگ و جامعۀ اسالمی از موضوع 20: 0890ه نمود ) خسروی و دیگران، می توان مشاهد
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 

اسالم داشته و دارای مرزبندی مشخصی با سایر مکاتب فکری و عملی باشند. آیات و با فرهنگ و شریعت 
ین عدم تشبه مسلم» روایات متعددی برای لزوم تحقق هویت اسالمی در آثار و افکار مسلمانان بر پایۀ اصل 

ی نمود که منقل شده است؛ ازجمله می توان به روایات امیرمومنان علی )ع( استناد « به پیروان سایر مکاتب
( و یا روایت منقول از امام صادق )ع(: أوحَی 445،:05فرمایند: مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ عُدَّ مِنهُم ) مستدرک الوسائل، ج 

ا مَسَالِکَ سلُکُواهلل إلَی نَبِیِّ مِن أنبِیائِهِ: قُل لِلمؤمِنِینَ الَ یَلبَسُوا لِباسَ أعدَایِی وَ الَ یَطعَمُوا مَطَاعِمَ أعدَایِی وَ الَیَ
(. ذکر این نکته ضروری است که بر 202: 0أعدَایِی فَیَکُونُوا أعدَایِی کَمَا هُم أعدَایِی ) من الیحضره الفقیه، ج

اساس آموزه های اسالم همۀ انسان ها فطرت مشترکی دارند که ضامن تعامل و تبادل سازندة میان انسان هاست 
در طول تاریخ صورت نگرفته است و نخواهد گرفت )نقره کار،  و هیچ تغییری در این فطرت از ناحیۀ الهی

(. جامعۀ اسالمی بر مبنای آموزه های قرآنی، یک شخصیت و واحدِ حقوقی و حقیقی است که 5، ص.0890
بسیاری از ویژگی های آن تجلی کالبدیِ جهان بینی و فرهنگ و باورهای آحاد آن هستند، این ویژگی ها در 

 "این همانیِ "ت آن نقش اساسی ایفا می کنند. این نوع هویت، درواقع بیان و یا احساس احراز و نمایش هوی
انسان با پدیده ها و موضوعات و اعضای جامعه اش با یکدیگر و با کل جامعه یا به عبارت دیگر جامعه اسالمی 

دینی نیز به خاطر (. تمدن و هنر و فرهنگ 25: 0890نی است ) خسروی و دیگران، بر مبنای آموزه های قرآ
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 
لوب روحانی واحد چاره نماید و این همان بخشیدن وطنی از میان بردارد و با سیر آن به سوی یک غایت و مط

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 

 (.00: 0830ی، دین وامی دارد ) مطهر
 در تعریف هنر و نسبت آن با فرهنگ و توسعۀ ارتباطات بینا فرهنگی -6

هنر عبارت است از بیان، تفسیر و تجلی کالبدی معارف معنوی و غیر مادی با الهام از عرفان و آگاهی به 
 سضای حاصول و ارزش هایی که جهان بینی و هستی شناسی خاصی آنها را تعریف نموده است به منظور ار

حق جویی و معنویت گرایی انسان در جهت تلطیف زندگی مادی، قابل تحمل نمودن زندگی دنیایی و آرامش 
هنر دارای کاربردهای مختلف اجتماعی است و می  (.029: 0839نقی زاده،  « ) در بند جسمبخشیدن به روح 

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 

ماعی اعم از توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و حتی در خدمت اهداف های هنری در خدمت توسعه اجت
(. در باب نسبت هنر و فرهنگ می توان 069: 0833) نوحی، انقالبی و تحوالت اجتماعی و جز اینها قرار گیرد 

فرهنگ و هنر، تاثیرات جدی و موثری بر یکدیگر دارند و به هیچ وجه نمی توان یکی ازآنها را مستقل  گفت که
از دیگری بررسی کرد. به بیان دیگر، رابطه ی هنر با فرهنگ با معانی ای که از آنها مدنظر است، رابطه ای 

کنش  »تنگاتنگ و غیر قابل انکار و یگانه است. توضیحا یادآور می شویم که از نظر این وجیزه فرهنگ یعنی: 
در پرتو بینشی خاص بوده و به  های مشترک و مورد پسند یک جمع که منبعث از دانش های ارزش یافته

(. این درست است که هنر، خمیرمایۀ خویش 050: 0834نقی زاده، « ) ه شده باشندصورت منش جامعه نهادین
را از فرهنگ اخذ می نماید، اما هنر نیز به نوبۀ خود ارزشها و معانی فرهنگ را ترویج نموده و آنها را جاودانه 

ا و مفاهیمی را که از فرهنگ وام می گیرد، تجلی کالبدی و عینی بخشیده و می کند. در حقیقت، هنر آن ارزشه
آنها را به تناسب در محدوده های فضایی، زمانی، محیطی و اجتماعیِ کوچک و بزرگی) از یک شهر تا کل 

در   .(056 : 0835ویج می نماید ) نقی زاده، جهان و از مدتی کوتاه تا فراخنای تاریخ( پراکنده ساخته و تر
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 

 (. 0و هدایت انسانیت است ) نمودار شماره 
توجه به نقش و جایگاه فرهنگ سازی هنر می تواند به مدیران جامعه در جهت وصول به آرمان های 

. اما در بحث تعامالت بینا فرهنگی می "همان "جامعه و توفیق برنامه های فرهنگی آنان کمک شایانی بنماید 
گو، تعامل، تبادل، توان گفت وقتی از ارتباط سخن به میان می آید، موضوعات عدیده ای از جمله گفت
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باط هنر و.سیله ارت» تاثیرگذاری و تاثیرپذیری جوامع از یکدیگر مدنظر هستند. به هرحال، می توان گفت: 
و این ارتباط می تواند بین دو نفر، بین آحاد یک جامعه، جوامع مختلف، مکاتب فکری « انسان ها است

یر انسان ها باشد. عالوه بر ارتباط مستقیم، ارتباط گوناگون، فرهنگ ها و ادیان متفاوت، یا یک هنرمند و سا
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 

در همین جاست که رابطۀ هنر و فرهنگ برجسته می شود و «  سان انسانی بودن آن به چشم می خوردبدین 
 (.802 :0839خویش را می نمایاند ) نقی زاده، 

 برتعالیِ اخالقی و هویتِ اجتماعی فرهنگتاثیر هنر و  -7
ی منبعث از فرهنگ ملر مقوله ی هویت مباحث متنوعی تاثیر گذار هستند که مهم ترین آنها ویژگی های د

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 

قع هنر می کوشد تا با به کارگیری اصول و ارزش های به امرمهم هویت، ارکان و وجوه هنری هستند. دروا
برخواسته از جامعه، وجوه مشترک میان تمامی اعضای آن را به نمایش گذارد. درواقع هنرها توانایی کافی در 

نگی نمایش هویت معنوی و مادی هنرمند و جامعه ی او و همچنین معرفی باورها، اصول و ارزش های فره
(. هنر مقوم فرهنگ است. جلوه های مختلف هنر، تقویت کنندة ارزشهای 865: 0839 را دارند ) نقی زاده،

فرهنگی هستند. هنرها زمینه ساز محیط مناسب برای قوام مبانی و هویت فرهنگی یک جامعه اند. هنر به عنوان 
ع واند به تباثری با عمر طوالنی و حتی جاودانه، از ارکان قویم یک فرهنگ ایفای به شمار می آید که می ت

(. هنر حقیقی که دین به وسیله علم، راهنمای 050 :0835جاودانه کند ) نقی زاده،  جاودانگی خویش فرهنگ را
اوست، باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز انسان ها )چیزی که اینک با وسایل ظاهری: 

کار و غیره دوام می یابد( از راه فعالیت آزادی بخش  پلیس، بنگاه های خیریه، بازرسی ،به وسیله دادگاه ها
 «این کار برمی آیدانسان ها به دست آید، هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد و تنها هنر است که از عهده 

شکی نیست اخالق به عنوان یکی از عناصر ذاتی فرهنگ، همواره مطرح بوده و به  ).069 :0839)بلخاری، 
معنی ادراک فرهنگ بدون تامل و توجه به عنصر اخالقی آن محال است. از دیدگاه برخی فالسفه و متفکران 

ی رنسبت میان هنر و اخالق چنان مستحکم و بارز است که الجرم هر دو با کارکردهای یکسان در تعالی بش
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 

پذیر اثر به سزا دارد. الجرم بنا به تاثیر انکارنا تر ارائه زیباشناسانه آنها در تبدیل ایده به کنش، نقش چشمگیر و
 ."همان " هنری بر روح مخاطب، نقش آن در تکمیل و تتمیم مکارم اخالقی نقشی بسیار مهم و قابل اعتنا است

 و بررسی نمودهای اجتماعی و فرهنگیِ آن معماریدر تعریف  -8
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د. این برداشت، دربرگیرندة کلیه عناصر شناخت معماری، با شناخت عوامل تشکیل دهندة آن آغاز می شو
کالبدی و ساختاری است و امور و مسایل جامعه شناختی فرهنگی ــ که از شاخه ی علوم انسانی نشأت گرفته 

(. وجود ارتباط میان هنر، معماری 9، 0832اطالق می شود )وایت، « معماری» ــ کلیتی را می سازد که بدان 
اصلی بدیهی و در عین حال یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده است. به عالوه  و جامعه از منظر علوم انسانی

درکِ عمیق، گسترش یافته و تحلیلی چند و چون این ارتباط در تعمیق ادراک هنری و نقد اصولی و علمی آثار 
 (. 33: 0833) نوحی، هنری و معماری نقش اساسی دارد 

 فرهنگ، ریشه ها و مبانی مشترک آنها: نمودار رابطۀ هنر و 0نمودار شماره 

 
 (054: 0835مأخذ: )نقی زاده، 

معماری را  تجلی عینی افکار و آرزوهای انسانی و ضابط باورها و ارزش های فرهنگی  0آموس راپاپورت
می داند که به وسیله ی آن خلق شده است. معماری در وهلۀ اول منتج از عوامل اجتماعی ــ فرهنگی است. 

این، معماری با متعین کردن تمایزات میان فضاها، ویژگی های نطام های فضایی و اجتماعی و زمانی و بنا بر 
دیگر وجوه جامعه را انتقال می دهد. معماری بیانگر الویتها، سلسله مراتب، شیوه های زندگی و نظایر آنهاست. 

بۀ و در مرت طبیعت مادی و غیر دینیمعماری قلمروهای مقدس انسانی ) فرهنگ( را تثبیت می کند و آن را از 
بعدی، قلمروهای غیردینی انسان ها را از طبیعت مقدس متمایز می کند. معماری آنچنان با جوامع و فرهنگ 

، آل رسول)سی برای ایجاد حس انس بدل می شودها و شیوه های زندگی انسان ها درمی آمیزد که به عاملی اسا
معماری می تواند فضاهایی برای فعالیت های خاص فراهم آورد؛ به یاد انسان ها بیاورد که این (.  33: 0832

                                                           
1. Amos Rapoport 
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فعالیت ها چیست؛ بر قدرت و موقعیت اجتماعی و خلوت شخصی داللت کند؛ ترجمان اعتقادات جهان 
آرمان ها و  شناسی باشد و نظام ارزش ها را با نشانه هایی بیان کند. معماری معانی محسوس پدید می آورد؛

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 

یزی فراتر از تاریخ فرم و سبک است؛ معماری در (. از نظر جرج میشل معماری چ 30: 0832سول، ) آل ر
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 

شکل گرفتن آن شده است و هم اینکه اصول و ارزش های آن را به انسان القا  بینی و فرهنگی است که بانی
 (.64: 0830نموده و به نوعی در تحوالت فرهنگی ایفای نقش می نماید ) نقی زاده، 

 مفهوم ناب هنر و معماری در اسالم و وجوه فرهنگیِ آن -9
موجد آن باشند؛ بلکه چون از الهام هنر و معماری اسالمی فقط از این جهت اسالمی نیست که مسلمانان 

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 

می از نظر پیدایش، ثمره روحانیت اسالمی و از نظر شناخت مبدا یا بازگشت کند. از این رو هنر و معماری اسال
 (.05: 0850ت معنوی انسان است ) نصر، به آن، یاور حیا

هنر اسالمی می تواند اکنون وظیفه ی دیگری را نیز عهده دار گردد، وظیفه ای که به طور کامل درک شود، 
از تقلب و فریبکاری، این هنر می تواند در کنار حقیقت  خود فیض و عطیه ی الهی است. در جهانی سرشار

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 

المی است یا اینکه از نمادها و ایماژهای اسالمی صرفا به عنوان شعار یا وسیله ای سیاسی خاص اصالتا اس
(. اثر گذاری هنر اسالمی، به ویژه هنر معماری 200: 0839یگر استفاده می کند ) نصر، برای دستیابی به اهداف د

وسوسه های افسار  این است که : فضایی تهی می آفریند، همه اضطراب ها و 0آن، به گفته تیتوس بورکهارت
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 

ی هنری گفته می شود که نقش فردیت هنرمند را را با هنر غرب روشن می کند. در دیدگاه موجود غرب، اثر
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 

                                                           
1. Titus Burckhardt 
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حال در تقابل و بر ضد ستم، ستمکار، ستمگری و نمایش دهندة زیبایی و بهجت آور  خرد، مسئوالنه و در عین
 .است
 نتیجه گیری -51

دین اسالم، همواره آحاد مردم از جمله مسلمین را بر برادری، برابری، همزیستی، عدالت و دوری از نفاق، 
را به عنوان اصل توحید ذکر و خشونت، جنگ، و... فراخوانده است. در صورتی که دین الهی همواره وحدت 

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، 

جزئی از دیگری نیز می باشند و نقش بسزایی را در اعتالی  هنر و... است که هر کدام بخشی تکامل دهنده و
(. هنر مقوم و زمینه ساز فرهنگ است و همچنین فضا و 0مناسبات و آیین اسالمی ایفا می نمایند ) شکل 

محملی را جهت رویدادهای فرهنگی و توسعۀ اخالقی و اجتماعی فراهم می سازد. هنر در جهت تعالی ارزشی 
فرهنگ آمده و می تواند در جهت گیری های ارتقای فرهنگی موثر واقع می گردد. هنر معنوی و اخالقی به مدد 

که برآمده از هویت، فرهنگ و دین الهی است، انسان را بر وحدانیت و توحید متذکر می شود و هنرمند را بر 
ر منزل به س ،یماد در کالبد یاله یتاثیر گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با زبان و اشارات و وح

مناسب رشد و کمال انسان را فراهم  یو فضا نهیزم ن،ید یبر مبان هیبا تک زیرساند. درواقع هنر ن یمقصود م
از کثرات و حرکت به سمت وحدت و عامل اتصال  ییشناخت، سلوک و رها یهنر برا ،ینی. در تفکر دکندیم

 (.        2باشد ) شکل  یبه آن مطرح م
 هم پوشانی و تعالی بخش اخالقی در دین اسالمی، نگارندگان شکل ا: عناصر
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 .0، نقش جهان، نقش جهان، دوره سوم، شمار«اسالمی
، نشر دانشگاه تهران، دانشکده «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی»(، 0830شایگان، فریده، ) .6

 حقوق و علوم اسالمی، تهران.
، «بررسی ماهیت هنر اسالمی از منظر اندیشمندان و هنرمندان مسلمان»(، 0892یل زاده مقدم، مریم، )خل ،صادق پور، ابوالفضل .5

 .056کتاب ماه هنر، شماره 
 ، انتشارات امیرکبیر، تهران.«درآمدی بر بررسی های امنیت» ،(0890) ،طیب، علیرضا .3
 نشر فردوس، تهران.، «قدرت( -اسطوره -اسطوره شناسی سیاسی ) هنر»(، 0853فکوهی، ناصر، ) .9

، «سه ال البیت األحیاء الثرات، انتشارات موس05مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد »ه.ق(،  0450، )محدث نوری، حسین .05
 .قم

 ، انتشارات اطالعات، تهران.«هنر قدسی»(، 0830) ،مطهری )الهامی(، محمد .00
 .083شمارة  ،، مسکن و محیط روستا«پژوهش های معماریفرهنگ در ( »0890مظفر، فاطمه، حسینی، ب، عبدمجیری، ا، ) .02
 ، نشر حکمت، تهران.«هنر و معنویت اسالمی، ترجمه رحیم قاسمیان»(، 0839نصر، سیدحسن، ) .08
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.  ،«مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی»(، 0835) ،نقی زاده، محمد .04
 . 00هنرهای زیبا، شماره  ،«معماری بر ارزش هایتاثیر شهر و »(، 0830) ،نقی زاده، محمد .00
 ، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران، چاپ اول.«حکمت، معنا و مصادیق هنر( »0839نقی زاده،محمد، ) .06
 .5می، ش، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسال«(. تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری0890نقره کار، علی، رئیسی، م، ) .05
 ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران.«مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی: مبانی و نظام فکری»(، 0834) ،نقی زاده، محمد .03
 ، انتشارات گنج هنر، تهران.«تامالت در هنر و معماری»(، 0830) ،نوحی، حمید .09
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 یاآس غرب جنوب در سعودی عربستان و ایران .اج. ژئوپلیتیکی های رقابت
 

 تهران دانشگاه سیاسی، جغرافیای گروه استادیاریاشار ذکی، 
 تهران دانشگاه ارشد، ، دانشجوکارشناسی5روح اله حسین وند شکری

 یزد دانشگاه مهدی حسین وند، کارشناسی،

 
 چکیده

 تعیین و همم کشور دو شان جغرافیـایی هـای ویژگـی و ژئوپلیتیکی مختصات به توجه با سعودی عربستان و ایران
 مسائل در امروز به تا. م 2555 سال از تقریباً کشور دو این. آیند می شمار به آسیا غرب جنوب منطقۀ تحوالت در کننده
 مؤلفه نمهمتری که است این پژوهش این اصلی سوال. اند گرفته نظر در بالفعل رقیب یک عنوان به را همدیگر ای منطقه
 تالش حلیلیت ـ توصیفی شیوة با پژوهش این در کدامند؟ عربستان و ایران ژئوپلیتیکی های رقابت در آفرین نقش های
 وریه،س کشورهای تحوالت واسطۀ به سعودی عربستان و ایران اسالمی جمهوری ژئوپلیتیکی های رقابت است شده

 حاصل تایجن. گیرد قرار تحلیل و بررسی مورد کشور دو بین ژئوپلیتیکی نفوذ های حوزه عنوان به یمن و بحرین عراق،
 روابط در تیرگی و تنش بروز سبب عربسـتان و ایـران پنهان و پیدا های رقابـت گستردگی که دهد می نشان پژوهش از

 یمن، اق،عر در ژئوپلیتیکی نفوذ حوزه گسترش سر بر رقابت همچون ای مؤلفه که طوری به است شده ریاض ـ تهران
 ادهایتض نظیر دیگری های مولفه کنار در ای منطقه های بحران قبال در کشور دو رویکردهای ضدیت و سوریه و بحرین

 در سلحاتیت مسابقۀ رواج اسالم، جهان رهبری سر بر رقابت عربستان، و ایران میان ژئوکالچری اختالفات ایدئولوژیکی،
 .است شده کشور دو میان ساز بحران و آلود تنش روابط ساز زمینه منطقه کشورهای بین

 .آسیا غرب جنوب ژئوپلیتیکی، نفوذ حوزة عربستان، ایران، ژئوپلیتیکی، های رقابت واژگان کلیدی:
 

 ـ مقدمه5
های پرفراز و نشیبی راپشت سرگذاشته است.بعد از این که واژه دوره مدرطی قرن بیست ویک ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر . (28:0834 نیا،حافظ)ژئوپلیتیک توسط رودلف کیلن سوئدی مطرح گردید
ت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و های محیطی، چون موقعیّمحیط واشکال یا پدیده

ای منطقه ةهای سیاسی به ویژه در سطوح گستردگیریوغیره را در تصمیم (زمینی، دریایی، فضایی،هوایی)انتقالی
-قدرت»رسد عمده توجه ژئوپلیتیک به رقابت میان به نظر می با این رویکردند. کو جهانی مطالعه وبررسی می

ایی همراتبی که دستاورد بازیمراتب قدرت در جهان است؛ سلسلهسلسله ةشوندسیاسی و اشکال دگرگون «های

                                                           
1. Email: hoseinvand.r@ut.ac.ir 
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مین، ز های جغرافیاییتژئوپلیتیک از موقعیّ به عبارت دیگرهاست. ای یا جهانی میان قدرتسیاسی منطقه
ا سیاست کند تمیهای استراتژیک دریایی وخشکی، منابع کمیاب اقتصادی وانرژی و آبی استفاده تحساسیّ

ای وجهانی قدرت راجامه عمل های سیاسی منطقهخواهیبرد یا برتریبخارجی حکومت را پیش 
 (.083-0839:089 مجتهدزاده،)پوشاند

 ژئوپلیتیکی مختلف در جهات جغرافیایی متعدّد ارتباط دارد.های بر اساس اصل همسایگی، ایران با حوزه
ن ایت.ژئوپلیتیکی خاورمیانه واقع شده اس ةغربی و درحوزآسیای جنوب ۀیران در منطقجمهوری اسالمی ا

چرا که این  ؛مدنظر قرار دهد همواره غربی راآسیای جنوبۀمنطقهای ظرفیتخود  هایسیاستباید در  کشور
ط خطو انرژی، خطوط نفت وگاز و)های ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیکتمنطقه دارای موقعیّ

 (.3:0834، رضایی)استیک مختلفی و ژئوکالچر (المللی و موقعیت ترانزیتیت بینالمواص
یت، شرق با کو غربی قرار گرفته است. این کشور از شمال با عراق، ازدر آسیای جنوبعربستان سعودی 

-مارات، قطر، عمان و بحرین و از جنوب با یمن و از غرب به دریای سرخ محدود میاخلیج فارس، 

ادی های اقتصحساس خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین ویژگی ۀعلت واقع شدن در منطق عربستان به.باشد
جهان  ةای و فراتر از آن در حوزقهپادشاهی سعودی در بعد منطایاست. قابل مالحظهت و فرهنگی دارای اهمیّ

های های مالی گسترده از کشورهای اسالمی و جنبشل است و با حمایتئبرای خود قا یاسالم نقش مهم
 نفوذ خود بوده است.  ةالبته به طور گزینشی(، در پی بسط حوز)اسالمی 

تأثیرگذار جهان اسالم  همواره به عنوان دو کشور و دو قدرتسعودی ایران و عربستان جمهوری اسالمی 
اند و هر کدام بنا به دالیل مشابه و متفاوت، نقشی برتر برای در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مطرح بوده

یایی دو های جغراف. باتوجه به مختصّات ژئوپلیتیکی وویژگیباشندای قایل میالت منطقهخود در روند تحوّ
 2555 این دو کشور تقریباً از سال. آیندمنطقۀجنوب غرب آسیا به شمار میکننده درتحوالت کشور مهم وتعیین

وان تاند، به طوری که میای همدیگررابه عنوان یک رقیب بالفعل درنظرگرفتهتا به امروز در مسائل منطقه . م
کی تقابلی یگفت روند روابط ژئوپلیتیکی دو کشور از رابطۀ ژئوپلیتیکی رقابتی به سمت و سوی روابط ژئوپلیت

 کند.شیفت پیدا می
 روش تحقیق:ـ4

 ةتحلیلی است. شیو ـ توصیفی و از لحاظ روش، کاربردیت روش تحقیق در ایـن پـژوهش از لحاظ ماهیّ
 هایسایت ها،ها، مقاالت، روزنامهکه با مراجعه به کتاب استای گردآوری اطالعات نیز بر اساس روش کتابخانه

ه میان ایران در رابطرقابت برداری و تنظیم شده است. با بررسی عوامل اطالعـات الزم فیش نظایر آنو  یاینترنت
یکی های ژئوپلیتآفرین دررقابتهای نقشترین مؤلفهسوال اصلی این پژوهش این است که مهمو عربستان، 

 جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی کدامند؟ 
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 های تحقیقیافتهـ9
 ژئوپلیتیکی درعراق، یمن، بحرین وسوریه گسترش حوزۀ نفوذـ رقابت برسر9ـ5

و  محورقابل ایران و عربستان در عراق متکی بر دو رویکرد متفاوت است: رویکرد قدرت نـرمت عراق:
ادراک  تهای متعارض و مبتنی بر ماهیّیافته از انگارهمحور. این دو الگوی رفتاری، انتزاعرویکرد قدرت سخت

کای قدرت نرم ایران بر اشتراکات فرهنگی، نفوذ سیاسی، پیوندهای اتّ. یکدیگر و محیط خارجی استطرفین از 
این دیپلماسی عمومی،  ۀبخش هویتی و درنهایت جذب افکار عمومی است که نتیجهای وحدتمذهبی، مؤلفه

است. قدرت همراهی دیپلماسی رسمی عراق و افـزایش عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
ایل های معارض، تطمیع و تهدید قببنیادگرایانه، تسلیح گروه هایسخت عربستان متکی بر سازماندهی حرکت

 این دو راهبرد کاربردپیامد قهری . عایی استامنی باهدف تضعیف هالل شیعی ادّو گسترش خشونت و نا
اق، عر ۀتان در افکار عمومی جامعاجتمـاعی عـراق، انزوای بیشازپیش عربسـ  متفـاوت در بستر سیاسی
تیک شیعه در یشدن عراق به یکی از اضالع مستحکم ژئوپل غداد و نهایتاً تبدیلن ـ بچسـبندگی فزاینـده تهـرا

 (.033:  0894)خضری وهمکاران، منطقه خواهد بود
 داخلی این کشورالت داخلی یمن را دنبال کرده و از مسائل های اخیر به دقت تحوّعربستان در سال یمن:

ای هحد شدن قبایل شیعه در استانگیری جنبش شیعیان صعده و متّآگاه بوده است. آل سعود از زمان شکل
گیری کرده است. از دیدگاه آل سعود، شیعیان صعده الت را پیصعده و آل عمران با ظرافت بیشتری این تحوّ

که مانع بزرگی برای گسترش تفکرات آنها در اینروند، به خصوص ت به شمار میای برای وهابیّخطر بالقوه
ود. رهای عربستان به شمار میخاک یمن هستند. عالوه بر این خاک یمن، مأمن مطمئنی برای مخالفان سیاست

 التآل سعود متوجه نفوذ و تاثیرگذاری شیعیان در تحوّ م. 2554ها در سال از جنگ چهارم الحوثیدین علّت ب
مرزی عربستان شد. اقدام نظامی عربستان از آن جهت صورت گرفت که این کشور داخلی یمن و مناطق 

و  نشین)جازانهای شیعهچرا که استان ؛احساس کرد ممکن است بحران داخلی یمن به این کشور منتقل شود
که این زتی منطقه نیز بر این اعتقاد هستند که پس اکارشناسان امنیّ الشرقیه( در مجاورت مرز یمن قرار دارند.

ی نرسید، اها از طریق دولت مرکزی یمن به نتیجههای مستقیم برای سرکوب الحوثیدولت عربستان با دخالت
 .(0898)کرمی، خود دست به کار شد و با همه توان و قوا به خاک آن کشور لشکرکشی کرد

سازمان ملل در سال ت شورای امنیّ 253اگرچه قطعنامه : ایران و عربستان(برای  آنت اهمیّبحرین:)
اما هویت شیعی و ایرانی اکثریت ساکنان این  ،به جدایی بحرین از ایران و استقالل آن کشور دادحکم  .م0950

ت، به ایران درگذشته اس کشورق قلمرویی این کشور به همراه اشتراکات فرهنگی و نژادی که منبعث از تعلّ
 فردی ردی سیاست خارجی ایران از جایگاه منحصربهراهب ۀالت بحرین در منظومباعث شده است تا تحوّ

یعیان ش. العاده داردتی فوقگیران سیاست خارجی عربستان نیز اهمیّحرین در نگاه تصمیمب .برخوردار شود
 ند و بـه سبب پیوندهای خویشاوندی و مذهبی، روابطهست شرقی عربستان در نزدیکی بحرین ساکن هایستانا
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ای آزاد ههرمز و آب ۀبحـرین حلقـه وصـل عربسـتان از طریق خلیج فارس به تنگ. »نزدیکی با بحرین دارند
 ءعوامل احصا مجموعه (.0222:  0892)ساعی و علیخانی، « است و نقش محوری در توازن قوا در منطقه دارد
خصوص لاترین منابع تنش و نزاع بین ایران و عربستان علیشده موجب شده است تا بحرین به یکی از مهم

م کودتای نافرجا ۀائلغدر دوران پس از انقالب اسالمی تبدیل شود. نخستین چالش جدی در این راستا به 
ازآن مقامات بحرین انگشت اتهام را بـه سمت ایران  گردد. کودتایی که پسدر بحرین برمیم.  0930دسامبر 

کردند. ایران در همـان مقطع، انتساب کودتا هم احی و رهبری آن متّنشانه گرفتند و جمهوری اسالمی را به طرّ
ایران  دار بود، بالفاصلهت وزارت کشـور عربستان را عهدهبه خود را رد کرد. نائف بن عبـدالعزیز کـه مسـئولیّ

 0895)دکمجیان، « های خلیج)فارس( نامیدها را تروریستایرانی»هم کرد ورا به توطئه اخالل علیه عربستان متّ
عایی، عربستان یک قرارداد سازی کودتای ادّدسامبر همان سال و تنها یک هفته پس از خنثی 25در  (.233: 

ضو شورای ترین عتی حاکم در کوچککند تا نشان دهد که نسبت بـه حفـظ نظام سنّبا بحرین منعقد می تیامنیّ
 (.039:  0894)خضری وهمکاران، همکاری خلیج فارس، کامالً مصمم و جدی است

جزیره و یمن به شدت نگران ریاض که از سرایت موج اعتراضات به شبهیان تحوّالت بهار عربی، در جر
از پل ملک فهد واردخاک بحرین کرد وابتدا با حفاظت ازکاخ م.  2500مارس 08 شد نیروهای خود را روز

یروهای نواردعمل شد.  وزیری برای سرکوب انقالبهای مربوط به ارتش وساختمان نخستسلطنتی، ساختمان
مارس درحالی که به شدت از امواج انقالب در جهان عرب نگران بودند، پس از سرنگونی  00سعودی در 

ودی نیروهای سعد. حدشان یعنی دولت حسنی مبارک در مصر با حرکت اعتراضی مردم در بحرین مواجه شدنمتّ
ه منازل رهبران انقالب آنها را دستگیر کردند تا ها ایفا کردند و با حمله بپس از این نقش فعالی در سرکوب

الی در سازماندهی و اعزام رژیم سعودی همچنین نقش فعّد. بحرین دوباره حکمفرما شو ةسکوت بر جزیر
 تالش کردند تا انقالب د.آنهاابی از کشورهای منطقه برای سرکوب مردم بحرین ایفا کرنیروهای سلفی و وهّ

از جانب شیعیان با حمایت جمهوری اسالمی ایران نشان دهند تا از این طریق افکار ای بحرین را حرکتی طایفه
گیری شیعیان در خلیج فارس وارد عمل شده عمومی در منطقه را متقاعد کند که ریاض برای مقابله با قدرت

مل نه وارد ععی بود که بحرین با یک تهدید خارجی از جانب ایران مواجه است و به این بهاعربستان مدّت. اس
ط به نیروهای مربو ۀآمیز اینجاست که عربستان برای توجیه ورود خود به بحرین در اساسنامتناقص ۀشده اما نکت

سپر جزیره تغییر ایجاد کرد و ورود این نیروها به کشورها را در زمان تهدید خارجی به مواجه شدن با هر 
 .(http://tehrannews.ir)د تهدید که اعم از داخلی و خارجی باشد تغییر دا

ای هالت جدید خاورمیانه، عربستان بنیادگرای وهابی به همراه قطر با حمایتبرای مقابله با تحوّسوریه: 
شوند( و قدرت گرفتن هب شیعی محسوب میامالی و تسلیحاتی خود خواهان تضعیف علویان)که از مذ

ذ سوریه به نفع خود ایجاد کند و با از بین بردن نفوثیر شگرفی در بحران أمذهب شدند تا تیبنیادگرایان سنّ
 ۀادیحخاورمیانه رقم زند. بدین سبب در نشست سران اتّ ۀایران در سوریه، کاهش قدرت ایران شیعی را در منطق
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عرب در دوحه ضمن درخواست اعطای کرسی سوریه به مخالفین نظام بعثی بشار اسد به کشورهای عضو 
های مالی و تسلیحاتی کنند. دو کشور عربستان سعودی و قطر با فان دولت سوریه کمکاجازه دادند تا به مخال

(. دولت 208:  0890نمودند)اسماعیلی، توان مالی باالی خود بیشترین کمک ها را به مخالفین حکومت اسد 
سی ا کرند تا سازمان ملل را متقاعد کنند تکردعربستان سعودی با همراهی دولت قطر سعی و تالش زیادی 

شهریور  20سوریه را در این سازمان به مخالفان دولت سوریه منتقل نمایند )نبرد دیپلماتیک در نیویورک،
0892.) 

نظام نوپای جمهوری  یتغییر سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی و اعالم حمایت رهبر
 ،دوجود آوره حکومت ایران با اسرائیل را باسالمی ایران از آرمان فلسطین، نه تنها مخالفت علنی و آشکار 

دانی در ححد و یا متّدنبال متّه خاورمیانه گردید و ب منطقۀبلکه ایران تبدیل به دشمن سرسخت اسرائیل در 
نان و همکاری اهلل لبحمایت ایران از حزب. ت خود در منطقه را تقویت بیشتری بخشدبود تا بتواند موقعیّ منطقه

جود آورد. وه سوریه را بـ  شیعیان لبنان ـ ایران ۀن با شیعیان لبنان درمقابل اسرائیل معادلنیروی نظامی ایرا
اهلل لبنان بااسرائیل و حزب ةروز 22روزه و  88 هایدو کشور ایران و سوریه در جنگ ةهمکاری گسترد

کشور ایران و سوریه را اهلل از راه سوریه عمق روابط استراتژیکی دو های ایران به حزبها و کمکهمکاری
وار ت دشنشان داد. هر دو دولت ایران و اسرائیل سعی بر آن دارند تا از طریق همسایگان طرف متخاصم وضعیّ

وجود آورند تا فرصت تهدید مستقیم از طرف مقابل سلب ه سیاسی، اقتصادی و نظامی را بر علیه یکدیگر ب
ا زمانی که اسرائیل با تهدیدات همسایگانش مشغول درگیری ها اعتقاد دارند که تد. برخی از استراتژیستشو

ت و توان به حمایدر راستای این استراتژی می. شوداست، از تحرکاتش در دیگر مناطق خاورمیانه کاسته می
اهلل در سوریه به طرفداری از نظام اسد اشاره اهلل و جنگیدن بخشی از نیروهای حزبهای ایران به حزبکمک
ها بر این باورند که اگر ایران دارای روابط خوبی با غرب و همسایگانش نداشته باشد، مقابل اسرائیلیدر . نمود

 (.083:  0892)ساجدی، سازی روابط با غرب وهمسایگان صرف خواهد شدبیشتر انرژی و توانش در راه عادی
 ایهای منطقهـضدیّت رویکردهای دوکشور درقبال بحران9ـ4

خاورمیانه  ۀگیری، خواهان ایجاد تغییرات اساسی در منطقایران از همان ابتدای شکلمی الجمهوری اس
وند شبوده است. از این منظر، رهبران کشورهای منطقه، رهبرانی غیرمردمی و مطیع آمریکا و غرب محسوب می

ند. این افراهم کردهای و جهانی های منطقهکه زمینه را برای حضور و تسلط آمریکا بر منطقه و در نتیجه رقابت
تی و های نفتی ندارند و تنها عامل بقای آنها استفاده از سیاست اجبار و ثروترهبران بین مردم خود مشروعیّ

 ۀحات و تغییرات اساسی در منطقالهای غرب است. بنابراین ایران از جمله کشورهای خواهان اصیا کمک
شرایط  ی با توجه بهبا این وجود باید در این سیاست کلّ می و ضدغربی است.الخاورمیانه در راستای نظمی اس

یران همچون سایر ا »ایتوازن قوای منطقه»ترله بسیار مهمأهمچنین مس .هایی مشاهده نمودتفاوت کنونی منطقه
متفاوتی  هایها و تهدیدات موجود، سیاستت جهان عرب با ارزیابی منافع، فرصتالبازیگران تأثیرگذار در تحوّ
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ها شرایط خاص هر کشور و ت اصلی این تفاوتخاذ نموده است. علّکشورهای منطقه اتّ تکدر قبال تکرا 
که  ر در کشورهایییای بوده است. ایران از سیاست تغیش برای ایجاد و حفظ توازن قوای منطقههمچنین تال

 شوند حمایت نموده است. حد آمریکا محسوب میمتّ
ترین اپوزیسیون محسوب گرا مهممالهای اسعموم این کشورها نیروها و گروه داند که درایران به خوبی می

گرا حداقل سیاست همراهی گذشته با غرب و آمریکا تحت مالهای اسوند. با به قدرت رسیدن این گروهشیم
ین ادر . علی نخواهد داشتحدانی چون مبارک و بنتأثیر قرار خواهد گرفت و دیگر آمریکا مانند گذشته متّ

ن کشورها های ایتوان به سیاست ایران در قبال مصر، تونس، بحرین، عربستان و یمن اشاره کرد. دولتزمینه می
حدان آمریکا و عوامل گسترش نفوذ غرب در منطقه هستند. به باور ایران تغییرات در این کشورها از جمله متّ

گرایانی است که سیاست متفاوتی با گذشته مالحد آمریکا و روی کارآمدن اسبه معنای برکناری رهبران متّ
ت بیشتری در قبال بحرین نیز مشاهده نمود. ایران از جمله توان با شدّخواهند داشت. همین سیاست را می

ت محکومردم بحرین و پایان سیاست سرکوب در این کشور است. سقوط  ۀکشورهای خواهان تحقق خواست
رس و حیاتی خلیج فا ۀای آمریکا و عربستان در منطقحدین منطقهمتّبحرین به معنای از دست رفتن یکی از 
ین ترین محورهای رقابت باین امر، بحرین یکی از مهم ۀشود. در نتیجگسترش نقش و نفوذ ایران محسوب می

 .شودایران، آمریکا و عربستان سعودی محسوب می
ت الهای ایران در قبال تحواصلی سیاست ای، عاملش برای حفظ و بهبود توازن قوای منطقهالنابراین تب

یا  د ویحدان خود بیفزات جهان عرب بر متّالست که در جریان تحوّا جهان عرب بوده است. ایران به دنبال آن
های متفاوت ایران در ت اصلی سیاستحدان و کاهش نفوذ خود در منطقه شود. علّحداقل مانع کنار رفتن متّ

ت الدر تحوّ هادگردیسیش ایران در حمایت از الله بوده است. تأهمین مست جهان عرب نیز المقابل تحو
می و ضدغربی دانست که در نهایت الشی با هدف ایجاد نظمی اسالتوان به شکل خالصه، تجهان عرب را می

 .(04:  0895برزگر،)ایشدن سیاست و قدرت در سطح منطقه منتهی خواهد شدبه منطقه
ت منطقه از این حیث که از تغییرات در برخی کشورها حمایت و البه تحوّموضع عربستان سعودی نسبت 
اذ این سیاست خیل عربستان برای اتّالاما د.کند، شبیه آمریکا و ترکیه استبا تغییرات در سایرین مخالفت می

ود شمتفاوت از آمریکا و ترکیه است. عربستان سعودی خود یکی از کشورهای دیکتاتور منطقه محسوب می
های سیاسی و اجتماعی در آن وجود دارد. بنابراین گسترش دموکراسی در که کمترین میزان حقوق و آزادی

گرا به هیچ عنوان در راستای منافع مقامات مالهای اسمحور و چه دموکراسیهای ترکیهمنطقه چه دموکراسی
لکه خاورمیانه نیست، ب ۀمحور در منطقاین کشور قرار ندارد. عربستان نه تنها به دنبال ایجاد نظمی دموکراسی

ند. داگسترش آن را عاملی برای افزایش فشار بر حکومت و رژیم سعودی و گسترش اعترضات مردمی می
یل عربستان برای حمایت از تغییرات در برخی کشورها همچون سوریه و مخالفت با برخی دیگر همچون الد

ه ضرر ای بآنها حفظ و در نهایت تغییر توازن قوای منطقه ترینگردد که مهمبحرین به مسائل دیگری برمی
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خواهند که تغییرات جاری در منطقه و در سایر کشورهای مقامات عربستان نمی. می ایران استالجمهوری اس
می ایران در سایر کشورهای عربی منجر شود. حتی در العربی در نهایت به تقویت نقش و نفوذ جمهوری اس

د که ای پیش ببرنش دارند تغییرات را در برخی از کشورهای عربی به گونهالات سعودی تصورت امکان، مقام
ای به ضرر ایران شود. برای می و در نهایت تغییر توازن قوای منطقهالباعث کاهش نقش و نفوذ جمهوری اس

ه نشانگر ک ردکتوان به سیاست دوگانه عربستان سعودی در قبال سوریه و بحرین اشاره روشن شدن موضوع می
ود خود و تغییر توازن به س (بحرین)ای در یک کشور عربیسیاست عربستان سعودی برای حفظ توازن منطقه

می الحد جمهوری استرین و تنها کشور عرب متّسوریه را مهم ،مقامات سعودی. است (سوریه)در دیگری
شامات یعنی در سوریه، لبنان و  ۀمی ایران در منطقالدانند که باعث گسترش نقش و نفوذ جمهوری اسمی

های ایتحم ةدهندترین کانال انتقالفلسطین اشغالی شده است. به باور مقامات عربستان سعودی، سوریه مهم
حاد سوریه با شود. همچنین همکاری و اتّو حماس محسوب می اهللمی از حزبالمعنوی و مادی جمهوری اس

ا همی ایران زده است. سعودیالهای عربی در برابر جمهوری اسضع مشترک کشوراای سخت به موایران ضربه
ی ها برتری دارند را عاملیتغییرات در سوریه و برکناری اسد و روی کارآمدن حکومتی ترکیبی که در آن سنّ

خوردن توازن قوا به سود خود ارزیابی  ممی در آن منطقه و در نهایت به هالبرای از بین رفتن نفود جمهوری اس
سوریه را  خود در ۀاولین کشورهای عربی است که سفارتخان جزوکنند. تحت تأثیر این سیاست، عربستان می

در  الیهای معنوی و مادی نموده است. همچنین عربستان نقش بسیار فعّحمایت ،تعطیل و از نیروهای مخالف
مقامات سعودی هرگونه تغییر در درمقابل، (. 53:  0895کرمی، )عرب علیه سوریه داشته است ۀحادیاقدامات اتّ

ستند تی در قدرت هاقلیّ ،کنند. در بحرینای به ضرر خود ارزیابی میای به توازن قوای منطقهبحرین را ضربه
یل گوناگون از دهند. رژیم بحرین تاکنون به دالن داخلی و خارجی را شکل میالهای ککه تمامی سیاست
ا عربستان ای بت در جامعه، روابط گستردهان سعودی و نگرانی از اکثریّتی و مذهبی با عربستجمله نزدیکی هویّ

ت مواجه هست که روی کارآمدن آنها های اکثریّو غرب داشته است. اما این رژیم در حال حاضر با خواسته
باعث تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی بحرین خواهد شد. نتیجه حداقلی این تغییرات کاهش 

می در خلیج فارس است. به همین البحرین با عربستان سعودی و افزایش نقش جمهوری اس ةتردروابط گس
دلیل، عربستان سعودی با تمامی وجود و با استفاده از تمام امکانات از جمله ارسال نیرو و تجهیزات به دنبال 

ضرر خود شده  ای بهای دیگر به توزان منطقهحفظ وضع موجود در بحرین و در عدم وارد شدن ضربه
ای دخالت دارد و به های منطقهعربستان سعودی به نیابت از آمریکا در بحران (.055:  0890، ترابی)است
 کند.های مادی و معنوی میهای تروریستی)داعش( و القاعده کمکگروه

 ـ تضادّهای ایدئولوژیکی جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی9ـ9
 :عبارتند از ،کندت خارجی خود دنبال میساصولی که عربستان در سیا

 رهبری سیاسی جهان اسالم به ویژه کشورهای عربی.ـ 0
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 های آنان در جهت منافع خود.وحدت جهان عرب و جلب حمایتـ 2
 ابی و دعوت به آن.تبلیغ مذهب وهّـ 8
 .منطقه و جهان اسالم یهای تندرومتعادل کردن پدیدهـ 4

 عبارتند از:جمهوری اسالمی ایران اهداف سیاست خارجی متقابالً 
 .جهانی اسالم و تمدّن تالش در جهت برقراری حکومتـ 0
 .تبلیغ اسالم و دعوت به آن به ویژه مذهب شیعهـ 2
 (.5:  0859)کاظمی، در منطقه و جهان  بخشهای آزادیحمایت از مستضعفین و نهضتـ 8
ابی در ایران و عربستان عامل شیعه و وهّ ةی عمدهاماس جغرافیایی نژاد آریایی و سامی همراه با فرقهت

های متعارض بنیادگرا و ناسیونالیست قومی در منطقه شده است. اختالف بین ایدئولوژیپیدایش و تقویت 
های ای به خود گرفته است و پیامدهای آن بین سالت تازهوضعیّه.ش  0805ابیگری پس از سال شیعه و وهّ

های مختلف پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی درحوزه گسترش اختالفات موجبم.  0995تا 0959
از سوی دیگر پس از انقالب به  (.0:  0836نیا و رومینا، حافظخلیج فارس شده است) ةو کشورهای حوز

فت به ابی به رهبری عربستان قرارگری و وهّسرعت ایدئولوژی سیاسی و انقالبی شیعه در مقابل ایدئولوژی سنّ
های حاکم بر دوکشور ایران و ت یکدیگر را زیر سؤال بردند. ایدئولوژینحوی که هر دو ایدئولوژی مشروعیّ

ار امل اساسی تأثیرگذوهای بزرگ به عنوان عهمراه با مداخالت قدرت« ابیی وهّانقالبی و سنّ ۀشیع»عربستان
 .دوکشور است ژئوپلیتیکی در روند روابط

 میان ایران وعربستان لچریژئوکاـ اختالفات 9ـ2
 ای از تعامالت قدرت، فرهنگ و محیط جغرافیایی است کهژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده

گیری، تکامل، همواره در حال شکل های نظام اجتماعیها همچون سایر پدیدهطی آن فرهنگ و ایدئولوژی
اند. به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از جغرافیاییآمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط 

 های مختلفدی است که در الیهع و متعدّقدرت فرهنگی میان بازیگران متنوّ فضایی ـ فرایندهای مکانی
ند و بر اثر برسر میه آفرینی پرداخته و در تعامل یا رقابت با یکدیگر بمحیطی به نقش ۀاجتماعی و در عرص
شود. از آنجا که فرایند سیاسی ای خلق میویژه انداز فرهنگیاست که در هر زمان چشم همین تعامل مداوم

های است، بنابراین نواحی فرهنگی یا حوزه گانه ستیز، رقابت و همکاریسه هاین ترکیبی از حالتمتضمّ
 .(94ـ90: 0834، ند)حیدریاگانه مذکور را در کنار هم به نمایش گذاردههمواره اشکال سه نی در طول تاریختمدّ

فرهنگ ـ 0)فرهنگ ایران و عربستان از دو جنبه مهم و اساسی دارای تفاوت و ناهمگرایی شدیدی است؛
فرهنگی در طول تاریخ اسـت و همواره بـه عنوان یک  ۀفرهنگ اجتماعی ایران دارای غنا و پیشین وسیاسی 

اسی ت اسالم سیاست. بـا بروز انقالب اسالمی و حاکمیّساز و تأثیرگذار در منطقه مطرح بوده فرهنگ جریان
ربستان پـیش از انقالب نیز ع .شیعه در ایران، ناسازی فرهنگی عربستان بـا ایران بـیش از پـیش افزون یافـت
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ادنـد، دمردمان آن را شیعیان تشکیل می اکثرگرایی سرسختی بود و بـا ایران کـه ابیهای تند و وهّدارای سیاست
ود سععربیسم در میان حاکمان آلهای پاناز ایـن گذشـته، وجود گرایش .کردساس نـاهمگونی و تضاد مـیاح

و برجسته کردن افراطی قوم عرب بـه عنوان یک آرمان وجودی، سبب شده است تا ناخودآگاه ایران و فرهنگ 
باز ان ایران و عربستان از دیرجنگ سرد فرهنگی می»ایرانی بـه عنوان یک رقیب تلقی شود. به عبارت دیگر،

و به یکی از عوامل تأثیرگذار در عدم تشکیل هویت مشترک و پیدایش  .(Sanati, 2013)«ه استریشـه دوانید
 .(006:  0898)متقی، تنش و تناقض میان این دو کشور تبدیل شده است

 رهبری جهان اسالم ـ رقابت بر سر9ـ2
کننده در جهان اسالم جهان اسالم برخوردار بوده و کشور تعیینای در عربستان از نفوذ قابل مالحظه

:  0835)ملکی، به اعتقاد برخی از کشورهای اسالمی، عربستان توانایی رهبری جهان اسالم را دارد .باشدمی
ومت معنوی رهبری جهان اسالم و معای ضمنی عربستان سعودی در قیدر واقع ایران چالشی در برابر ادّ (.25

 یعنی دی مبتنی برقیمومت دو شهر مقدس اسالموها تا حدعای سعودیروش اسالمی زندگی است. ادّراه و 
-عودیبینی سابیت است. جهانوهّ یعنی ای بر مبنای تعالیم احیاگری اسالمی خاص خوده و مدینه و تا اندازهمکّ

د. این کنو دارالحرب پیروی می قطبی کالسیک اسالمی داراالسالمت، اساساً از تقسیم دوها در چارچوب وهابیّ
ترین زرگکند، بدین ترتیب بدیدگاه دوقطبی، با مدل غربی ملل جهان اسالم در برابر ملل کمونیست مطابقت می

با این حال، ظهور  .شوندلحد تلقی میست که مُا هاتهدید در برابر اسالم و جهان آزاد از سوی کمونیست
یند، در بگرایی غیرمذهبی میترین تهدید در برابر اسالم را ناشی از غرباحیاگری اسالمی در ایران که بزرگ

اده العی است نه ازجناح چپ، بلکه از جناح راست. این امر برای عربستان سعودی فوقتهدیدی جدّ ةبردارند
سال پیش، خود را  205ت در حدود چرا که این رژیم از آغاز احیاگری وهابیّ ؛کننده و آزاردهنده استنگران

که مهد عربستان سعودی با تأکید براین(. 025:  0833گرای اسالمی دانسته است)اسپوزیتو، جناح راست ناب
 ت را با هم پیوند بزند و در نتیجهت سرزمین وحی است و تالش دارد دو مفهوم اسالم و عربیّت و اسالمیّعربیّ

« 0939»طائف ۀنامکند. در واقع عربستان از توافقمی تأکید میای بر وحدت اسالمهبروحدت عربی به عنوان مقدّ
نظر به وجود حرمین شریفین . یک میانجی مهم در اختالفات میان اعراب بوده است «2555»هنامه مکّتا توافق

ت معنوی آن در جهان اسالم، این کشور همواره خودرا مستحق رهبری در قلمرو پادشاهی عربستان و مرکزیّ
سیاست خارجی . گیردق این هدف بهره میخود در راستای تحقّة داند و از منابع مالی گستردم میجهان اسال

رهبری جهان  ،ظاهری اسالمی از خود ۀدهد که زمامداران این کشور به دنبال آنند تا با ارایعربستان نشان می
و عرب و مرکز جهان اسالم و ت جهان اسالم محوریّ(. 0:  0839 )آقایی واحمدیان،اسالم را به دست گیرند

باشد. رقابت ایران و نشان دادن الگوی حکومت اسالمی به خصوص مسلمانان از دیگر اهداف عربستان می
عربستان بر رهبری جهان اسالم حتی پیش از انقالب اسالمی وجود داشته است به همین دلیل ریاض و تهران 

 (.05: ن )همانگرندهمواره یکدیگر را به عنوان رقیب می
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 ـ رواج مسابقۀ تسلیحاتی دربین کشورهای منطقه9ـ6
تسلیحات   ترینایش قدرت نظامی، خرید تسلیحاتی جدید و تأمین مدرنزراهبرداساسی عربستان در زمینۀ اف

-کنندة تسلیحات میهای نخست در بین کشورهای وارداز منابع متعدّد است و همواره این کشور جزو رتبه

ایران نیز با انجام مانورهای نظامی در خلیج فارس و تنگۀ هرمز خصوصاً  (.002:  0838واحمدیان،صادقی باشد)
رینی و آفهای تحریم نفتی ایران از سوی کشورهای غربی وحمایت عربستان از این طرح بر نقشبعد از زمزمه

ور در تعارضات این دو کش های تسلیحاتی بر بروز تنش وحضور نظامی خود در منطقه تأکید دارد. این رقابت
ای شده که هر کشوری از رهگذر شرایط معضل امنیّتی بهانه (.006:  0890افزاید)آدمی وهمکاران،منطقه می

دستیابی به تسلیحات در جست وجوی امنیّت باشد، ناامنی عمومی تشدید وهر کشور از آزادی عمل کاملی 
منطقۀ خاورمیانه در صدر فهرست خریداران ودارندگان  برخوردارشده است. در طول دو دهۀ آخر قرن بیستم،

 .(04:  0835)ایزدی،تسلیحات نظامی درجهان قرارداشت
 های دفاعی افزایش چشمگیریآمار گواه خوبی است که در خاورمیانه، خرید تسلیحات و به اصطالح بودجه

 توان از این کشورها نام برد:داشته است؛ برای مثال می
میلیارد  3/0میلیارد دالر، ایران  5میلیارددالر، رژیم اسرائیل 2/3میلیارددالر، ترکیه  4/03عربستان سعودی 

میلیارد  3/0میلیارد دالر، عمان  3/2میلیارد دالر، مصر  5/8میلیارد دالر، امارات متحده عربی  4دالر، کویت 
ری گمیانه موجب گسترده شدن نظامیآمیز خاورمیلیارددالر، قابل توجه آنکه روندهای بحران 5/0دالر، سوریه 

 (.98:  0833درمنطقه شده است)منتظری،
 گیریـ نتیجه2

پنهان ایـران و عربستان سبب بروز  های پیداودهدکه گستردگی رقابتنتایج حاصل ازپژوهش نشان می
 گسترشای همچون: رقابت بر سر هتنش و تیرگی در روابط تهران ـ ریاض شده است به طوری که مؤلفه

ای هضدیت رویکردهای دو کشور در قبال بحران ،حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی در عراق، یمن، بحرین و سوریه
 ،اختالفات ژئوکالچری میان ایران و عربستان ،های دیگری نظیر تضادهای ایدئولوژیکیلفهؤم ای درکنارمنطقه

آلود تنش ساز روابطشورهای منطقه، زمینهرواج مسابقۀ تسلیحاتی در بین ک ورقابت بر سر رهبری جهان اسالم 
 .ساز میان دو کشور شده استو بحران
ز ند، تنها بخشی اهست ایـن نوشتار در بررسی های موردکه نمونهوسوریه  بحرین، کشور عراق، یمن چهار

بدیلشدن تامل ژئوپلیتیکی و تالش برای وسوای ع. کنندگر میتقابل ایران و عربستان را جلوه ۀسطوح چندالی
ر شان را دچـه کـه تضادهای این دو کشور را تا مرز الینحلی پیش برده و منازعاتبـه قدرت هژمون منطقه آن

ت بینی معرفتی دو دولها گریزناپذیر کرده است، ناسازگاری مبنایی در ایدئولوژی و جهانبسیاری از جنبه
ت اشی از نااطمینانی اذهانی طرفین از یک دیگر به قون یتیکیکه جدال و ستیز ژئوپلرسد مادامیبه نظر می.است

 و جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی مانند گذشتة خود باقی است، روابط متالطم و اختالفات عدید



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

820 

 

همکاری و تعامل این دو کشور بر این اساس دورنمای یابد و ادامه می شود،حتی بیشتر از آنچه که تصوّر می
حقیق از رابطۀ های ترسد. جان کالم، روابط ژئوپلیتیکی دو کشور بر اساس یافتهبه نظر می دشواربیش از پیش 

 شود.غییر میدچار شیفت و ت« رابطۀ ژئوپلیتیکی تقابلی»های به سمت و سوی آستانه« ژئوپلیتیکی رقابتی»
 

 ـ منابع و ماخذ2
 ۀ. فصلنام«تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان سعودیالت انقالبی بحرین و تحوّ(.»0890آدمی، علی و همکاران)-0

 .040-069. صص 05ة المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا. شمارتحقیقات سیاسی و بین
نامۀ پژوهش«.  می ایرانالجمهوری اس تت جهان عرب و امنیّالای و جهانی در تحوّهای منطقهرقابت(.»0890قاسم) ترابی،-2

 .068-030.صص  2شماره دفاع مقدس. 
 .انتشارات پاپلی :مشهد«. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(.»0834)نیا، محمدرضاحافظ-8
 ۀفصلنام «.موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن( ۀیابی منازعات ایران و عربستان)مطالعریشه(.»0894خضری وهمکاران)-4

 .059-255صص . 28ة شمار .اسالمی واحد شهرضا المللی دانشگاه آزادتحقیقات سیاسی بین
 .000-020. صص المللروابط بین ۀپژوهشنام«. های بیگانهبحران سوریه و دخالت قدرت(.»0892ساجدی، امیر)-0
د کیأسعودی با ت تعارض در روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان ۀبررسی چرخ».(0892) ،مهدی علیخانیو احمد ،ساعی-6
 .058-029. صص 22ة شمار .سال نهم .صی علوم سیاسیتخصّ ۀفصلنام. «0834-0892 ةبر دور
-0894 گرایی انگیزشیتحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع(.»0894صادقی اول، هادی وهمکاران)-5
 .088-065.صص 20ة شمار .می واحد شهرضاالالمللی دانشگاه آزاد استحقیقات سیاسی بین ۀفصلنام« 0834
 سمت.انتشارت  :تهران«.جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی(.»0839)تهدزاده، پیروزمج-3
های پژوهش ۀفصلنام.«انگاریسازه ۀنظری ۀهای ناسازواری در روابط ایران و عربستان بر پایواکاوی زمینه».(0894متقی، افشین)-9

 .42.شمارة سال سوم .راهبردی سیاست
رقابت وهمکاری باجمهوری اسالمی  ةمدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوز».(0898محمد )، علیرضا واقتدارنژاد، محرابی-05

 .099-228. صص25ة شمار .هسال ششمقارّمطالعات شبه ۀفصلنام.«ایران
قبال ایران از تأثیر مسایل ایدئولوژیک برسیاست خارجی عربستان در .»(0890)، رامینتلیابیبخشیو  سیدمحمد، موسوی-00

 .66-99صص . 00ة شمار .المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضاتحقیقات سیاسی و بین ۀفصلنام «.به بعد 2558سال 
 ۀفصلنام «.ساختاری وفرایندهای امنیّتی در خاورمیانههای درونتحواّلت جدید خاورمیانه: چالش(.»0833منتظری، بهرام)-02

 .055-90 صصةنخست. شمار .ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضاالمللبینو  تحقیقات سیاسی
 المللی مطالعاتمرکز بین. «ت منطقه در گرو تعامل و همکاری متقابل ایران و عربستانثبات و امنیّ(.»0833کرمی،کامران)-08

 .صلح
یابی ژئوپلیتیک بررسی الگوهای رفتاری عربستان سعودی نسبت به نقش».(0892احسان)، وشیخوناهلل یزدانی،عنایت-04

08-55.صص8ة شمار .تحقیقات جغرافیایی ۀفصلنام. «خلیج فارس )با تأکید بر تئوری سیبرنتیک( ۀجمهوری اسالمی ایران در منطق











http://kamrankarami.persianblog.ir/post/47/
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 عالئق راهبردی قدرتها درجهان اسالم؛  بررسی و تحلیل
 مطالعه موردی: فرآیند تحوالت ژئوپلیتیک در یمن

 
 و پژوهشگرمسائل بین المللیمدرس دانشگاه  ،5نبی اهلل رشنو

 
 چکیده

جهان اســالم بواســطه برخورداری از بنیادهای فکری و اعتقادی که برگرفته ازمتن دین مبین اســالم اســت،در طی 
بوده است. این فرآیند در سالهای اخیر بخصوص در قالب موج تاریخ همواره با اندیشه ها و جنبشهای تحولگرا همراه 

بوده، هم   اســالمی منطقه غرب آســیا متمرکز -به بعد که عمدتآ هم بر حوزه عربی  2500فراگیر قیامهای مردمی ســال 
ی سسـازندهای ژئوپلیتیکی نظام منطقه ای است که نمادی از هژمونی تحمیلی و مهندسی سیا  بیانگر لزوم دگرگونی در

مورد هدف قدرتهای فرامنطقه است، و هم در تحوالت جدید پیش بینی تدریجی نوعی از بازساخت اجتماعی دگرگون 
ــالم را  نمی توان دور از انتظار  ملی گرایی نوین در یک نوزایی اجتماعی مبتنی بر یافته و ــورها و ملتهای جهان اس کش
 .دانست

 الجیشی در تامین منافع استراتژیک قدرتهای جهانی برخوردار است،که از یک موقعیت سوق  کشـور یمن  در قیامها
جبهه های داخلی و مرزی  به بعد با مداخالت نظامی آل ســعود و به نیابت از قدرتهای ذینفع، عمال در 2504از ســال 

ن یمن و اجنگهای فرسایشی متعدد شده که این امر منجر به گسترش روزافزون فقر سراسری در میان مردم مسلم درگیر
 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 
از علل گوناگون این درک جامع از افق صــلح و آرامش احتمالی در این کشــور، اوت مســتلزم آگاهی و شــناخت عمیق 

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.

علل مداخالت بازیگران ســطوح مختلف ان اســالم و عالئق راهبردی قدرتها در جه بررســی و تحلیلاین مقاله با 
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. 
 اسالمی  -حوزه عربی تحوالت ژئوپلیتیکی، سیاسی، عالئق راهبردی قدرتها،رویکردهای  ،جهان اسالم کلیدواژه گان:

                                                           
1. Email:n_rashnoo@yahoo.com 
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   مقدمه-5
 همواره بخش جدایی ،اسالمی غرب آسیا و شرایط خاص استراتژیکی آن -جهان اسالم بویژه با محوریت حوزه عربی

ـیوه ایجاد ت ها و طرحناپذیری از دیدگاه ـتقیمآ و یا به شـ ـترش بیهای  قدرتهای جهانی بوده که مسـ  نش های نیابتی و گسـ
ـاگون،   ـای گون مـداخالت پایدار خود را در ســطح منطقه حفظ نموده و اکنون هم این منطقه به میدانی برای آزمون   نظمیه

 الملل تبدیل شده است.    صورتبندیهای جدید در نظام روابط بین
گیری یا چند قطبی و منظومه ای ( در حال شکلالمللی ) اعم از سلسله مراتبی و نظر از این که چه نوع نظام بینصرف 

ـالهای اخیر در سطح منطقه غرب آسیا شدت   اسـت، تردیدی وجود ندارد که با دگرگونیها و  تحوالت ژئوپلیتیکی که طی س
گیری ساختار سیاسی و طراحی یک سازه هماهنگ ژئوپلیتیکی دراین حوزه، یکی از یافته اسـت، چشـم انداز و نحوه شکل  

ـان منطقـه ای آنان خواهد بود. لذا برای این حوزه پیش     عوامـل نگ  ـتگ ـانی و وابسـ ـای ذینفوذ جه بینی هرگونه رانی قـدرته
      کننده فوق الذکر، بسیار دشوار است. مدت در جهت تحول در وضعیت نگرانکوتاه  تغییراساسی و

صالح از علی عبداهلل از برکناری  پس سه سالو  2500در همین راسـتا، با گسـترش قیامهای مردمی سـال   
اســاس توافقات تحمیلی طرح آشــتی  براســت. فراگیر مواجه ثباتی بی باهمچنان  این کشــور، در یمن قدرت

دولت موقت منصور هادی که ابتدا برای یک دوره دوساله تعیین شده بود، طی شورای همکاری خلیج فارس، 
و به ناچار این دوره موقت برای مدت یک سال دو سـال اقدام خاصـی برای گذار از دوران موقت انجام نداد   

هت های الزم جو نه زمینه گردید تمدید شد که طی این یک سال نیز نه قانون اساسی جدید تدوین نیز دیگر 
ــورهادی در ژوئن  ــد. عالوه بر این، دولت موقت منصـ با افزایش  2508برگزاری انتخابات مجلس فراهم شـ

تجزیه ای هدفمند در جغرافیای  -تقســیات ســیاســی گیری ایجاد یک نظامو نیز با پیهای انرژی قیمت حامل
با هدایت  2504و شــکل گیری تدریجی قیام فراگیر ســالاعتراض گســترده مردم یمن ســیاســی یمن، ســبب 
 جنبش انصاراهلل،گردید.

ــطوح منطقههای عمدهنگرانی، تحوالت یمن     ــدهبین ای و ای را درس بحث ، بنحویکه المللی موجب ش
 ده اســت.نموگران زیادی را به خود جلب هایی اســت که توجه تحلیلاین حوادث از موضــوع در مورد آینده

 حرانپس از برون رفت از ب ساختار احتمالی حاکمیت این کشورمسائلی از قبیل آینده سیاسی یمن در منطقه، 
ــیمذهبی،قبیله ای،های متنوع قومینقش گروهکنونی،  ــیاس ی المللای و بینش نیروهای منطقهو همچنین نق ،س
 د. نقرار دار اصلی رصد تحوالت یمندر کانون ، اکنون در یمن

ر فعال د ای و ملیالمللی، منطقهبین از مداخله گران و نیز بازیگرانســه ســطح   ا بررســیمقاله بلذا این 
ل والت و نحوه شک، به رصـد چشـم انداز تح  بازیگران موثرعالئق ژئوپلیتیک شـناسـایی    بحران یمن، ضـمن 

   گیری احتمالی ساختار سیاسی داخلی و بین المللی در این کشور پرداخته است.
 سئوال و فرضیه تحقیق-4
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دانی برخی می -با توجه به پیچیدگیهای سـیاسی و اجتماعی درونی یمن و نفوذ  و حضور گسترده فضایی 
از قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سـیر تحوالت این کشـور و نیز عالئق آشکار ژئوپلیتیکی که آنان در   

بارت اسی این پژوهش عاس سوالجغرافیایی حاکم بر بحران این کشور پیگیری می نمایند،  -فضـای سـیاسی  
کدام گزینه ها و الگوهای احتمالی را برای شکل گیری  اسـت از اینکه، در چشـم انداز تحوالت سیاسی یمن،  

 سیاست و روابط منطقه ای این کشور، می توان مطرح نمود؟  ساختار قدرت،
دی که بفرفرضــیه اصــلی این پژوهش نیز بیانگر آن اســت که، بلحاظ موقعیت خاص و بنیادهای منحصــر

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  

رگروهها و جریانهای سیاسی،قومی و شـکلی ترسـیم گردند که ضمن زمینه سازی الزم جهت مشارکت فراگی  
 مذهبی گوناگون داخلی،تامین کننده مطالبات نسبی کشورها و قدرتهای ذینفع در مسائل یمن نیز باشند.

 روش تحقیق-9
روش تحقیق در این مقاله براسـاس برداشتهای پژوهشی و مطالعاتی،توصیف وتحلیل از شرایط جاری در  

تآکید بر بحران در کشور یمن می باشد و با توجه به ماهیت موضوع مورد تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسـیا با  
ای صـورت گرفته است. بر همین اساس،  مطالعه،تهیه وتنظیم اطالعات آن بر مبنای روشـهای معمول کتابخانه 

ــادیق  جهـت تجزیـه و تحلیل یافته   ــخ توقعات علمی مورد انتظار در مقاله نیز از مصـ ــتیابی به پاسـ ها و دسـ
 ای استفاده گردیده است.انهکتابخ
 مبانی نظری تحقیق:-2

اسالم یکی از سه دین توحیدی است که از تحوالت جهان اسـالم از منظر اسـالم های سـیاسی:    -2-5
غرب آسیا برآمده است. این دین، روش و آیین سیاسی است که در سراسر جهان حضوری محسوس دارد؛ از 

هایش پایبند است. سیاست اسالمی، عقیده، فرهنگ و اغلب سـیاسـت  مسـلمان به   بیروت تا بلفاسـت، جامعه 
کند که محصول مبانی اجتماعی گوناگون های مختلف و فراوانی مطرح میای بسیار روشن را به صورتپدیده

ها و های موروثی و دیکتاتوری، بحرانیکم با استمرار فروپاشی رژیمو  در قرن بیست جهانی هسـتند.  گسـتره 
کنند. مسلما این منطقه بازی می ی انتقادی اسـالم سـیاسـی نقش مهمی در مهندسـی سـیاسـی و آینده      نیروها

 یاسیهای سشوند؛ برنامههای اسالمی به هنگام رویارویی با هیبت قدرت واقعی، تضعیف میبسیاری از گروه
هان یکی از واقعیتها در جحال، شود. با این ویژه در رابطه با اجزای کلیدی سیاست اقتصادی متزلزل میآنها به

گراها تدریجا در جوامع سیاسی و مهندسی سیاسی اسالم و بخصوص در منطقه غرب آسیا این است که اسالم
ــیای غربی  ــمایل منطقه آس ــت و ش ــی تدریجآ در حال   آینده آنها نقش خواهند داش ــیاس ــالم س بر محور اس

ه ای و مجریان درونی آنها اعم از حکام دیکتاتوری و در حالیکه سهامداران سیاسی فرامنطق گیری است.شکل
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  
ــتهای هماهنگ  زیرا حرکت ک گردند. ــیاسـ ــوی تعریف، تبیین و تثبیت سـ ــلمان بسـ ــورها و ملتهای مسـ شـ

اسـالمی،اسـاسـی ترین گام در جهت دسـتیابی به همگرایی ها و پرهیز از عوامل واگرایی در میان کشورها و     
 .(48: 0894ملتهای جهان اسالم خواهد شد)رشنو،

اند که اسالم گرایان ظهور کرده دهد نسـل جدیدی از در حال حاضـر شـواهدی وجود دارد که نشـان می   
ــدد جـدال و درگیری با نظم کهنه و کنونی  ــتند. نوگرایان، لیبرال درصـ ــبان درها، دموکراتهسـ  ها و متعصـ

یمن، بحرین، عربستان سعودی، مصر، اردن، تونس، سوریه، کویت، قطر، عراق و نقاط دیگر کشـورهای لیبی،  
م های امروزی از اسالاسی و معنوی به اهمیت این مفاهیم در تبییناز این منظر دیده می شوند که به لحاظ سی

جای بنیادگرایی اسالمی و نیز رشد نفوذ متفکران اسالمی به« سـیاست اسالمی »واقف هسـتند و با ترویج ایده  
 داری تک قطبی از طریق الفاظ سر و کار دارند نه باکه با جهانی شدن، مدرنیته، پست مدرنیسم و نظم سرمایه

 . می باشند زمآفرینی الترور، در حال نقش
م( دامنگیر آســیای غربی 0955) که در دهه« بحران هویتی»در واقع، اکنون از بســیاری جهات، مســلمانان 

ها ها آن را مهار کردند و از بیم هویتها و اروپاییاند؛ بحرانی که همان زمان آمریکاییشده است را حل کرده
 و مبادی جدید، مسلمانان را محصور کردند. 

هسـتند که به صورت ارزشهای درک   مکان ها دارای موقعیت ومحتوای ویژه؛ تمرکز مکانی تحقیق-2-9
ها، وگروههای انسـانی درآمده و تدریجا مطلوبیت خاصی پیدا نموده وسپس  ها، دولتشـده ای ازسـوی ملت  

نند در ککنند. ارزشهای جغرافیایی که مطلوبیت پیدا میدرآنها منافعی راجسـتجو کرده و برای خود تعریف می 
گذارند والگوهای رفتاری مختلفی نظیر همکاری، فتار و کردار انســـانها به صـــورت گروهی یا فردی اثر میر

 (. 000: 0830حافظ نیا،همگرائی، تعامل، رقابت، ستیز، سلطه و نظایر آن راایجادمی کنند)
ان کنترل کموقعیت منحصـربفرد و اسـتراتژیک یمن بگونه ای است که، به لحاظ اشراف بر شاخ آفریقا، ام  

ــرقی این قاره که از طریق مرزهای دریایی جنوب و غرب یمن و نیز   ــواحل ش ــاخ آفریقا و س تحرکات در ش
بواسـطه مالکیت بر جزیره سـوکاترا بخوبی میسـر می باشد، اشراف این کشور بر تنگه و گلوگاه باب المندب    

کاال برخوردار اســت، همه اینها بیانگر که از اهمیت مضــاعفی در تامین امنیت و ترانزیت بین المللی انرژی و 
 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   

ــدل و بلیک،  ــت )درایسـ ــت، تنگه باب المندب نیز مهم اسـ حدود کنونی از بر این،  (. عالوه053: 0836اسـ
شمار  ومذهب شافعی هستند  بخصوص باتسنن و اهلاز میلیون آنها  00تا  05میلیونی یمن، بین  20جمعیت 
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ــیحی نیز اندکی  ــتند یهودی و مسـ ــکیل میالباقی هم و هسـ پیرو مذهب دهند، که اکثریت مردم یمن را تشـ
 (260: 0839می باشند)صادقی و احمدیان،زیدی شیعه
 

 افته های تحقیق:ی-2
دستفروش  تحصیلکرده وبوعزیزی جوان  بود که0839زمستان سال  سـیرتحوالت جاری در یمن؛  -الف

ــی با  ــیدن خود، آتش به تونس ــقوط زین العابدین بن علی کش ــونه تنها باعث س ر دیکتاتور حاکم بر آن کش
 ...(،و  یمن بحرین، سوریه، لیبی،، مصردرون سایر کشورها) اعم از به  ریاناین ج ا سـرایت سریع بلکه ب،شـد 

قه فضایی در سطح منط -ضـمن سـقوط برخی از حاکمیتهای دیکتاتوری سـبب دگرگونیهای متعدد سـیاسـی     
 غرب آسیا گردید.

که عمدتا هم با هدف  طرح آشتی شورای همکاری خلیج فارسابتدا علیرغم  این تحوالت درکشـور یمن 
 سـپس در انتخاباتی صوری که فقط با حضور  تامین منافع اسـتراتژیک آل سـعود به مردم یمن تحمیل گردید،  

یک کاندیدا )عبدربه منصـور هادی معاون علی عبداهلل صالح حاکم ساقط شده وقت( برگزار گردید، شرایطی  
 ایجاد نمود. عمومی دراین کشورآتش اعتراضات برزخی را در مقابله با 

از  که بیش ی این کشورها الحوثىجامعه ، مدتی قبلیمن از آنجا آغاز شـد که   با این روند، بحران کنونی
دهند، و از هرگونه حقوق، امکانات و مشارکت سیاسى در این کشور  درصد از جمعیت یمن را تشکیل مى45

به  اقدام همسوهاى  با سازماندهى گروهانانصاراهلل جریان سـیاسـی،مذهبی و اجتماعی  در قالب  ،محروم بوده
سبب شد تا مردم یمن هاى مدنى نافرمانى وها افزارى الحوثىآمیز زدند. فشار نرممسـالمت  تظاهرات متعدد و

مفاد تعهدات طرح آشـــتی ملی شـــورای همکاری خلیج فارس)تدوین و  بهیی اعتناکه با بی  منصـــور هادى
ای ایجاد فضای باز بر برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس و ریاست جمهوری، ،قانون اساسى جدید تصویب

ــی مرد و ...(، و بهره مندی از     ــاس ــی و اجتماعی،توجه مطالبات جاری و تامین نیازهای اس ــیاس فعالیتهای س
 ىعلنیز  واکمیت مطلقه برای خود بود هاى حبه دنبال تثبیت پایهحمایتهای گسـترده عربستان سعودی عمدتا  

منصور ، مقرر در طرح فوق الذکرجمهورى ریاستزمان قانونى  سقف از یک سـال مدت رغم سـپرى شـدن   
صورت نداد. لذا  با اوج گیری  برگزارى انتخابات جدید تحویل قدرت به مردم و در هادی عمال هیچ اقدامی

 ود استعفا داد. از سمت غیرقانونی خدولت منصور هادى  0898در دوم بهمن  فشارهای عمومی،سرانجام
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 

ترین شرط او الی صورت گرفت که مهمبه قدرت در ح« منصور هادی »کشـور یمن را فراهم نمود. بازگشت  
 9 ود کهواین در حالی ب اهلل از صـنعا محقق نشد های مردمی متعلق به جریان انصـار مبنی بر بیرون رفتن کمیته

قبیله بزرگ زیدی با محوریت انصــاراهلل بر صــنعا تســلط داشــته و مجاری ورودی پایتخت را در کنترل خود 
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دو سال بود و عمال در « خلیجی مبادره»جمهوری هادی براساس توافق موسوم به داشتند. دوره قانونی ریاست
به اتمام رسـید. از این رو و علیرغم حمایتهای گسترده نظامی که تاکنون نیروهای بیگانه از   2508پایان سـال  

 –اراهلل که اینک از  وزن سیاسی ایشـان صـورت داده است، منصور هادی قادر نشد بدون جلب موافقت انص  
ــمآ به قدرت   ــد، رس ــافعی یمن برخوردار می باش اجتماعی غیرقابل انکاری در میان اکثریت مردم زیدی و ش

در همین فرآیند،عربســتان با ایجاد یک ائتالف نســبی به همراه برخی از کشــورهای عربی منطقه،    .بازگردد
ــترده ای را به یمن ا ــازمان ملل نجام داده اســت و حتی حمالت هوایی و زمینی گس ــورای امنیت س در نیز ش

هدایت و رهبری جریانهای ی خواستار کناره گیری حوثی های یمن از یاه با صدور قطعنامهجانبدارانه اقدامی 
 .  است گردیده مردمی مخالف حاکمیت منصورهادی،

یکی عالئق ژئوپلیت برای تبیین دقیق تر عالئق ژئوپلیتیـک و ســطوح مداخالت درکشــور یمن؛   -ب
ــطوح مداخالت جریانها  و قدرتهای ذینفع در ــور  وس بی ثباتی های امنیتی و تحوالت ژئوپلیتیکی کنونی کش

 می توان از قواعد سطح بندی فضاها و جریانهای رقابتی بشرح ذیل استفاده نمود: ،یمن
تاریخی منازعه اکثریت  : در مرکز تحوالت ضمن اینکه مساله ریشه دار وسـطح محلی یا مرکز بحران -5

حاشـیه نشین شیعیان الحوثی و قبایل و طوایف همسوی آنان از قدرت و نیز تصاحب غیر دموکراتیک قدرت  
دهه این روند همواره در ،توسط اقلیت مورد حمایت بیگانگان، قرار دارد، بواسطه تبعیضهای فراوان ایجاد شده

 ناگون کشور یمن جاری و ساری بوده است.  های اخیر همانند استخوان الی زخم در تحوالت گو
 عمدتا شامل عربستان،امارات،قطر، مصر و ایران می باشند.  ای:سطح منطقه-4

ــطح فرامنطقه-9 ــتقیماً و یا با تعیین یک کشــور نیابتی   المللی: ای و بینس ــورها وقدرتهایی که مس کش
ی از روســیه و برخ ،عمدتا عبارت از آمریکاالمللی تحوالت یمن تأثیرگذار هســتند: ای و بینبرســطوح منطقه

ـتر مطرح گردید، جایگاه منطقه ای کشــور یمن  با ابعاد  متعدد  اعضـای موثر اتحادیه اروپا می باشــند.   زیرا چنانکه پیش
ـبی برای دگرگونی و صـورتبندی جدید در مسائل         ـیاسـت جهانی قدرتها میدان مناس ـتراتژیکی همواره در نگرشـها و س اس

 ی بوده  است.المللبین
: نظیر سازمان ملل، شورای امنیت، پیمان ای و جهانیهای بین المللی منطقهای یا سازمانسـطح سازه -2

جنبش عدم تعهد، اتحادیه  ســازمان کشــورهای اســالمی، اتحادیه آفریقا، پیمان شــانگهای، ناتو، اتحادیه اروپا،
فرامرزی مانند: اســالم)تســنن و تشــیع(،   های ایدئولوژیکی عرب،شــورای همکاری خلیج فارس و گرایش

 هامی باشند.مسیحیت، یهودیت و قومیت
عالئق و دیدگاههای گوناگونی  مع الوصـف برای ورود دقیقتر به جزئیات بحران یمن و شناسایی اهداف، 

ــحنه را بطور   ــند، بازیگران و مداخله کنندگان فعال در این ص ــور موثر می باش که در تحوالت جاری این کش
 منطقه ای و بین المللی، بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم. در سه دسته داخلی، کلی
 بازیگران داخلی: -الف 
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 شوروی وقت در افغانستان مربوط است. درگیریهای به یمن القاعده در حضور های ریشه جریان القاعده؛-5

برای   یمنی افغانستان بود.  هزاران در شوروی علیه تأمین مبارزان عمده منبع دومین سعودی از عربستان پس یمن
 هم که جنگ در افغانسـتان  پایان آموزش دیدند. با القاعده های کمپ در و رفتند افغانســتان جنگ با شـوروی به 

تحول  با دوره این در  .(Bergen,2008: 117)بازگشتند خود کشور به یمنی مبارزان بود، دو یمن وحدت با زمان
ــی و   در ــیاس ــع س ــوی همکاری القاعده راهبردیمواض ــتان در متحده ایاالت با و گرایش جدی به س تا  افغانس

 ستیزه که منجر به آزادسازی کویت از تصرف رژیم صدام حسین گردید، 1991 جنگ از پس آمریکا با رویارویی

 در القاعده عملیات ناولی از دادند. یکی قرار خود فعالیت در سرلوحه را امریکا مبارزه با نیز القاعده یمنی جویان

ــپتامبر از پیش یمن که  ناو به القاعده نیروهای حمله .کرد یمن خطر را متوجه متحده ایاالت ،2001 واقعه س

 انجامید. آمریکایی سربازان تعدادی از شدن به کشته که بود عدن بندر در متحده ایاالت 0اس کول اس یو جنگی

کشور  آن در نیز آمیزموفقیت عملیات و چندین داشت  عربستان درونالقاعده متعاقبآ تالش بر گسـترش جنگ به  
 .(Carment,2011: 11)ماند  ناکام سعودی نظام داخلی علیه جنگ انداختن راه در اما داد، انجام
 یمن در القاعده فعالیت میزبان، افزایش علیه کشــورهای تروریســتی ســازمان این فعالیت ســابقه توجه به با

 تدریج به مقابله متناسب  صورت عدم در که نموده اسـت  صـنعاء  متوجه اکنون را ایچالشـهای عمده  بلندمدت

ا در تالشند ت با حمایت مسـتقیم عربستان  های تکفیریگروه. داد خواهد را کاهش و اداره امور در یمن دولت توان
با افســر ســابق ارتش یمن « االحمرعلی محســن »تحت امر  . آنهااســتان مأرب تأســیس کنند را در« امارت القاعده»

واقع در مرکز این کشور و نزدیک مرزهای عربستان  اسـتان مأرب   در« سـحیل »و« نخال»های در اردوگاهجذب نیرو 
از نظر منابع  این استان .در مرکز یمن واقع شده استبا پتانسیلهای متناسب ژئوپلیتیکی استان مأرب . اندشده مسـتقر 
 همچنین،است.  این کشور  مقام اول را دارد و اولین تولیدکننده مشـتقات نفت و گاز و برق در  یمنگاز در  نفت و

مرز عربستان هستند، واقع شده خیز و همنفت هایهای الجوف و حضـرموت که اسـتان  این اسـتان در جوار اسـتان  
 ا حمایت وب اند و به تدریج ریخته که قبالً به عربستان گاست رهبران قبایل و نظامیانی اسـتان مآرب میزبان   اسـت. 

 (.Brussels,2015: 9 )اندبازگشته استان به اینها برای پیوستن به تکفیریسعودی سازماندهی عربستان 
ــود.تفکر عمومی،اغلب برآن اســت که یمن  نقش قبایل دریمن اغلب نادیده گرفته قبایل بومی؛ -4 می ش

مذهبی منسجم از حضور و گسترش  –یک کشـور بی قانون است و قبایل به عنوان واحدهای سیاسی، قومی  
دولت در قلمروهای تحت امر مقاومت می کنند. همین امر در زمینه توجیه عدم فعالیتهای توسعه ای و نیز بی 

ناگون در اسـتانهای فقیر یمن، به بهانه الزم در سلب مسئولیت ملی و  توجهی به رفع تبعیضـها و مضـالت گو  
 سوء استفاده دولتها در اداره امور این کشور تبدیل شده است.

عرف قبیله حتی بعضآ از قانون دولتی ای است و در آن رسم و البته هرچندکه جامعه یمن جامعه ای قبیله
ه فراتر از فعالیت فرهنگی و جامعه پذیری، یکی از نهادهای بسیار نیز الزام آورتر است، اما قبایل در این جامع

                                                           
1 USS Cole 
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بســیاری از مقامات دولت یمن از قبایل (. Paul,1981: 75 ) موثر برای ورود به زندگی ســیاســی می باشــند
سرشناس و اثرگذار هستند. علی عبداله صالح رئیس جمهور سه دهه ای یمن خود عضوی از فدراسیون قبایل 

ــد بود که ــای و بوده یمن برخوردار از اثرگذاری قابل توجهی در حاش  از األحمر( اغلب )خاندان آن رؤس

 هایآزادی که اســت ایِ جامعه قبیله ســاختار همین چارچوب لذا در .بوده اند یمن مهم سـیاســی  مقامات

یمنی  مهم هایشـخصیت  و قبایل رؤسـای معروف  شـود. می اعطا جامعه افراد به قابل توجهی نسـبتاً  فردی
 این شــود. در می در آنها برگزار« مجالس قات»که  دارند از میهمانان پذیرایی برای بزرگی تاالرهای اغلب

می  قرار نقادی و بررســی و بحث محدودیتی مورد گونههیچ بدون و مطرح مهم ســیاســی مســائل مجالس
ــیِ وآموزش مجــالس تربیــت این عمــده ازکــارکردهــای گـیـرد. یکی   ــاسـ ــی ــده رهبران سـ  می آین

 . (Phillips,2008:215)باشد
کنند تا جایی که امکان دارد به درگیری های سیاسی ورود پیدا نکنند، زیرا آنها قبایل یمن معموال سعی می

ــته ای را برای جوامع کوچک خود به ارمغان  می ــونت پیوسـ ــورت انجام این کار مبارزه و خشـ دانند در صـ
توانند وابسـتگی سـیاسـی داشته باشند؛ اما با همه این اوصاف قبایل    ای میآورند. اگرچه حتی رهبران قبیلهمی

می من از قبایل مهم ی در این کشـوربه عنوان بازیگرانی بسـیارمهم درصحنه های سیاسی قابل ارزیابی هستند.  
 تحت فرمان خود دارند. هم  قبایل دیگری را  که اشاره نمودحاشد و باکیل توان به دو قبیله 

ــما ــنحان قبایل بزرگ ش ــد عبارتند از: خیمه، ارحب، جهم، نهم، مذحج و س قبایل  ، ول یمن غیر از حاش
  (.Würth,2005: 54) ،عبارتند از:عواذل،یافع فضــلی، ضــالع، دفینه،ردفان،مکال و حامی جنوب این کشــور نیز

که مشکل  ا زمانیاند. توابستهاصلی قبیله دو عالوه بر این بسـیاری از فرماندهان نظامی این کشـور نیز به این   
کوشد قدرت را رسد، میای که به قدرت میهر قبیله ندهد، قبایل این کشـور در کنار هم هستند.  خاصـی رخ 

. نکته حائز اهمیت این اسـت که قبایل در این کشور ظرفیت تفرقه  به طور کامل در اختیار خود داشـته باشـد  
ــوی بیگـانگان را دو  نمونه،در جریان تحوالت اخیر یمن همزمان با حمله برای . چندان کرده اند افکنی از سـ

 با کمک مالی و تسلیحاتی به سران عشایر و قبایل یافتند که ماموریت  مامورین اطالعاتی این کشور عرسـتان، 
ــویق کنند قبلی طرفـدار نظـام    . از این منظر نیز می توان به توان بالقوه یمن، آنهـا را به جنگ با حوثی ها تشـ

 ی یمن برای تجزیه در ابعاد گوناگون کشور اشاره نمود.جامعه قبیله ا
ا عزیز ببویژه قبیله بن کشورقبایل ی قبایل و گروه القاعده در یمن بگونه ای است که برخی از درگیری ها

ــتیابی به ــالح و مهمات  دس ــک، کارگیری مه بفراوان حتی به مقابله با ارتش مردمی یمن نیز پرداختند. س وش
ی یلقبا نظامدر توان و قدرت  عظیم های نیمه ســـنگین علیه حوثی ها، بیانگر وقوع تحولیخمپاره و ســـالح 

بارزترین تجمعات قبائلی در اسـتان صـعده به عنوان سنگر   « حاشـد، وائل، بکیل و خوالن »قبائل یمن اسـت.  
لجوف، ها در یمن هسـتند. صـعده در دورترین نقطه شمال غربی یمن واقع شده و استان های ا  اصـلی زیدی 

 .کنندجیزان و نجران محدود می استاندو در از شمال به ویژه  را عمران و حجه از جنوب، مرزهای عربسـتان 
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پیوندهای خویشاوندی با قبائل شمال یمن می  برخوردار ازدارای اکثریت اسماعیلی هستند که  اسـتان این دو 
 (.Egel,2015:38 )و می توانند زنگ خطری برای عربستان نیز باشند  باشند
نماد پیوند ســیاســی و وحدت در میان شــیعیان و گروه  جنبش انصــار اهلل ؛(الحوثی ها )جنبش انصــار اهلل-9

ترین مطالبه کنونی درصد جمعیت یمن را تشکیل می دهند و اصلی 40درکشور یمن است. این گروه حدود الحوثی 
های جاری در ســطح کشــور و نیز بهره مندی از حق برابری با بقیه گروه های یمنی آنها رفع تبعیضــها و محرومیت

 "گروه شعار"سید حسین الحوثی تاسیس و به پیروان و طرفداران آن توسط  2555این جنبش در سال اسـت.  
ل لیهستند و به این ددر شمال یمن الحوثی یک گروه مبارز و جنبش سیاسی در استان صعده .گردیداطالق می

توسط  2554خوانده می شـوند که نخسـتین رهبر آن ها، حسـین بدرالدین الحوثی بود که در سال     "الحوثی"
ایخ از مشــ "بدرالدین الحوثی"د. حســین بدرالدین الحوثی فرزند عالمه شــیخ شــ کشــتهنیروهای ارتش یمن 

ــین الحوثی برادر وی عبدالملک الحوثی ــهادت حسـ رهبری جنبش  بزرگ مذهب زیدیه یمن بود. پس از شـ
 (.  05: 0895)احمدیان،الحوثی را برعهده گرفت 

هاست که صنعا را ها سالتحت فشار بوده است. زیرا حوثیحاکمان یمن جنبش الحوثی همواره از سـوی  
 کنندبه تبعیض سیاسی، اقتصادی و مذهبی علیه جامعه شیعیان این کشور و نقض حقوق مدنی آن ها متهم می

 (. تدریجا این2: 0895می کنند. )العماد، زیدی امامت نظام برای اعاده و دولتها نیز آنان را متهم به تالش

 دو از یک هیچ بدون پیروزی آنها از دور شش تاکنون صعده انجامیدکه هایجنگ سـلسله  آغاز تنشـها به 

از بین بردن آن، در دوره ریاست صـنعا نیز برای خاموش کردن این گروه و  بنابراین  یافته اسـت.  پایان طرف
داخت ها به راه انجمهوری علی عبداهلل صـالح و با همکاری تنگاتنگ عربسـتان، شش نبرد خونین علیه حوثی  

 :Carapico,2008).زخمی شدند اما صدای این گروه خاموش نشدنفر که طی آن صـدها نفر کشته و هزاران  

49). 
اهل سنت در یمن به چندین دسته تقسیم می شوند. دسته اول که  اهل تسنن و سایر اقلیت های بومی یمن؛-2

اکثریت این گروه را تشـکیل می دهد، افرادی هسـتند که خود از فسـاد و ضـعف سـاختاری حکومت های گذشته      
 دانند. این افراد یا با اقداماتناراضـی بوده و در اصـل جنبش انصـاراهلل را فرصـتی برای گذار از شـرایط گذشته می     

ت و تا شان اسراهلل موافقند و یا مخالفتی با آن ندارند. مهمترین دغدغه این دسـته حفظ خودمختاری و استقالل انصـا 
هل ها نخواهند داشت. دسته دوم از اهنگامی که شیعیان این اصل را برای آنها تضمین کنند مخالفتی با اقدامات حوثی

ای ههای وابسته به وهابیت درصدد تشدید اختالفجریانتسـنن افرادی هسـتند که با تحریک گروه های سـلفی و    
ای هستند. این جریان از حمایت همه میان شـیعیان و اهل تسـنن و منحرف کردن انقالب یمن به سوی جنگی فرقه  
 آنها نیز  ایجاد بن بست در قیام انصار جانبه برخی کشـورهای عربی به رهبری عربسـتان برخوردارند و هدف اصلی  

 .(Blanchard,2009: 7) .ا تجزیه یمن استاهلل و ی
 بازیگران منطقه ای: -ب
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عالوه بر جمهوری اسـالمی ایران؛ عربسـتان سـعودی، مصـر،شـورای همکاری خلیج فارس وکشورهای عربی      
ترده های اخیر تالشهای گسای موثر در صحنه سیاسی یمن هستند که  در سالحاشیه خلیج فارس، از بازیگران منطقه

برای محدودیت و سـرکوب همه جانبه شـیعیان یمن و بخصـوص ترویج وهابیت درکشور یمن به کار گرفته    ای را 
 اند. در همین راستا،عالئق و اهداف برخی از این بازیگران موثر به شرح زیر مطرح می گردد:

، دبا توجه به جایگاه اقتصـادی و مذهبی که عربستان سعودی در جهان عرب دار   عربسـتان سعودی؛  -5
درشـرایط کنونی وبویژه پس از سـرنگونی صـدام حسین درعراق وحسنی مبارک درمصر،اکنون قدرتهای بین    

ــمیم    ــتان به عنوان مرکز ثقلی برای تص ــتراتژیک با دول عربی ازعربس ــیم تعامالت اس گیری و المللی درترس
ف ای تعریگونهعودی بهنگرد. لذا استراتژی کنونی سدهی به مواضع و تعامالت در حوزه های عربی میجهت

ــنی     ــلمانان سـ ــور را بـه مرکز ثقـل جهان عرب تبدیل نماید و رهبری مسـ ــت کـه این کشـ ــده اسـ هم  شـ
دراختیارعربسـتان سـعودی باشـد. ازسـوی دیگر با ترویج سـیاسـت ایران هراسـی که عمدتا توسط وهابیت        

تن تالشهای عربستان برای یاف سعودی درمنطقه صورت می گیرد،ترس دول وابسته عربی از ایران و پیامدهای
ای، سـبب دخالت گسـترده نظامی و تسـلیحاتی این کشور در تحوالت داخلی یمن    یک نقش قدرتمند منطقه

یمن که بعضاً در شعارها و رفتار سیاسی این گروه   حمایت های ایران از شیعیانگردیده اسـت. در این راستا، 
از شـهروندان یمنی دیده می شـد، نگرانی رهبران آل سعود از تصاحب قدرت در این کشور توسط شیعیان و   

ید منجر ، این تردشد عربستان در یمن خواهدکاهش نفوذ  سببنفوذ ایران در جنوب عربستان اینکه در نتیجه 
این  نماید.یمن آغاز  حمالت سنگین خود را علیه شیعیان0894در فروردین  ودیعربسـتان سـع  تا  به آن شـد 

کشور با  منطقه ای اینی هادرگیردر  یرقابت دیدفضای جاقدام عربسـتان بیانگر یک جنگ نیابتی و ایجاد یک  
به  ه است.المللی شدای محلی با ابعادی بینعربستان وارد مبارزهبا این اقدام،  اسـت.  جمهوری اسـالمی ایران 

، نفوذ و توان اثرگذاری ایران در منطقه و مســائل مهم آن 2558اشــغال عراق در ســال  باور عربســتان، پس از
متحدان ایران  افزایش یافته اسـت. صعود شیعیان به رأس هرم قدرت در عراق و بقا و تداوم ایستادگی  بسـیار 

ــطین پس از جنگ ــترش متعدد،های در لبنان و فلس ــطح توان بالقوة ایران در افزایش وذ و نف همگی به گس س
 .(Salisbury,2015: 4 ) ه است.منطقه انجامید

 دولتهای یمن بابر روابط عربســتان  در کشــور یمن دولتو بین ســاختار جامعه  شــکاف گســتردهوجود 
در  که عرف و رســم قبایل، بنحویکه ای اســتنظامی قبیلهی مبتنی بردر یمن نظام اجتماع. تاثیرگذار اســت

دهندة در این نظام اجتماعی، دولت و ساختارها و نهادهای شکل هستند. بسیاری از موارد برتر از قوانین دولتی
اما در عربستان سعودی، نظام آل  ای حاکم بر آن است.تر از جامعه و نظام قبیلهتر و شکنندهضعیف آن بسـیار 

اســت و  ای کردهدر عین حال جامعه را غیر قبیلهتعمیم داده و فراگیرسـاختار یک قبیله را به حکومت   سـعود 
را تبدیل به دولت کرده  در یک پارادوکس، ضـمن مخالفت با وفاداری به قبیله به جای دولت، قبیلۀ آل سعود 

قرنی این شیوة برخورد که بر خالف یمنِ  که همگی باید خود را با نام آن )سـعودی( معرفی کنند. تداوم یک 
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ای ضعیف و از هم گسسته به بزرگ و قوی و جامعه دولتی ،ه استربسـتان تحکیم شـد  فقیر، با ثروت نفتی ع
دولت ضعیف یمن و همتای سعودی قوی آن و جامعۀ نیرومند یمن و  بار آورده است. بر این مبنا شکافی بین

رو به گســترش اســت، با توجه به رقابت  آشــکاراوجود دارد. این شــکاف که  همتای عربســتانی ضــعیف آن
 بیش از پیشهای رویارویی آنها را کشــور و مســائل مربوط به تاریخ روابط این دو کشــور، زمینه ریخی دوتا

با این همه،به طور کلی برای دخالت عربستان در یمن،می توان دالیل . (Halliday,2001: 272) د.کنمی فراهم
 زیر را مطرح نمود:

  سعودی؛ و عربستان میان ایران ژئوپلیتیک الف( وجود رقابت
 امامی؛ دوازده به شیعیان آنها نزدیکی و گریوهابی سلفی گری و با زیدیها تقابل و ب( تضاد
 سعودی؛ عربستان کشور بر ناامنی های یمن و ثباتی هابی آشکار بسیاری از ج( تأثیر

نامه اسالمی عمال پس از توافق –هرچندکه نقش موثر مصر درتعامالت بین المللی حوزه عربی  ؛مصـر -4
رنگ شد،لیکن با تحوالت اخیر و تسلط کمپ دیوید وکاهش روابط کشـورهای عربی با آن تدریجا بسـیار کم  

مجدد نظامیهای مورد حمایت قدرتهای فرامنطقه ای وعربسـتان بر مصر، این کشور با حضور مجدد در حوزه  
طح منطقه، اکنون بسترهای الزم جهت گرایش اعراب به های قدرت و نیز چشـم انداز گسترش نفوذ آن در س 

 سمت مصر نیز در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
ــتفاده   لذا از آنجایی که    ــیاری از بازیگران عرب، از یمن به مثابه ابزاری برای تامین منافع خویش اس بس

کند جوید. یعنی تالش میمی میکنند. دولت مصر نیز از تحوالت یمن برای تحصیل منافع حداکثری خود بهره
تا از طریق بازنمایی و بازدارندگی منطقه ای اقتدار نیروهای مســـلح خود و آمادگی برای حضـــور در کارزار 

مند گردد. تجربه دو دهه گذشته از درآمدها و منافع اقتصـادی گوناگون حاصل از این امر بهره  ،تحوالت یمن
گرفته و منطقه، مصر همواره تامین نیروی انسانی را بر عهده میدهد که در جریان مداخالت نظامی نشـان می 

. در حال حاضـر مصـر به دنبال فرصت   (Glass,2010: 23)عربسـتان منبع تامین مالی مداخالت بوده اسـت.   
حضـور در دریای سـرخ اسـت و تحوالت یمن این امکان را برای آنها فراهم آورده اسـت. استدالل توجیهی     

ائیهای همگردارای  عربستانبا اکنون مصر المندب است. حضور، حفظ امنیت تنگه باب دولت مصـر برای این 
ادی اقتص -اسیو عمدتآ هم به دنبال استفاده از فرصتهای جاری در جهت ترمیم معضالت سی سـت ا متعددی

 خود می باشد.
منفی در قبال وقایع کامال مواضع عمومآ شورای همکاری خلیج فارس  ؛شـورای همکاری خلیج فارس -9

ــت  ــورهادی   یمن اتخـاذ کرده اسـ و اکثر کشـــورهای عضـــو آن به شـــدت طرفداری کرده و از دولـت منصـ
این شــورا نموده و همراه عربســتان در حمالت هوایی به یمن بوده اند. های خود در صــنعا را تعطیل خانهســفارت

در هیچ شرایطی مقبول معتقدند که اهداف و ایده حوثی ها داند و ها را عامل تشدید خطر در منطقه میانقالب حوثی

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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را به  نیسـت و بطور آشـکارا با آداب و رسـوم مردم یمن مغایرت داشته و امنیت، آرامش، حاکمیت و وحدت یمن   
 اندازد.مخاطره می

به پیشنهاد شورای همکاری  26/0/94در تاریخ شورای امنیت با البی گسـترده این شـورا در سـازمان ملل متحد،   
منشور سازمان  5که تحت بند پیشـنهادی شورای همکاری  قطعنامه . ای را علیه یمن صـادر کرد خلیج فارس قطعنامه

هاست از جمله صنعا پایتخت یمن از تمامی مناطقی که اکنون در دست آنها خواسته ملل تنظیم شده است از حوثی
اند را هایی که از ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی منصـــور هادی به غنیمت گرفتهخـارج شـــونـد و همه ســـالح  

ربی به عبازگردانند. این قطعنامه در واقع تکمیل کننده طرح حمله نظامی عربستان به همراه برخی از کشورهای دیگر 
طعنامه ها به قدر صورتی که حوثی. این قطعنامه به نوعی به اقدام نظامی عربستان در یمن مشروعیت داد  .یمن است 

 گردند.مواجه  جهانیبا اقدام نظامی از سوی جامعه  ممکن است تن ندهند 2206
سو کوشش  است؛ از یکدر شـرایط کنونی شـورای همکاری خلیج فارس همزمان دو راهبرد را در پیش گرفته   

، پارلمان منحل شده یمن را نیز احیاء هادی دارد تا نظام سـیاسـی سابق را محفوظ بدارد و ضمن بازگرداندن منصور  
ــورای همکاری خلیج فارس و کند.  ــطحی دیگر راهبرد ش ــال کمکهای پنهان با در س تقویت مجموعه ها و  بر ارس

کنند، تا فضا را ناامن و القاعده کمک می یه گروههای شـبه داعشـ  گروههای تروریسـتی اسـت. آنها به طور پنهانی ب  
 گردد.یند تجزیه طلبی در یمن تقویت آکرده و فر

ــالمی ایران؛-2 ج.ا.ا. یکی دیگر از بازیگران اثربخش عرصـــه تحوالت یمن اســـت که به رغم   جمهوری اس
ــند معتبری دال بر دخالت و حمایت عملی ایر ــده تبلیغات فراوان، هیچ گاه س ان از گروه های داخلی یمن  ارایه نش

ــوص بحث جمعیت باالی    ــترده ژئوپلیتیک ایران و یمن بخص ــت. با این حال و طبیعتآ به دلیل همگرائیهای گس اس
شیعیان، مجاورت با عربستان به عنوان رقیب سنتی ایران در منطقه، و همچنین امکان تسلط بر گذرگاه راهبردی تنگه 

ا در زنی ایران رحلقه اتصـال تجارت شرق به غرب، ارتباط با یمن وزن سیاسی و قدرت چانه باب المندب به عنوان 
های احتمالی به تهدیدات آنها افزایش می دهد. مواجهـه بـا رقبایی همچون آمریکا و عربســـتان و همچنین پاســـخ  

و  رد مشروعیت رژیم  های سلطه طلبها در قبال نفی قدرتاشتراکات مذهبی و همچنین دیدگاه های مشابه حوثی
  .صهیونیستی از دیگر مواردی است که به نزدیکی هر چه بیشتر تهران و جنبش انصاراهلل منجر شده است

و  تواند پس از ایران، سوریه، لبنانلذا در صـورت موفقیت انصـاراهلل در تشـکیل حکومتی مقتدر این کشـور می    
فلسطین، به عنوان پنجمین عضو محور مقاومت در جهت تضعیف بیش از پیش منافع راهبردی متحدان آمریکا و به 

راهبردى و ابزار  ها در یمن برگ برندهحوثى خیزش ناگهانىویژه رژیم صـــهیونیســـتی گام بردارد. از ســـویی 
ــتاندر قبال ع زنى براى ایرانچانه ــت. یمن مى ربسـ لیه آمیز ایران ععملیات رقابت تواند به پایگاهى براىاسـ

ایران و عربستان دو بازیگر خارجى هستند که در صحنه یمن با یکدیگر رقابت . عربستان سعودى تبدیل شود
ا در ر قدرتموازنه تواند اى دارد که مىاى گستردهو کشـمکش ژئوپلیتیک دارند. این مسـأله پیامدهاى منطقه  

هاى آینده تغییر دهد. تهران و ریاض در حال برآورد شـــمال آفریقا طى ســـال حتی در غرب آســـیا ومنطقه 
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ای رقابتی فضانجام دهند. در  یهستند تا بتوانند اقدامات متقابل منطقهحرکت بعدى حریف در صفحه شطرنج 
هایى از این ســوریه، عراق و یمن، جلوهاند که در لبنان، هاى نیابتى نیز شـده این دو کشـور وارد جنگ  جاری،

 .  رقابت هویداست
 بازیگران بین المللی؛ -ج
آمریکا به نمایندگی از کشــورهای غربی یکی دیگر از بازیگران موثر صــحنه تحوالت  ایاالت متحده آمریکا،-5

یمن اســت که تحوالت این کشــور را عمدتاً از منظر حفظ امنیت بر آبراه راهبردی باب المندب رصــد می کند. این 
ــوم تجارت دریایی جهان را در خود   ــیا، اروپا و آفریقا دو س ــاهراه تجارت آس ــت و تنگه به عنوان ش جای داده اس

ا هر چند آنهتواند خســارتهای جبران ناپذیری بر اقتصــاد جهان بجای بگذارد.از ســویی   کمترین تهدید در آن می
 اند، اما در اصل، منابع نفتیجلوگیری از افزایش فعالیت القاعده در این کشور را بهانه توجهات خود قرار داده

، موقعیت عربســتانتســلط و هدایت متناســب و مالحظات غرب برای  عربســتاناین کشـور، نزدیکی یمن به  
افیایی یمن به ویژه نزدیکی آن به تنگه اسـتراتژیک باب المندب، جلوگیری از الگو شدن یمن برای سایر  جغر

ــد …و بحرینملـت هـای عرب حوزه خلیج فـارس بـه ویژه       از جمله دالیل توجه آمریکا به یمن می باشـ
(Boordineh,2014: 27). 

 این کشور به ویژه است.گسترش القاعده در این کشور موضوع نگرانی آمریکا در یمن، جمله  از همچنین
هایش از گســترش این عامل القاعده در هواپیمایی دیترویت، نگرانی2559ســال گذاری نافرجام پس از بمب

ــبکه ــتترو شـ ــتی در یمن افزایش یافته اسـ های اخیر مردمی در یمن، ترس ایاالت متحده از اعتراض.ریسـ
باشد. امری که آمریکا خواهان آن نیست جنگ داخلی در این کشور می استمرارثباتی و بیدامنه دار گسـترش  

ان دوم را داراست. تای و سنتی، به شدت پتانسیل تبدیل شدن به افغانسچرا که کشور یمن به خاطر بافت قبیله
 باشد.باب المندب قابل توجیه می تنگه یمن در کناره این امر با توجه به موقعیت ویژه
ها، بازتاب سـه عنصـر مهم در سیاست کالن آمریکاست؛ نخست هم پیوندی   لذا رویکرد کنونی آمریکایی

من کند که انقالب یدانند، و اظهار میمنافع آمریکا و اسرائیل است؛ اسرائیل انقالب یمن را ضد منافع خود می
ــرخ منافع آنها را به خطر بیندازد می ــویی آمریکا با (Jabal,2015: 79)تواند از طریق دریای سـ . دوم، همسـ

باشــد؛آمریکا ســعی دارد از موقعیت متحد ســنتی و دوســت دیرین خود در منطقه حمایت کند؛ عربســتان می
ــعی دارد تا منافع متحد منطقه بخصــوص در دوره ــا ملک عبداهلل س ــوم، مخالفت پس ایش را لحاظ نماید و س

طقه غرب آسیا است، بخصوص اگر این نهضت ها متاثر و های انقالبی و ضداستعماری در منامریکا با نهضت
ملهم از نهضـت انقالب اسالمی ایران باشند. در نهایت آنکه مجموعه منافع آمریکا در این منطقه مورد تهدید  

ها با همراهی فکری و عملی اعضــای ذینفع جدی واقع شـده اسـت، که در واکنش به این تهدیدات آمریکایی  
ت ای بتوانند تحوالت یمن را به شکسکنندههای هستند که بدون جنگ فلجتدوین برنامه اتحادیه اروپا،درصدد

 بکشانند و حکومتی باثبات و طرفدار جبهه غرب را در این کشور ایجاد نمایند. 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/


 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

889 

 

ها سفارت خود را در ها موافق انقالب یمن هسـتند؛آنگونه که چینی ها و چینیروس روسـیه و چین، -4
 هایبندیتعطیل نکردند. این مسـئله نشـان دهنده شکاف در جامعه جهانی و امتداد صف  روند تحوالت یمن 

ها در حال حاضـر به دلیل مسـائل اوکراین و سـوریه و بخصوص    جهانی بر سـر سـایر مسـائل اسـت. روس    
هایی داشــته باشــند که های غرب علیه این کشــور، مشــکالت زیادی دارند، لذا ناگزیرند موضــع گیریتحریم

حرک کنند تشـان نباشد. چنانچه در ارتباط با مصر سعی می ن اسـت اصـولی نبوده و منطبق با راهبردهای  ممک
مند نیستند که در محوری قرار بگیرند که عربستان حرکت بیشـتری را از خود نشـان دهند. روسها بعضا عالقه  

های فدرال جمهوری کند. چنانچه تضــادهای بســیاری با ریاض به خصــوص بعد از انفجارهای مســکو و می
   روسیه همچنان باقی است.

از آنجمله بحث هستند که  یمشـترک  مواضـع به طور کلی دو کشـور روسـیه و چین در اکثر مواقع دارای   
ــت. در این مورد، اگر چه   محـدود کردن اعمال قدرت نظامی یک جانبه ایاالت متحده در جهان و منطقه اسـ

امی ندارد، اما نیروهای عربی به رهبری آل سعود از پشتیبانی اطالعاتی ظاهراً ایاالت متحده در یمن مداخله نظ
رسـد مسکو و پکن تصمیم گرفته اند براساس منافع کلی  به نظر می لذاو لجسـتیکی آمریکا بهره مند هسـتند.   

ــان عمل کنند و  ا تکنند ها همواره آگاهانه تالش میچینی ورود نمایند.درگیری های منطقه ای  کمتر بهخودش
ــالمت آمیز تامین نمایند و تنها با دوری گزیدن از کانون درگیری ها، منافع حداکثری خود را به صـــورت مسـ

 دهد و اگر در مسئله ای رویاروییمتمرکز  بر بحران هایی هستند که در محیط فوری امنیتی این کشور رخ می
 نی کرده و انعطاف پذیر می شوندو هزینه های سـنگین مطرح شـود، چینی ها غالبا از موضـع خود عقب نشی   

(Phillips,2015: 19.) 
 فضایی تحوالت یمن؛ –سناریوهای احتمالی در ساماندهی سیاسی  -6

 که بابحران یمن  جاری درادامه روند  ؛انصاراهلل ش قدرتافزایتضـعیف یا   روند کنونی،ادامه   -الف
نخست در مرحله  ،این روندجمهوری باشدمدیریت و رهبری انصـاراهلل و در قالب فعالیت شـورای ریاسـت    

به میزان حمایت گروه های سیاسی داخلی این کشور به خصوص حزب االصالح، حزب سوسیالیست  نیازمند
 های زیادی میان انصاراهللعبداهلل صـالح بستگی دارد. شواهد نشان می دهد اختالف  و رفتار حزب کنگره ملی

االصالح از بیانیه قانون اساسی حمایت حزب به نحوی که  ،دو سـه حزب سـیاسی مهم دیگر یمن وجود دار  
رود، حزب سوسیالیست سودای استقالل یمن جنوبی را در سر نکرده و مطابق نسـخه های عربستان پیش می 

 دارد و حزب کنگره ملی نیز با انحالل پارلمان و تشکیل پارلمان جدید مخالف است.
رسد. در مرحله دوم نیز انصـاراهلل در یمن اقدامی دشوار به نظر می رو، ایجاد اجماع سـیاسـی برای   از این

های خارجی به انصـاراهلل بستگی دارد. یمن کشور فقیری  ادامه روند کنونی یمن به منابع مالی داخلی و کمک
 (Mobrtiall,2012: 41) هزار بشکه نفت وابستگی دارد 065درصد اقتصاد آن به فروش روزانه  55اسـت که  

حزب االصـــالح با همکاری برخی در تحوالت کنونی که این منابع نفتی نیز در اســـتان مارب قرار گرفته که 
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اراهلل از انص به همین دلیلقبایل مورد حمایت عربسـتان سـعودی این اسـتان را تحت کنترل خود گرفته است    
ین ون عربستان سعودی بیشترهای خارجی نیز تاکنبرد. به لحاظ کمکضعف شدید منابع مالی داخلی رنج می

ــاد یمن انجام می ــاراهلل این کمککمک را به اقتص را  های مالیداد که اکنون با توجه به تعارض هویتی با انص
قطع کرده اسـت. در مرحله سـوم تداوم روند قدرت افزایی انصاراهلل در یمن به این بستگی دارد که بازیگران   

ه های گستردتوان گفت ترکیب ناامنیدهند. میشارهای خود ادامه میخارجی مخالف انصاراهلل تا چه حد به ف
رانجام سو منابع مالی ضـعیف انصـاراهلل با اقدامات بازیگران مخالف از جمله تعلیق فعالیت ســفارتخانه ها و   

که بحث حمله نظامی به این کشور را در صورت عدم پذیرش شروط شـورای امنیت  2206تصـویب قطعنامه  
ــت، لـذا  مربوطـه مطر  ــلط و اجماع فراگیراحتمال تداوم روند کنونی در یمن را که منجر به ح نموده اسـ  تسـ

  بسیار ضعیف به نظر می رسد.انصاراهلل شود، 
احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن احتمال  یمن؛ جنگ داخلی و تجزیه جنوبی و شمالیگسترش  -ب

شاهد تغییر قدرت بودند، تنها کشوری است  2500ضـعیفی نیست. یمن در میان کشورهای عربی که در سال  
بود. نگاهی به حیات سیاسی  2500تا سـال  0955های پایانی دهه که شـاهد وقوع چند جنگ داخلی از سـال  

دهد که جنگ داخلی نقش مهمی در ساخت نشان می 2502تا  0965یمن پس از اسـتقالل از بریتانیا در سال  
ــته اســـت ــمالی و جنوبی جنگ درگرفت که در نهایت با  0959در ســـال .قدرت در یمن داشـ میان یمن شـ

بار دیگر میان  0994میانجیگری جامعه عرب پایان یافت. تنها چهار سـال پس از تشکیل یمن متحد، در سال  
ــمالی و جنوبی جنگ درگر ــتقالل   یمن ش ــت یمن، اس ــیالیس ــوس ــالم البیض، دبیر کل حزب س فت و علی س

طلبان یمن جنوبی این جنگ با شـکست جدایی  ،لیکنجمهوری خلق یمن در جنوب این کشـور را اعالم کرد 
 پایان یافت.

ــال   امـا طوالنی  ها و میان حوثی 2505تا  2554ترین جنـگ داخلی یمن طی حـدود نیم قرن اخیر از سـ
ــالح بود که طی این ســال ها شــش دور جنگ خونین رخ داد که حتی میانجیگری قطر در دور   حکومت ص

با ها حوثی 2505نیز نتوانسـت سـبب پایان این جنگ شود و دو دور دیگر نیز تا سال    2555چهارم در سـال  
 (.250: 0892)موسوی و باقری،.صالح جنگیدندعبداهلل حکومت 

 نخســـت اینکه: حزب دالیل زیر قابل پیش بینی اســـت؛ بهاکنون نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن 
درصــد درآمدهای  55خیز مارب را در اختیار گرفته و صــنعا را از منابع نفتی که االصــالح کنترل اســتان نفت

گروه ها و مردم سایرحکومتی یمن را تشـکیل می دهد، محروم کرده اسـت. دوم اینکه: حزب سوسیالیست و   
ها، اعالم خودمختاری کرده و حتی در سومین استان بزرگ یمن صنعا توسط حوثیدر جنوب به بهانه تصرف 

کنند تا کنترل مراکز اداری و نظامی را در اختیار گیرند. این در حالی تالش می (استان شبوه)به لحاظ وسـعت  
 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  
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تمال دلیل اح ینطلبی در یمن جنوبی تقویت شــود. ســومشــود تا جدایینظام ارتش نیز همراه بود، ســبب می
ــت. القاعده به   ــور القاعده مرتبط اس ــوص در مناطق جنوبی یمن بروز جنگ داخلی در یمن نیز به حض خص

برخی قبایل یمن نیز به القاعده در جنگ با انصاراهلل کمک این در حالی اسـت که  ای دارد و حضـور گسـترده  
 .می کنند

 که یسناریوی سوم؛ و بازگشت حکومت غرب گرا شـورای همکاری خلیج فارس  تسـلط نظامی  -ج
 بحث احتمال،،توان برای بحران کنونی یمن مطرح کردمی سازمان ملل 2206بخصـوص با استفاده از قطعنامه  

نظامی شـورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی در یمن است. به دو دلیل  قانونی و مداخله 
ه داند. نخست اینکها در یمن را در تضاد با منافع و امنیت خود میمهم عربستان سعودی قدرت افزایی حوثی

ای به قدرت در جهان عرب دارد. عربسـتان که داعیه رهبری اهل سـنت را دارد،   ی و فرقهعربسـتان نگاه هویت 
ــو با منافع خود نمی  ــیعی را همس ــط گروه های ش ــورهای عربی توس اما دلیل دوم  داند.کنترل قدرت در کش

 .مداخله نظامی عربســتان در قالب شــورای همکاری خلیج فارس در یمن مربوط به تقویت نفوذ ایران اســت
ــود، با تقویت قدرت حوثییمن که حیات خلوت عربســتان محســوب می ها که به لحاظ هویت مذهبی به ش

این  شود.جمهوری اسالمی ایران نزدیک هستند، از نفوذ عربستان خارج شده و نفوذ ایران در یمن تقویت می
ها حمایت تروریستدر حالی اسـت که عربسـتان سـعودی با صرفه هزینه های هنگفت در سوریه و عراق از    

ای در این کشورها به راه انداخته است تا مانع برهم خوردن توازن قدرت منطقه نامتعارفکند و یک جنگ می
ــود.  بنابراین برای کنترل اوضــاع و در دســت گرفتن قدرت نیابتی در یمن به نفع جمهوری اســالمی ایران ش

 ای منطقه را نیز با خود همراه کرده است.دست به حمله نظامی زده و در این راستا برخی از کشوره
ــناریوی چهارمی ؛ ها در قدرتمشــارکت حوثیو  اهلل لبنانمدل حزباســتفاده از  -د برای یمن  کهس

 اگرچهباشد. این سناریو می ها در قدرت انجام توافق سـیاسـی جدید و مشـارکت حوثی    ،از طریقوجود دارد
ر سایه همواره زیدر صورت اجرایی شدن، لیکن تواند موثرترین سـناریو برای بحران کنونی یمن نیز باشد،  می

ــارهای خارجی خواهد بود. یمن اکنون با افزایش تمایالت  ها و واگراییاختالف ــی داخلی و فش ــیاس های س
ــا خطر تجزیه مواجه میها که با تحریک عربســتان و امریکا نیز همراه اســت، بطلبانه جنوبیجدایی د. در باش

ها، استان واقع، یمن کنونی به سـه بخش سـیاسی تقسیم شده است که صنعا و مناطق شمالی در اختیار حوثی  
د. در نها قرار داراالصـالح و مناطق جنوبی نیز در اختیار سـوسـیالیست   جریان مارب و مناطق نفتی در اختیار 

وه ها بتواند بر گرحفظ شود که طی یک جنگ داخلی یکی از گروه تواندچنین شـرایطی یمن متحد زمانی می 
ــاخت قبیله   ــرایطی با توجه به سـ ای یمن و هـای دیگر غلبـه و قدرت خود را دیکته کند که امکان چنین شـ

گروه ها وجود ندارد. از سـوی دیگر، شـورای امنیت سازمان ملل نیز با   این امکانات ضـعیف مالی هر یک از  
شود تا ی خواسـتار خلع سـالح انصـاراهلل یمن شـده اسـت. مجموعه این شـرایط سبب می      اصـدور قطعنامه 

ی احتمال توان برااهلل در لبنان برای یمن کنونی مطرح شود. دو دلیل میسـناریویی شـبیه الگوی رفتاری حزب  
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وقوع چنین ســـناریویی در یمن مطرح کرد: دلیل نخســـت این اســـت که با توجه به قدرت بســـیج عمومی 
ــته حوثیها، هیچ دولتی اعم از دولت یمن یا بازیگران خارجی نمیوثیح در  هاتوانند نقش و جایگاه برجسـ

های یمن با توجه به ســاخت ســیاســی و ســاخت ســیاســی یمن را انکار کند. دلیل دوم این اســت که حوثی
 جمعیتی این کشور درصدد این نیستند که قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرند. 

 جمعبندی نتایج:-7

همزمان با اوجگیری تحوالت نوین ژئوپلیتیک در جهان اسـالم،راهبران قدرتهای غربی با استفاده از تعدد  
برداشـتها و تفاسیر گوناگونی که از دین اسالم وجود دارد و اکنون منجر به بروز پدیده اسالم های   ،دیدگاهها

پیوند مجدد میان اسـتعمار و ارتجاع در سرزمینهای  سـیاسـی گردیده اسـت، به سـنت دیرین خود و با ایجاد     
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 

رگونیهای موثر در ســازندهای وابســته ژئوپلیتیکی مناطق اســالمی را به موضــوع اصــلی ممانعت از تحقق دگ
ــانه ای جهان تبدیل نموده اند.  ــیاری از مجامع و محافل خبری و رس ــتا،یکی از دامنه دارترین  بس در این راس

ور شتحوالت اخیر درمنطقه غرب آسـیا موضـوع تحلیل و بررسی اوضاع و افق قابل پیش بینی در تحوالت ک  
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 

 ضمن بازخوانی عالئق ،های محتمل در یمن در تحوالت این کشور پرداخته است. لذا به منظور بررسی آینده
ــطوح مختلف بحران یمن، رفتارها، اهداف و منافع این بازیگران نیز  ژئوپلیتیک قدرتها و بازیگران ذینفع در س

اسـتراتژی ها و اهداف و منافع سه   ،ایدر صـحنه یمن مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. سـپس در بعد منطقه    
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؛  

شـور مورد بحث قرار گرفته اند. بر اسـاس سطوح تحلیل مطرح   الحوثی ها،اهل سـنت، القاعده و قبایل این ک 
تمال با اح تداوم روند کنونی شـده نگارنده به معرفی چهار سـناریوی محتمل پرداخته است که عباتند از: اول  

وقوع جنگ داخلی و تجزیه یمن به دو کشــور یمن جنوبی و یمن  دوم ؛قدرت انصــاراهللافزایش  تضــعیف یا
و بازگشت حکومت مایل به  ه خارجی در یمن در قالب شـورای همکاری خلیج فارس مداخل؛ سـوم  شـمالی 

رکت مشابین گروه ها و احزاب مختلف و  توافق سیاسی جدید یعنی اهلل لبنانمدل حزبغرب  و چهارم  نیز، 
 ،مورد بررسی قرار گرفته است.  ها در قدرتحوثی
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 باغ و بررسی نظری راه حل آنبحران در قره ژئوپلیتیک 

 

 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه یزد5مجتبی روستایی
 

 چکیده
بحران قره باغ یکی از بحران های بین المللی دوران پساجنگ سرد است که از دامنه و پیچیدگی درونی وسیعی 

نیز  فراوانی ژئوپلیتیکبرخوردار است. این منطقه که دارای پیوندهای تاریخی و دینی با جهان اسالم است از اهمیت 
منطقه قره باغ، علل و عوامل  ژئوپلیتیکوه اهمیت برخوردار می باشد. هدف این مقاله آن است تا ضمن بررسی وج

مناقشه مزبور را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از مدل امنیتی سازه انگارانه، راهکار حل بحران در این منطقه را ارائه 
یعنی دهد. این مدل بیان می کند که ریشه تهدیدات در اذهان بازیگران است و برداشت های ذهنی دو طرف درگیر 

آذریایجان و ارمنستان از یکدیگر باعث شده بر ابعاد بحران افزوده شود و تا هنگامی که ذهنیات منفی دو طرف از یکدیگر 
لیلی و تح –ادامه داشته باشد تالش ها برای حل این بحران به سرانجام نخواهد رسید. این مقاله یک پژوهش توصیفی 

 بع کتابخانه ای و مجازی است.شیوه جمع آوری مطالب آن، استناد به منا
 ، سازه انگاری، قفقاز، ارمنستان، آذربایجانژئوپلیتیکبحران قره باغ،  واژگان کلیدی:

 

 .مقدمه5
ت. ی جهان اسالم در چند دهه اخیر اسژئوپلیتیکبحران قره باغ در قفقاز جنوبی یکی از مهم ترین بحرانهای 

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 

درصد ارمنی( تبدیل گردیده  56، به منطقه ای با اکثریت ارمنی )حدود 0939سرشماری دوره شوروی در سال 
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 

محاکم و ادارات، در کنار زبان رسمی آذری استفاده کنند. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی، این تدریس و 
استان خودمختار، مورد مناقشه ی بین ارامنه ساکن در آن با دولت مرکزی جمهوری شوروی آذربایجان از یک 

جنگی تمام عیار بین  سو و جمهوری های آذربایجان و ارمنستان از سوی دیگر قرار گرفت که در نهایت به
 0994ارامنه و آذری ها تبدیل و از سوی ارامنه جدایی طلب، از خاک آذربایجان جدا شده است. در ماه می 

                                                           
1 . Email: Mojtabar95@yahoo.com 
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برقرار شد.  0آتش بسی با نظارت سازمان ملل متحد )توسط گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا(
 –بود  2506که آخرین آن در روزهای ابتدایی آوریل  -از آن زمان، اگرچه این آتش بس بارها نقض گردیده 

اما تاکنون ادامه داشته است. به عبارتی در این فاصله به رغم امضای موافقت نامه های مختلف و انجام مذاکرات 
باغ همچنان  قره ژئوپلیتیکمستقیم و مکرر با وساطت دولت های مختلف بین رهبران طرفین اختالف، بحران 

م و کامال پیچیده ای قرار دارد و هر لحظه احتمال انفجار بس بزرگی از دل این آتش بس وجود در وضعیت مبه
 دارد.

ماهیت پیچیده این بحران که برای سال ها الینحل و به صورت آتش زیر خاکستر باقی مانده است حاکی 
راهکارهای احتمالی  از لزوم حل مسالمت آمیز آن است. تاکنون طیف نسبتا کامل و جامعی از پیشنهادها و

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 

توجهی این راه حل ها به هنجارها و برداشت های ذهنی دو طرف منازعه  ی این مقاله بر این باور است که بی
اده از تا با استف شد خواهد سعی مقاله این از یکدیگر باعث شده تا این بحران همچنان الینحل باقی بماند. در

 تالش الذ. گردد بررسی باغ قره بحران در هنجاری عوامل این نقش مدل امنیتی سازه انگارانه روابط بین الملل،
 اغب قره بحران بر تأثیری چه ذهنی و هنجاری عوامل که شود داده پاسخ اساسی پرسش این به تا شد خواهد

 انجامیده ورکش دو بین بحران حل به کننده تعیین عوامل این آیا اند؟ داشته ارمنستان و آذربایجان کشور دو میان
 سب آتش برقراری رغم به -هنجاری عوامل که شد خواهد داده توضیح پاسخ در اند؟ بخشیده وسعت آن به یا

روش این تحقیق، از نظر هدف، از نوع کاربردی  .شوند می و شده باغ قره بحران تداوم موجب -طرف دو میان
تحلیلی است و همه ی داده ها و یافته های آن حاصل مطالعات بر  –و با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی 

 روی منابع کتابخانه ای و منابع مجازی می باشد.
 باغ و دالیل اهمیت آن قره ژئوپلیتیک .4

ناگورنو قره باغ منطقه ای تاریخی است که در قفقاز جنوبی و شمال غرب ایران، در شرق ارمنستان و منتهی 
جمهوری آذربایجان واقع شده است. در تقسیمات کشوری اتحاد جماهیر شوروی، ناگورنو الیه غربی سرزمین 

کیلومتر  4455قره باغ به عنوان استان خودمختار در جمهوری آذربایجان قرار گرفت. مساحت این سرزمین 
غ با درصد از مساحت جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد. کوه های مورودا 0/0مربع می باشد که حدود 

متر در قسمت غرب و جنوب  2348متر در قسمت شمال و سلسله کوه های قره باغ با ارتفاع  8524ارتفاع 
 نامیده می شود.« قره باغ کوهستانی»قره باغ قرار دارند و به همین دلیل این منطقه 

                                                           
 منظور هب و باغ قره بحران پیرامون ارمنستان و آذربایجان جمهوری آمریکا، روسیه، ترکیه، چک، جمهوری سفید، روسیه سوئد، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کشور 00 عضویت با مینسک گروه 1

 .است بوده باغ قره بحران فعال و رسمی مرجع تنها متحد، ملل سازمان نظر از تاکنون 0992 سال از گروه این. (53: 0839شد )واعظی،  تشکیل بحران این حل
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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. 

چشمه آب معدنی وجود دارد. دامداری  025ز رودهای کورا و ارس در منطقه جریان دارند. در این منطقه بیش ا
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. 

سنگ مرمر، سنگ گچ، سنگ آهک و برخی دیگر از مواد معدنی وجود دارد.  در قره باغ انواع معادن فلزات،
همچنین در قره باغ صنایع کوچک وجود دارد که عمدتا تولید کنده مواد خام هستند و بیش از نیمی از تولیدات 

 (.088: 0835آنها را محصوالت غذایی تشکیل می دهد )واعظی، 
مشرف بر جمهوری آذربایجان است و به دلیل وجود ارتفاعات  همچنین از لحاظ جغرافیایی قره باغ منطقه

قابل قبول، به صورت قلعه ای کوهستانی می باشد که هر جنبنده ای را از سوی غرب )جمهوری آذربایجان( 
 را خود اطراف جغرافیای توانسته شده حاکم باغ قره ارتفاعات بر مقطعی هر در دولتی هر زیر نظر دارد. لذا

دارد، نه تنها  و استراتژیک ژئوپلیتیکدر مجموع با توجه به اهمیتی که این کوهستان از نظر . بکند کنترل کامال
مورد توجه کشورهای درگیر، بلکه هم از نظر غرب و هم از نظر روسیه دارای اهمیت بسیار است. مضافا این 

سیحیت( است، محل تالقی دو که این کوهستان عالوه بر این که محل تالقی دو جهان بینی دینی )اسالم و م
زبانی نیز می باشد )جهان ترک و جهان غیرترک(. در این منطقه دو جهان ایدئولوژیک به  –جهان دیگر قومی 

هم می رسند. در صورت عدم وجود ارمنستان و قره باغ که به عنوان مناطق حایل در این میان به ایفاء نقش 
: 0838غرب ترکیه و بلغارستان ادامه می یافت )هادی پژوه،  می پردازند، جهان ترک از غرب چین تا شمال

08 .) 
 .بحران قره باغ؛ ابعاد و ریشه ها9

 در قومی های جنگ ترین طوالنی و اولین از میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکی باغ قره مناقشه
 جنگ از پس مناقشات معدود از یکی مناقشه، این. گردد می محسوب شوروی جماهیر اتحاد های سرزمین

 نظرتالفاخ را مناقشه نخستین بتوان است. شاید برخوردار وسیعی درونی پیچیدگی و دامنه از که است سرد
( باغ+  قره) شق دو از باغ، قره معتقدند واژه ها آذری کهدرحالی. دانست باغ قره نام مورد در ارامنه و ها آذری

 به نطقهم این که باورند این بر ارامنه است، آذری زبان در «سیاه باغ یا جنگل» معنی به که است شده تشکیل
 سر بر یحت. است تاریخی و بزرگ ارمنستان استان دهمین نام از برگرفته که دارد نام «آرتساخ» تاریخی لحاظ
 رادم چنانچه. است نظراختالف ارامنه و ها آذری میان نیز «بزرگ» معنی به «قرا» یا «سیاه» معنی به «قره» معنی
 شهمناق این. است «بزرگ باغ» معنی به «باغ قرا» ارامنه مراد اما است، «سیاه باغ» معنی همان «باغ قره» از ها آذری

 نیز ار منطقه این روستاهای و شهرها از بسیاری اسامی و نیست باغ قره کلی نام سطح در تنها نظراختالف و
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 «اِستِپاناکِرت »عنوان با آن از ارامنه و «کندی-خان» عنوان با باغ قره مرکز از ها آذری چنانچه گیرد؛ می بر در
 روشنیبه واژگان صحیح و واقعی مفهوم و معنی مورد در نظراختالف و اسامی مناقشه همین. کنند می یاد

 دو حدود گذشت از پس که است باغ قره بحران در آذری و ارمنی های طرف میان اختالفات سطح گویای
 تلفات طرف در سال جاری بودیم که دو نظامی رویارویی شاهد ،0994 سال در باغ قره جنگ پایان از دهه

 (.0890نهاد )کوزه گر کالجی،  نیز برجای را توجهیقابل مادی و انسانی
امپراتوری روسیه که در نیمه اول قرن نوزدهم توانسته بود در مرزهای جنوبی خود، دو دولت ایران و 

را شکست دهد به تدریج به سوی استقرار ثبات مورد نظر خود در منطقه گام برداشت. استفاده از خالء عثمانی 
قدرت ناشی از شکست عثمانی و پرداختن به سیاست اسکان ارامنه مهاجر از ایران، آناتولی و آسیای صغیر، 

ارامنه  ین مهاجرت با تمایلی کهلبنان و دیگر نقاط جهان در قفقاز جنوبی در راستای تحقق همین سیاست بود. ا
به ایجاد دولتی فراگیر از قرن ها پیش از خود بروز می دادند، امکان پذیر گشت. این هدف در سال های پایانی 

پس از مهاجرت صدها هزار ارمنی به صورت یک واقعیت درآمد  0900حکومت تزارها، به خصوص در سال 
(. با این وجود، اگرچه 89 -45: 0835ودار گردید )نظرآهاری، و درگیری بین آنها و آذری ها به تدریج نم

مناقشه بر سر قره باغ به دوران حکومت تزارها در روسیه و حتی پیش از آن باز می گردد، اما اوج این بحران 
مربوط می شود که ارامنه با استفاده از ضعف دولت مرکزی در مسکو، خواستار  0935به سال های پایانی دهه 

 قره باغ به ارمنستان شدند. الحاق
، رأی به 0935پارلمان محلی قره باغ به دنبال اخراج دست جمعی آذری ها در سال  0933ژوئن  02در 

جدایی کامل قره باغ از جمهوری آذربایجان و پیوستن این ایالت به ارمنستان را داد. به دنبال آن مجلس 
اعالم کرد. متعاقب این حوادث، پارلمان ارمنستان در رأی جمهوری آذربایجان بالفاصله این تصمیم را مردود 

ژوئن همان سال، قره باغ را جزئی از جمهوری ارمنستان قلمداد کرد. در پی این حوادث، دولت  00گیری 
قانون اساسی، ضمن رد مصوبه پارلمان ارمنستان  53مرکزی شوروی در اجالس فوق العاده ای با استناد به ماده 

ق )یا آن طور که ارمنی ها معتقدند: تجدید وحدت( قره باغ و ارمنستان، آن را مغایر با مفاد قانون مبنی بر الحا
 (.856-855: 0858اساسی دانستند )امیراحمدیان، 

با آشکار شدن عالئم گسست در پیکره نظام سیاسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی از یک سو، و اعالم 
میالدی  0990عنوان دو طرف درگیر به صورت کشورهای مستقل در سال  استقالل آذربایجان و ارمنستان به

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 

داوم حاکمیت باکو بر قره باغ کرد و آن را بخش جدایی ناپذیر از کشور خود قلمداد نمود و در طرف دیگر بر ت
نیز، ارمنستان بنابر مالحظات تاریخی، سیاسی و قومی به حمایت از ارامنه قره باغ برخاست و با تمام توان در 

 دو کشور تازه استقالل یافته را در ابتدایکنار آنان قرار گرفت. اتخاذ چنین مواضعی سخت و انعظاف ناپذیر، 
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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 
: 0830آذربایجان تلقی می شد به جنگی تمام عیار و خانمان سوز میان دو طرف تبدیل کرد )میرمحمدی، 

050-054.) 
، طرفداران ایاز مطلب اف، رئیس جمهور وقت در باکو 0990آذربایجان در سال با اعالم استقالل جمهوری 

با مخالفان به سرکردگی ابوالفضل ایلچی بیگ درگیر بود و کشور در آستانه فروپاشی قرار داشت. از سوی 
م دیگر تالش ها در جنوب و لزگی ها در شمال، علم استقالل طلبی برداشته بودند. در این زمان، ارامنه ه

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 

(. این جنگ بیش از پنجاه هزار کشته و 3: 0838جمهوری آذربایجان را نیز به اشغال خود درآورد )کوهنورد، 
 (.Shevchuk, 1994: 4)یک میلیون بی خانمان آذری برجای گذاشت 

قطعنامه مصوب  8جهت حل موارد موجود بین طرفین مخاصمه قره باغ، شورای امنیت سازمان ملل در 
نسک حل و فصل ، از طرفین درگیر درخواست کرد که اختالف های خود را در چارچوب گروه می0998سال 

نمایند. در واقع، سازمان ملل بازگشت صلح به قره باغ را به سازمان های منطقه ای، بویژه سازمان امنیت و 
طی توافق نامه بیشکک، آتش  0994همکاری اروپا واگذار کرد و گروه مذکور توانست سرانجام در ماه مه سال 

 (.6: 0839بس را بین طرفین مخاصمه برقرار کند )تویسرکانی، 
 «حصل پیمان» با ماهوی تفاوت و است نظامی رویارویی و جنگ یک«موقّت توقّف» معنی به «بسآتش»
 رد «صلح پیمان» به «بسآتش» وضعیت از عبور. دارد بر در را مناقشه یک «دائمی و کامل توقف» که دارد

 مقرر و گرفت اروپا قرار همکاری و امنیت سازمان به وابسته مینسک گروه نمایندگان عهده بر باغ قره مناقشه
 اغب قره مناقشه مورد منطقه در صلح استقرار برای حلیراه آذری، و ارمنی های طرف با رایزنی و تعامل در شد

 آمد عمل هب متعددی های  کوشش باغ قره منطقه در فراگیر و دائمی صلح برقراری برای راستا، این در. بیابند
 المنافع،-مشترک دولت آندورا، اصول عمومی، دولت چچن، قبرس، حلراه نظیر مختلفی صلح های طرح و

نید نرسید )برای اطالعات بیشتر رجوع ک انتظار مورد و عینی نتیجه به یکهیچ که شد مطرح...  و اراضی مبادله
 سب آتش نقض مناقشه طرفین سوی از بارها ابهامی، پر و شکننده وضعیت چنین در. (0890به: احمدی نیا، 

 شدن حاکم آن برآیند که شد حاکم منطقه فضای بر سکون و آرامش از ای دوره سپس و گرفت صورت
 منطقه در اخیر رویارویی بنابراین، است؛ تاکنون 0994 سال از باغ قره منطقه در «صلح نه و جنگ نه» وضعیت

 و رویارویی ابعاد حیث از البته که دانست 0994 می 3 در بیشکک بس آتش توافقنامه نقض باید را باغ قره
 .نیست گذشته دهه دو طی بسآتش نقض موارد از یکهیچ با قیاس قابل انسانی، و مادی های خسارت

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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 ساخته و زمینه را برای اثرگذاری عامل خودمختار مستتر می باشد منازعه را، اگر نه اجتناب ناپذیر، الاقل ممکن
در همسایگی کشوری قرار گیرد که در آن همان نژاد اکثریت « اقلیت نژادی»اگر یک  بیرونی فراهم ساخته است.

را تشکیل دهد، احتمال منازعه و درگیری افزایش می یابد. از این جهت وضعیت ارامنه در منطقه خودمختار 
ها در لهستان، آلزاس و لرن در سال های بعد از جنگ جهانی اول، وضعیت  قره باغ، مشابه وضعیت آلمان

مسلمانان در کشمیر، سومالی ها در اتیوپی و صرب ها در کرواسی و بوسنی می باشد. در چنین وضعیتی، ضمن 
ن ااینکه احتمال درگیری وجود دارد، ولی تجربه نشان داده است که این امر به خودی خود منجر به منازعه می

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 
قشه، که گاه به کالفی سردرگم می ماند، داللت بر ریشه دار بودن خود گرفت. پیوستگی و پیچیدگی این منا

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 

 ی تواند چارچوب ریشه ها را تبیین کند:م
 وجود گروه های افراطی در آذربایجان و ارمنستان -5-9
ظهور گروه های افراطی همچون داشناکسیون در ارمنستان و جمهوری خلق آذربایجان و  فعالیت تخریبی  

سبب شده  0939آنها در طول سال های گذشته و همچنین نقش آفرینی آنها در تخریب مذاکرات صلح سال 
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 

 ا منتفی کرده است.داشناکسیون عمال نابودی و یا کم اثر کردن تأثیر این گروه ها ر
 ذهنیت منفی تاریخی ارامنه و آذربایجانی ها نسبت به یکدیگر -4-9
سبب  0900و ذهنیت منفی ارامنه در پی قتل عام  0925خاطره خونین آذری ها از فجایع داشناک ها در  

ای هرشد و تثبیت این ذهنیت منفی شده است. از سویی در تاریخ ارامنه، حکومت عثمانی و حکومت ترک 
(. بنابراین همیشه 000: 0830( )افشردی، 6: 0838جوان را تاریخ ظلم علیه اقلیت ارامنه میدانند )سرداری نیا، 

 0992فوریه  26از تسلط یک حکومت آذری هراس داشته اند و از سوی دیگر قتل عام عسکران و خوجالی در 
 (.0835ارع شاهمرسی، نیز ارامنه را  در خاطره آذری ها یک تروریست ترسیم می کند )ز

 تضادهای قومی، مذهبی و فرهنگی -9-9
تقسیمات مرزی در دوران شوروی بر پایه تنش دائمی بین کشورها بود تا هیچ یک از کشورهای عضو 

نش قومیتی زبانی و پراک –توان نقش آفرینی در محیط سیاسی منطقه را نداشته باشند. برهم ریختگی تاریخی 
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 
شه به دنبال حامی باشند. وابستگی تاریخی ارامنه به روسیه و سبب شده است تا ارمنستان و آذربایجان همی

 آذری ها به عثمانی )ترکیه( باعث میشود تا تضاد منافع این کشورها سبب تشدید بحران در منطقه قره باغ شود.
 رویکرد افراطی آذربایجانی ها به ترکیه -2-9

ترکیه برآمدند. ناسیونالیسم ترک آن چنان همزمان با فروپاشی شوروی، آذری ها در تالش برای همنوایی با 
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 

د تا به هر طریق مرزهای مانع را بردارند و به طور مستقیم به جمهوری آذربایجان می اندیشیدند و می خواستن
متصل و از طریق آذربایجان و با استفاده از دریای خزر دسترسی آسان و سریع به آسیای مرکزی پیدا نمایند. 

 (.060: 0835آذربایجان در دوره دوم استقالل نیز، تا حد افراط در این بینش پیش رفت )واعظی، 
همچنین ترکیه آغاز روابط دیپلماتیک خود با ارمنستان را منوط به بازگرداندن مناطق اشغالی قره باغ به 

با ارمنستان قطع رابطه نمود. عالوه بر این، ادعاهای ارمنستان  0998جمهوری آذربایجان نمود. از این رو از سال 
البی ارمنی برای به رسمیت شناختن این نسل مبنی بر نسل کشی ارامنه از سوی ترک های عثمانی و تالش 

کشی در سطح جهان از دیگر دالیل مهم قطع رابطه ترکیه با ارمنستان به شمار می رود. این موارد باعث شد تا 
از برقراری روابط دیپلماتیک با یکدیگر خودداری کنند. در این سال تنگناهای اقتصادی  2553دو کشور تا سال 

و تالش ترکیه برای کسب مجوز ورود به اتحادیه اروپا از طرف دیگر، طرفین را در دو کشور از یک طرف 
 (.009: 0892جهت بهبود روابط و بازگشایی مرزهای مشترک خود ترغیب نمود )زهرانی و فرجی لوحه سرا، 

 رقابت قدرت های تاثیرگذار -2-9
طقه ه باغ موجب شده است تا این منو استراتژیک و اهمیت فراوان قفقاز جنوبی و قر ژئوپلیتیکموقعیت 

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 

ات درونی این دو کشور در بحران قره باغ، وجود منابع بین المللی نقش تعیین کننده ای در کنار عوامل و ترتیب
. اصلی ترین این بازیگران را می توان فدراسیون روسیه، امریکا، اتحادیه اروپا (Birkan, 2013: 12)دارد 

 .(54: 0839)گروه مینسک(، جمهوری اسالمی ایران و ترکیه دانست )واعظی، 

 بحران قره باغ بر اساس مدل امنیتی سازه انگارانه . راهکار حل2
 سال در وی. شد الملل بین روابط نظری عرصه وارد «اونف نیکالس» توسط ،0995 دهه در انگاری سازه

 یو دیدگاه از. کرد تأکید جهان گیری شکل در قواعد نقش بر ،«ما ساخته جهان» عنوان تحت کتابی در 0939
 رندگی می شکل اجتماعی فضایی در انسانی های کنش همه و ندارد وجود جهان به واسطه بی دسترسی امکان
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 :Onuf, 1989) دهد می شکل جهان واقعیت به بیش و کم که است معناسازی این و کنند می پیدا معنا و

157). 
 و کرد یبررس توان نمی ذهن از مستقل را واقعیت که گرفته شکل تلقی این اساس بر انگاری سازه تفکر
 اقعیتو یک انگاران، سازه واقعیت پس. دارد نقش آن گیری شکل در فاعلیت و است بیناذهنی امری واقعیت
 یاسیس واقعیت وارد وقتی انگار سازه یک پس. یابد می ارتباط هم اجتماع به ذهن این و است ذهنی ی ساخته

 از ینیع امر استقالل نفی با انگاری سازه دیگر عبارت به. داند می شده ساخته را ها واقعیت تمام که شود می
 «ما» در جهان که است معتقد مقابل در و کند می رد را ارزش از رها و عام استعالیی، شناخت امکان ذهنیت،
 د،آی می دست به جهان آن فعاالنه مشارکت از که است ذهن انفعال حاصل نیز شناخت و شود می برساخته

 می را جهان خود هویت و تاریخ جامعه، چارچوب در و است یافته تکوین امری خود ی نوبه به نیز ذهن این
 .(Lesser and Etal, 2000: 24-48) یابد می دست شناخت به و سازد
 رب مبتنی و مشترک االذهانی بین انتظارات یعنی هنجارها، را کنشگران های کنش انگاران، سازه دید از
 دخو که قواعد، و هنجارها اساس بر گیرندگان تصمیم منظر این از. کنند می هدایت رفتارها، مورد در ها ارزش
 می یریگ تصمیم نهادهاست، در آنها حضور و فرهنگی – تاریخی تجربه ذهنی، عوامل از ای پیشینه بر مبتنی
 یا بندگیزی منطق» اساس بر کنشگران نتیجه در و کنند می تعیین را مناسب رفتار که هستند هنجارها. کنند

 دهند می لشک منافع این به بلکه نیستند، کنشگران منافع تابع هنجارها منظر، این از. نمایند می عمل «تناسب
 اجتماعی جهان و طبیعی جهان درباره بیناذهنی عقاید را هنجارها انگاران سازه عبارتی، به(. 0892 مشیرزاده،)

 نای از هنچارها. کنند می تعریف را آنها های کنش به مربوط احتماالت و ها موفقیت بازیگران، که دانند می
 طریق از و بوده اجتماعی های رویه در ریشه دارای هایی روایت که شوند می محسوب االذهانی بین جهت

 هنجارها رسانه طریق از را دیگران از فهمشان و روابط بازیگران. (Farrel, 2002: 52) گردند می بازتولید آنها
 ,Hopf) بود خواهد معنا از عاری هنجارها، غیاب در ها، کنش نیز و قدرت اعمال. دهند می گسترش ها رویه و

1998: 175). 
 رانبح ابعاد به تا شده باعث طرف دو بازیگران ذهنی های برداشت همواره باغ قره مناقشه آغاز ابتدای از
 کشور دو مردم که برداشتی و ارامنه ذهن در تهدید یک عنوان به ترکیه مسئله شدن نهادینه. شود افزوده

 یگرید بر یک هر پیروزی آن نتیجه در که دارند یکدیگر از دشمن دو عنوان به ارمنستان و آذربایجان جمهوری
 شده ناامنی از هایی انگاره درگیر طرف دو ذهنی فضای تا شده باعث شود، می شمرده مقدس جنگ این در

 .گردد منجر خصوص این در نیز توهماتی به که باشد
می داند، کلیت جامعه را نیز « تاریخ»منطق سازه انگاری، همانگونه که انسان را موجودی شکل گرفته در 

می داند. از این حیث است که سازه انگاری به مثابه دیدگاهی تاریخ گرا به « تاریخ»موجودیتی شکل گرفته در 
از این جهت، جامعه و انسان امروز، حاصل  برساختگی جامعه و انسان و همه امور اجتماعی دیگر باور دارد.
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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 
ل قاب« تاریخ»آنهاست. از این لحاظ رفتار یک فرد در امروزیت خود جز با قرار دادن آن در « تجربه زیسته»

فتار یک جامعه یا حکومت در زمان حاضر جز در لحاظ کردن حافظه تاریخی آنها قابل درک نخواهد بود و ر
درک نیست. از سوی دیگر انسان ها و جوامع همانگونه که حاصل تاریخ جامعه خود هستند، به نوعی سازنده 

« وایتر»آن تاریخ نیز هستند. انسان روزگار امروز در بعدی از عاملیت خود در جهت برساختن جهان، به 
، 005-003: 0838)ریکور، « می سازد»مجدد تاریخ گذشته می پردازد و به نوعی تاریخ خود را از منظر امروز 

295-283.) 
 ها حاصل تاریخ است و به نوعی در کوران حوادث سال ها، آذری و ارامنه میان ها درگیری و اختالفات

به نسل های بعد منتقل می شود و به نوعی جهان دارای حافظه تاریخی شده اند که در جریان جامعه پذیری، 
 تالش تمام که هنگامی. گردد برمی میالدی دهم قرن را برای آنها معنادار می کند. منازعه ارامنه و آذری ها، به

 که بودند مسیحی اقوام معدود از یکی ارامنه ،00 قرن اواخر در. بود معطوف قفقاز و آناتولی نمودن ترک بر ها
 لحاظ هب مذهبی، های جنبه بر عالوه امپراتوری، سقوط. پذیرفتند تأثیر سخت بیزانس مپراتوریا سقوط از

 نژاد رکت عثمانی امپراطوری به بیزانس امپراتوری تبدیل. آفرید ارامنه برای فراوانی های دشواری هم سیاسی
 نگج تا پایدار و مستمر خصلتی که روسیه امپراتوری با ها عثمانی ارضی های کشاکش ارامنه، همجواری در

 ذهنیت یک گیری شکل در همه ساخت، می وارد میان این در نیز را ارامنه طبیعی طور به و داشت اول جهانی
 در که همجوار های ملت سوی از محاصره احساس از ناشی ذهنیتی، است بوده مؤثر ارامنه نزد در تاریخی

 حتی و فرد به منحصر گرایی ملی تاریخ، ذهنیت این دیگر رویکرد. شد می بودند، هم غیرمسیحی حال عین
 است داشته قوی تأثیری قوم این نزد در درونگرایی نوعی تکوین در گرایش این. است مذهبی حوزه در
 (.004: 0835 واعظی،)

 ایدئولوژی یک صورت به و شد تشدید 25 و 09 قرون سیاسی تحوالت بروز با تاریخی، ذهنیت این
 تاریخ یژهو به ارمنستان، تاریخ. یافت تبلور روانی عقده صورت به اجتماعی هیئت در و جو ستیزه و افراطی
 از ناشی یکسو از وحشت این. است زده دامن ارامنه اذهان در را درونگرایی و وحشت نوعی آن، معاصر

 ارمنستان اصطالحا که است عثمانی امپراتوری شرقی های بخش در 09 قرن آخر های سال به منتهی تحوالت
 شرقی ارمنستان به آنها مهاجرت و ارامنه از وسیعی کشتارهای و کشت بروز موجب و شد می نامیده غربی

 ابب مقامات علیه انقالبی ارامنه سوی از آمیز خشونت های العمل عکس بروز موجب دیگر، سوی از و گردید
  .شدند بیستم قرن وارد رویدادهایی چنین با ارامنه (.004: 0835 واعظی،) شد عالی

 اروپا کمیسیون گزارش طبق و دارد ادامه نیز امروز به تا و شده آغاز باکو در 0950 از ستیزی ارمنی مسئله
 رستینژادپ زمینه در کشور این در گروه پذیرترین آسیب ارامنه آذربایجان، جمهوری در بشر حقوق وضعیت از
 از. ودر می بکار مردم میان توهین یک عنوان به کشور این در «ارمنی» واژه که طوری. هستند نژادی تبعیض و
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 در توانند نمی ها دولت واقعا آیا اما. یافت میتوان وفور کشوربه دو مردم میان در منفی های نگرش اینگونه
ای مدل ه در توان نمی را باغ قره بحران حل راه نگارنده عقیده به بردارند؟ مؤثر گام نگرش این تغییر جهت

 لیهع آذربایجان و ترکیه کشور دو که هایی تحریم. یافت...  و مبادله ارضی، دولت مشترک المنافع نظامی،
 به خود نای و است شده آذربایجان و ترکیه مردم با ارمنستان مردم میان ارتباط از مانع اند کاربرده به ارمنستان

 نمی وشگ ترکیه موسیقی به ارمنستان مردم از بسیاری. شود و می شده منجر طرفین شرایط از نادرست درک
 زا ترکیه موسیقی که دانند حتی نمی آنها از بسیاری در حالی که. دانند می خود دشمن را ترکیه چون دهند

. نکنند درک یدرست به را اینچنینی موضوعات تا شده باعث خصومتی چنین ولی پذیرفته تاثیر ارامنه موسیقی
 چنین در دکنی می تصور. ندارند ترکیه کشور تلویزیونی های برنامه تماشای به تمایلی ارمنستان مردم در یا

 کرد؟ بحران رفع توان می آمده بوجود ذهنی فضای
 هک نمایند سعی ابتدا طرف دو های دولت که است این شود می پیشنهاد حل راه عنوان به که آنچه پس

 فتگوهایگ سپس. نمایند دور گسترده تبلیغات و گیری تصمیم و قدرت موضع از را افراطی و تندرو های گروه
ایران )ترجیحا ایران، چون مقبولیت بیشتری میان این  اسالمی جمهوری یا روسیه مثال میانجی یک با دو جانبه

 و دتردی فضای یخ تواند می ارمنستان به اضافه ترکیه و آذربایجان مقامات دو جمهوری میان کشورها دارد(
 از واندت می که است بعدی قدم ترکیه و ارمنستان هر چه بیشتر روابط میان گسترش. بشکند را خصومت

را آماده تغییراتی مثبت در راستای زدودن تصورات  کشور دو مردم ذهنی فضای توریسم، و تجارت گذرگاه
 جز این هک برگردد جنوبی قفقاز منطقه به ثبات و صلح که امیدواریم پایان در. نادرست و ذهنیات منفی نماید

 وجودب اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، مطلوب های گیری جهت نتیجه در که ذهنی تهدیدات شدن برطرف با
 .شد نخواهد حاصل آید می
 .نتیجه گیری2

بحران قره باغ یکی از بحران های قدیمی در سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی بوده که دارای ابعاد 
آن نامشخص می باشد. نظر به اهمیت تاریخی و سیاسی این بحران و منطقه ای و بین المللی شده و دورنمای 

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 

 نو ارائه دهد تا مگر در گره کور منازعه قره باغ گشایشی ایجاد نماید.حلی 
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 

ث شده تا همواره به ابعاد بحران افزوده شود. برای دو طرف منازعه، موضوع قره باغ به مسأله ای کامال باع
 قواره از سئلهم این ارامنه. البته نه و بردارند دست آن از میتوانند ها آذری نه ملی تبدیل شده که دیگر –حیثیتی 

 به را ای قهفرامنط و ای منطقه بازیگران پای و کرده سرایت نیز الملل بین آشفته سیستم به و شده خود خارج
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 آن سازی بحران دامنه بر روز هر و نیست متصور آن از روشنی دورنمای که گره این. است کرده باز آنجا
 دگر از و روسیه سو یک از. است شده بدل مختلف کشورهای خواهی سهم برای محملی به شود می افزوده

 بلکه و نکرده تغییری زمان گذر در نیز ارمنستان و آذربایجان جمهوری رهبران مواضع. آن متحدان و امریکا سو
 .است زده دامن اوضاع وخامت به زمان گذر

 هیچ که ندباش داشته توجه واقعیت این به باغ قره مناقشه حل برای درگیر های طرف تمام بایست می لیکن
 تا که صلف و حل حتی نه را بحران این میتوان شرایطی در تنها و نداشته را بحران حل توانایی تنهایی به یک
 و فاهمت مسئله این در زیرا. شود سازگار هم با مطلوبی میزان تا بازیگران منافع که دهند تخفیف زیادی حد

 تبایس می آذربایجان جمهوری اوال آن حقوقی شکل در که شکل است. بدین بخش نتیجه که است تعامل
 یجمهور ارضی تمامیت الملل بین جامعه و ارمنستان ثانیا بدهد؛ ارامنه به را خودمختاری سطح عالی ترین
 جهت رد استواری تضمین المللی بین صالح ذی مراجع طریق از ثالثا و بشناسند؛ به رسمیت را آذربایجان

 هب تواند می شد اشاره آن به متن در که همان گونه فرهنگی اقدامات. شود داده باغ قره ارامنه امنیت تأمین
 یا ای هفرامنطق بازیگران بیشتر چه هر حضور گرنه و کند؛ کمک طرفین میان رفته دست از اعتماد بازسازی

 .کند کمک فعلی وضعیت بهبود به تواند نمی ای منطقه
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 در کشورهای اسالمیبحرانهای ژئوپلیتیکی و ارائه راهکارهای مناسب 
 

 ، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس5ابراهیم رومینا

 
 :چکیده

و  ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایۀ عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی بحران ژئوپلیتیکی عبارتست از
کردن سیاست و استراتژی ملی دیگر کشورها با کاربرد عوامل و ارزشهای  منفعلکردن سیاست آن کشور. به عبارتی  متأثر

. بحرانهای ژئوپلیتیکی دارای پیامدهای متعددی برای شهروندان ساکن در فضای متاثر شده است. کشتار جغرافیایی
زده اهای بحرانفضانسانهای ساکن، آورگی، توسعه نیافتگی، و دیگر مسائل منفی از پیامدهای بحرانهای ژئوپلیتیکی در 

و تصرف یک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی و  مداخلهبحران، کنترل، است. از آنجا که موضوع و عامل بحران 
 توان با تکیه بر ابزارها و روشهای گوناگونه به حل بحرانهای ژئوپلیتیک رسید.میانسانی است 

لیتیکی مواجه هستند. این بحرانها در کشورهای اسالمی در حال حاضر کشورهای اسالمی با بحرانهای متعدد ژئوپ
های متفاوتی بوده و در نتیجه پیامد آنها نیز در این کشورها متفاوت است. بحرانهای ژئوپلیتیک در دارای منشاء و ریشه

وپلیتیکی ئکشورهای اسالمی دارای سطوح متفاوت، کارکرد متفاوت، پیامد متفاوت و شکل متفاوتند. برخی از بحرانهای ژ
در کشورهای اسالمی همراه با کشتار فجیع انسانها همراه است و در برخی از کشورها در مرحله تکوین فرایندی است که 

طالعات ها و مای جز تباهی شهروندان ساکن در این فضا نخواهد داشت. این پژوهش با تکیه بر دادهچنانچه حل نگردد نتیجه
صیفی و تحلیلی در پی بررسی بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسالم و ارائه راهکارهای ای و روش تواسنادی و کتابخانه

 مناسب جهت حل و یا کاهش نتایج زیانبار آنهاست.
 واژگان کلیدی: بحرانهای ژئوپلیتیک، کشورهای اسالمی، پیامد بحران، اراده سیاسی

 

 مقدمه: -5
ا رابطه بین دولتها و کشورها براساس سطح قدرت آنهساختار روابط ژئوپلیتیکی منعکس کنندة الگوهای 

کشورها و روابط به سه  ای و چه در مقیاس کروی و جهانی،باشد. در ساختار مزبور چه در مقیاس منطقهمی
 شوند.دسته تقسیم می

 رابطه یکسویۀ سلطه از باال.با الگوی  0ـ قدرت درجۀ 
 با الگوی رابطۀ دو سویه سلطه وزیر سلطه. 2ـ قدرت درجۀ 
 با الگوی رابطۀ یک سویۀ زیر سلطه و نفوذپذیر. 8ـ قدرت درجۀ 

 : مدل مفهومی ساختار روابط ژئوپلیتیکی6ـ6مدل شماره 
                                                           
1 Email: e.roumina@modares.ac.ir 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

805 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ش دهد که در بخترکیب عناصر مزبور تشکیل ساختاری سه بخشی را می از آنجا که در مقیاس جهانی

گیرند. این قدرتها بر سر دیگر فضاهای کره زمین در حال رقابت مرکزی آن چند قدرت بزرگ جهانی قرار می
 هستند. میزان رقابت این کشورها در دیگر فضاها تابع میزان قدرت سطوح مورد رقابت است.

های مختلف دهند. این کشورها که در قارهیا ضعیف تشکیل می 8قدرتهای درجۀ بخش دیگر ساختار را 
اند فاقد قدرت اثرگذاری مؤثر و یا حوزة نفوذ هستند. به عبارت دیگر این جهان به تعداد بیشتری پراکنده

بشدت  ،یپذیر و نفوذپذیرند. در صورت مقاومت در برابر قدرتهای بزرگ بویژه جهانای سلطهکشورها مجموعه
 شوند.مورد تهاجم و خشم قرار گرفته و تنبیه می

ای دهد. اینها به صورت قدرتهای منطقهو متوسط تشکیل می 2آخرین بخش ساختار را قدرتهای درجۀ 
باشند. آنها توانائی گسترش اراده و محلی ظاهر شده و دارای حوزة نفوذ و قلمروهای ژئوپلیتیکی محدود می

ای یا محلی و همسایگی بازیگر فعال و مؤثری را ندارند ولی در سطح منطقه ارزشهای خود در سطوح جهانیو 
 .(084و 088: 0830نیا،)حافظباشندمی

ی ها و پتانسیلهایفضاهای جغرافیایی عالوه بر متاثر شدن از قدرتهای جهانی، دارای کارکردها، ظرفیت
 کشورها بین جنگ و منازعه تنش، های انگیزه با گیرند. ارتباطژئوپلیتیکی قرار می هستند که موضوع بحران

 ارزش عنوان به که عواملی دارن. عهده به را اساسی جغرافیایی نقش های ارزش و عوامل انسانی، های سازه و

 سرمایه، آب، معدنی، منابع مرز، فضا، سرزمین، قبیل انسانی از های سازه و ملتها جمعی یا و ملی منافع و ها

 سازه بین تفاوت و تمایز موجبات که ای زمینه همچنین عوامل شود. می نگریسته آن به ...و فناوری و علم

 این بر عالوه .موثرند تنش بروز در آورند می به وجود را نژادی و مذهبی قومی، های گروه نظیر انسانی های

 در سیاسی جغرافیای وضعیت تغییر و فضا ساختار سیاسی بندی شکل و موجودیت تاسیس، تغییر، مسئله

 می تعیین منازعه سیاسی هدف عنوان به ها حکومت  نظر از عمدتا جهانی و ای منطقه محلی، های مقیاس

 کشورها بین منازعه وقوع در ایدئولوژیک روانشناختی، و فطری، های جنبه وجود احتمال همچنین .شوند

 منافع و ها ارزش برداشت آنها از که هستند آنهایی عینی طور به جنگ کننده تولید اساسی عوامل .دارد وجود

 )تابع ـ ملی( 8قدرت درجۀ 

ای()میانگر ـ منطقه 2قدرت درجۀ   

 

 

 

  0قدرت درجۀ 

 )مستقل ـ جهانی(
●

2 

●

3 

●

2 ●

3 ●

3 
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 مبادرت جنگی و سیاسی اقدام به آنها از تهدید رفع یا کنترل تصرف، برای که آید می عمل به و جمعی حیاتی

 معموال .دارند قرار ایدئولوژی و سیاست جغرافیا، های حوزه در بنیادین های ارزش و عوامل این .شود می

 ناسازگار دیدگاهی خود قلمرو درون یا بیرون /انسانی یا طبیعی /جغرافیایی عوامل برخی به ها نسبت حکومت

 آنها میان مشاجره حالتی چنین در که دارند جهانی یا ای منطقه گر مداخله های قدرت یا دیدگاه همسایگان با

 .کند می بروز
 بحرانهای ژئوپلیتیکی مستلزم شرایط زیر است: حل: ج
شکی و خ مرزیفضای حسن نیت و روابط دوستانه بین طرفین موضوع بحران نظیر تعیین خطوط  وجود .0

 در قلمرو خلیج فارس سعودی عربستانو  توان در تعیین مرز دریائی ایراندریائی. نمونۀ این مورد را می
 (.056ـ 030: 0859نمود )مجتهدزاده،  مشاهده م0969و عربی به سال  و در قضیۀ دو جزیرة فارسی

بی به سهم مناس مدعیانای که هر کدام از بودن ارزش جغرافیایی و منفعت متعارض، به گونه پذیرتقسیم .2
و مالکیت در دریاهای بسته برای  حاکمیتاصل آید. نظیر تعیین قلمروهای ها حدست یابند و رضایت آن

 کشورهای ساحلی.
رت و در سایه قد بودهبودن مناسبات قدرت، بطوریکه یک طرف منازعه از قدرت برتر برخوردار  نامتوازن .8

و کنترل ارزش جغرافیایی  بکندخود خود رقبا و طرفهای مقابل خود را مجاب به پذیرش خواستۀ نمائی
 شود.کنترل می که توسط روسیه ژاپن شمالدر  مورد منازعه را در دست بگیرد. مانند جزایر کوریل

به جنگ  ایبحران ژئوپلیتیکی با روشهای مصالحه آمیز حل نشود تهدید پدید آید، چنین منازعه چنانچه
 .شودتبدیل می

 شناسی تحقیقروش -4
روش شناسی این استقرایی است. به عبارت دیگر موارد متعدد مورد مطالعه در کنار یکدیگر بستر 

است. از آنجا که موارد مورد نظر در ارتباط با قلمرو استداللی استقراریی از موضوع تحقیق را فراهم آورده 
تحقیق در ابتدا برداشت شده نیاز به توصیف دارند از اینرو تحقیق توصیفی است. لیکن از آنجا که عالوه بر 

 ست.تحلیلی ا -های تحقیق گردآوری شده نیاز به تحلیل دارند لذا تحقیق از نوع توصیفیتوصیف داده
 سواالت تحقیق

 رانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم کدامند؟بح -0
 منشاء و ریشه بحران ژئوپلیتیکی در جهان اسالم چیست؟ -2

 فرضیات تحقیق
ای شامل بحرانهای درون کشوری، رسد بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم در سطح منطقهبه نظر می -0

امل گران شپایه و در ارتباط با مداخلهپایه و طبیعتای و جهانی است. در نوع بحران، بحرانهای انسانمنطقه
 ای است.ای و فرامنطقهگران همسایگی، منطقهمداخله



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

809 

 

رسد منشا و ریشه بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسالم فقر اقتصادی و رابطه قدرت بین به نظر می -2
 های مختلف و متعارض در سطوح مختلف است.بازیگران سیاسی و دین و مذهب و ایدئولوژی

 های تحقیقیافته -9
 بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم -9-5

 توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد.بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم را می
ـ بحران نظامی گری: در حال حاضر کشورهای اسالمی در حال تقویت قدرت نظامی خود علیه یکدیگر 0

توان دید. در بین کشورهای اسالمی عربستان کشورهای مسلمان میهای آنرا در خریدهای نظامی هستند. نمونه
 های نظامی را دارند.سعوی و ترکیه دو کشوری هستند که بیشترین هزینه

 های نظامی در جهاندرصد نسبت به کل هزینه (هزینه )میلیارد دالر کشور هرتب

 8٫2 06٫5 عربستان سعودی 0

 0٫5 03٫2 ترکیه 2

 (Top 15 Military Spenders,2014)منبع:
تهدید نظامی خود مراحلی دارد که شامل تقویت قدرت نظامی و توسعۀ آن، مانور و به رخ حریف 

 اشد.بکشیدن قدرت نظامی، تعرض و عملیات ایذائی، جنگ کم شدت و چریکی، جنگ شدید و همه جانبه می
روابط سیاسی، اعمال فشار به دوستان تهدید شده، تقویت رقبا و ـ تهدید سیاسی شامل: کاهش یا قطع 2

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، 

ندازی، نفوذ در ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی کشور )نهادها، اقشار، نخبگان و ...(، تبلیغات علیه توطئه، برا
مشروعیت و مقبولیت سیاسی حکومت و غیرآن از موارد و روشهای تهدید سیاسی محسوب می شوند. این 

 توان شاهد بود.نوع تهدید را در بین کشورهای قدرتمند مسلمان علیه یکدیگر می
تهدید اقتصادی شامل: تحریم اقتصادی، تخریب سرچشمه و منابع تولید، منع سرمایه گذاری، کاهش ـ 8

 المللی، کاهش ارزش صادرات، تغییر سطح مبادالتمنابع ارزی، تشدید تنگناهای جریان پول بویژه در سطح بین
کوچک به حمایت از  تجاری و غیره است. این تهدید نیز در بین کشورهای بزرگ مسلمان و نیز کشورهای

 توان دید.کشور قدرتمند مسلمان می
ـ منابع طبیعی و زیست محیطی: این تهدیدات شامل منابع انرژی، منابع کانی، بنیادهای زیستی و فضای 4

 (.004-90: 0835جغرافیائی زیست می شوند )رابرت گر، 
 مهای بحرانهای ژئوپلیتیکی در کشورهای پیرامونی جهان اسالنمونه -9-4

 فرهنگی -مسلمانان جنوب شرق آسیا و بحران دینی الف(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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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 

 ای هستند که همواره هم از سویروهینگای میانمار، اقلیت به رسمیت شناخته نشده متمرکز هستند. مسلمانان
اند. دولت میانمار این گروه از مسلمانان دولت مرکزی و هم از سوی بوداییان افراطی مورد هجوم قرار گرفته

 ایه مهاجرت کنند.را مهاجران غیرقانونی خوانده که حق سکونت در میانمار را ندارند و باید به کشورهای همس
راندن  فشار بر اقلیت مسلمان و بااند، بوداییان افراطی نیز که اکثریت مطلق جامعه میانمار را نیز تشکیل داده

یکی از مهمترین عوامل تحریک بوداییان به برخورد با مسلمانان و  ها از خانه و شهر خود روی آوردند.آن
یک گروه افراطی و ناسیونالیستی است است که « 9 6 9جنبش »به کشتار آنان، جنبش افراطی بوداییان موسوم 

تشکیل  9و  6 9نام این جنبش از سه عدد  یافته و حتی مسلحانه علیه مسلمانان اقدام کنند.به مبارزه سازمانکه 
رهبر ویراتو  گانه رهبانیت است. 9های گانه بودا، شش آموزه و راه بودا و راه 9های شده که نمایانگر آموزه

اگر ما در موضع ضعف قرار بگیریم، کشورمان به زودی به کشور »بودایی این گروه افراطی است که است: 
 (.http://jasia.blogfa.com باهاتاچرجی به نقل از آپاروپا )«مسلمانان تبدیل خواهد شد

 مسلمانان سین کیانگ و بحران مذهبی ب(
 Susan and)چین ساکن هستندکیانگ میلیون نفر مسلمان ایغوری در استان سین 20حدود  در

Corey,2013:64) کیانگ سین 2559های سال سال گذشته، ناآرامی 025. در هستندشار مسلمانان ایغور تحت ف
 د.ها کشته و صدها زخمی سرکوب شها با دهیکصد وسومین قیام اویغورها بود که به وسیله چینی

 ایچچن و داغستان، انحراف آموزه ج(
حرکت استقالل خواهی مسلمانان چچنی از ابتدای قرن بیست تا اوایل قرن حاضر با مخالفت شدید 

(. این جمهوری به عنوان یکی از مهمترین 20: 080838شوروی سابق و روسیه کنونی مواجه شده است)واعظی،
گ اخیر در این (. دو جن224: 0839جمهوریهای خودمختار فدراسیون روسیه است)کوالیی، افضلی و دلفروز،

مهمی  سهم القاعده ، تشکیالتدر چچنهزار کشته به همراه داشته است. از سوی دیگر  05بخش در حدود 
 و اجتماعی مدنی نهادهای گزینجای القاعده مذهبی هایو آموزش شرعی بنیادهای لذا .داشت در حوزه نظامی

 در درون ویژه را با نگرش اسالمی و تعالیم شد. و چچن تانداغس از جمله این منطقه از کشورهای در برخی
 (.836: 0838،بخشد)کاظم توسعه جوامع این

 های بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمیریشه -9-9
فقر: مناطق دارای بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمی دارای ویژگی مشخصی هستند. تقریبا  الف(

تمام این مناطق که دارای بحران ژئوپلیتیکی هستند یا خود در تولید بحران ژئوپلیتیکی دخیل هستند دچار فقر 
وجه مهاجرت و پناهندگی تند. کشدید اقتصادی هستند. فقر ریشه بحران و هر نوع کنش انسانی را را فراهم می

شورهای در کبه توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان، مناطق و کانون های بحران خیز و مبدأ و مقصد پناهندگان 

http://jasia.blogfa.com/
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کشور  26گیری بحران ژئوپلیتیکی است. از بین کشورهای مسلمان اسالمی نشان دهنده رابطه فقر و شکل
 کشور آخر جدول توسعه انسانی هستند. 055هستند که رتبه توسعه انسانی آنها جزء 

 2504-2508کشورهای  اسالمیدر :شاخص توسعه انسانی، : 2جدول
شاخص توسعه  کشور ردیف

( HDIانسانی )
 مقدار -

درآمد ناخالص 
( GNI)ملی 

 دالر -سرانه 

رتبه  توسعه 
انسانی در 

 جهان

 058 00605 53504 سورینام 0

 054 02823 53556 مالدیو 2

 053 05002 53695 مصر 8

 059 08566 53633 ترکمنستان 4

 005 06865 53634 گابن 0

 005 9533 53634 اندونزی 6

 008 4699 53655 فلسطین 5

 004 0065 53650 ازبکستان 3

 025 8544 53600 قرقیزستان 9

 020 04558 53604 عراق 05

 024 6022 53686 گویان 00

 026 6305 53623 مراکش 02

 029 2005 53624 تاجیکستان 08

 084 2523 53094 جمهوری عربی سوریه 04

 042 8090 53055 بنگالدش 00

 045 4366 53083 پاکستان 06

 002 0840 53004 نیجریه 05

 008 2358 53002 کامرون 03

 006 8065 53056 موریتانی 09

 009 0406 53058 کومور 25

 065 8009 53493 یمن 20

 062 0223 53434 توگو 22

 068 0608 53438 اوگاندا 28

 066 0565 53435 بنین 24

 065 8359 53459 سودان 20

 063 8256 53455 جیبوتی 04

 055 2033 53466 سنگال 00

 050 0330 53460 افغانستان 06

 052 8050 53462 ساحل عاج 05

 050 0055 53440 گامبیا 03

 053 0862 53425 گینه بیسائو 09

 059 0038 53409 مالی 25

 035 0028 53406 موزامبیک 20

 030 0535 53408 سیرا لئون 22

 032 0596 53400 گینه 28

 038 0090 53452 بورکینافاسو 24

 030 2530 53892 چاد 20

 033 953 53843 نیجر 26

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

ساز مهاجرت و آوارگی شهروندان این کشور را فراهم ساخته است. بعنوان مثال فقر در افغانستان زمینه
 بخش عظیمی از مهاجران افغان در کشورهای پاکستان و ایران ساکن هستند.

 کشورهای اسالمیرقابت قدرتی در ب(
بین کشورهای اسالمی نوعی رقابت شدید تحت تاثیر عوامل مختلف وجود دارد. این رقابت ژئوپلیتیکی 

ساز هدر رفتن سرمایه و توسعه نیافتگی بین کشورها است. بعنوان مثال در منطقه جنوب غرب آسیا بین زمینه
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رد که هر یک از این کشورها دارای کشورهای سه کشور ایران، ترکیه و عربستان رقابت ژئوپلیتیکی وجود دا
 ای هستند)شکل ؟؟؟ (دنباله

. 
 ای در کشورهای خاورمیانهبازیگران فرامنطقهج( 

مللی الکشورهای مسلمان عموماً کشورهای متاثر و تاثیرپذیر هستند. کشورهای مسلمان در عرصه بین
ندارند. شکل زیر تاثیرپذیری کشورهای  پارامترهای قدرتمندی جهت تاثیرگذاری بر فرایندهای جهانی

 دهد.المللی را نشان میخاورمیانه از سطح بین

 
 های مذهبی مختلف و متعارضایدئولوژید( 

 آفرینی سطح ملیایدئولوژی متعارض بین نهادهای مذهبی در کشورهای اسالمی بسترساز ورود و نقش

از این تعارض را فراهم کرده است و این تعارض مراکز مذهبی کشورهای اسالمی را در مقابل همدیگر قرار 

  .ستآنهاداده است. برخی از این تعارضهای ریشه های تاریخی دارد و برخی تحت تاثیر تحوالت کنونی 

 : عوامل مذهبی در تعارضات قومی در جهان 0جدول 
عنوان گفتمان مذهب به 

 سیاسی

تقاضای حقوق 

 مذهبی

مذهب به عنوان یک  تمایز مذهبی

 موضوع

 منطقه

 خاورمیانه و شمال آفریقا 50 64 05 35
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 بلوک شوری سابق 02 25 4 46

 آمریکای التین 302 20 20 85

 های غربیدموکراسی  20 20 85

 آفریقا 48 8 8 45

 (56: 0839منبع : )قاسمی،
 [2]ست.ا عربستان سعودیمسلمان و مفتی عام  عالمعبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ التمیمی : عنوان نمونه

 ان خواند .و غیر مسلم مجوس؛ ایرانیان را فرزندان  فاجعه منااو در اولین سالگرد 

 گیرینتیجه

بحران ژئوپلیتیکی در کشورهای اسالمی باعث تخریب و هدررفت سرمایه و افزایش هزینه و به مخاطره 

های تنش و منازعه بین کشورهای اسالمی انداختن شهروندان ساکن در این کشورها شده است. منابع و ریشه

قدرت در سطوح مختلف دانست. این متغیرها اشکال را می توان در سه متغیر فقر، ایدئولوژی و مذهب رابطه 

ابل راهکار حل بحران ژئوپلیتیکی نیز مستلزم وجود مشترکات ق دهند.مختلفی از بحران ژئوپلیتیکی را شکل می

تقسیم و یک اراده سیاسی است. اراده سیاسی مکمل متغیرهای مرکب و قابل تقسیم است. چنانچه این رویکرد 

 کان برقرار صلح و آرامش بین مسلمانان وجود دارد)مدل شماره ؟؟؟؟(. وجود داشته باشد ام

 مدل شماره /// : کاهش تنش بین کشورهای اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چالش اقتصادی چالش سازی فرهنگی

های دینی و مذهبیریشه های اقتصادیریشه   

 عامل قدرت
 سطح محلی
 سطح ملی

 سطح منطقه ای

 سطح بین المللی

شدیدرقابت   چالش سیاسی جنگ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%AE#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
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 منابع و ماخذ:

 (. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: پاپلی. 0830حافظ نیا، محمدرضا. ) .0

آوری الملل. گردای و امنیت جهان.فصل سوم کتاب ارزیابیهای انتقادی در زمینۀ امنیت بینفرقه(.برخوردهای0835گِر،تد.)رابرت .2

 : نشر نی.و ترجمه: علیرضا طیب. تهران

ای : مطالعه موردی خاورمیانه.فصلنامه ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سازمان ژئوپلیتیکی امنیت منطقه (. مدل0839قاسمی،فرهاد.) .8

 شماره دوم، تابستان.  جغرافیایی، سال ششم،

 .و ارشاد فرهنگ وزارتتهران: امپراطور جدید،  در اندیشه جهانی تحوالت (.0838)، محمد،کاظم .4

(. همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه. بررسی زمینه 0839مدتقی دلفروز. )کوالیی، الهه و رسول افضلی و مح .0

 های نظری و تاریخی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
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 تحلیل مفهوم بحران در ایجاد و تداوم دولت در عربستان سعودی
 

 یمرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیباستان و تاریخ گروه استادیار،0فیاض زاهد

 
 چکیده

استمرار سیاسی آن را با تهدید  تواند حیات وهایی که میسعودی در دو سطح از بحران گرفتار است. بحران عربستان
 المللی در کنار ایران درهای استواری امنیتی و بینعربستان یکی از ستون جایی که در هفت دهه گذشتهروبرو کند. از آن

میان کشورهای همسایه ای و روابط پیچیده منطقه تواند به ثبات و امنیتمنطقه خاورمیانه بوده است، هرگونه نااستواری می
ثبات بخش  نماید. این دو سطح بحران ریشه در نوع و ساخت قدرت سیاسی و علل ایجادگر و از جمله ایران لطمه وارد

دهنده دولت عربستان سعودی نهفته است. این های گذشته داشته است. بحران اول در نوع و ماهیت شکلآن در دهه
 که ریشه در نیازهای قومیتی، فرهنگی وباشد که استقرار و دوامش بیش از آن کشور شاید جزء معدود کشورهای جهان

های جهانی و البته رواج خواست قدرت تاریخی داشته باشد، حاصل اراده چند قبیله و خاندان عربی در کنار تمایل و
وار بوده است. محدودیت پیش برنده را در تحوالت شبه جزیره داشته، است نوعی مذهب ایدئولوژیک که نقش قوام بخش و

پیوندهای قوام یافته گردد،  که موجبمانیفست ساخت قدرت و دالیل نااستوار در پیدایش یک کشور به جای آن در
 کاسته است های عربی فروحیات و ثبات عربستان را به عهدنامه
 دولت عربستان شده گردد که خود موجب استقراروهابی برمی-ایدئولوژیک سلفی بحران دوم به مذهب و گرایش

های المللی و ایجاد مناقشهمناسبات بین گونه استنباط کرد که با تغییر درتوان در یک الگوی هگلی ایناست. اینک می
ترین چالش مترتب بر آن نه تنها دیگر عامل استحکام حکومت نیست که به مهم هایجدید، نگرش و مذهب و آموزه

ترین وهابی چالشگر و مهم-سلفی تر، سنتز برخاسته از تعارضات میان ایدئوژیسادهکشور بدل شده است. به زبان  این
ترین دهد و با قطع این ارتباط، حکومت مهمتعارضات را گسترش می بحران عربستان سعودی است. تداوم این نگره

ها و ممیزاتی از چه ویژگی نبرد. پرسش مهم در این مقاله آن است که این دو سطح بحراخود را از بین می دلیل پیدایش
تواند از چنبره رو به تزایدی که تداوم و حیات سیاسی و امنیتی که آیا عربستان سعودی میبرخوردراند؟ و سوال دوم آن

 کند خارج شود یا خیر؟ این مقاله سعی دارد تا به این مسائل نگاهی افکند.می آن را تهدید

 گراییافراطعربستان سعودی، بحران، سلفی، وهابیت، 

 مقدمه -5
دولت عربستان بر دو ساخت مذهبی و اجتماعی استوار گشته است. از منظر مذهبی وهابیت زیربنای نظام 

ای است که پیوند مناسبی را در گذشته با مفهوم ناسیونالیسم عربی بنیاد نهاده بود. از نظر اجتماعی محافظه کارانه

                                                           
    Fayyaz.Zaahed@gmail.com: ایمیل    59020944030شماره تماس: .  0
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های متنفذ بنا نهاده شده است. هر دو از هم مراقبت کرده و خانوادهبر پایه مناسبات قبیله محور عربی و 
وان تچند، وهابیت را یک مذهب برآمده از سنت سلفی میتوانند بنیاد این نظام تئوکراتیک معنا شوند. هرمی

بیت را با امیل نباشند که وهگذاران این سیستم سیاسی بیمعنا کرد، اما این همه ابعاد ماجرا نیست. چه بسا پایه
ن را به تاریخ پیوند های آگری، ریشهسلفیسم یکی بدانیم. به این معنا که با تئوریزه کردن بنیان وهابیت بر سلفی

زده و با اثبات و حقانیت دین پاکی، هویت و اعتبار مضاعفی به وهابیت ببخشند. با این همه، باید اذعان کرد 
آوری که نظام سعودی در ایجاد برتری و حقانیت های سرسامهزینه که بر خالف ادعاهای سالیان اخیر و علیرغم

های اش در سالیان گذشته انجام داده است، جهان اسالم نه کامالٌ در چنبره آموزههای مذهبیخود و برداشت
سلفی گرفتار آمده و نه خیل وسیعی از مسلمانان جهان سنت با وهابیت توافقی دارند. بدیهی است که ثروت 

های تبلیغی در چند دهه اخیر دست باالتر را به ی و قدرت ریخت و پاش آن و نظام آموزشی و سنتنفت
عربستان سعودی داده است. اما این به معنای سلطه مطلق در این حوزه نیست. از سوی دیگر عربستان خود را 

ت هگلیانی ت. اگر به صورگرایی کرده اسدرگیر دیالکتیک مناسبات میان وهابیسم، ثبات سیاسی و رشد افراط
ولد گرایی مذهبی و سلفیسم سیاسی را متبه موضوع بنگریم، پیدایش وهابیت به منزله تز در درون خود افراط

کرده است. بدیهی است که سنتز برآمده از این منازعه انکار نظام سیاسی موجود خواهد بود. هر چه عربستان 
نزله گزاری کرده است به مهای تبلیغی وهابی سرمایهتره آموزشهای اخیر در صدد تبلیغ و گسسعودی در سال

تضعیف مبانی و ثبات خویش است. چرا که امروز دولت عربستان سعودی خود در معرض تهدید و ارعاب 
 های عقیدتی و نظام اطالعاتی و امنیتی آن درهای تروریستی قرار گرفته است. نظام سلطنت مورد پرسشگروه

 گرایان است. افراطمعرض تهدیدهای 
 تری در عمل بههای اخیر در تالش است تا با فرار به جلو وجهه رادیکالدولت عربستان سعودی در سال

رسد. امروز مداخله عربستان در بحران های افراطی از خود نشان دهد، اما کار چندان راحتی به نظر نمیآموزه
ها در کودتای ترکیه کار را بر یا اتهام در مشارکت آنیمن و یا تالش برای سقوط دولت اسد در سوریه و 

ج خالف تصور رایها باید مطالبات داخلی روزافزون را هم اشاره کرد. برکند. به همه اینتر میعربستان سخت
گسترش  ثباتی رابخش نیست. سقوط قیمت نفت بیاز ثبات اقتصادی در این کشور، اوضاع چندان رضایت

روابط میان آمریکا و عربستان سعودی به پایان رسیده است. به این همه باید اتهام مشارکت دهد. ماه عسل می
یری های فزاینده، عربستان را در مسرسد بحرانهای مختلف تروریستی را نیز افزود. به نظر میعربستان در طرح

مرزها  ای انتقال آن به بیرونکوبد و در تالش برکه هر چه بر طبل بحران میبازگشت گمارده است. یعنی آنبی
 ها اشاده خواهد شد.هایی از آنکند. در این مقاله به گوشهتری روبرو میهای پیچیدهاست، کشور را با بحران

 تعارض در قدرت سیاسی -4
ای ق در خانواده 664تیمیه است. وی در سال ترین متفکران سلفی و تکفیری ابنبدون تردید یکی از مهم

ای خود هترین خصیصه وی ضدیت با تشیع، تصوف، کالم و فلسفه بود. وی در نوشتهمتولد شد. مهمحنبلی 
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 .(4: 0898)فرمانیان، د بهره برده استبار از لفظ مرت 329بار از لفظ یقتل و  392بار از لفظ کافر،  905بیش از 
. وی بر الجوزی مستقر استاگردش ابنهای این فقیه سلفی و شدانیم بنیاد وهابیت بر اندیشهگونه که میهمان

بهترین مردمان و پیروانم در دوره ایشان و دو قرن پس از وی »این حدیث پیامبر تکیه داشت که فرموده بودند: 
ل بست! باره احکام اسالم دتوان به هیچ برداشتی درتاکید بر این نکته که پس از قرن سوم نمی«. یابندظهور می
گرایی نه در عربستان و نه در جهان وی تا ظهور محمد ابن عبدالوهاب، چنین اندیشه جزم (  از زمان95)همان: 

ای نداشت. اما ظهور عبدالوهاب و نفوذ او در منطقه نجد سبب نضج و گسترش این اندیشه اسالم چندان ریشه
ار داشت و به شدت های اسالمی قردر حجاز گردید. اما این نگره از نظر خالفت عثمانی در تعارض با آموزه

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 

کنید که مسلمانانی با گاه در دورانی زندگی میردانست که پیامبر در حدیث خود بدان اشاره کرده بود. همی
انگیزه الهی برای ابالغ پیام خداوند در آن غایب هستند، شما موظف به انجام این ماموریت الهی هستید. ابن 

 (Commins, 2006: 3دانست. )وهاب خود را خطاب این سخن رسول خدا می

کرد. در توجیه می "دعوت"ریت خود را در قالب تمرکز وی بر شهرهای مکه، مدینه و نجد بود. او مامو
نتیجه این کنش، کار وی باال گرفت و به زودی تعدادی از مبلغین وهابی را به سوی عراق گسیل داشت. این 

سو، علمای جدید در برابر این بدعت ایستادند و از سوی عمل با مقاومت دوگانه در عراق روبرو شد. از یک
( اما نباید این حقیقت را کتمان کرد Ibid, 4عثمانی از خود واکنش نشان دادند. ) دیگر، خدیو مصر و خالفت

فوذ نها در تمام مناطق تحتگیرانه بود. آنهای پرهیزکارانه و فشار سختهای وهابی ترکیبی از آموزهکه آموزه
ل عثمانی کشیده ها در حجاز به سرکوب از سوی عماای که کار آنخود از خشونت استفاده کردند. بگونه

شاید ورود خالفت عثمانی به این منازعه خشونت و صعوبتی بود که مبلغان  .(46: 0895شد)احمدیان و زارع، 
انضباطی و هرج و مرج در درون خالفت شد. وهابی علیه شیعیان در عراق به کار بردند و این خود موجب بی

ها سقوط کردند، ولی اما در نجد ماجرا متفاوت بود. آن ها را از مکه و مدینه اخراج کرد،چند وهابیخالفت هر
های وهابی سبب شد که در زمان سقوط قدرت قبیله ای با آموزهناپدید نشدند. ترکیب هوشمندانه زندگی قبیله

های مختلف نجد باقی بماند و در فردای سقوط عثمانی مجدداٌ به در حجاز، آموزه های وهابی در میان گروه
ردد. این فرصت در قرن هیجدهم و نوزدهم و در غیاب رقبای قدرتمند برای وهابیت فراهم شد گقدرت باز

 .(Commins, 2006: 4که به قدرت منحصر به فرد در شبه جزیره بدل شوند)
گفتمان وهابی در میان مردمی که طبیعتاٌ مایل به تبعیت از قدرت سیاسی مورد حمایت آن نبودند، موجب 

کرد، بلکه رضایت پس از نبرد را هم ها فتح را اسان مین حساب، وهابیت نه تنها در آن سالبا ای رضایت بود.
داد. در این مدل سیاسی نه تنها طغیان علیه خالفت گنهکار با کرد. چرا که به آن شکلی الهی میتضمین می

ها را به سوی دین پاک هدایت و در دامن اسالم خالص گرفت، بلکه آنهای سنت در تعارض قرار نمیآموزه
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بته گرایانه برای استقالل و الهای ملیانداخت. بدیهی است که نارضایتی از نمایندگان خلفا در مصر و تالشمی
ا هها را باالتر برد. در این مدل سعودیهای آنتوانست انگیزهتمسک به آیینی که جنبه عربی و نجدی داشت می

خود نه مشروعیت سیاسی، بلکه رسالتی آسمانی هم قائل بودند و بالطبع طغیان و چالش علیه حکومت برای 
گرفت. در کنار این رویه، وهابیت با تکیه بر عنصر تکفیر ضمن های دینی در تعارض قرار میسعودی با آموزه

(. اما این فرآیند نمی 23: 0898برد)فیرحی، محق نشان دادن خود از سالح ارتداد علیه رقبای خود بهره می
 های جدید در دنیایتوانست یک تاکتیک دائمی باشد، چرا که وهابیت از زمان استقرار و مواجهه با پرسش

معاصر مجبور بود به سواالت هم پاسخی در خور دهد. این همان پاشنه آشیل حکومت وهابی بود. یعنی در 
 دانست، در معرض مطالبات جدیدیآل میسیاسی ایده-مذهبی حالی که خود را یگانه تفسیر به حق از یک نظام

کرد. موضوعی که در ادامه بیشتر بدان گرفت که در دل ساختار حکومت جدید ایجاد تعارض میقرار می
 پرداخته می شود.

 وهابیت و اسالم سیاسی -9
 است تا ابعاد دیگر توان نوعی اسالم سیاسی دانست. گرایشی که هر چند امروزه در تالشوهابیت را می

های دینی را متوقف یا سرکوب نماید، اما خود در تداوم سنت اسالم سیاسی به قدرت رسیده است. برداشت
توان به هیچ عنوان این اندیشه مبلغان وهابی را پذیرفت که وهابیت برای مقابله با تفاسیر معوج و ناهمگون نمی

تگاه وهابیت از دو منشا قابل تحلیل است. از نظر مذهبی و بازگشت به اسالم اصیل شکل گرفته است. خاس
ت حل برای بازگشها خالفت مستقر و اسالم ارائه شده از سوی استانبول را بدعت و دولت خود را یگانه راهآن

 هاند آنچاند. از منظر سیاسی نیز این اقدام با تعارضی دیگر همراه است. به این معنا که هربه دین حنیف دانسته
ه تر و البتدانستند به دنبال ارائه الگویی به ظاهر مترقیمذهب خود را در تعارض با اسالم حکومتی می

کالت ترین مشغیرحکومتی بودند، عمالٌ به نماد و مذهب خاندان جدید بدل شدند. تعارضی که به یکی از بزرگ
ن گری به منزله صفت، اصطالحی مدراین فرقه در دوران معاصر بدل شده است. چرا که باید قبول کنیم سلفی

گری مدرن برآمده از گردد. اما سلفیگرای اصالحی قرن نوزدهم باز میهای اسالماست و سابقه آن به جنبش
ای هگری وهابی ندارد. اگر بسیاری از سنی مذهبان با تالشهای عبده و سید قطب تناسبی با سلفیاندیشه

 ند. اتند در پذیرش وهابیت برآمده از عبدالوهاب تردیدهایی روا داشتهمحمد عبده و اصحاب سلف همراهی داش
وری آترین علل روییابیم که شاید یکی از مهمهای افراطی در میآوری به جنبشبا نگاهی به تاریخ روی

ترین هم. مها بوده استها علل و تاثیرات بیرونی بر حوزه کنش مسلمانان و مسائل مبتال به آنگونه کنشبه این
و اوایل دهه هفتاد بود که  0965ها به اسالم سیاسی افراطی در سه مقطع روی داد. یکی در پایان دهه گرایش

گرای غرب عربی با تکیه به آثار سید قطب به رادیکالیسم روی آوردند. دوم در پایان دهه های اسالمگروه
رای ترور روی آوردند. سوم دوران پس از اشغال های افراطی مصری به استفاده از سالح بهشتاد بود که گروه
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(. وهابیت نیز در واکنش به منازعات با 89: 0895افغانستان توسط نیروهای روسیه بود )احمدیان و زارع، 
 ها در قرن هیجدهم پدید آمده است.سازی انگلیسیخالفت عثمانی و فرصت

 تواند واجد این تحول بوده باشد. وقتیجدید میعنوان مهد و بستر پیدایش این مذهب عربستان سعودی به
د که روای به گرایشات سلفی در این نقطه از جهان اسالم شاهد نیستیم، گمان میقرن هیچ عالقه 02در حدود 

هب تراشی جدید، مذهمه و فارغ از چرایی این مذهبشاید عناصر بیرونی در ایجاد آن نقش داشته باشند. با این
دهی به نظامی ایدئولوژیک چندان موفق کارانه از خود و شکلرای ارائه یک چهره محافظهسلفی در تالش ب

جهانی دوم تسلط به دو حوزه را تسهیل کرد. چند، استقرار دولت وهابی سعودی پس از جنگنبوده است. هر
ر یکی سلطه ب ای که عربستان به آن دست یازیدهچنان برای این دولت شکننده است. دو حوزهاما شرایط هم

( تسلط بر چاهHegghammer, 2010: 125های نفتی است و دیگری کنترل نظام آموزشی این کشور )چاه
 های عقیدتی خود را در  داخل و خارج از کشور پیش برد.دهد تا برنامههای نفتی به این دولت امکان می

ها ن سنی مذهب پذیرفته نیست چرا آنکه اندیشه وهابی از سوی مسلماناشاید از خود بپرسیم، علیرغم آن
این امکانات به مفتیان  جواب روشن است، پول فراوان. اند در جهان اسالم نفوذ داشته باشند.آنقدر توانسته

دهد تا با ولخرجی در بالد مختلف مدارس وهابی دایر کرده یا مبلغان خود را با امکانات سعودی اجازه می
ام نمایند. در کنار این عامل تمرکز بر تربیت طالب وهابی که بسیار افراطی و غیر ها اعزفراوان به این سرزمین

ان تر بر جامعه عربستان تعارضی دیگر را نیز نشچند تمرکز دقیقمنعطف هستند رکن دیگر این تغییر است. هر
 کرده پارادوکسیتحصیلهای نفت و استقرار دولت، نیاز به نیروهای وری از چاهدهد. یعنی همزمان با بهرهمی

ابی کارانه خود به پول نفت نیاز دارد. برای دستیزند. دولت عربستان برای پیشبرد اهداف محافظهدیگر را رقم می
رده به مدارس کاند و برای تربیت نیروهای تحصیلها به نیروهای متخصص و تکنوکرات محتاجبه پول نفت آن

ی از کند که بازتابای را تولید مین زنجیره در داخل خود سیکل بستههای مدرن وابسته هستند. ایو دانشگاه
دهد.! تمرکز بر نظام سیاسی دهد. هر چیز در درون خود، ضد خود را پرورش میدیالکتیک هگلی را نشان می

 سم وگرایی، ناسیونالیسم، لیبرالیدهد که این نظام سیاسی متکی بر چهار رکن است. اسالمعربستان نشان می
سان که هر چند توان این تعارض را مشاهده کرد. بدین( در اینجا نیز میAlshamsi, 2011: 19سکوالریسم )

ها در حال رشد هستند و اداره دولت را در اختیار دارند، اما متولیان حکومتی در تالش هستند تا تکنوکرات
و سرا در دست داشته باشند. از یک ماهیت و ایدئولوژی حاکم در دو سطح نظام آموزشی و ساختار مدیریتی

ه دولت بینیم کرویی را میباز هستیم و از سوی دیگر علمای میانهشاهد قدرت فراوان مفتیان افراطی چون بن
توان به علمایی ها را نشنود. در این رابطه میای در تالش است تا جهان صدای آنسعودی به شکل عامدانه

جلس شورای عربستان و اعضا این شورا اشاره نمود. یا هیات کبیرالعلما که چون دکتر صالح الحمید، رئیس م
( اما این بخشی از منازعه Ibid, 21روای خود در تالش هستند تا تصویر متفاوتی را ارائه نمایند )با فتاوی میانه

ه تر مجبور بهای افراطیگردد که حکومت برای کنترل گروهجا باز میاست. بخش دیگر این تعارض به آن
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های اخیر دولت کاری خود در تعارض قرار دارد. مثالٌ در سالانجام اقداماتی است که با تاریخ سنت محافظه
تری از خود نشان دهد تا بتواند در برابر ماشین قدرتمند گرایانهتر و افراطعربستان مجبور است تا چهره خشن
گسترش  های نفتی برایهه شصت عربستان با تزریق پولیابیم که از دتکفیر ایستادگی کند. وقتی در می

طلبانه و انزواطلب وهابی هزینه کرده و دستگاه ارتجاعی قدرتمندی را ساخته است بهتر های خشونتآموزه
توانیم درک کنیم که این دولت امروزه از چه چیزی در هراس است. عربستان غولی را از چراغ جادو بیرون می

السهله که حکومت را ترغیب به جنگ با هایی چون اهلکنترل آن نیست. نگاهی به گروه آورده که قادر به
م از دولت انتظار تمرکز بیشتر بر شریعت را دارند.  0994ها از سال کند موید این حقیقت است. آنآمریکا می

زدند  از حرکت سربازالحوالی و االوده حتی مورد شماتت و تکفیر بن باز قرار گرفتند. اما از تبعیت شیوخ
(Commins, 2006: 182آن )و کنترل نفت  ها با صراحت هدف آمریکا از اشغال کویت را تصرف بر حرمین

ای تعارض در میان ارکان مختلف مذهبی در تواند نشان دهد تا چه اندازهاین موضع می دانستند.در منطقه می
هایی قرار دارد که تا پیش از استقرار وهابیت ی با آموزهچنین وضعیتی در تعارض تاریخ دار است.عربستان ریشه

در عربستان جاری بود، یعنی پیوند میان کارکرد علما که همان فقه است و کارکرد سالطین که سیاست معنا 
ت برداری کرده است. امام معلوم نیست حکومالگویی که با استقرار وهابیت نیز از دستگاه خالفت کپی یابد.می

 .(Vogel, 2000: 215)اساس این الگو عمل کند تواند در آینده برسعودی ب
 شکاف و تعارض های اجتماعی -2

 باره نظام آموزشی عربستان انجام داده است.های اخیر مطالعاتی را دریاسینی یکی از محققین عرب در سال

اجتماعی و مسائلی چون زندگی او به خوبی به این نکته اشاره داشته که سازمان روحانیت در مجموع زندگی 
های وهابی بر همه شئون زندگی مردم حفظ بانوان، امور مساجد، مسائل فرهنگی تسلط خود را مبتنی بر آموزه

دهد که چگونه وهابیون کنترل همه انستیتوهای مختلف سیاسی، فرهنگی کرده است. وی در این مطالعه نشان می
 (.commins, 2006: 107)اند ست گرفتهو مذهبی و ارکان مربوط به حکومت را د

یعنی  وی به این حقیقت اشاره دارد که همزمان رشد نهادهای بروکراتیک و تکنوکرات رو به افزایش است.
دهد که از دهه شصت مطالعات جدید نشان می به روشنی جامعه در معرض یک شکاف بزرگ قرار گرفته است.

ها های وابسته به آنکرده غرب، نهادهای سلطنتی و خانوادهتحصیلهای همزمان با افزایش تسلط تکنوکرات
نگرانی از بهم خوردن باالنس میان نازهای حکومت در حوزه  اند.رابطه وثیق خود را با مراکز وهابی حفظ کرده

 ترین راهبرد دولت سعودی بوده است.های مذهبی مهمتخصصی و نفوذ فرهنگ و دانش غربی و حفظ ارزش

 0905ای هلگرای عربستان ببندد. از اولین ساهای نخبههمه، حکومت نتوانسته همه منافذ را بر روی گروهبا این
ها ایم. در همان سالباره مور معیشتی بودههای تکنوکرات دربه بعد شاهد اعتراضاتی در میان کارگران و گروه

ده شان وجود داشت اعتراض نموعیضی که در حقوقای به ملک عبدالعزیز از تبتعدادی از کارگران نفتی در نامه
هزار نفر  08چند این کار منجر به اعتراض و واکنش شاه به این تعدی بازداشت رهبران معترض بوده است. هر
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حال، تمرکز اعتراضات بیشتر در مناطق شرقی بوده است. ( با اینIbid, 109از کارکنان آرامکو بوده است )
ان در شجا به دلیل مذهباند. اما مردم ساکن در آنعربستان در آن مناطق استقرار یافته های نفتیجایی که چاه

خالف تصور رایج از شکوفایی اقتصادی و درآمدهای باالی نفتی، اوضاع اقتصادی رنج و تبعیض قرار دارند. بر
کفایتی یردد و بخشی به بگها باز میباشد. بخشی به بافت اجتماعی و سبک زندگی در بادیهچندان مناسب نمی

دهد که دولت عربستان از بیکاری نشین. اطالعات دقیق نشان میو تبعیض سازماندهی شده در مناطق شیعه
شدید در رنج است. این تهدید زمانی بهتر قابل فهم است که دریابیم نیروی جوان عربستان در این حوزه قرار 

ر کنند و بخش دیگنیروی کار خود را از خارج از کشور وارد میهای فعال در عربستان دارد. بسیاری از شرکت
البته دولت عربستان تالش کرده تا از  .(Vogel, 2000: 212)هم فاقد تخصص الزم برای به کارگیری هستند 

ها ضمن ترغیب و تحبیب به شدت منتقدان خود را سرکوب سیاست چماق و بستنی در این رابطه بهره ببرد. آن
اند )احمدیان و زارع، اجتماعی را باال نگاه داشته -های سیاسیای هزینه کنشطرح اتهامات کلیشه کرده و با

0895 :33.) 
خالف تصور رایج از عدم وجود خشونت اقتصادی در عربستان، مطابق با این همه باید اذعان کرد بر

درصد مردم این کشور فاقد  55د و درصد مردم عربستان در زیر خط فقر قرار دارن 45م،  2500آمارهای فوریه 
ری ترین کشورهای جهان است. کشواند. از نظر خشونت سیاسی هم این کشور یکی از بستهمنزل مسکونی بوده

 (.House, 2011: 45کنند )شاهزاده آن با سوء مدیریت این کشور را اداره می 5555که 
های موجود هم برای خود، هم برای شکافتواند با توان فهمید چرا عربستان میبا این اطالعات می

زیرا وسعت سرزمینی در کنار درآمدهای سرشار  کشورهای منطقه و هم برای جامعه جهانی خطرناک باشد.
ادی و اجتماعی های اقتصنفتی و نحوخ و مکانیزم پرمناقشه نیل به قدرت سیاسی در این کشور در کنار نارضایتی

آفرینی را اضافه کرد که راه را توان ایدئولوژی نفرتها میباشد. به همه اینای تواند خود محرک هر فاجعهمی
کند. این اوخر عربستان با مشکل عمیق دیگری نیز دست به گریبان برای وصول به یک راه حا غرفی سخت می

عنوان  ت. بهیابی به ارکان قدرت و ثروتر خانواده برای انجام مانورهای سیاسی و دستاست. تمایل افراد جوان
ها در این خانواده نظری افکنیم. فرمانده گارد ملی و وارث مثال، کافی است به تاریخ نه چندان دور این رقابت

پادشاهی عبداهلل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمان و وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز عبدالرحمان. اگر خویشتنداری 
 (.Kechichian, 2001: 143توانست فاجعه بیآفریند )رقابت میها نبود، کیست که نداند که این و صبوری آن

ها وقتی ادبیات ضدیهودی را که در متون و البالی برنارد لوییس بر این اساس معتقد است که به همه این
 توانیم دریابیم چگونه این حجم از تکفیرگراییهای وهابی و در طول سالیان درازی تزریق شده بنگریم، میآموزه

توان دریافت که دیگر مورخین شاید چند میهر(. Hafez, 2010: 155تواند شکل گیرد )افراط مذهبی مییا 
وی تعصب  توان به مورخ آلمانی گرهارد هوپ اشاره داشت.تا این اندازه با او موافق نباشند. مخصوصاٌ می
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گری میسلمانان را نوعی از افراطیها با مهای نازیسازی آموزهتابد و یکسانلوییس به مسلمانان را بر نمی
 (Ibid.157داند.  )

جای تاسف دارد که بدانیم در نتیجه رفتار افراطی گروه البته برنارد لوییس در این فهم عمومی تنها نیست.
های اسالمی را آموزه 2556آمیزی به سال هایی چون وهابیون سلفی، پاپ بندیکت هم در سخنان مناقشه

ر و توان متفکرانی چون ساموئل هانتینگتون، بنجامین باربتوصیف کرده بود. به این فهرست میگرایانه خشونت
 (.Ibid, 137دانیل پایپس را اضافه کرد )

 تعارض در سیاست خارجی -2
در بررسی پویایی و دگرگونی سیاست خارجی کشورها سه نکته را باید مورد توجه قرار داد. نخست، در 

جی و داخلی کشورها؛ سیاست خارجی همواره بازتاب سیاست داخلی است. دوم، هم تنیدگی سیاست خار
دهد. سوم، روی کشورها قرار میهای داخلی و خارجی را پیشهایی است که دگرگونیها و فرصتچالش

باره سیاست ( با این مدل باید در59: 0895باشد )احمدیانان و زارع، اولویت سیاست خارجی کشورها می
رسد این سیاست خارجی در راستای مشکالتی که از درون جامعه ربستان اظهار نظر کرد. به نظر میخارجی ع

دهد، در بیرون نیز درگیر منازعات و تعارضات حل ناشده است. مناسبات بغرنجی که در عربستان را رنج می
معتقد است که  0دهد. گرد نانمنروی عربستان قرار تواند تهدیدهای فراوانی را پیشای نه چندان دور میآینده

البته  امنیت خارجی. -2امنیت داخلی  -0دو هدف اصلی حاکمان سعودی در سیاست خارجی عبارتند از: 
عربستان برای نیل به  شود.بدیهی است که راه تامین امنیت داخلی از طریق اولیت دوم پیگیری و نهادینه می

 کند.:این اهداف به چهار طریق عمل می
  ؛و توسعه اقتصادیرشد 

 غحفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 

 ؛اسالمی با محوریت عربستان سعودی و حمایت از ایدئولوژی وهابی -تقویت و تحکیم همبستگی عربی 

  :(.35حفظ جایگاه برتر عربستان در بازار نفت )همان 

المللی را صورت دهد. از های بینها و کنشعربستان برای نیل به این مهم باید دو سطح از استراتژی
بع چنان مندیگر، همآلی حفظ نماید، و از سویسو، باید مناسبات خود با آمریکا و غرب را در شرایط ایدهیک

های افراطی باشد. جمع این دو به نظر جمع نقیضین است. چون منافع عربستان در منطقه بخش گروهو الهام
که دولت عربستان در صدد حمایت و دفاع گیرد. مثالٌ در حالیقرار میهایی در تعارض با منابع غرب در حوزه

از دولت حسنی مبارک در مصر بود، دولت آمریکا به روشنی از مطالبات مردم مصر پشتیبانی و از حکومت 
 هک( در ارتباط با بهار عربی هم شاهد این تفاوت نگرش بودیم. در حالی34جدید در قاهره استقبال کرد )همان: 

کردند، عربستان به عنوان رژیمی که حافظ ارتجاع و سنت دول غربی از تحوالت در مناطق عربی حمایت می

                                                           
1. Noneman. 
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های خود بود. عربستان روز خشم در ها به داخل سرزمینکاری بود به شدت نگران ورود این جنبشمحافظه
 کرد. در داستان تحوالت های اعتراضی به ایران سرکوبمشرق کشور خود را با اتهام وابستگی این جنبش

وافق ترین نقطه افتراق به ماجرای تسوریه هم نقش عربستان با رویکرد آمریکا در تعارض قرار گرفته است. مهم
ها گویای این امر هستند که عربستان گردد. همه نشانهای میان ایران و غرب و البته ایران و آمریکا باز میهسته

استفاده کرده است. نتایجی که باب میل اعراب نبوده  0+0اکرات ایران و از همه توان خود برای شکست مذ
که علناٌ منافع مشترک سه کشور شود. جاییهای عربستان در عراق مربوط میاست. نمونه دیگر، به مزاحمت

عراق، ایران و آمریکا را نشانه رفته، از طرفی عربستان دیگر آن شریک مورد اعتماد غرب نیست. وقتی به 
توانیم درک نماییم که چرا روابط آمریکا و عربستان روز به نگریم میشناسنامه مهاجمان یازدهم سپتامبر می

گذارد. از نطر برخی از محققان آمریکایی از جمله رابرت بائر این فهم شدنی نیست که چرا روز رو به افول می
تردید مقامات عربستان در آن ماجرا که بیکند ظاهر ماجرا را حفظ کند، در حالیچنان آمریکا تالش میهم

 :Baer, 2006داند )های آلوده در کاخ سفید را عامل این وضعیت میها و پولمسئول هستند. وی نقش البی

96.) 
حقیقت  طلبد. اینها فرصت مستوفایی میاما عربستان با تهدیدهایی از درون نیز روبروست که تحلیل آن

. گری در داخل استالمللی عقب نماندن از قافله افراطیعربستان در صحنه بینگرایی که بخشی از افراط
عربستان با دو مشکل بنیادین روبرو است. بخش اول به رابطه جامعه جهانی با عربستان مربوط است و بخش 

ین ا دیگر به رابطه عربستان با جامعه داخلی خود. آن بخشی که به رابطه جامعه با عربستان مربوط است به
گردد که در حال حاضر علیرغم وجود نیروهای تکنوکرات و سکوالر در ارکان مختلف جامعه حقیقت باز می

یگر آلی به عربستان ندارد. اما از سوی دفوق، فاقد آلترناتیو موثری در این کشور هستیم. جامعه جهانی نگاه ایده
تا حدی معنای سخن اوباما در قاهره به سال توان جاست که میکند. اینتری را هم رصد نمیبدیل مناسب

ترین بخش اعتراضی این جامعه به شرق مربوط است؛ (. مهم98: 0895م را دریافت ) احمدیان و زارع،  2559
های غربی به دهد و نه قدرتها میکه ناراضیان شیعی قرار دارند. نه دولت عربستان اجازه کنش به آنجایی

مند به چنین ریسکی هستند. مشکل دیگری که های چندملیتی عالقهو منافع شرکتهای بزرگ نفتی دلیل چاه
در درون جامعه عربستان وجود دارد  این حقیقت است که عربستان در دل خود بذر فرقه و گرایشی را کاشته 

 لگرایی مذهبی بدل شده و حتی دولت سعودی را نیز قبول ندارد. در حاکه اینک به درخت تنومند افراط
(. از سویی Alshmsi, 2011: 178حاضر رشد القاعده در عربستان تهدیدی دوگانه را رقم زده است )

داند نشانده دول غربی میداند و از سوی دیگر حکام عربستان را دستوهابیت را با اسالم ناسازگار می
(Commins, 2006: 185به همه این .)ا اضافه نماییم های نسلی رها اگر منازعات اقتصادی و شکاف

توانیم درک کنیم که عربستان با چه مشکل ساختاری و خطرناکی مواجه شده است. وضعیتی که آدمی را به می
 کس که باد کشت، طوفان درو خواهد کرد.اندازد. آنیاد این ضرب المثل فارسی می
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 نتیجه گیری -6
شده علیه منافع غرب شناخته شده است. کاری اجتماعی وهابی، اغلب مسئول تروریسم سازماندهی محافظه

تواند موید سان میتوان وهایت را نوعی مقاومت در برابر سلطه خارجی دانست. اما به همیناز سویی می
کند. وهابیت رسمی با این واقعیت سیاسی که گفتمانی باشد که اطاعت از اقتدار سیاسی را تقویت می

ها حتی مدل رفتار پیامبر با اهل حد شوند هیچ مشکلی ندارد. آنشاهزادگانش با رهبران یهودی و مسیحی مت
 داند چه چیزی بهها این امام عصر است که بهتر میآورند. زیرا از نطر آنکتاب را شاهد این تعامل سیاسی می

های زندگی اجتماعی و مدیریتی را در ها تا زمانی که کنترل و نظارت بر همه عرصهمصلحت آنان است. آن
ترین دغدغه آنان زدودن جامعه اسالمی از زنگار کفر، الحاد کنند. مهمت دارند چندان خطری احساس نمیدس

امعه هایی که اگر جهای اهل سنت، شیعیان و متصوفه از این دسته اخیرند. گروهو شرک است. بسیاری از فرقه
آهنگ فقهی و کالمی وهابیون است. تر خواهد بود. این ضرب ها پاک شود، جامعه مسلمانان منزهاز لوث آن

نهنند. به این معنا که این شاهزادگان و ها را نیز با این معیار به کناری میهای جهادی آنچند امروزه گروههر
ه های جهادیه و البتمتولیان مذهب وهابی از خلوص و اراده الزم برای پاکدینی برخوردار نیستند. وجود فرقه

تان را توان به روشنی سنتز حکومت عربسای که میاند. بگونهکیان عربستان نیز کرده تکفیری تهدید را متوجه
حرین، گرایانه عربستان در بهای افراطهای افراطی و شبیه و متحد با داعش دانست. برخی از کنشدولتی با نگره

د رسست. به نظر میبازگشت نهاده ایمن و سوریه از همین منظر قابل درک است. عربستان قدم در راه بی
ی گرای افراطحکام سعودی با افراط در سیاست خارجی برای خود وجاهت بیشتری در میان طرفدران سلفی

ر، درخت تکنند. اما به تعبیر مارکس، رشد این یکی منوط به رشد آن مولفه دیگر است. به زبان سادهطلب می
اساس  افتادن در سراشیب تکفیرگراییبسا فروکرد. چه تلخ افراط را لهیب زدن عربستان به آتشش مهار نخواهد

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

المللی و عمل در چارچوب قواعد شناخته شده دول غربی مخصوصاٌ آمریکا است. این نقش شتر، گاو های بین
ه صورت تواند بهم برای منطقه و هم عربستان افزایش خواهد داد. از سویی عربستان نمیثباتی را و پلنگ بی

های سلفی مبارزه نماید. بنیان حکومت سعودی بر اندیشه وهابی است. هرگونه بنیادین با مدارس و آموزه
اند به شدههای نفتی فرها را نزد مفتیانی که با پولها صالحیت سیاسی و دینی آنبازنگری و تردید در این آموزه

های گزاریگزاری بر روی مدارس مذهبی و مراکز آموزشی، افراط در سرمایهبه زیر سوال خواهد برد. سرمایه
گسترده در تبلیغ مساجد وهابی، لشگری عقیدتی در جامعه عربستان ایجاد کرده که حکومت فاقد آن پشتیبانی 

روها انهها و میچنان از پایگاه قدرتمندی در میان تکنوکراتآن کشاند. از سویی دولتبست میمذهبی را به بن
باشد که بتواند تغییر فاز دهد. وجود دشمنی فرضی به نام ایران و تهدید امنیتی در شرق این برخوردار نمی

ط ها در شرایدانند که بدیل آنمردان عربستان میگیرد. دولتکشور، قدرت هرگونه مانوری را از عربستان می
حاضر داعش و القاعده در این کشور است. این حقیقت تلخی است که همه بازیگران بزرگ منطقه از آن 
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ود. رسد باید منتطر فرجام این تغییر کیفی به تغییر کمی بهمه، به نظر میباخبرند؛ ایران، آمریکا و روسیه. با این
ه که دریابیم چه سنتزی از این میانشد، اینگونه در فرجام حکومت عربستان سازگار باتا شاید سخن هگل این

 برخواهد خاست.
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 انداز آتیبررسی و تحلیل بحران های جهان اسالم و چشم 
 

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار جغرافیای سیاسی، 0سید هادی زرقانی
 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران ،اسماعیل علمدار

 
 چکیده

جهان اسالم در شرائط کنونی از بحران ها و تنش های مختلفی رنج می برد و اگر فضای غالب استراتژیک 
اسالم را فضایی بی ثبات، ناامن و نامناسب از نظر شاخص های توسعه پایدار بدانیم سخنی به  جهانمسلط بر 

گراف نگفته ایم. بی ثباتی، جنگ و بحران های مختلف در داخل کشورهای اسالمی نظیر سوریه، یمن، عراق، 
ای جهان ه بین کشورهلیبی، افغانستان، پاکستان، فلسطین، مصر و... از یکسو، تنش ها و بحران های فزایند

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 

منستان، ترکیه و یونان و ...گواهی بر این مدعاست.  مسئله ای که پاکستان،نزاع اسرائیل و لبنان، آذربایجان و ار
که در  تحلیلی به آن بپردازد این است-این پژوهش در صدد است با تکیه بر منابع معتبر و با روش توصیفی

حال حاضر چه بحران هایی در جهان اسالم در قالب بحران های درون کشوری، بین کشوری در دو سطح بین 
هان اسالم و همچنین بین جهان اسالم و سایر کشورها وجود دارد . بر این اساس، تالش می شود کشورهای ج

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

 بحران،جهان اسالم، کشور، ملتمنازعه،  واژگان کلیدی:
 

 مقدمه-5
به دنیا عرضه گشت. اصول و  از شبه جزیره عربستان دین اسالم بعنوان آخرین و کامل ترین دین الهی 

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 

 22درصد جمعیت و مساحتی بالغ بر  20ا دیده می شود. مسلمانان حدود شرقی  تا قلب اروپا و حتی آمریک
(. موقعیت ژئوپلیتیکی، 06: 0835درصد از مجموعه خشکی های جهان را در برگرفته اند)صفوی،

                                                           
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 
(. مسلمانان 060: 0830جهانی نقش عمده و پایگاه مستحکمی را دارا باشد)مستوفی الممالکی، منطقه  در صحنه

قرن آغازین ظهور اسالم، تمدن درخشانی ایجاد کردند و به گفته ی ویل دورانت، از لحاظ قدرت،  پنجدر  در 
اخالق نیک، تحقیقات علمی در طب و فلسفه و غیره، پیشاهنگ جهان بوده اند؛ لیکن در دوره های بعدی، 

 (. 02: 0833سیر نزولی طی کرده و سیادت و برتری خود را از دست داده اند) احمدیان،
جهان اسالم شامل یک بدنه اصلی است که از کرانه های اقیانوس اطلس شروع شده است و با جهاتی 

 شمال شرقی تا غرب چین امتداد می یابد.  -تقریبا از جنوب غربی

جهان اسالم دارای مناطق و مکان های بحرانی زیادی است که می توان آنها را به دو گروه حاشیه ای و  
 (.202: 0859نیا،حافظداخلی تقسیم کرد:)

 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 
 ست. عمده ترین این بحران ها عبارت اند از:شده ا
 قفقاز)آذربایجان و ارمنستان(. -8کشمیر      -2جنوب شرق اروپا)بوسنی و هرزه گوین(     -0
 فلیپین -0فلسطین        -4

 ب( بحران های داخلی و درون منطقه ای
مختلف اقتصادی، اجتماعی، این بحران ها در داخل منطقه جهان اسالم مشاهده می شود که البته علت های 

 سیاسی  مذهبی و ... دارد. این بحران ها به دو گروه درون کشوری و میان کشوری تقسیم می شود.
در دو شکل ملت با ملت و دولت با ملت شکل می گیرد و موضوع  ،( بحران درون کشوری: این بحران ها0

بحران و کشمکش بر سر کسب قدرت، تغییر نظام سیاسی و استقرار حکومت جدید، اصالح حکومت، مناطعه 
 افغانستان، سومالی، لبنان و.... -مذهبی، قومی، اجتماعی، مکانی و ... است. مانند پاکستان

بحران ها در صورت خفیف یا قوی، کوتاه مدت یا بلند مدت بین دو یا چند (  بحران میان کشوری: این 2
کشور مسلمان وجود دارد و منشا آن، اختالفات مرزی و منابع زیرزمینی، مسائل قومی، تعارض منافع، رقابت 

یه، رو اساسا فرایندهای ژئوپلیتیکی است.نمونه چنین بحران هایی عبارت اند از : یمن و عربستان، عراق و سو
 (.202: 0859ایران و عراق، عربستان و عراق و...)همان،

 یافته های تحقیق-2

کشورهای اسالمی همواره با چالش های گوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده اند)والیتی و 
ژئوپلیتیکی متعددی دست و سیاسی و (. امروزه غالب این کشورها با بحران های 060: 0839سعید محمدی، 

یم مستقیم یا غیر مستقو همچنین مداخله آنها داخلی از مشکالت آنها ناشی  بخش اعظمکه ، پنجه نرم می کنند
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برای تبیین بهتر موضوع در این پژوهش مجموعه بحران های جهان اسالم در  قدرت های سلطه گر می باشد.
زیر مشهود است، بحران های  قالب چهار نوع طبقه بندی شده است. بر این اساس و همچنان که در نمودار

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 

 کشورها طبقه بندی کرد. نهایت بحران بین کشورهای جهان اسالم و سایر
 سطوح بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم :  مدل مفهومی تحقیق 4شکل 

 
 بحران های ژئوپلیتیکی  بین کشورهای اسالمی (5-2

دین اسالم تا قبل از قرن یازدهم هر چند توانسته است؛ جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، تاریخ و 
(. 45: 0895اهمیت سرزمینی در اقصی نقاط جهان باالخص در جنوب غرب آسیا رقم بزند)رهبر و همکاران،

روز بین مسلمانان موجب ب ولی از این قرن به بعد ابتدای تراژدی ژئوپلیتیک جهان اسالم بود؛ زیرا عدم وحدت
شکاف هایی شد و این شکاف ها به تدریج با عوامل جغرافیایی پیوند خورد و موجب تعمیق اختالفات 

مهمترین بحران های ژئوپلیتیکی بین کشورهای اسالمی نشان داده شده   نمودار زیر(. در 68: 0835شد)عزتی، 
سته ترین این نوع بحران ها که بین ترکیه و سوریه بوجود است. که در ادامه آن به بررسی و تحلیل یکی از برج

 آمده است می پردازیم.
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 بحران های بین کشورهای اسالمی : 0شکل 

 
 مدل از نگارندگان
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 بحران بین ترکیه و سوریه(5-5-2

ی در طی نیم قرن اخیر که منجر به بروز یکاختالفات سوریه و ترکیه مهمترین بستر ها و علل شکل گیری 
 می توان بدین شکل برشمرد:از شدیدترین بحران ها در جهان اسالم شده است را 

دولت ترکیه از زمان برقراری حکومت جمهوری مصطفی کمال  حزب کارگران کردستان ترکیه:-5
وب ه و تالش نمود از طریق سرکپاشا)آتاتورک(، برخورد سلبی با کردها و جنبش های کردی را در پیش گرفت

درصد بودجه نظامی 85سالیانه حدود  (.49: 0835و ادغام کردها در جامعه ترک، این مسئله را حل کند)احدی،
(. این امر باعث شده تا دولت ترکیه  056: 0895کالن ترکیه صرف مهار کردها می شود)فاطمی نسب و چگینی،

و مدعی است که مرکز  یان شورشی کرد موسوم به )پ.ک.ک( کندسال ها سوریه را متهم به حمایت از نارض
 تجمع آنها در استان حلب شهر مرزی کوبانی می باشد. 

حل و فصل اختالفات و بحران هایی که بر سر آب بین کشورها بوجود می آید : هیدروپلیتیک فرات-4
بین المللی برای حمایت و  حداقل از دو جهت دشوار است: اول اینکه در حال حاضر قانون صریح و قاطع

نیز که در  0966تقسیم آب بین کشورها و جوامع ذینفع وجود ندارد. دوم اینکه توافقنامه هلسینکی  در سال 
مورد استفاده های از رودخانه های بین المللی است، بر این نکته تاکید دارد که هرکشوری در داخل مرزهای 

(. 40: 0833دارد)مختاری و قادری حاجت، ی حوضه بین المللی راطور منصفانه حق استفاده از آبهاه خود ب
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. 

ن رودخانه در جنوب غرب آسیاست که از ترکیه سرچشمه می گیرد، طول این رودخانه فرات طوالنی تری
کیلومتر بوده که پس از عبور از سوریه وارد عراق شده و به خلیج فارس می ریزد. اگر چه کمتر 2555رودخانه 

درصد از سرچشمه آن در ترکیه قرار  94درصد مساحت حوضه این رودخانه در ترکیه قرار دارد ولی 85از 
 -سد و نیروگاه برقاحداث مجموعه سد ها و سازه های آبی همانند  .(Encarte Reference Library, 2007)رددا

جنوب شرقی ترکیه بر روی سرچشمه های فرات موجب ایجاد چالش هیدروپلیتیکی بین دو ابی آتاتورک، در 
 .نیز شود بینی می شود شدید ترکشور شده است و با توجه به تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در آینده پیش 

کناره ی دریای مدیترانه قرار دارد، که از غرب به  راین استان در جنوب ترکیه و د استان اسکندرون: -9
بخشی  0989دریای مدیترانه و از شرق و جنوب شرقی با سوریه همجوار است. هاتای یا اسکندرون تا سال 

که قیمومیت سوریه را برعهده داشت به ترکیه واگذار  از سوریه بود. اما در این سال توسط فرانسه
(. جدایی اسکندرون از سوریه برای این کشور تاثیر عمیق ژئوپلیتیکی را به دنبال 058: 0833گردید)احمدیان،

داشت زیرا با جدایی اسکندرون،تقریبا نیمی از سواحل خود را در دریای مدیترانه از دست داد)جعفری 
والدت حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه در این استان واقع شده و هم اکنون نیز   (.560: 0853ولدانی،



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

830 

 

اکثر بستگان وی که علوی تبار نیز هستند در این استان به سر می برند و همین امر حساسیت دولت ترکیه را 
 برانگیخته است.

افیای یک فضای جغر رترکیه دیکی از دالیل تحرک مداخله جویانه ترکیه در تحوالت سوریه این است که 
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. 

ائل مرزی و حوادث تاریخی دارای اختالف جدی هستند. از سر ماز طرف غرب نیز با قبرس و یونان بر س
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، 

: 0890باشد)عبدالباری عطوان،وذ و پیاده سازی اهداف، سوریه میاز گزینه های مطرح شده برای ایجاد نفلذا یکی 
(. ترکیه به دنبال تغییر حکومت در سوریه است تا بتواند با هم گرایی با سیاست خارجه آمریکا بعنوان یک 4

 در منطقه بیشتر کند. عربی(ضد سوری حوزه نفوذ خود را -ترکی -فعال سیاسی از جانب جبهه)غربی
 بحران های ژئوپلیتیکی  بین دولت و ملت های جهان اسالم (4-2

ولوژی اسالم با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی بالقوه خود باعث شده در تمام دنیا رواج پیدا کند و ئاید
یاسی و بین پیروانی را از شرق تا غرب جهان را در خود جای دهد. کشورهایی که از ابتدای موجودیت س

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 

(. دولت های 3: 0895سم را گرفته است)واعظی،سیاسی به عنوان رقیب و دشمن غرب و آمریکا جای کمونی
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 

به برجسته ترین این نوع بحران های ژئوپلیتیکی  6 م شده است؛ که در شکلبین دولت و ملت های جهان اسال
 اشاره شده است. 

 بحران های بین دولت و ملت در جهان اسالم : 6 شکل
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 بحران جامو و کشمیر(5-4-2
سرزمین کشمیر، بهشت روی زمین نامیده شده است. ارتفاعات سر به فلک کشیده ی آن همچون دژی 

مرزهای شمالی هند دفاع می کند و رودخانه های سرشارش، اقتصاد کشاورزی پاکستان را رونق نفوذناپذیر از 
درصد در  50کیلومتر مربع وسعت آن حدودا  222555(. در حال حاضر از 095: 0833می بخشد)احمدیان،

ت. از اکستان اسدر اختیار پ اختیار هند است که جامو و کشمیر نام دارد و بقیه که کشمیر آزاد نامیده می شود
درصد در کشمیر آزاد و  20درصد درجامو و کشمیر و  65میلیون نفر جمعیت کل این ناحیه حدودا 05حدود 

(. اکثر مسلمانان در جامو و کشمیر به سر می برند 250: 0852می برند)گلی زواره،ربقیه در کشمیر چین به س
کستان دارند و این مساله اختالفات زیادی را بوجود که در اختیار هند است در حالی که مسلمانان تمایل به پا

این سرزمین به توسط استعمار انگلیس به یک مهاراجه هندی  0943« امریتسر»آورده است. طبق موافقت نامه 
(. این تفاهم نامه مورد اعتراض مردم کشمیر  539: 0853فروخته شد)کوثری، « راجاگالب سینگ»به نام 

، 0950و  0960و  0943پس از برخوردهای سیاسی و نظامی در سال های  رفت.باالخص مسلمانان قرار گ
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 

 (.230: 0853نیا،عبارتنداز: )حافظ
درمجاورت کشورهای  کشمیر ضمن برخورداری از وضعیت مساعد طبیعیموقعیت جغرافیایی: -0

 قدرتمندی مثل چین در شرق و شمال، هندوستان در جنوب، پاکستان در غرب می باشد.

منطقه کشمیر بخشی از گرهگاه پامیر،بام جهان را تشکیل می دهد.از اینرو بر مناطق پست اطراف ارتفاع: -2
مسلط است. بنابراین کشورهای همجوار، حضور هر یک از همسایگان در این منطقه را از نظر نظامی منبع خود 

 تهدید کوتاه مدت یا بلند مدت نسبت به خود تلقی می کنند.

منطقه کشمیر، بویژه بخش شمالی آن نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین آسیای جنوبی  موقع ارتباطی:-8
 ین غربی و سین کیانگ و شرق آسیا دارد.چو مرکزی و منطقه تبت و 

منطقه ی عمومی کشمیر و حاشیه ی شمالی کشور هندوستان  قرار گرفتن در حوضه آبریز سند و پنجاب:-4
ی سند، جهلم، چناب، روای، ستلج تطبیق می شمه رودخانه های پنجگانهو غرب تبت بر حوضه آبریز سرچ

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. 

 :کشورهای اسالمی و سایر کشورها باالخص غرب بحران های ژئوپلیتیکی  بین (9-2
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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 

سد که اسالم بیش از سایر ادیان به طور بنیادین با جامعه و (. به نظر می ر84: 0863می کنند)ایوالکست،
این درهم تنیدگی دین و حکومت، توان مقابله مضاعفی را برای  (.5: 0892حکومت در آمیخته است)لشکری،

این دو تمدن را به عنوان رقیب  جهان اسالم بعنوان یک نیروی فرهنگی متفاوت از غرب فراهم می کند و
گسل وحدت سیاسی جهان اسالم، هم در  (.0: 0834مطرح می سازد)فولر. لسر،  سرد یکدیگر پس از جنگ

است که خود حاصل جدایی میان فرهنگ عرب و فرهنگ ایرانی  یعین حال نتیجه شکاف میان شیعه و سن
است و هم پیامد مداخله اقوام ترک آسیای مرکزی که به عبارتی، رهبری سیاسی و نظامی را از دست اعراب 

 آن بعد از قرون زیادبیرون آوردند. گسل وحدت سیاسی جهان اسالم هم چنین نتیجه توسعه ی جغرافیایی 
ه اسالم به جنوب صحرا و به هندوستان و به اندونزی و فلیپین و بر فرهنگ های بسیار وسطی است، زمانی ک

اساسی ترین بحران های بین کشورهای جهان نمودار زیر از فرهنگ های خاورمیانه گسترش یافت.در  متفاوت
از مهم  یکی اسالم و سایر کشورها  نشان داده شده است. در ادامه به بررسی و تحلیل بحران فلسطین بعنوان

 می پردازیم.اسالم با غرب ترین بحران های ژئوپلیتیکی حال حاضر جهان 
 بحران های بین کشورهای جهان اسالم و غرب:   5شکل 
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 : بحران فلسطین و کرانه باختری رود اردن(5-9-2
ین فلسطمساله اعراب و اسرائیل نیز از موضوعات مورد تعارض دو تمدن جهان اسالم و غرب است.  کشور 

در مجاورت کانال سوئز به عنوان یکی از آب راه های استراتژیک جهان واقع شده است و اقیانوس هند را به 
، اعالمیه 0905اقیانوس اطلس، از طریق دریاهای سرخ و مدیترانه به هم متصل می نماید. انگلستان در سال

سطین صادر کرد. جنگ جهانی اول پایان را مبنی بر تاسیس وطن قومی برای ملت یهود در فل مشهور بالفور
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 

یک روز پس از خروج نیروهای انگلیسی، دولت اسرائیل اعالم  0943(. در سال 85: 0855شد)الغنوشی،
دصد از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورد. به دنبال آن میان 53موجودیت نمود و در طی مدت کوتاهی 

 (.50: 0858اعراب و یهودیان بر سر خاک آن کشور جنگ مسلحانه درگرفت)گیتاشناسی،
ده آمریکایی وفقه کشورهای جهان اسالم را در تنگنا قرار داده اند تا کشورهای غربی و بویژه ایاالت متح

اسرائیل را به رسمیت بشناسند. این فشارها به خصوص بعد از فروپاشی شوروی با برگزاری کنفرانس های 
بحران فلسطین از دید دولت های آمریکا، اسرائیل و سازمان آزادی  (.053: 0832صلح فزونی گرفت)جرجیس،

سطین در شکل تاسیس دولت خودمختار فلسطین و در چارچوب دولت اسرائیل قابل حل است که بخش فل
برخی از دولت های عرب و غیر عرب به آن امیدوارند و یا حساسیتی نسبت به آن از خود نشان نمی دهند. 

می اسال از سوی دیگر، بحران مزبور از دید برخی دولت های عربی نظیر سوریه و غیر عربی نظیر جمهوری
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 

 ردازیم.اختالفات بین اسرائیل و فلسطینی ها در حوضه هیدروپلیتیک می پ
 :اردن رود حوضه هیدروپلیتیک -4-9-2

موقعیت جغرافیایی حوضه رود اردن بین کشورهای اردن،اسرائیل، کرانه باختری، سوریه، لبنان و مصر 
لیارد متر مکعب از کوههای جبل شرقی واقع یم 038کیلومتر و دبی ساالنه  865مشترک است. رود اردن به طول 
لبنان  سرچشمه گرفته و به سمت جنوب جریان پیدا کرده و به دریاچه جلیله در جنوب غربی سوریه و شرق 

در شمال شرقی اسرائیل می ریزد. رود اردن تنها منبع تغذیه دریاچه جلیله که به عنوان تنها منبع آب سطحی، 
متر  میلیون555درصد نیازهای آب شیرین اسرائیل است، می باشد و اسرائیل ساالنه حدود  05تامین کننده 

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 

 050میلیون و فسطینی ها  055ه حدود اسرائیل ساالن (.Seligman,2008:30)به صحرای نقب منتقل می شود
میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی که عمدتا در کرانه باختری می باشند، برداشت می کنند. چاه 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

830 

 

برابر عمیق تر از چاه های فلسطینی ها می باشد و چاه های فلسطینی ها در  6های حفر شده توسط اسرائیل 
میلیارد متر مکعب است که یک سوم  2مصرف آب اسرائیل ساالنه حدود ماه از سال خشک می شوند. میزان  0

آن از خاک اسرائیل و یک سوم از آب دریاچه جلیله و یک سوم دیگر از کرانه باختری تامین می شود. طبق 
برابر بیشتر از یک فلسطینی ساکن کرانه باختری و  0آماری که یک اسرائیلی منتشر کرده است یک اسرائیلی 

 (.52: 0836ابر بیشتر از فلسطینی ساکن غزه از آب های این مناطق استفاده می کند)شوتار،بر 25
 درصد و میزان مساحت حوضه رود اردن در هر یک از کشورها : 0جدول  

 
 (00: 0833،مختاری و قادری حاجت)منبع: 

 بحرانهای ژئوپلیتیکی  بین ملت های کشورهای اسالمی (2-2
جغرافیایی، گستره جهان اسالم را می توان از اندونزی در آسیای جنوب شرقی تا مراکش از نظر موقعیت 

کشور مسلمان است که از لحاظ راهبردی، از 05در آفریقای شمال شرقی امتداد داد. جهان اسالم امروزه شامل 
م وئیسمواجه است واز سوی شرق با با بودائیسم و هند سوی غرب با جهان مسیحیت)الئیک و سکوالر(

میلیارد نفر 0305(. به طور تقریبی یک چهارم جمعیت جهان که معادل 00: 0898روبروست)آقایی و حسینی،
است را مسلمانان تشکیل می دهند که یکی از قطب های جمعیتی دنیا محسوب می شود و در صورت استفاده 

روند هم گرایی در آن بهره مناسب از این نیروی انسانی، می توان در جهت تقویت جهان اسالم و تسریع 
 24درصد کل مسلمانان در آسیا، 08(. از این جمعیت در حدود 263: 0839برد)سیمبر و قربانی شیخ نشین،

(. استفاده 20: 0832درصدباقی مانده در سایر قاره ها پراکنده شده اند)اشرف نظری، 28درصد در آفریقا و 
وجب شده  بین ملت های جهان اسالم بر سر اختالفات مذهبی نکردن از این پتانسیل های باالی جهان اسالم م

سیاسی و...  با فتنه انگیزی کشورهای استکباری تفرقه و درگیری بوجود بیاید. این  ،و مسائل طبیعی، اقتصادی
دار زیر نموامر سبب گردیده تا امرزوه با یک بحران ژئوپلیتیکی بین ملت های جهان اسالم مواجه باشیم. در

در ادامه به تجزیه و تحلیل بحران  بحران ها بین ملتهای جهان اسالم نمایش داده شده است. تریناساسی 
 سودان بعنوان یکی از مهمترین بحران های ژئوپلیتیکی جهان پرداخته شده است.
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 . بحران های بین ملت های جهان اسالم: 3شکل 

 
 

 بحران سودان (5-2-2
جمهوری سودان که بین منطقه شلخ آفریقا و شرق صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد استقالل خود را از  زیر 

کیلومتر مربع بزرگترین کشور قاره  2050308بدست آورد. این کشور با مساحت  0906استعمار انگلیس به در 
 تا قبل از استقالل بخش جنوبیآفریقا و دهمین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت به شمار می رود. این کشور 

(. این کشور به دالیلی همانند وجود 000: 0890میلیون نفر جمعیت داشت)حاتمی و زرگری،  48بیش از 
مساحت زیاد، منابع غنی و فراوانی معدنی، ترکیب متنوع قومی و مذهبی و وجود اندیشه ها و جنیش های 

ی همسایه بود است. در سودان تفاوت های قومی و اسالمی همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و کشورها
درصد از جمعیت این کشور  45فرهنگی و شرایط خاص جغرافیایی، زمینه اختالفات را بوجود آورده است. 

 (. 055: 0833درصد بقیه را آفریقایی تباران تشکیل می دهد) احمدیان، 65را اعراب و 
قومی منحصر نمی شود بلکه به لحاظ فرهنگی نیز  اختالفات شمال و جنوب سودان صرفا به اختالفات

تفاوت های زیادی بین آن ها وجود دارد به طوری که در شمال دین اسالم حاکمیت دارد ولی سیاهان جنوب 
ی ریشه های عمیقی برای اختالفات درون روح پرست، بت پرست و مسیحی هستند. بنابراین مالحظه می شود،

بر این زمینه ها، دخالت های مصر و انگلیس که بخشی از سیاست های استعماری در سودان وجود دارد. عالوه 
اسرائیل از شورشیان جنوب سودان، سهم موثری در تشدید  انگلیس به شمار می رود، و حمایت های آمریکا و

  دارد.اختالفات 

بحران 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

هزاره-درگیری بین  اقوام پشتون  -بحران افغانستان 

بحران در عراق با اخالفات شیعه و سنی در به قدرت رسیدن در امور سیاسی

درگیری شیعه و سنی-بحران پاکستان 

درگیری بین کردها و ترک ها-بحران ترکیه

کردها و شیعیان -بحران سوریه 

بحران تاجیکستان با اختالف اسالم گرایان و مردم طرفدار دولت

یهودیان  بر سر تقسیم قدرت -(شیعه و سنی) مسلمانان-بحران لبنان با درگیری بین مسیحیان 
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درصد( در کشور سودان قرار دارد ولی این کشور دومین مصرف کننده  6830بیشترین مساحت حوضه نیل )
عریستان سعودی و مهم آب در حوضه رود نیل می باشد. پرورش دام در سودان به علت تقاضای فزاینده 

آب نیل درصد از  05نزدیک به  (.Omer,2008: 2070کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش یافته است)
یعنی باتالق های جنوب این کشور فرو می رود و ناآرامی  های جنوب این کشور مانع از « سواد»سفید در 

« کانال جونگی »که  0938اقدامات دولت مرکزی جهت تسریع جریان آب به شمال می شود و حتی در سال 
تخریب گردید)کمب و  برای تسریع جریان آب و خشکاندن باتالق ها ایجاد شده بود، توسط شورشیان

(. اهمیت استراتژیک سودان باالخص منطقه جنوبی به لحاظ اقلیمی و منابع نفت و گاز 052: 0838هارکاوی،
باعث افزایش انگیزه قدرت های بزرگ  به خصوص آمریکا برای مداخله در مسایل داخلی آن شد به نحوی 

نند کسب حوزه نفوذی برای خود در این منطقه که در نهایت با کمک و حمایت از شورشیان جنوبی اهدافی ما
 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 
(. نتایج تاسف بار این جنگ های داخلی منجر به فقر و فالکت  85: 0859میلیون نفر کشته شدن)ذوقی، 030از 

مردم سودان و به خصوص ساکنان جنوب این کشور گردیده است به طوری که نزدیک به یک میلیون برای 
وپلیتیکی ژئنفر از  سکنه جنوب این کشور با خطر مرگ ناشی از گرسنگی روبرو هستند.با تحلیل وضعیت 

تا شاید  با یک همه پرسی سودان به دو قسمت تقسیم شد 2500کشور سودان می توان گفت اگر چه در سال 
جنگ و درگیری نوینی بر سر قدرت سیاسی در شروع گوشه ای از مشکالت آن مرتفع گردد؛ اما این جدایی 

سودان جنوبی بود و امروزه شاهد اختالفات در سودان جنوبی در دو بخش شرقی و غربی آن بر سر منابع نفتی 
 می باشیم.

 نتیجه گیریبحث و -2
و مجموعه خدمات  بودو انسجام ی وحدت ادارزیادی  تا حد ،جهان اسالم تا قرن پنجم هجری

علمی،آموزشی، هنری و فناورانه جهان اسالم به ویژه در سه قرن اول کم نظیر بود و منشاء و بستر پیشرفت 
و انسجام عقیدتی و از این زمان به تدریج وحدت های بعدی تمدن های در سراسر جهان محسوب می شود. 

که تا زمان کنونی نیز امتداد دارد  و در  تراژدی جهان اسالم بودشروع تضعیف و این م در جهان اسالسیاسی 
 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  
به مبانی و معارف اسالمی از یکسو و تحریف دین و  عدم بینش و آگاهی کامل نسبت ،اسالم و بین مسلمانان

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 

ی به حالت بحرانی رسید که جزم اندیشی، خود محوری بین پیروان هر فرقه ایجاد شد تقشدند. این وضعیت و
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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 
تیک اسالم رقابت ژئوپلی»تنها رفع نشد بلکه به دلیل مداخله سایر بازیگران به ویژه آنچه تحت عنوان اصطالح 

 یمطرح است تشدید شد. به نحوی که امروز وحشیانه ترین، غیر انسانی ترین رفتارها را گروههای« و غرب
 همچون داعش و القاعده به نام دین نسبت به پیروان سایر ادیان و حتی مسلمانان انجام می دهند.

 : منشاء منازعه و بحران در جهان اسالم  9شکل

 
 

مذهبی نه تنها بین مردم  -که در نمودار باال نشان داده شده است اختالف عقیده و تضاد دینیهمچنان
به سطوح سیاسی در مقیاس محلی، ملی و منطقه ای  ،مسلمان وجود دارد بلکه در شرایط فعلی جهان اسالم

ا منشاء اسی بنیز گسترش پیدا کرده است. بدین ترتیب در سطح فروملی شاهد برخورد گروهها و احزاب سی
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 

ها هم در باالترین سطح خود به ضرر کشور ها  دارند که همچنان که در متن مقاله توضیح داده شد، این نزاع
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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وب رقابت های ژئوپلیتیکی در بحران مداخله می کنند و طرف دیگر کشورهای آمریکا هستند که در چارچ
 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 
یت فرهنگی و تمدنی اسالم از سوی دیگر می توانند با وحدت و انسجام در نظام ژئوپلیتیک جهانی نقش قابل

و جایگاه واقعی خود را پیدا نمایند. البته چنان که ذکر شد، به نظر می رسد بستر اصلی این واگرایی و نزاع 
وح م و فرقه گرایی و اختالف در سطبرداشت ها و رویکرد های متفاوت و گاها متضاد نسبت به مبانی دین اسال

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 

م در حال تشدید و اوج گرفتن است. در واقع مجموعه توانمندی اختالف و منازعه دربخش هایی از جهان اسال
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 

 ت وحدت و انسجام اسالمی وجود ندارد. منازعات و رفتن به سم
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مذهبی در خاورمیانه عربی -قومیخشونت های   
  ملت سازی -از منظر بحران دولت 

 
 

 خلیل اله سردارنیا5، دانشیار 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 

تعارض های هویتی سبب شده اند مباحث ژئوپلیتیکی تا حد قابل شده اند. در عصر حاضر، رواج و اشاعه 
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 

حلیلی ت -و تعارض های هویتی مبدل شده است. این پژوهش با روش تبیینی علیبه کانون محوری سیاست 
سیاسی انجام شده است. پرسش تحقیق آن است که مهمترین دالیل  -و رویکرد نظری جامعه شناختی تاریخی

 مذهبی در خاورمیانه -و عوامل جامعه شناختی و داخلی تاثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونت های قومی
به این سو کدامند؟ فرضیه تحقیق به این صورت طرح می شود: با تمرکز بر رویکرد  0995از اواخر دهه  عربی

سیاسی، می توان گفت بحران دولت و ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت  -جامعه شناختی تاریخی
هبی مذ -قومی سیاسی ناشی از آن، نقش ماهوی، ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت

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 

عربی، خشونت قومی و مذهبی که اکنون بیشتر از  شود. مهمترین یافته این تحقیق آن است که در خاورمیانه
گذشته فوران یافته است دارای عقبه تاریخی در یک سده اخیر دارد. در گستره تاریخی، دو بحران سیستمی 

 مذهبی و عدم -یعنی بحران مشروعیت سیاسی و بحران هویت، بستر ساز اصلی خشونت گرایی قومی 
 نطقه بوده اند.رفتارهای دموکراتیک و بی ثباتی در م

 

 ملت سازی، بحران هویت   -مذهبی، بحران دولت -خاورمیانه عربی، خشونت قومی واژگان کلیدی:
 

                                                           
1. Email:  Kh_sardarnia@yahoo.com  

 

mailto:Kh_sardarnia@yahoo.com
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 مقدمه-5
از جنگ جهانی دوم به این سو، بیش از نیمی از کشورهای جهان کشمکش های قومی را تجربه کرده اند 

یک واقعیت بسیار مهم و تلخ در جهان  و خشونت های داخلی در شکل هویت بنیاد قومی و مذهبی، به مثابه
مذهبی یک نگرانی وچالش عمده برای تصمیم گیران و  -بوده اند. در عصر کنونی، کشمکش های قومی

به این سو، سیاست، تنازعات و پویش های  20به ویژه از سده  0995دانشمندان بوده است. از اواخر دهه 
« ژئوکالچری»ه نیز عمدتا جنب« ژئوپلیتیک»به تاثیر از این موضوع، سیاسی در جهان عمدتا جنبه هویتی یافته اند، 

به خود گرفته است. در مطالعات جدید، افرادی مانند بری بوزان صرفاً بر ابعاد نظامی امنیت متمرکز نشده اند 
ی مذهب -بلکه با یک جامع بینی واقع گرایانه بر عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی و جماعت های قومی

نیت توجه داشته اند. پس از پایان جنگ سرد، معمای امنیتی به حوزه روابط بین جماعتی یا قومیتی، زبانی و ام
    (Barak ,2007:457) .مذهبی سوق یافته است

در عصر پساجنگ سرد، اکثریت قاطع کشمکش های بین المللی خشونت آمیز نتیجه کشمکش های داخلی 
تفکیک کشمکش های داخلی و بین المللی دشوار شده است. مطالعه کارمنت در  بوده اند به طوری که تمیز و 
مورد از نوع  252مورد ثبت شده،  465نشان می دهد که از   0930تا  0940مورد خشونت ها در فاصله 
مورد با خشونت باال و خونین گزارش  058مورد از نوع قومی بوده اند که  203خشونت های غیر قومی و 

کشمکش مسلحانه در جهان رخ داده است  003، 2554تا  0939بین سال های  (Aydin, 2007:34).شده اند
مذهبی  –مورد از نوع کشمکش قومی  000مورد از نوع جنگ بین کشوری بوده اند و  5تنها  ،که از این بین

جهان از نوع در مطالعه دیگر، حدود دو سوم از کل کشمکش های مسلحانه   (Jenifer,2009:23)بوده اند. 
مذهبی چهار برابر بیشتر از جنگ های  –قومی گزارش شده اند، در حقیقت کشمکش های مسلحانه قومی 

درصد از کشمکش های نظامی در دهه  35در مطالعه دیگر،  (Dufy Toft,2003:3)   بین کشوری بوده اند.
 .(Bloomfied & Reilly, 1998:4) مذهبی گزارش شده است-، از نوع قومی0995

درصد و از  40، جنگ ها و خشونت های قومی، 2555تا  0909بر اساس مطالعه وایمر و سیدرمن، از 
. مهمترین موضوع وعامل موثر بر  درصد از کل منازعات را به خود اختصاص داده اند. 50به این سو،  0995

عدم بی  میز دولتها وخشونتها، سهم خواهی بر سر قدرت سیاسی و اعتراض به سیاست های توزیعی تبعیض آ
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 

خدمات و رفاه موثر و برانگیزاننده بوده اند. در جوامع با ساختار توزیع نابرابر قدرت، اقتدار، ثروت، کاالها و 
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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 ,Wimmer & Cederman)تراضی از سطح مبارزه به شورش و جدایی طلبی بیشتر خواهد بود.تسری رفتار اع

2009: 318-322). 

درصد جمعیت جهانی،  به مهمترین منطقه کانونی تروریسم و  0خاورمیانه عربی با دارا بودن کمتر از 
در سطح جهانی مذهبی مبدل شده است به طوری که یک چهارم این نوع خشونت ها  -خشونت های قومی

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 

عراق و تعارض بربرها و عربها در مراکش از  کردها و ترکها در ترکیه، تعارض عرب و کردها در سوریه و
 2558تا  0965در فاصله سال های  ((Ibrahim,1998: 229مهمترین مصادیق در این ارتباط بوده اند. 

مورد( و آسیا  06مورد کشمکش و خشونت داخلی پس از آفریقا ) 22خاورمیانه و شمال آفریقا با وقوع 
اده است و از جهت تعداد سالهای درگیر کشمکش، این منطقه پس مورد( رتبه سوم را به خود اختصاص د89)

با وجود همگنی جمعیتی در بخش قابل توجهی از   (Sorli & et.al, 2005: 144از آسیا رتبه دوم را دارد) 
خاورمیانه عربی) اشتراک در عرب بودن(، اما در چند کشور منطقه عمدتا غیر شیخ نشین های خلیج فارس، 

جمعیتشان غیر عرب هستند و گروه بندی قومی متمایز از اعراب را تشکیل می درصد از  80
مهمترین اقلیت های قومی عبارتند از: کردها، ترکمنها، ارمنی ها، ترکها، ایرانی  .((Ibrahim,1998: 230دهند

ونس مصر و ت ها، قبایل آفریقایی و بربرها که عمدتا در سوریه، عراق، سودان، تونس، مراکش، الجزایر، لبنان،
. شیعیان اثنی عشری، 0ساکن هستند. عالوه بر آن، منطقه دارای اقلیت های مذهبی شناخته شده ای مانند 

یهودی  4. خوارج 8. مسیحیان ارمنی، کاتولیک و ارتدکس یونانی 2دروزی ها، زیدی ها، اسماعیلی و علوی ها 
درصد(، اقلیت های مذهبی غیر  0835زبانی )درصد(، اقلیت های  35ها . از حیث ترکیب جمعیتی، عربها )

درصد(  از جمعیت جهان عرب را  333درصد( و اقلیت های مسلمان غیر سنی )عمدتا شیعیان  536مسلمان) 
 .((Ibrahim,1998: 232 تشکیل می دهند

 تبه گفته بری بوزان، منطقه خاورمیانه همواره ساختاری کشمکش زا داشته است. در این منطقه، اختالفا
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 

ملت سازی،  -هویت و بحران دولت ( در منطقه خاورمیانه، بحران03: 0833درگیری بوده اند. )جعفری ولدانی، 
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، 

این منطقه، آمیزه ای از تعارض های یاد شده به تصاعد بحرانها  سیاسی و مرزی اشاره کرد. در حقیقت، در
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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بیین های نظری از آن منظر نیز تا حد زیادی جنبه هویتی و ژئوکالچری یافته اند. در این ارتباط، می توان و ت
در مقابل بلوک سنی مذهبها، ظهور و گسترش گروه های « هالل شیعی»و « ژئوپلیتیک شیعه»به شکل گیری 

نیز جنبه هویتی یافته اند. در  تکفیری و مانند آن اشاره کرد. معادالت و پویش ها و رقابت های منطقه ای
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.
یت می شود اما ضرورتا به تحقق یا فعل وجود تنوعات قومی، پتانسیل  یا بالقوگی خشونت قومی را موجب

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 

اجتماعی هویت بنیاد، منجر به تشدید سیاسی شدن هویتها و  نسل جدید رهبران و گسترش جنبش های
مذهبی در جهان شده اند. اما بایستی خاطر نشان ساخت که نقش آفرینی این  عوامل، عمدتا  -تروریسم قومی 

از منظر کاتالیزوری و  سرعت بخشی، قابل بررسی هستند تا ایجاد کنندگی و ماهوی. از حیث نظری، ریشه 
یسم و خشونت های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه یا برخی مناطق دیگر جهان، ناشی از دار بودن ترور

. بحران هویت ملی و غلبه پیوند های فرو ملی بر پیوند 0عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از: 
ادعاهای صلح  . تردید های جدی در8.  بحران دولت سازی و عدم مشروعیت رژیم ها 2های مدنی و ملی 

. نبود ترتیبات نهادین و دموکراتیک، سرکوب و اقتدارگرایی 4  (Barak ,2007:458) .طلبانه رهبران ستیزه جو
. نقش آفرینی منفی قدرت 4. تحقیر و محرومیت اقتصادی و سیاسی اقلیت های قومی و مذهبی 8حکومتها 

 ( Sorli & et.al, 2005: 149) های  منطقه ای و فرامنطقه ای.

 مذهبی در منطقه به شدت -از منظر واقع گرایی روش شناختی، در تبیین تروریسم و خشونت های قومی
بین المللی شده خاورمیانه عربی، توجه به سه سطح داخلی اعم از فروملی و ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای 

رف اندیشی، دقت نظر، برای کفایت و جامعیت تبیین، ضروری و گریز ناپذیر است، اما در عین حال، ژ
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، 

ت و سیاسی صورت گرفته اس -عه شناختی تاریخیاین مطالعه با تمرکز بر سطح تحلیل داخلی و از منظر جام
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. 
 .روش تحقیق4

و رویکرد نظری جامعه شناختی  0تحلیلی -در این نوشتار، نگارنده با روش تحقیق از نوع تبیینی علی
سیاسی، در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش اساسی است: مهمترین دالیل و عوامل جامعه  -تاریخی

                                                           
1 Analytical-Causal Explanative Method 
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مذهبی در خاورمیانه عربی از اواخر  -شناختی و داخلی تاثیرگذار بر تشدید تروریسم و خشونت های قومی
یق به این صورت طرح می شود: با تمرکز بر رویکرد جامعه شناختی به این سو کدامند؟ فرضیه تحق 0995دهه 

سیاسی، می توان گفت بحران دولت و ملت سازی و بحران هویت و مشروعیت سیاسی ناشی از آن،  -تاریخی
 مذهبی داشته است.  -نقش ماهوی، ژرف و مهم در ایجاد و بسترسازی برای تروریسم و خشونت قومی

 مذهبی -به مثابه بسترساز مهم خشونت قومی ملت سازی-.بحران دولت9
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 

لت نیرومند و توانمند نیاز دارد؛ لذا هر چه ارتباط و وابستگی تنگاتنگ خود در برابر دیگر ملتها به وجود دو
آن دو افزایش یافته و تحکیم یابد، در نظام بین الملل به عنوان کشورهای برخوردار از اقتدار ملی باال شناخته 

 می شود.
طی آن، یک جامعه سیاسی تالش می کند » روند یا فرایندی است که « ملت سازی -دولت»از دید راجرز، 

از طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت های نهادی } دولت سازی{ خودمختاری، حاکمیت و استقالل خود 
ثبات  ملی و را کسب، حفظ و ارتقا دهد؛ چنین هدفی، به شدت وابسته به افزایش همبستگی، یکپارچگی

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 

در نگاه بین المللی )از بیرون به دولت( دولت و  و نزدیکی هر چه بیشتر این دو است به گونه ای که نهایتا
 «ملت، ساختی در هم تنیده و تجزیه ناپذیر به تصویر در می آید یعنی ملت، دولت را از خود و مال خود بداند.

نیز در ارتباط با ایجاد و توسعه هویت مشترک در قالب ملت، هویت « ملت سازی( »220: 0835) قوام و زرگر، 
رور، یکپارچگی و همبستگی ملی به کار می رود. فرایند ملت سازی دارای ابعاد مهمی است که ملی پایدار، غ

عبارتند از: الف( توسعه حس همدلی در بین ملت و نیز  همدلی اعضای آن با دولت، ب( گسترش ارتباطات 
و  های فروملیو پیوند ها بین گروه بندی های قومی و نژادی و زبانی ج( فرسایش تدریجی تعهدات و علقه 

ملی و اقتدار ملی د( توسعه زیرساخت های ارتباطی، آموزشی و مانند آن در جامعه  -پذیرش علقه های مدنی 
( ملت سازی عموما در اشاره به 208-200: 0835برای پیوند اقصی نقاط کشور با پایتخت.  ) قوام و زرگر، 

ر ایجاد وحدت ملی به کار می رود به طوری فرایند یکپارچه سازی جمعیت یا مردم در یک کشور از رهگذ
که مردم احساس کنند که منسجم و به هم مرتبط بوده و اعتماد به یکدیگر دارند. ملت سازی همچنین در 

منطقه ای به کار می رود و به  –ارتباط با ایجاد هویت ملی مشترک بر ورای هویت های قبیله ای و فرقه ای 
 ,Ahlerup & Hansson)ن واقع گرایی قومی به کار می رودله با بحرامثابه راه عالج جدی برای مقاب

2011:431). 
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در جمهوری های اقتدارگرا، بحران سیستمی )بحران هویت و مشروعیت( شدید تر بوده است، مهمترین 
. ناهمگنی باالی جمعیت آنها نسبت به شیخ نشین ها )عالوه بر شکاف 0دالیل در این خصوص عبارتند از: 

. ساخت الیگارشیک حکومت و عدم توزیع عادالنه 2مذهبی از شکاف های قومی باالیی بر خوردار بودند( های 
قدرت سیاسی بین گروه های قومی و مذهبی، حضور پررنگ یک گروه قومی در قدرت سیاسی و حاشیه رانده 

یه گروه های قومی . تبعیض های شدید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عل8شدن سایر گروه های قومی و مذهبی 
سرکوبگری فزاینده حکومتها.  0.  ناکارامدی های اقتصادی و خدماتی این دولتها و 4و مذهبی در اقلیت 

( در شیخ نشین های عربی، وضعیت تا حد زیادی متفاوت از جمهوری های اقتدارگرا 285: 0832)ادواردز، 
و اتکای خاندان حاکم بر مبانی مذهبی و سنتی بوده است. در این کشورها به دالیلی همچون عدم تنوع قومی 

با عدم مشروعیت شدید مواجه نبودند. با این حال، باید گفت که در  0995مشروعیت و رفاه بخشی، تا دهه 
کشورهایی مانند بحرین و عربستان، شیعیان به خاطر دولت سازی متکی بر مذهب تسنن و کنار زدن شیعیان 

یاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی منبعث از مذهب، از همان آغاز، از قدرت سیاسی و تبعیض های س
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.
مصداق دولت سازی تحمیلی و دولت خودکامه به ویژه در عصر در بین کشورهای عربی، عراق، بارزترین 

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 

ا را به شدت، شکننده ساخت.  مهمترین ویژگی های سپهر سیاسی و پسا صدام، دولت های این کشوره
. ملت سازی تحمیلی و دولت  الیگارشیک بر مبنای استمرار سلطه 0حکمرانی در دوره صدام عبارت بودند از: 

.  تبعیض های شدید 2عرب های سنی مذهب بر شیعیان، کردها، ترکمن ها، ارمنی ها، آشوری ها و یزیدی ها 
.  روابط کالینتالیستی یا فاسد بین 4.  سرکوب شدید گروه های قومی و مذهبی 8قتصادی و فرهنگی سیاسی، ا

.  حضور حداکثری اقلیت مذهبی و قومی در حکومت 0حکومت و حزب بعث با نخبگان عرب سنی مذهب 
 . Binkerhoff & Myfeld, 2005:60-61)).و حضور بسیار حداقلی شیعیان و کردها در حکومت

 .بحران ملت سازی و هویت به مثابه عامل موثر بر خشونت های قومی و مذهبی2
در بخش اعظم خاورمیانه عربی به ویژه در جمهوری های اقتدارگرا، بحران دولت سازی عالوه بر ایجاد 

 -نیز انجامید. بنابراین در منطقه دولت  بحران سیستمی در شکل عدم مشروعیت سیاسی، به بحران هویت ملی
لت واقعی به مفهومی که برآمده از ملت و تمام گروه بندی های اجتماعی، قومی، فرهنگی و طبقات تشکیل م

دهنده ملت باشد و دولت تجلی نهادی کل ملت و تنوعات قومی و مذهبی باشد تحقق نیافت و واگرایی ملی 
ه عنوان کلیت منسجم با حاصل شد. در خاورمیانه عربی، هنوز ملت به مفهوم مدرن آن یعنی ملت و مردم ب
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یکدیگر و دولت دارای اهداف و تعلقات ملی و مدنی و برخاسته از اراده جمعی بر ورای تعلقات قومی و 
 (82-88: 0890مذهبی پدیدار نشده است. )ابوالحسن شیرازی و دیگران، 

اقوام و پیروان در دوره عثمانی ها به دالیلی همچون اتکا به سنت های اسالمی وکسب اعتماد و وفاداری 
مذهبی، سیاست مماشات و تساهل اعمال می گردید اما با سلطه استعمارگران بر این جوامع، ای نوع مماشات 

امپراطوری عثمانی، بر اساس سه معاهده فروپاشی ( پس از 224: 0832طلبی کنار گذاشته شد. )ادواردز،
حمیلی باعث ظهور دولت های بی ریشه با (، نظام قیمومیت و ت0926( و موصل )0928(، لوزان )0925سور)

حاکمیت مستقیم قدرت های استعماری و ملت سازی مصنوعی، تحمیلی و اجباری شد شد. از یک سو، 
مذهبی مانع از ایجاد هویت ملی فراگیر شد و نطفه خشونت و بی  -مرزبندی های تحمیلی و پراکنش قومی

لت ها و حاکمان بی ریشه و فاقد مشروعیت سیاسی، اعتمادی و کینه توزی را افکند؛ از سوی دیگر، دو
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، 

وان مهمترین چالش مواجه شدند که این چالش به مراتب شدیدتر از گذشته ادامه فرهنگی و اجتماعی به عن
دارد. مهمترین گزینه فراروی آنها، توسل به ملی گرایی بود. اما  پراکنش قومیتها و مذاهب و شکاف های شدید 

ت ساجتماعی برخاسته از آن و ملی گرایی سرکوبگر عرب محور و مبتنی بر مذهب و قومیت خاص، نتوان
یکپارچگی و پذیرش هویت ملی در اقلیت های قومی و مذهبی را به دنبال داشته باشد. )ابوالحسن شیرازی و 

( لبنان یکی از نخستین کشورهایی بود که چندپارگی قومی و مذهبی و داعیه ها، زیاده 86: 0890دیگران، 
داخلی طوالنی مدت شد. خواهی قدرت سیاسی و عدم وجود فرهنگ اجماع و تساهل منجر به جنگ های 

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 

( و استمرار 0095 – 0950ست لذا جنگ داخلی )نتوانست مانع تعادل بخشی تقاضاهای جامعه فرقه ای شده ا
 (224: 0832آن هر از چندگاه را شاهد هستیم. ادواردز، 

به لحاظ گفتمانی و هویتی، چند منبع مهم بحران و تعارض هویتی در خاورمیانه عربی قابل شناسایی هستند 
ر به خشونت های قومی و که به نوبه خود در یک سده اخیر، به ویژه در سال های پس از بهار عربی منج

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 

ر یک سده اخیر به انواع خشونت های قومی در منطقه سیاسی با رنگ و بوی قومی عرب و پان عربیسم د
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 

، سر منشا تعارض ها و بحران هویت فراگیر بوده اند که تاکنون «ملت محور قومی» و « دتیامت محور عقی» 
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 ((Ibrahim,1998: 234 به انواع خشونت های خونین انجامیده اند که پس از بهار عربی تشدید شده است.
ر عربها یعیان و غیهر دو نوع گفتمان یاد شده مانع از هویت ملی فراگیر و یکپارچه سازی غیر مسلمانان، غیر ش

در جهان عرب شکل نگرفت و بستر ساز اصلی « مای فراگیر ملی»در جامعه عرب شده اند بنابراین در نهایت 
 رفتار های سیاسی و اجتماعی فروملی قومی و زبانی و مذهبی در مقابل پیوندهای ملی و مدنی گردیده اند.

 قومی؟ .دموکراسی و آزادسازی به مثابه محرک یا مانع خشونت2
در  نژادی -دموکراسی به مثابه شمشیر دو لبه عمل می کند، از یک سو با  شریک سازی گروه های قومی

تصمیم گیری و قدرت سیاسی و ایجاد فرصت های برابر می تواند به صلح و ثبات در بین آنها انجامد. از سوی 
اکثریت بر اقلیت انجامد. در این  دیگر، ممکن است به تشدید چالش های قومی، جامعه نابرابر و استبداد

وضعیت، گروه های قومی کوچک ممکن است دموکراسی اکثریتی تحمیلی و ساز و کارهای آن را نپذیرند و 
( به دالیلی همچون آفزایش Thomas,2005:21با خشونت قومی، صلح و ثبات جامعه به هم خورد. ) 

ل تر شدن تقاضاها و مطالبات گروه های قومی و آگاهی سیاسی قومی به وضعیت بد خود در گذشته، رادیکا
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 

سی و قومی و مذهبی می انجامد. رابرت گر بر این نظر است که جهت عکس عمدتا به رادیکالیسم سیا
 ]بویژه در عرصه اقتصادی، اجتماعی و استخدامی[دموکراسی های نهادینه می توانند تقاضاهای گروه های قومی 

-Yalcin, 1999:136را تا حد قابل توجهی پاسخ دهند و از کشمکش های شدید قومی جلوگیری کند.) 

نخبگان جدید متعهد به رعایت اعتدال و تساهل نباشند و نخبگان جدید در صدد برآیند که ( اگر در گذار، 7
نخبگان قدیمی را از عرصه قدرت کنار زنند و اراده جدی در دو طرف برای چانه زنی و همکاری جویی 

ی م نباشند، چنین وضعیت پیش آمده در جوامع از جمله جوامع چند پاره قومی و مذهبی به خشونت نیشتر
  (Vorrath& et.al,2007: 4)انجامد نه صلح و ثبات.

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 

. رقابت 2فزایش آگاهی سیاسی در پیروان قومی و مذهبی و تحریک عاطفی ناشی از آن . ایجاد و ا0است: 
. خال قدرت پیش آمده فرصتی برای بسیج سیاسی 8باخت  -های سیاسی به صورت حاصل جمع صفری یا برد

رادیکال قومی و مذهبی به وجود می آورد تا از آن طریق، سهم بیشتری از قدرت سیاسی به دست آورند و 
چنین وضعیت، به ویژه در ارتباط با سوریه  (Vorrath& et.al,2007: 11)روه مقابل را به حاشیه برانند. .گ

 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 

راق پسا صدام به دموکراسی نینجامید و خشونت فراگیر جای آن را گرفت؟ یمن و بحرین نیز نینجامید؟ چرا ع
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شاهد نوعی نسل کشی و سرکوب شیعیان هستند. در این نوشتار، به لحاظ محدودیت از حیث کمی و محتوایی، 
فت نوشتار باید گنمی توان به همه دالیل پرداخت. اما به اجمال، با تمرکز بر موضوع و فرض های اساسی این 

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 

ملت به ویژه در جوامع چند پاره قومی  –دولت سازی به بحران شدید مشروعیت سیاسی و شکاف دولت 
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، 

 اسی است و بدون آن، نمی توان انتظار تحقق و نهادینه شدن دموکراسی شد. مقدم بر توسعه سیاسی و دموکر
در خاورمیانه عربی، دو بحران سیستمی هویت و مشروعیت، منجر به شکاف دولت و ملت و اقوام و 

» و « مای جمعی منسجم»پیروان مذهبی از یک سو و جامعه چند پاره ملی و ناهمگون یا عدم شکل گیری 
دی برای صلح و همگرایی و همکاری شد. بنابراین جامعه عراق پسا صدام و سوریه و جوامعی ج« اراده جمعی

که درگیر جنبش های اجتماعی شدند، در غیاب هویت ملی و مشروعیت حکومت، به جای رقابت ها و 
 یرفتارهای دموکراتیک، شاهد خشونت و رادیکالیسم قومی و مذهبی شدند. در کنار شکاف های قومی و مذهب
 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 
اعد ایبندی کنشگران به قوزبانی و مذهبی، پ -عملی به باورهای مدنی و دموکراتیک و پرهیز از تعصب قومی

است. اما در جهت عکس، در جهان عرب، بحران فراگیر « دحدت در عین کثرت»بازی دموکراتیک و قاعده 
فویت ملی باعث شده است که نیروهای اجتماعی آزاد شده در دموکراسی های نوظهور یا  فضای باز سیاسی 

ی رادیکال و خشونت آمیز بر مبنای تعهد به فرهنگ پیش آمده از اصول و فرهنگ مدنی فاصله گرفته و رفتارها
زبانی از خود بروز دهند. عراق و سوریه کنونی، شاخص ترین مثال در این خصوص هستند.  -و تعصبات قومی

نگارنده بر این باور است که دموکراسی بر مبنای قاعده وحدت در عین کثرت و رقابت های دموکراتیک هم 
. در «مای مدنی» مقدم بر « مای جمعی فراگیر»رونی شده است و هم شکل گیری مستلزم فرهنگ دموکراتیک د

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 –

ژیک جای رفتار های مدنی و دموکراتیک را بگیرند و تساهل جای خود را به نفرت و خشونت دهد ایدئولو
 که شرح و بسط این موضوع از حوصله این مقاله خارج است.

 نتیجه گیری .6
یکی از مسائلی که توجه افکار عمومی، تحلیل گران و نیز کارگزاران حکومتی و بین المللی را به خود 

مسئله تشدید خشونت های قومی و مذهبی در جهان است، در این بین، خاورمیانه عربی، جلب کرده است، 
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مثال بارزی است و به کانون اخبار و تحلیل های جهانی پیرامون این مسئله مبدل شده است. ظهور و گسترش 
ابه مث القاعده و سایر گروه های تکفیری و مهمتر از همه، ظهور و گسترش جریان مخوف تکفیری داعش به

بحران های حل نشده با مداخله مستقیم  بارزترین مصادیق خشونت های مذهبی در جهان شناخته شده اند.
قدرت های فرامنطقه ای و استعماری، خاورمیانه را به کانونی ترین منطقه با تداخل نقش آفرینی کنشگران 

ی و دیپلماتیک قدرت های فرامنطقه فروملی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای مبدل کرده است، مداخالت نظام
 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 
از الگوی برونزاد دولت سازی با دخالت مستقیم قدرت عربی به ویژه در جمهوری های اقتدارگرا، آمیزه ای 

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 

بخش اعظم گروه بندی های قومی و مذهبی شد، این عدم پذیرش عالوه  کلیت نظام سیاسی نامشروع از سوی
مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و  -بر عدم مشروعیت اغازین و تاسیسی، ریشه در تبعیض های قومی

حکمرانی غلط با سیاست های توزیعی تبعیضی و ناعادالنه داشته است. از سوی دیگر، ملت سازی تحمیلی به 
هویت ملی در جوامع چند پاره قومی و مذهبی در خاورمیانه عربی انجامیده است، نتیجه این  بحران فراگیر

بحران، چند پاره گی شدید این جوامع و شکل گیری و نهادینه شدن نطفه های واگرایی و عدم همگرایی ملی 
 بوده است. 

یاد شده، عقبه تاریخی و یافته های این پژوهش نشان می دهد که وجود دو بحران سیستمی و ریشه دار 
مذهبی را در منطقه فراهم کرد.  -ریشه داری برای حرکت های گریز از مرکز و خشونت ها در شکل قومی 

چنین عقبه تاریخی در برخی برهه های تاریخی به ظهور و انفجار پاره ای کنش ها و حرکت های جمعی 
دت، به دلیل وجود ساختار قدرت سیاسی متصلب خشونت بار انجامید. اما در مقاطع تاریخی نسبتا طوالنی م

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 

یبی، لبنان، سوریه و عراق سبب شدند که با وقوع بهار عربی، موج بسیار فراگیری از یمن، بحرین، ل مانند
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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 های ژئوپلیتیک جهان اسالم و بازتولید تروریسمواکاوی نسبت میان بحران

 
 چالوس  واحد اسالمی، آزاد دانشگاه در المللبین روابط سیاسی علوم گروه استادیار ،5فاطمه سلیمانی پورلک

 
 چکیده

شود که در تعاریف کالسیک از منطقه جهان اسالم اساسا یک چارچوب مفهومی مبتنی بر هویت محسوب می
های بزرگ در این محور قدرت. سیاست قدرت و منفعتاستگنجد. با وجود این، گرانیگاه جهان اسالم خاورمیانه نمی

ند مدیران ثباتی در مسکه با خلق )خواسته یا ناخواسته( بحران و بیگری تبدیل کرده آنان را به بازیگران مداخله، قلمرو
های تهاجمی و  تحوالت متعاقب آن که در قالب سیاست 2550اند. حمالت تروریستی یازده سپتامبر امنیتی منطقه نشسته

 ای ژئوپلیتیک را درهسازیگری در سوریه تعین یافت، دور جدیدی از بحرانامریکا علیه افغانستان و عراق و مداخله
های تروریستی را جهان اسالم و بستر ارتزاق آنها را ساختارهای سطح منطقه موجب شد. دنیای غرب که خاستگاه جریان

های انگاشت، به طرق مستقیم )حمله نظامی( و غیرمستقیم )برنامه دموکراتیزاسیون( ایجاد دگردیسیجوامع اسالمی می
ای جز ها تاکنون نتیجهرمیانه را در دستوکار خود قرار داد. اجرای این سیاستمطلوب در کشورهای اسالمی خاو

تیکی های ژئوپلینداشت. حال سوال اصلی آن است که تداول، تداوم و تعاقب این بحران سازی در این کشورها دربربحران
 ها و گسترشمیان این بحران طور مشخص چه ارتباطیدر جهان اسالم چه پیامدهای امنیتی دربر داشته است؟ و یا به

ه شود آن است که نوعی رابطای که در این راستا به آزمون گذارده میتوان برقرار ساخت؟ فرضیهتروریسم در منطقه می
. بر و بازتولید تروریسم در این منطقه وجود دارد های ژئوپلیتیکی جهان اسالمبخشی متقابل میان بحرانمبتنی بر قوام

های امنیتی و ضدتروریستی غرب و مشخصا امریکا ین نسبت، یافته نوشتار حاضر آن است که سیاستاساس واکاوی ا
های ژئوپلیتیک انجامیده است و از سوی دیگر، این ثباتی و بحراندر مناطق اسالمی از یک سو خود به خلق ناامنی، بی

یک اقدام واکنشی گشته است که موسوم به عنوان ها منجر به ظهور و بازتولید نوع جدیدی از تروریسم بهسیاست
ای و تحلیلی است که برپایه توصیف روندهای متحول منطقه -پادتروریسم می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی

جویانه غرب به استنتاجات نظری دست یافته و از این رهگذر رابطه و نسبت های مواجههپذیری آنها از سیاستآسیب
 کند.ای ژئوپلیتیکی جهان اسالم و بازتولید تروریسم در این منطقه را تبیین میهمیان دو متغیر بحران
 بحران های ژئوپلیتیک، جهان اسالم، خاورمیانه، تروریسمواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه-5
عنوان  تحت است که بیشترین میزان خشونت سیاسیی خاورمیانه یکی از مناطقجهان اسالم با محوریت 

ا یاقدامات خشونت آمیز سیاسی  این روند چنان پیش رفته و استمرار یافته کهتروریسم در آن رخ داده است. 
                                                           
1  . Email: m.soleimani@yahoo.com 
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ها و تروریسم جهت دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی به جزئی از فرهنگ منطقه تبدیل شده است. زمینه
به  اثیر گذار بوده است. گرایشدر خاورمیانه ت گرایی مذهبیگیری و تداوم افراطبسترهای مختلفی در شکل

توان تنها به یک عامل خاص نسبت داد بلکه را نمی این منطقهگرایی مذهبی در میان مردمان کشورهای افراط
ی اجتماع ،ای(ای و فرامنطقههای منطقههای دولتکراتیک و سیاستوعوامل مختلف سیاسی )رژیم های غیردم

های رداشتمذهبی ) ب -کاری، اختالفات طبقاتی(، فرهنگی)فقر، بی سوادی، تبعیض، محرومیت(، اقتصادی)بی
ر است. به عبارت دیگ آوردهخاص از مذهب( و .... زمینه مناسبی را برای پیدایش و گسترش تروریسم فرآهم 

عامل تسهیل کننده و ولی اند، گیری و تداوم این پدیده تاثیرگذار بودهمجموعه عوامل ذکر شده در شکل
هان اسالم جسزایی در تقویت تروریسم در که تاثیر به است ایجویانه فرامنطقههای مداخلهکننده، سیاستتسریع
ایش در پیدآن نقش ساختاری و البته این به معنای نادیده انگاشتن ضعف درونخاورمیانه داشته است. و در 
و  لبانطا، )القاعده گیری تروریسمت. سایر عوامل کم و بیش در شکل نیسگرایی مذهبی در خاورمیانه افراط
 .های بعدی قرار دارند( در خاورمیانه تاثیرگذا بوده اند و در رتبهداعش

های ای میان بحرانچه رابطه بر همین اساس، دغدغه اصلی نوشتار حاضر بررسی این سوال است که
 مناطق اسالمی وجود دارد؟ پاسخهای عراق و سوریه( و گسترش تروریسم در ژئوپلیتیکی جهان اسالم )بحران

های های ژئوپلیتیکی جهان اسالم )به گواه بحرانفرضی که مورد وارسی قرار می گیرد این است که بحران
ازتولید ای به بهای فرامنطقههای تهاجمی قدرتمثابه محصول مستقیم سیاستافغانستان، عراق و سوریه( به

ست. ها منجر گشته امثابه محصول واکنشی این سیاستروریسم بهای به نام پادتتروریسم در قالب پدیده
گیری خود به عاملی جهت ایجاد یا استمرار بحران ها تبدیل شده است. در واقع، پادتروریسم نیز پس از شکل

 بخشی متقابل میان این دو پدیده وجود دارد.نوعی رابطه مبتنی بر قوام
 مبانی مفهومی و نظری-4

 «ترس اساحس» معنی به ترور التین ریشه از یافته، راه فارسی زبان به فرانسوی زبان از هک تروریسم واژه
باشد. اشمید  می دیگران ساختن مرعوب یا و «مردم بین در هراس و رعب ایجاد» معنای به لغت در و است

صرف نظر  غیردولتیتعریف کرده که از سوی بازیگران دولتی و « دکترین اثربخش تولید وحشت»تروریسم را 
در تعریف این مفهوم گفته  .(Schmid, 2011: 86-88) شودهای قانونی و اخالقی اعمال میاز محدودیت

 اصاشخ ضد بر خشونت یا زور شده سازماندهی و غیرقانونی کاربرد هرگونه از است عبارت تروریسم»شده 
 ای سیاسی هدف یک راستای در کاری انجام به دولتها یا شهروندان کردن وادار یا ترساندن قصد به اموال و

 . «خاص اجتماعی
 رایب تهاجمی استراتژی و روش یک عنوانبه که است آن از استفاده یا و خشونت به تهدید تروریسم

 جغرافیایی، خی،تاری شرایط با متناسب نیز خشونت. شودمی برده بکار شده تعیین و نظر مورد اهداف به دستیابی
 (.00: 0895شود )کدخدایی، به کار گرفته می به گونه هایی متفاوت اجتماعی و سیاسی
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 به که فعلی است ترک یا فعل انجام به حکومت اجبار یا سیاسی اهداف برای خشونت به تروریسم توسل
 یاسیس اهداف به رسیدن برای است ممکن تروریستی اقدامات. کندوحشت می تولید مردم بین در وسیله این

 زور عمالا فرآیند گیرد. تروریسم صورت شخصی منافع کسب اساس بر است ممکن یا و شود انجام مذهبی یا
 بکار هدف موجودیت اراده بر تاثیرگذاری برای سمبلیک قربانی یک علیه نابهنجار مهلک زور آن در که است

 .رود می
 سوی از که ای محرمانه های اقدام و خشونت یا ترور از استفاده و توسل نوع هر که دارند اعتقاد برخی

 رعوبم هدف با ها روش این از استفاده به غیرقانونی تهدید یا آنها، اموال یا افراد علیه یافته سازمان گروه یک
 که دارند می بیان دیگر برخی و است عمومی آسایش و امنیت سلب موجب شدیدا که ملتها یا دولتها کردن
 از ای گونه تروریسم لذا افراد، نابودی برای نه گیرد می صورت وحشت ایجاد قصد به مبارزه شیوه یک

 گروه ترساندن ای تهدید برای خرابکاری و جرح قتل، به توسط یا سیستماتیک استفاده با توام که است خشونت
یرد گ می صورت هراس و رعب جو ایجاد منظور به یا و باشند می جرم آنی قربانیان از تر وسیع که نظر مورد

 (. 3: 0832)لینکتر، 
گوید؛ تروریسم دولتی که با هدف حفظ و بندی کلی، اشمید از دو نوع تروریسم سخن میدر یک جمع

پذیرد. ویژگی های این نوع تروریسم عبارتند از: اقدامات ها در قبال مخالفان انجام میتوسعه قدرت دولت
عملیات برون مرزی برای حذف فیزیکی مخالفان، حمایت سیاسی دولت برای سرکوب مخالفان داخلی، انجام 

سازی حکومت کشورهای دیگر، اشغال نظامی یک ای، کمک به کودتاگران برای ساقطهای منطقهاز جنگ
تروریسم غیردولتی نیز شامل اقدامات  .(Flores, 2016) کشور و تالش برای گسترش سالح های کشتار جمعی

ها با انگیزه سیاسی و با هدف ارعاب های سیاسی خارج از حاکمیت دولتوهبار می شود که توسط گرخشونت
پذیرد. در اینجا قربانیان تروریسم شهروندان هستند و هدف از اعمال ترور توسط عامالن غیردولتی صورت می

 جدید تروریسم گیریشکل. (Walter, 2005: 3) طلبانه و ایجاد تأثیرات اجتماعی استکسب نتیجه قدرت
 گونه این محصول زیادی حد تا را القاعده، طالبان و داعش هایی مانندگروه وسوم به پادتروریسم و ظهورم

 .دانست فرآیندها
 ژئوپلیتیک جهان اسالم و بازتولید تروریسمهای مدل مفهومی نسبت میان بحران

 
 

 
 
 
 

های های تهاجمی قدرتسیاسات

ایفرامنطقه  

های آمرانه()جنگ  

های ژئوپلیتیکی بحران

 )عراق، سوریه( 

 پادتروریسم
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 های ژئوپلیتیکی در جهان اسالمشناسی بحرانشناسی و زمینهدیرینه-9

های سیاسی، اجتماعی نوعی رویکرد تعلیلی است که از شناسی ظهور پدیدهشناسی و زمیتهدیرینه
های ژئوپلیتکی در جهان اسالم در دو بحرانورزد. در این قسمت علتی اجتناب میگرایی و تحلیل تکتقلیل

 شوند.ای )برون زا( بررسی میمنطقهای )درون زا( و برونمنطقهسطح درون

 زابسترهای درون -4-5
های ساختاری در جهان اسالم معلول روندهای واکنشی طبیعی در سطح شکاف: های ساختاریشکاف

کنشگران دولتی است. از آنجا که جوامع و مناطق اسالمی ای است که عمدتأ معطوف، نه محدود،  به منطقه
یری و های تکفباشند، از این رو، کنشگران غیردولتی در قالب گروهفاقد جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه می

زا بحران آفرین وای از خصائل اخاللهای منطقهیابند و به همین دلیل هم ورود آنها به پویشتروریستی تعین می
اند مهمترین این های ساختاری در جهان اسالم منجر شدهها برخوردار بوده و به بروز شکافاین حوزه در

 ها عبارتند: شکاف
 سازی: گرایی در برابر جهانیالف( محلی

جهانی شدن فرایندیست که از یک سو  به افزایش تعامل و تعاطی بیناتمدنی و از سوی دیگر به افزایش 
وجه دوم این روند همان است  .(Huntington, 1993: 25) تمدنی منجر شده استشکاف و گسست بینا
ای از پیش طراحی شده و در راستای تسطیح فرهنگی جهان و جهانی سازی گردد و پروژهکه یکسویه تلقی می

د انجامگرایی فرهنگی میسازی فرهنگی جهان به عامشود. این روند نیز از یک سو با هدف همگونقلمداد می
در  گرایی فرهنگی و مقاومتهای محلی به خاصرانگیختن هویتگونه با بو از سوی دیگر به شکلی متناقض

یابانه جوامع و ملل بر مبنای عوامل های هویتگردد.  بر این اساس، تالشساز منتهی میبرابر امواج جهانی
 .(Castells, 1997: 12-15)باشدگرا در برابر امواج جهانی میدینی، مذهبی، قومی و ملی واکنشی خاص

های افراطی و تروریستی در جهان اسالم و های ظهور و گسترش جریانس، بخشی از زمینهبر این اسا
ابر گرایی در برگرایی و مذهبگرایانه آنها را در قالب دینمشخصا در منطقه خاورمیانه را باید در واکنش محلی

داری ی نظام سرمایههاسازی جستجو کرد. هدف غایی نیز معطوف به رهایی از محدودیتجهانی شدن و جهانی
 اند. های غربیها و ملتای است که کارگزار اصلی آن دولتو نظام سلطه

داری را به چالش بکشند، با واکنش گفتمانی و هرگاه نیروهای گریز از مرکز و آشوب ساز، نظام سرمایه
یاسی و اقتصادی نماید که نیروهای سراهبردی از سوی نظام سلطه مواجه خواهند شد. چالش زمانی رخ می

های الملل دیگر قادر به کنترل راهبردهای امنیتی نباشند. در عصر جهانی شدن، شاخصمسلط در نظام بین
جدید  ها در دورانگیرند و خشونتهایی از خشونت و ناشکیبایی هویتی شکل میناامنی جدید بر اساس نشانه

( که گرانیگاه اصلی آن را در شرایط موجود 09: 0892: کنند)متقیدر قالب بنیادگرایی دینی و تروریسم بروز می
 دهد.خیزترین کانون جهان تشکیل میجهان اسالم و منطقه خاورمیانه به عنوان بحران
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 گراییگرایی در برابر ضدموازنهب( موازنه
 گرای کشورهای منطقه است.های موازنههای ساختاری منطقه خاورمیانه قطبیت آن و سیاستاز ویژگی 

ای بوده و یا معطوف به برهم زدن موازنه موجود و یا ها یا در راستای حفظ موازنه موجود منطقهاین سیاست
ای بوده است. به طور سنتی کنشگران گرایی( با هدف درافکندن نظم نوین منطقهموازنه نوظهور )ضدموازنه

ران اند. اما ظهور کنشگتمند منطقه بودههای قدرها به ویژه دولتای دولتدهنده قطبیت منطقهاصلی و تشکیل
ی هاای خاورمیانه به بروز بحرانهای منطقههای تروریستی و ورود آنها به پویشغیردولتی در قالب گروه

های ساز کرده است. شیوع و گسترش جنگثباتژئوپلیتیکی انجامیده و ساختار منطقه را دچار تغییرات بی
ش های تروریستی نظیر داعآفرین گروهن تا حد زیادی معلول کنشگری اخاللنیابتی در میان کشورهای مسلما

 باشد. می
به سپتامبر  00 حادثهاز همراه با تغییراتی در نظم جهانی تحت رهبری ایاالت متحده بود.  20اول قرن  دهه

صدام  سپرژیم طالبان در افغانستان و س سازیاقطلشکرکشی ایاالت متحده به خاورمیانه و سبعد و متعاقبأ 
 سیاسی خاورمیانه تغییر کرد و باعث بازتعریف معادالت سیاسی در این منطقه شد؛ به نقشه، حسین در عراق

توان پس از آن، تغییرات زیادی کرده است و می با خاورمیانه 2558قبل از  توان گفت خاورمیانهای که میگونه
 عربستان با ایران در از این تاریخ به بعد، رقابت گسترده .در این دوران نام برد« جدید خاورمیانه»از عنوان 

 .(Valbjorn, 2011: 2-4)ها بوداوج این رقابت روزه نقطه 88جنگ شروع شد. سطح منطقه 

ن عربستاهای تروریستی مانند داعش با حمایت برخی کشورهای منطقه از جمله در این دوران ظهور گروه
های آنها از شرایط توان معلول محاسبات و تحلیلها را میگرانه سعودیهمراه شد که این سیاست حمایت

یابی شیعیان در این کشور نقطه عطفی در روند تحوالت متحول منطقه دانست. با سقوط صدام در عراق و قدرت
قدرتمندانه از ایران ترسیم کرد. ارتقای  های جهان عرب رخ داد که در نتیجه آن تصویر و دورنماییو پویش

ای به هیچ عنوان مطلوب و دلخواه عربستان نبوده است و از این رو، سیاست ایران در ساختار موازنه منطقه
ها واقع شد تا از این طریق قدرت در حال ظهور ایران مهار شده و در گرایی در دستورکار سعودیضدموازنه

اب کنند تا با افزایش سهم اعرتالش میدر واقع، برخی کشورهای منطقه نرسد.  سلسله مراتب قدرت به صعود
های شیعی جلوگیری کنند و در این راستا تسهیل سنی در ساختار قدرت، از گسترش نفوذ و قدرت گروه

یاست ار سرا در دستورک زده مانند عراق، سوریه و یمندر کشورهای بحران ثباتی و ناامنی بیشترشرایط برای بی
اند. ورود بخشی از شورشیان سنی از کشورهای عربی و همچنین حمایت خارجی خود خود قرار داده

ورهاست این کشزای و بحرانکننده ثباتبخشی از اقدامات بی و سوریه عراقدر تسلیحاتی از شورشیان ـمالی
 .(Cordesman, 2010:3-11) سازدروی دولت عراق را دوچندان میهای پیشکه چالش

تی در های تروریسبر اساس چنین رهیافت بدبینانه رئالیستی بوده که ریاض همراهی و همنوایی با جریان
وهابی تقویت آنها را وجهه همت خود قرار داد. شروع بحران سوریه  -منطقه را آغاز کرد و در سایه تفکر سلفی
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ای میان ایران و عربستان محسوب گرای منطقهضدموازنهگرا / های موازنهو استمرار آن، فصل جدیدی در رقابت
ج مورد ها به نتایهای ضدایرانی و ضدسوری سعودیشود. اما روند تحوالت به سمتی میل یافت که سیاستمی

 سازی نظام سیاسی حاکم در سوریه،غربی در سرنگون -انتظار منتهی نگشت و نهایتا با ناکامی جبهه عربی
 ای که طبعا مطلوب عربستان و سایر بازیگران مخالفع ایران ارزیابی و تحلیل شد، نتیجهصحنه رقابت به نف

گری و ای برای رقابتباشد. از این روست که بار دیگر عراق به صحنهنظام سیاسی سوریه و رقیب ایران نمی
 ساز علیه ایران تبدیل شد.اجرای سیاست ضدموازنه

قش ن های تروریستی در منطقهگروهآفرینی که در افزایش توان و نقشهای مهمی بنابراین، یکی از مولفه
ین تر از گذشته شده است. در چنهای نیابتی، برجستهگران غیردولتی در اجرای جنگکنشقش نداشته است، 

ر سیک را دالهای کفرد در جنگ، ارتشهای خاص و منحصربهغیردولتی با اتخاذ شیوهکنشگران شرایطی، 
ای هدرگیری .گیردهای تروریستی صورت میبا تکیه بر اصول و شیوه  د کهانخود به چالش کشیدهمقابله با 

مذهبی  ها و تعصبات قومی وغیردولتی با توجه به عوامل انگیزشی قوی و گرایشکنشگران فرادولتی، عمدتا و 
د کننای پیدا میمنطقهشدیدی که دارند و با عنایت به ماهیت سیال و منعطف خود، ماهیتی فراملی و فرا

 (. 085: 0836گادسون، )
ید های جدنتیجه بحران ،ای در چند سال گذشتههای بین بازیگران منطقهگسترش اختالفات و رقابت

ث ها باعشود. این بحرانسوریه، مصر، بحرین و سایر کشورهای عربی محسوب میعراق، ای از جمله در منطقه
ای مانند ایران با عربستان سعودی و قطر شد و تالش برخی از بازیگران منطقهافزایش اختالفات و رقابت بین 

قه های خود در منطهایی مانند داعش، برای پیشبرد اهداف و سیاستگیری از گروهبازیگران عربی برای بهره
یاست به سهای مخالف در سوریه برای رسیدن را در پی داشت. عربستان سعودی و قطر عالوه بر اینکه از گروه

کنند، سعی دارند با حمایت از داعش از این گروه برای تغییر شرایط در تغییر رژیم در این کشور استفاده می
ها به ها و قطریها و شواهد مختلف حاکی از آن است که سعودیعراق نیز استفاده کنند. همچنین گزارش

ها به خصوص با توجه به ه و این حمایتهای اخیر مبادرت کردهای مختلف مالی از داعش در سالحمایت
مالی،  هایتری به خود گرفته است. حتی فراتر از حمایتناکامی سیاست تغییر رژیم در سوریه ابعاد جدی

های الزم برای های اطالعاتی این کشورها برای فراهم ساختن آموزشها به حمایت دستگاهبرخی از گزارش
 (.55: 0898، کنند )اسدینیروهای داعش اشاره می

ر با های اخینظامی تروریستی در سالهای شبهگرانه توسط این کشورها از گروههای حمایتاتخاذ سیاست
یابتی های نها و جنگسازی در برابر ایران صورت پذیرفته که نتیجه آن وقوع و استمرار بحرانهدف ضدموازنه

جریان است. درواقع، این سیاست به جنگ موسوم به است، همانند آنچه در سوریه و یمن اتفاق افتاده و در 
ورز همانند داعش به نیابت عربستان منجر شده است که در آن کنشگران افراطی و خشونت-جنگ سرد ایران

 کنند.المللی ایفا میای و بینساز در نظام منطقهاز کنشگران دولتی نقش آشوب
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 های تاریخیشکاف

ای از مسیر طبیعی است که های منطقهالم معلول انحراف روندها و رویههای تاریخی در جهان اسشکاف
این  اند. مهمترینای به شکل سنتی ظهور و گسترش یافتهاساسأ و عمدتأ تحت تأثیر مداخالت فرامنطقه

 :ها عبارتندشکاف
 الف( شکاف مذهبی شیعه/ سنی: 

آن مزین گشته است که ماهیتأ و اساسأ منبع سیمای فرهنگی خاورمیانه به دین اسالم و گرایشات مذهبی 
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 

وده ها بها و جنگگر بیشترین بحرانت جمعیت منطقه، اما خاورمیانه نظارهمعنا علیرغم مسلمان بودن اکثری
محور ای از تاریخ همانند امروز مستعد بسیج فرقهاست. ذهنیت و ادراک عمومی حاکم بر این منطقه در هیچ برهه

ر یک دهای مذهبی به اختالفات مذهبی و سپس ای تبدیل تفاوتهای مهم منطقهنبوده است. یکی از پویش
ای بوده است، روندی که طی چند سال گذشته شدت بیشتری سیر تصاعدیابنده به مناقشات و تعارضات فرقه

 های تروریستی تحت لوای اندیشه سلفی را فراهم ساخته است. های گسترش گروهیافته و زمینه
زای رهای اختالفهای افراطی معلول وجود بستها و جریاندر واقع، ظهور و پروبال گرفتن این گروه

ها نیز به نوبه خود عامل مهمی تاریخی در منطقه و میان جوامع و ملل اسالمی است و در عین حال این گروه
ها ای میان مسلمانان گشته است. راهبرد این گروهدر گسترش اختالفات مذهبی و تبدیل آنها به تعارضات فرقه

در برابر هویت شیعی است. بخش مهمی از سیاست سنی -سازی جمعی سلفیدر قالب تالش برای هویت
های تروریستی مانند داعش در برابر شیعیان و مشخصأ ایران ناظر به فرایندی است که آنها با هویتی گروه

استفاده از آشفتگی معنایی و مفهومی امروزی واژه سنی که تقریبا به معنای غیرشیعه اطالق می گردد، به 
ه عنوان هویت خودی کمک کرده و نوعی هویت جمعی به آنها عرضه می دارد. گیری گرایشات سلفی بشکل

آنها این هویت جمعی را در مقابل هویت شیعی بازتولید کرده و در این راستا تالش مضاعفی را برای 
وان ترسانند. از این رو، میانگاری رفتاری و هنجاری در جامعه اهل تسنن در مقابل تشیع به انجام مییکسان

ها و روابط نزدیک سیاست خارجی ایران با گری در منطقه، همکاریگفت که تبلیغ و رواج نگرش سلفی
 ها با تفسیر مذهبی وسازد. زیرا سلفیهای سنی مذهب را نیز با دشواری مواجه میشیعیان و به ویژه جریان

 تاثیر گذاشته و در تعریف آنها ازای بر داوری و برداشت اهل سنت منطقه ای از رویدادهای سیاسی منطقهفرقه
  (.05: 0835شوند )سقاف، خود و دیگران موثر واقع می

ها که از انشعابات سازمان کند، داعشیم میالف سازمان القاعده که دشمن اصلی خود را غرب اعالبرخ
نی کنند. دشمیم مالم خصومت و دشمنی با غرب، دشمن اصلی خود را شیعیان اعالوه بر اعالالقاعده هستند، ع
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ویت نامند؛ یعنی آنها را فاقد همی «جیش الصفویه»که ارتش عراق را  آنها با ایران نیز بسیار بارز است تا جایی
 . (35: 0898)زارعان،  دانندعرب می

تعارض  گرایی به معنایهای افراطی و تروریستی، فرقهترین ویژگی فکری و عملی جریانبنابراین، اصلی
 هایرود. گروهای است که خود منبع تنش و بحران سیاسی، اجتماعی به شمار میضدیت فرقهها یا فرقه

 با مبارزه به ،تکفیر حربه به توسل با داخلی جنگ ایجاد برای تالش بر عالوه راستا این در تندروی تروریستی
 افرک و باطل یکسره را هاگروه سایر خویش، جز به و پردازندمی خود از غیر اسالمی هایفرقه و مذاهب تمامی

 علیه جهاد وجوب از و پندارندمی کافر و رافضی نیز را شیعیان آنها. دانندمی واجب را آنان خون ریختن و
ای آورند. در این میان، ایران به عنوان جامعهمی میان به سخن صفوی هایمجوس و شیعی کافر هایرافضی

های ایدئولوژی شیعی و تحت حاکمیت حکومت شیعی مهمترین آماج جریانمسلمان با اکثریت شیعه و صاحب 
ای نیز رامنطقهای و فهراسی بسیاری از بازیگران منطقههراسی و شیعیتروریستی است که البته با سیاست ایران

 باشد.همگام و همراه می
 ب( گفتمان مقاومت/ گفتمان تکفیری:

 هخنسبار نظامی و در نهایت تأسیس دارالخالفه اسالمی، ونتهای ترویستی با اتخاذ اقدامات خشگروه
کند فت معرفی میالگذار خداعش خود را بنیان در همین راستا، .اندهگرایی سیاسی ارائه کردمالجدیدی از اس

کنش سیاسی این گروه در اما ی کفار بر مسلمانان را دارد، الرهبری مسلمین جهان و مقابله با استی هو داعی
  .استآنها ن ادعاهای الغزه، سند محکمی در بط هروز 00ای نظیر جنگ مسائل مهم منطقه

ها و ها، سازمانها، جنبشگروه رهتواند چهنظیر آن می تکفیری هایتوان گفت ظهور داعش و گروهمی
نای عمل م را مبالشوند و حرکت در مدار اسمی را که در چارچوب محور مقاومت تعریف میالهای اسجریان

گران و متجاوزان، چارچوب اصلی گفتمان خویش قرار داده و مفاهیمی مثل مقاومت و جهاد در مقابل اشغال
ت خودگردان فلسطین و السپتامبر، آریل شارون تشکی 00دهد، مخدوش کند. پس از واقعۀ آنها را تشکیل می

ابرابری را عمال جنگ ناسازی تفاده از این شبیهبا اس اسرائیلتشبیه کرد و  الدنیاسر عرفات را به القاعده و بن
داعش و استناد و های تروریست مانند تکفیریعمل  هشیو. (0898رضوی، )ها راه انداخت علیه فلسطینی

م م، در نهایت به ضرر تماالم و توجیه اعمال غیرقابل پذیرش خود به نام اسالتمسک سطحی این گروه به اس
 هایسازی جنبشخواهد شد. محور ضد مقاومت قصد دارد با مهندسی معکوس و بدیلمی تمام الهای اسجریان

 (. 0898امیرعبداللهیان، )، با محور مقاومت مقابله کند هللامقاومت نظیر حزب
مقاومت در مقابل : می ایران، دو شاخص و ویژگی مهم داردالجمهوری اس تحت هدایتحور مقاومت م

س می هستند، پالب اسال. این دو شاخص مهم که از ارکان گفتمان انقاسرائیل نظام سلطه و مقاومت در مقابل
های مسلمان منطقه در قالب محور مقاومت ای از ملتگسترده هایجاد جبه همی، زمینالب اسالاز پیروزی انق

نظامی های های مسلمان منطقه در جنگهای متعدد ملتشاهد پیروزیمنطقه د و از آن زمان تا کنون، شفراهم 
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هایی . اما در حال حاضر گروهاست های اقتصادی و فشارهای سیاسی ناشی از اقدامات نظام سلطه بودهو تحریم
 اقدامات نظامی. اندف انرژی آن را فراهم آوردهالنظیر داعش در تقابل با محور مقاومت، موجبات فرسایش و ات

لبنان و تهدید مداوم ایران، جز آنکه منافع محور آفرینی در داعش در سوریه و عراق و آشوب بارخشونتو 
تمرکز فعالیت داعش در کشورهای عضو محور مقاومت و  .سازش را تأمین کند، نتیجۀ دیگری نخواهد داشت

م دارند و المی که ساختارهای سیاسی نامشروع و پیوند عمیق با دشمنان اسالتوجهی به سایر کشورهای اسبی
برای این گروه، هدف اصلی و پنهان داعش در مقابله با گفتمان مقاومت را  اسرائیلبا در اولویت نبودن مبارزه 

توان داعش را اهرم فشار آمریکا و کشورهای مخالف محور مقاومت در منطقه در کند. بنابراین میآشکار می
ن مقاومت و ای نیز با هدف محدودسازی گفتماهای منطقهآفرینی( و بحران30: 0898ت )زارعان، نظر گرف

 گیرد.کارگزاران آن صورت می
 های بزرگزا؛ الگوهای رفتاری قدرتعوامل برون -4-4

ارای وزن دهای بنیادین بازیگران که در آن نسـبت به اررزشهستند ـی هایوقعیتم های ژئوپلیتکبحـران
جب این موقعیت که مو. در داردخشـونت وجود و تهدید جدی صورت گرفته و احتمال کاربرد زور ژئوپلیتیک 

عنوان حامی یکی از طرفین درگیر ههای بزرگ بشـود، همـواره قدرتای مـیهای مـنطقهگیری بحرانشکل
های غرب امروز ترور و ناامنی به پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا تبدیل حت تاثیر سیاستتحضـور دارنـد. 
ات انداز صلح و ثباند. چشمهای غرب بدل شدهار سیاستها و اقدامات تروریستی آنها به ابزشده و تروریست

د. همه کناین منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید می
 .کشورهای غربی دارد زایاین مصائب، ورای موجودیت گروه تروریستی داعش، ریشه در سیاست تروریست

ی کمونیسم با فروپاشتوان به تحوالت ساختاری دهه آخر قرن بیستم بازگشت. موضوع میشناسی در دیرینه
ای برای طرح اسالم و بنیادگرایی اسالمی به عنوان تهدیدی آمریکا تالش گسترده ٬و رفع خطر آن برای غرب

ر جوامع غربی فزاینده علیه منافع کشورهای غرب در دستورکار قرار داد. بر این اساس، بسیاری از افراد د
لی ویژه بنیادگرایی اسالمی، جایگزین مارکسیسم به عنوان خطر اصترغیب شدند تا باور کنند بنیادگرایی دینی به

ها در سطح جهان برخورد تمدن شده است. از این رو، با پایان یافتن عصر جنگ سرد، ایده یبرای نظم جهان
 .وی غرب شناخته شدترین چالش پیش رمطرح شد و اسالم به عنوان اصلی

تالش غرب برای مترادف گرفتن اسالم با تروریسم، تالشی است برای منحرف کردن افکار عمومی جهان 
گرایی رو به رشد در جهان غرب و شکلی از تروریسم که از آن تحت عنوان تروریسم غربی از توجه به افراط

به پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا تبدیل شده  های غرب امروز ترور و ناامنیشود. تحت تاثیر سیاستیاد می
. (0834)م.ک.: اسپوزیتو،  اندهای غرب بدل شدهها و اقدامات تروریستی آنها به ابزار سیاستو تروریست

در ند. کانداز صلح و ثبات این منطقه تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید میچشم
های تکفیری و عنوان محصول شیوع گروههای ژئوپلیتیک جهان اسالم بهبحرانهای بروز شناخت زمینه
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ور الگوی رفتاری تصند توان چمی هابحـراناین هـای بـزرگ در قدرتتروریستی، در زمینه درگیری و مداخله 
 :نمود

 هاهای آمرانه و بحرانالگوی رفتاری تهاجمی؛ جنگ

صول به اهـداف خـود مـبادرت بـه اسـتفاده از تهدید و در در این الگوی رفتاری، یک ابرقدرت در ح
ه به کنماید. منطق حاکم بر این الگوی رفتاری، علیه منافع امنیتی و استراتژیک ابرقدرت دیگر می ورنهایت ز

 «میلیتاریسـم منطق»شود، شـناختی و دیپلماتـیک کـنار گذاشـته میهـای روانابـزارها و رویـهموجب آن 
باشد. تالش دگان مینگیردر ایـن حالـت کـنش سیاسـی بازیگران متأثر از عزم و اراده تصـمیم اسـت.
هایی از این الملل نمونهبین نظامهژمونی در  نهای بزرگ در مراحل مختلف تاریخ برای پی افکـندقدرت

، حمالت 0995ـت در و کوی 0935تهاجمات عراق علیه ایران در  .(Miller, 1996: 308) ستا الگوی رفتاری
های عینی ای برای ایجاد هژمونی از جمله مثالدر سـطح مـنطقه ،2558و  2550امریکا به افغانستان و عراق در 

بدیهی است که رفتار تهاجمی همواره در راستای تغییر وضع موجود انجام  .باشـدایـن الگـوی رفـتاری مـی
 د.پذیرمی

گرایی، گرایی، هژمونیکسیاست خارجی آمریکا در قالب مداخلهالگوهای جدید در رفتار امنیتی و 
نمونه عینی و جدید این الگوی رفتاری . شوددستانه تعریف میگرایی، مبارزه با تروریسم و جنگ پیشیکجانبه

گونه که گفته شد امریکا پس از تغییرا گردد. همانسپتامبر بازمی 00های تهاجمی امریکا پس از به سیاست
کننده به عنوان منبعی معنابخش برای سیاست خارجی و بین الملل به یک تهدید اقناع ار دوقطبی نظامساخت

سپتامبر دستمایه الزم را برای مداخله مستقیم امریکا در منطقه  00امنیتی خود نیاز داشت. حمالت تروریستی 
واکنش دست به عملیات نظامی  ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاورمیانه فراهم ساخت. این کشور در مقام

 های ارتزاقهای حاکم بر این کشورها زمینهسازی رژیمابتدا در افغانستان و سپس در عراق زد تا با ساقط
دهد امریکا برای تحرکات تروریستی خشکانده شود. این در حالی است که روند بعدی تحوالت نشان می

 ق بحران جدیدی کرد.مدیریت یک بحران مبادرت به جنگ و در نتیجه خل
حل نهایی مدیریت بحران تروریسم برآمده از جهان اسالم برگزید، اما از عهده امریکا جنگ را به عنوان راه

های تهاجمی امریکا است و مدیریت بحران پس از جنگ برنیامد و این بحران جدید خود هم معلول سیاست
ه منظور مقابله با تهدید تروریسم راهبرد تهاجمی را برگزید هم عامل استمرار این سیاست ها. به بیانی، امریکا ب

گران مانند محمد ایوب هشدار داده بودند که این راهبرد گزینشی و و این در حالی است که برخی تحلیل
های تروریستی موفق نخواهد شد، بلکه با نقض غرض گرایی گروهدوگانه نه تنها در نابودی خشونت و افراط

تولید و بازتولید نوع جدیدی از تروریسم در منطقه منجر خواهد شد، نوع جدیدی که پادتروریسم  اولیه خود به
هایی مانند داعش به نگاهی اجمالی به روند ظهور و رشد گروه. (Ayoob: 2003: 30)نامیده شده است 
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کا طی دو دهه قبل های آمرانه امریای دارد که برآیند جنگهای منطقهپویشاز وضوح حکایت از انشعاب آن 
 آید. به شمار می

 های ناخواستهها و جنگپروا؛ بحرانالگوی رفتاری بی

های های ناخواسته را در پی دارد. برعکس جنگهای بزرگ، جنگباکی قدرتو مبتنی بر بی پروابیرفتار 
نظامی هسـتند کـه های یناخواسته رویاروی هایارادی منبعث از رفتارهای تهاجمی یک قدرت بزرگ، جنگ

رغم عـدم انـتظار و تمـایل، را ندارند. در این شرایط علـی کدام از طرفیـن درگـیر انـتظار وقوع آنهـیچ
هـای درگـیر، برحسـب های طرفدار وضع موجود جـنگ روی دهـد. گاهـی قدرتممکـن اسـت میان قدرت

ا با گذر زمان و تشدید خصومت اهداف گسترش پـیدا کنند، اممـی یاهداف محـدودی را پیگـیر پروابیرفتار 
اده گردد. این الگوی رفـتاری بـه لحـاظ اسـتفمیصورت تصاعدی زمینه برای خشونت بیشتر فراهم هکـرده و ب

ست ا حال تفاوت اساسی میان این دو الگو در آن سریع از زور به الگوی رفتار تهاجمی نزدیک است. با ایـن
 ناشی از ادراک پروابیکه رفـتار  کـند، در حالـیآگاهانه زمینه را بـرای جـنگ فـراهم مـیکه رفتار تهاجمی 

های رقیـب اسـت. در الگـوی ها و محاسبه نادرست تواناییحلنادرسـت از تـوازن مـنافع، بـرآورد غلـط از راه
ه در عالوهکنـند، بتوجـه نمـیهای بزرگ به موقعیت و منافع متحدیـن کوچـک خـود قدرت پروابیرفـتار 

دیدکننده های تهین موقعیتبای، گونه تمایـزی بین متحدین کلیدی و حاشیههای بزرگ هـیچاین شرایط قدرت
های های دفاعـی و سیاسـتگیریاهمیت و سرانجام بین موضعهـای دوسـت و تهدیدهـای بیبقـاء رژیـم

 و. جنگ جهانی اول، جـنگ کریمه و جنگ شش روزه اعراب ندتطلـبانه متحدین کوچکتر قائل نیستوسـعه
  .(Miller, 1996: 309)شوند محسوب میهای مشخصی از این الگوی رفتاری اسرائیل نمونه

ای آگاهانه راهبرد مقابله با ترویسم را در قالب تهاجم مستقیم و آمرانه در این الگوی رفتاری امریکا به گونه
یر افغانستان و عراق و مداخله در بحران سوریه برگزید. این الگوی جنگی خود به به کشورهای اسالمی نظ

ورزی بیشتر، و در نتیجه به ظهور بحران و جنگ دیگری منجر شد که تکوین تروریسم دیگری با خشونت
ی غرب ای که این تروریسم نوپدید جوامعمرزهای منطقه خاورمیانه را درنوردید و ابعاد جهانی یافت، به گونه

ه المللی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، جنگ آگاهانرا نیز نشانه رفته و به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین
 های ناخواسته انجامید.ها و جنگامریکا در مقابله با تروریسم به وقوع بحران
باشد. این در یم بینی و تدبیر فضای التهاب و بحرانی پس از جنگاز لوازم تفکر استراتژیک جنگی، پیش

حالی است که امریکا به منظور مدیریت بحران تروریسم الگوی رفتاری تهاجمی را در پیش گرفت که محصول 
مدیریت این آن وقوع بحران پساجنگ بوده است. عدم آمادگی در برخورد با بحران های پساجنگ و سوء

 های تروریستیامید. در واقع، موج دوم جنگهای جدید با ماهیت و شکل نوین انجها خود به شیوع جنگبحران
تهاجمی  هایریزی شده امریکا در خاورمیانه به راه افتاده، پیامد ناخواسته این سیاستکه پس از تهاجمات برنامه

است. به بیانی، الگوی رفتاری تهاجمی امریکا، ناتوانی آن در مدیریت بحران های پساجنگ و درنتیجه تصاعد 
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های ناخواسته در کشورهای اسالمی نظیر عراق و سوریه بوده است که آستانه وقوع جنگ این بحران ها تا
 باشد. پذیر نمیهای امریکایی به سادگی امکاندیگر ضرورتأ کنترل آن برای استراتژیست

 گرایی و تروریسم در مناطق اسالمیشناسی افراطدیرینه-2

گرایی و تحرکات تروریستی در تاریخ معاصر جوامع و کشورهای اسالمی خاورمیانه کانون اصلی افراط
وان ای تحت عنبار به ورود بازیگران فرامنطقههای خشونتیابی این پدیدهشناسی و ریشهاند. دیرینهبوده

طق اسالمی فارغ از بسترهای گردد. از این روست که تروریسم در مناهای استعماری  به منطقه بازمیقدرت
شود. عالوه های غربی محسوب میهای قدرتبرداریها و بهرهخواهیزا، اقدامی واکنشی در برابر زیادهدرون

اختار الملل، فروپاشی سهای بزرگ از شرایط ساختاری نظام بینبر این، با توجه به تبعیت سیاست قدرت
های بزرگ و درنتیجه در روند تحوالت و های قدرتاستدوقطبی پساجنگ سرد نقطه عطفی در روند سی

 ای بوده است. های منطقهپویش

 انگاری تروریسم و بنیادگرایی اسالمی در دوران پساجنگ سردامریکا و سیاست یکسان  -9-5
الملل پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سیاست خارجی و امنیتی امریکا در قالب با تحول ساختار نظام بین

ت گرایی را به عنوان رکن سیاسسوی هژمونیسم یافت و بر این اساس، مداخلهرین نظم نوین جهانی میل بهدکت
باشند، در گرایی برگزید. از آنجا که مداخالت خارجی همواره نیازمند مبانی اقناعی و توجیهی میهژمونیک

ریف ه منبع اصلی تهدید و ناامنی تعشرایط نبود تهدید پس از جنگ سرد، اسالم و بنیادگرایی اسالمی به منزل
گرایانه امریکا انگاری تروریسم و بنیادگرایی اسالمی به دستمایه اصلی سیاست مداخلهشد. در این راستا، یکسان

 در مناطق و کشورهای اسالمی تبدیل شد.
م برای نیل به اهداف استراتژیک خاص انجاهای بزرگ معموأل از جانب قدرتگرایی مداخلهسیاست 

کا توان حفظ امنیت آمریرا می امریکا بعد از جنگ سرددف استراتژی امــنیت ملی اها در همین راستا،د. پذیرمی
ارتقاء دمــوکراسی در سایــر  و ارتقاء قابلیت و توانمندی اقتصادی، از طریق قابلیــت و نیـروی نظامی

های الزم یک از اهداف یاد شده، زمینـههر  . ( Hansen, 2000 : 83 -6)دانستهای جغــرافیایی حوزه
طور کلی، ساختار دفاعی و همچنین نظام امنیتی آمــریکا سازد. بهگرایی را فراهم میبرای حداکثرسازی مداخله

المللی در شرایط آرامـش، ثبـات و تعادل نیز قرار اگر فضای بین ، حتیگرایی تاکید داردبر ضرورت مداخله
 .ناپذیر خواهد بودگرایی امری اجتنابداشـته باشد، مداخله

اقداماتی که در جنگ علیه طالبان  معرفی کردند.را به عنوان نماد تروریسم   جواسالم ستیزه  هاآمریکایی 
در چنین روندی، تروریسم به  توان در این ارتباط مورد مالحظه قرار داد.دهی نمودند را میو القاعده سازمان

جنگ تازه بین اسالم مبــارز و آمریکا شباهت بسیاری  ،بــه طور کلی . شدآمریکا تلقی میعنوان دشمن جدید 
کند تــا هــویت خــود را ها را تشویق می. دشــمنی بـا مــسلمانان، آمریکاییشتبا دوران جــنگ سـرد دا

دکترین مبارزه با سویی، اما از  (.490 : 0834)هانتینگتون  به لــحاظ ســیاسی و آرمــانی تعریف نمایند
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، به یکاامر ، یعنی ایاالت متحدهمشخصملت -تروریسم به دلیل اینکه با سرشت سیاست خارجی یک دولت
 .شتتوان عملیاتی کمتری داکنندگی و قابلیت اقناع طبعا ،بود هم آمیخته

خطر تروریسم را بیش از  0995ظهور القاعده و عملیات آنها علیه نیروهای آمریکایی در دهه در این میان، 
این گروه افراطی که اساسأ  (.050:  0836 ،)مشیرزاده پیش به بخشی از گفتمان امنیت ملی آمریکا تبدیل نمود

گرانه امریکا در دوران جنگ سرد داشته است، حال با ایجاد خالء ژئوپلیتیک بر های حمایتریشه در سیاست
های ایهیابی جدید که بر پد کالن برای خود تعریف کرد. این هویتپایه دکترینی جدید اهدافی متفاوت و با بر

افراطی و ساختارشکنانه مبتنی بود در تعارض آشکار با دکترین نظم نوین جهانی امریکا قرار گرفته بود. از این 
یاست س هایهای گفتمانی آمریکا در حوزهترین دالتوان به عنوان یکی از اصلیمبارزه با تروریسم را می رو،

  گرایی مترادف با تروریسم تلقی شد.که در آن اسالم خارجی دانست
ا در مناطق آفرینی رثباتی و بحرانهای بیگرایی پیش از این زمینهسیاست جنگ سرد امریکا در قالب موازنه

اعده و قای گروه تروریستی الاسالمی فراهم آورده بود. در فضای پساجنگ سرد مهمترین تهدید امنیتی منطقه
حکومت تحت حمایت آن در افغانستان بوده است. این کنشگران نوپدید به نوعی قطبیت جدید در منطقه بر 

 ای افزوده بود. قطبیت و آرایشهای جدید شکل دادند که بر شکاف و انشقاق ساختاری منطقهمبانی و شالوده
شده بود. در واقع، این کنشگران جدید در  گرایی مذهبی نیز برخوردارقدرتی که از ماهیت و شکل آشکار فرقه

 .ای را متأثر ساختندهای منطقهای تبدیل شدند و روابط و پویشهای منطقهبندیافغانستان به محور صف
 سازی تهدیدات تروریستی در سیاست خارجیپیامدهای سیاست مبارزه با تروریسم و برجستهبنابراین، 

های جغرافیایی مختلف به ویژه خاورمیانه ی آینده سیاسی آمریکا در حوزهمخاطرات زیادی برانه تنها آمریکا، 
لیتیکی های ژئوپآفرینیثباتی، ناامنی و در نهایت بحرانهای جدیدی از بیبه همراه داشت، بلکه به بروز نشانه

یگری های دنهتوان نشاعالوه بر واحدهای سیاسی خاورمیانه میدر مناطق اسالمی نیز انجامید. گفتنی است که 
بت به واکنش نس نیز بازیگران قدرتمند نظام بین الملل را حتی که به موجب آن را نیز مورد مالحظه قرار داد

 .  های افراطی آمریکا کشانده استبه سیاست
افـزایش داد، زیـرا ایـن کشـور درصدد تعقیب  در خاورمیانه گرایی آمـریکا راســپتامبر مداخله 00حوادث 

کنندگی امریکا . این حوادث قدرت اقناع( 865 – 32:  0838 ،های تروریستی برآمد )کوپچانبله با گروهو مقا
حت تگرایی آمریکا مداخلهگرایی افزایش داد و بر همین اساس، انگاری تروریسم و اسالمنسبت به یکسان

منیتی ای که با منافع اگرفت. هر منطقههای جغرافیایی متنوعی شکل در حوزهعنوان راهبرد مقابله با تروریسم 
ت متحده در آن به چشم گرایی نیروهای نظامی ایاالهایی از مداخلهآمریکا ارتباط داشته باشد، ناگزیر جلوه

ن امر کنند، آنان بر ایها تروریسم را به عنوان پدیده جدید امنیتی تلقی میآمریکایید. بر همین اساس، خورمی
د. نکنهای تروریستی بیشترین مخاطره امنیتی را برای آینده سیاسی آمریکا ایجاد میگروهاعتقاد دارند که 
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سیاسی آمریکا طراحی شده که به موجب آن ضرورت مقابله با هرگونه تهدید  ای در فرهنگتروریسم به گونه
 سازد. ناپذیر میای را برای نهادهای آمریکایی اجتنابو یا مقاومت منطقه

 سپتامبر 55های افراطی در مناطق اسالمی پس از تژی مقابله با تروریسم و گسترش جریاناسترا -9-4
نظران نظامی و امنیتی آن داران و صاحبو حمله به مراکز استراتژیک آمریکا، زمام 2550سپتامبر  00حادثه 

رای تروریسم، زمینه را برو کرد. این واقعه با خلق دشمن جدیدی به نام کشور را با محیط امنیتی جدیدی روبه
الملل فراهم کرد )افتخاری، برداری آمریکا از این دشمن در جهت حل و فصل مشکالت خود در نظام بینبهره

سپتامبر، جدی بودن تهدید تروریسم  00گرایی آمریکا پس از (. یکی از دالیل سیاست یکجانبه265، ص0838
کاخ سفید که پیش از این به آن  0999نیز، در گزارش دسامبر سپتامبر  00برای این کشور است. قبل از حادثه 
های فراروی امنیت ملی آمریکا بیان گردیده، آمده است: ای که از چالشاشاره شد، دربارة تهدیدات فرامنطقه

فع، ها منانهای جنایی هستند. آها و سازمانگونه تهدیدات غالباً ناشی از بازیگران غیردولتی مانند تروریستاین»
اند از تروریسم، قاچاق موادمخدر و های این امر عبارتکنند. نمونهها و شهروندان آمریکا را تهدید میارزش

ریکا، )کمیسیون امنیت ملی آم« نشدة پناهندگانالمللی، قاچاق غیرقانونی اسلحه و موج کنترلدیگر جرایم بین
  (.08-04، صص0835

ای، های یاغی، منازعات منطقهجمعی، دولتهای کشتاراشاعه سالحبر این اساس تهدیداتی چون تروریسم، 
یافته به عنوان خطرات امنیتی ایاالت متحده در دوران پساجنگ سرد شناخته های ناکارآمد و جرایم سازماندولت
عنوان  جمعی بههای کشتاردر میان تهدیدات امنیتی موجود علیه آمریکا، تروریسم در کنار اشاعه سالح اند.شده

 هاستراتژترین سناریو از دید استدر این میان وحشتناک د.نشوبالقوه شناخته می بزرگترین تهدیدات بالفعل و
 . مجهز گردند های کشتارجمعی نیزهای تروریستی بخواهند به سالحآن است که گروه

آمیز خوانده را برای ملت آمریکا و متحدان آن مخاطره 20 هدولت بوش در استراتژی امنیت ملی خود، سد
های تروریستی اعالم کرده است. های یاغی و سازمانهای کشتارجمعی از سوی دولتا را هدف سالحهو آن

و تالش  طلبیدر این سند، به موقعیت برتر نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا اشاره شده که نشان از برتری
برای  دستانه را سازوکار مناسبیبیت نظام هژمونی خود دارد. بر همین اساس، بوش عملیات پیشآمریکا برای تث

(. در اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا 824، ص0838دانست )رودز،  ویژه تروریسم(مقابله با تهدیدات آتی )به
روی این تهدیدات پیش ترینوجود تروریسم جهانی از بزرگ 2500و اخیرا در  2556و  2552های در سال

 کشور عنوان شده است.

هدید . برای شناسایی تداردالمللی اروپا نیز برداشت مشابهی با آمریکا در خصوص تهدیدات امنیت بین
 ههای اتحادیتوان سه مرحله را مورد توجه قرار داد: در مرحله اول، بیانیهتروریسم از دیدگاه اتحادیۀ اروپا می

 عنوان یک تهدید جهانی نسبت بهسپتامبر، بر تهدیدی که توسط آمریکا به 00درنگ پس از حمالت  اروپا بی
های ساالر مطرح شد، تأکید کردند. همزمان با افزایش اقدامات اتحادیۀ اروپا در شناسایی گروهجوامع باز و مردم
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دی دهندگان تهدیدید جهانی و نمایشعنوان بخشی از یک تهها بهتروریستی و خلع سالح کردن آنها، این گروه
تلقی شدند. تأکید اصلی در این مرحله، بر تهدیدی نسبتاً نامتمایز و وسیع با ماهیتی جهانی نسبت به « بیرونی»

 (.Monar, 2008)های عضو آن بود های سیاسی، قانونی، اجتماعی و اقتصادی اتحادیۀ اروپا و دولتپایه
های تروریسم در کشورهای اسالمی در دستورکار کشورهای ستقیم با جلوهبر اساس چنین ادراکی مقابله م

های آمرانه جویانه ضدتروریستی که در قالب جنگغربی تحت هدایت امریکا قرار گرفت. این سیاست مقابله
ثباتی و بحران را در مناطق ژئوپلیتک اسالمی رقم زده است که تا تعین یافت، روندی از اغتشاش، آشوب، بی

 ه امروز نیز ادامه دارد و کنترل و مدیریت آن را به موضوعی غامض تبدیل کرده است.ب
 :جنگ افغانستان و گسترش افقی تروریسم

های آمرانه امریکا در قالب استراتژی مقابله با تروریسم های جنگجنگ افغانستان اولین حلقه از حلقه
زای امریکا در افغانستان خود را نشان داد، زیرا بحرانهای تاریخی شود. مشهودترین نشانه سیاستمحسوب می

سپتامبر تجربه کرده بو، آن هم از جانب  00امریکا برای نخستین بار ناامنی مستقیم را در جریان حمالت 
های موازنه قدرت واشنگتن در دوران جنگ سرد بوده است. شواهد نشان می کنشگری که محصول سیاست

های جهادی در این کشور دهی گروهابله با شوروی در افغانستان به حمایت و سازماندهند که امریکا برای مق
الملل برخی از مناطق ژئوپلیتیک، مانند افغانستان، روی آورد و از آنجا که پس از تحوالت ساختاری نظام بین

عملیاتی آنها  هایها و حوزهاهمیت و کارکرد خود را در سیاست خارجی امریکا از دست دادند، این گروه
گونه بود که القاعده پدیدار شد و تحت حمایت و ابتکار این های امریکایی واقع شدند. اینمغفول استراتژیست

دست ه قدرت را در افغانستان ب 2550تا دسامبر  0996به مدت پنج سال از سپتامبر حکومت طالبان گروه، 
کشور را  24را به انجام رسانده که هایی پنج سالعملیات جانبه طالبان که به مدتالقاعده با حمایت همه .گرفت

  (.0894)علیخانی،  دربرگرفته است

ای رههای زنجیبا سقوط طالبان، تداوم فرماندهی شبکهسپتامبر، و  00پس از حمله امریکا به افغانستان در پی 
 یپذیر نبود و با چالشنامکا« وحدت فرماندهی»و « گراتمرکز»القاعده در سراسر جهان به شکل سامانه 

پراکندگی جنگجویان القاعده بود. جنگجویانی که پیشتر در محیط امن  و آن ساز مواجه گردیدسرنوشت
اکنون ضروری بود که سران القاعده آنان را از گزند نیروهای امنیتی که در تعقیب  ،افغانستان گرد هم آمده بودند
سازماندهی، آنان را برای انجام عملیات به کشورهای مختلف جهان اعزام تجدید  آنان بودند مصون بدارند و با

(. از این روست که پس از حمله امریکا به افغانستان، زمینه برای گسترش افقی شبکه 0: 0894د )علیخانی، کنن
به  2552از اواخر تابستان  تروریستی القاعده در مناطق جغرافیایی مختلف جهان اسالم فراهم شد. این گروه

حوزه مستقل که هر کدام دارای ساختار رهبری و عملیاتی مستقل و منابع مالی محلی هستند به  پنجتشکیل 
حوزه ، حوزه منطقه آسیای مرکزی، و پاکستان هند  ه عبارتند ازگانپنجهای حوزهاین دهد. کار خود ادامه می

گستردگی  (.050-052: 0830فر،مهدوی)حوزه خاورمیانه حوزه غربی عربی و مدیترانه، جنوب شرقی آسیا
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با جنگ  ای یافت وهای جغرافیایی عملیات القاعده پس از حمله به افغانستان ابعاد تازهافقی و پراکندگی حوزه
 عراق وارد مرحله جدیدی شد.  2558

 یسازدر ادامه گفتمان تهدیدسازی و امنیتیهای غربی دولتآید که از آنچه گفته شد این گونه برمی
 القاعده را نمادسپتامبر نیز  00گرایی را جایگزین کمونیسم کرده بودند، پس از پساجنگ سرد که اسالم و اسالم

نها آکـم بخـشی از آنچـه کـه دسـت کنند. این در حالی استمعرفی می« بنیادگرایی اسالمی»ی از عینی و واقع
پیمانش در طول جنگ سرد های همعملکرد ایاالت متحده و برخی دولت ه، نتیجنامندمی« تروریسم اسالمی»

 .بوده استسپتامبر  00های آمرانه پس از ویژه محصول جنگو پس از آن و به

 :جنگ عراق و گسترش افقی تروریسم
جهادی از ـهای مسلح سلفیموجب مهاجرت گروه 2558اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال 

ها که پیش از این زمان، با هدف مقابله با تجاوز شوروی به افغانستان و سپس تان به عراق شد. این گروهافغانس
کا ف ضدتروریسم به رهبری آمریالمی توسط طالبان و در ادامه، مقابله با تهاجم نظامی ائتالتأسیس دولت اس

پیمانانش جدیدی را علیه آمریکا و هم ههآمریکا به عراق جب هبه افغانستان، در این کشور حضور داشتند، با حمل
ها تشکیل شد. پس از سقوط صدام، صدها افغانـهاآنان با محوریت عرب ههای اولیدر عراق گشودند و هسته

شکیل ها و تای از عراق با عنوان مثلث سنی، ضمن اتحاد با بعثینفر از این عناصر با متمرکز شدن در منطقه
ترور، در  ت وگذاری، قتل، غارگران آمریکایی، به اقدامات مخرب خود مانند بمبمحور قوی علیه اشغالیک 

های القاعده در افغانستان آموزش دیده بودند سطحی گسترده مبادرت کردند. این جنگجویان که توسط شبکه
رایانه، به گهای طایفهن رویههای وهابیت در منطقه قرار داشتند، با پیش گرفتو به شدت تحت تأثیر کانون

ها که دلیل اصلی اقدامات این گروه. (450: 2553الزبیدی، )آمیز وارد تقابل با شیعیان شدند صورت خشونت
م کرده بودند، حتی پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق، به الگران آمریکایی اعخود را مقابله با اشغال

های پس از سقوط صدام را دند. آنها تمرکز قدرت در دست شیعیان در سالآمیز خود ادامه دااقدامات خشونت
 دادند. بار خود قرار میدستاویزی برای تداوم اقدامات خشونت

 هایتنها سه روز پس از تصرف موصل، داعش طی یادداشت رسمی به تمام سفارتخانهدر همین راستا، 
کرد: داعش برای نجات اهل سنت از دست شیعیان در م الالمللی داخل عراق اعهای بینخارجی و سازمان

ب کرده و هدف داعش، تغییر نظام سیاسی در عراق و احقاق حقوق اهل سنت است که پایتخت العراق انق
  (. 0892ن، امیرعبداللهیا)ند اخود را در عراق از دست داده

این رای ب بار آن است.ی خشونتاکننده تعصبات فرقهمنعکس هداف استراتژیک القاعده عراقبنابراین، 
های جهانی بود که در کانون جهان اسالم واقع سرپلی برای جهادی ، اهمیت عراق در نقش آن به عنوانگروه

ای های مرحلمنازعه ،ندکسب پایگاه سرزمینی امنی برای جهاد بود ها قبل در پی هدفکه از مدت آنها شده است.
رب ای برای خالفت در غنتیجه ایجاد سرزمین اولیه از عراق و در «هاصلیبی» که با اخراج ندبینی کردرا پیش
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 ای برای حمله و در نهایت براندازیبه عنوان سکوی اولیه توانستاین سرزمین آزادشده می شد.آغاز می عراق
 از امتتری عمل کند و از این طریق ایجاد خالفت و وحدت سیاسی بخش بزرگ« های کافر همسایهرژیم»

استفاده از خاک این  بر این اساس هدف اصلی القاعده در عراق  (Philips, 2008) .اسالمی را تسهیل نماید
ای و اقدامی که نظم منطقه اسالمی بود؛ ای خالفتبرای ایجاد تدریجی و چندمرحله کشور به عنوان پایگاهی

 .ساختی مواجه میها و تغییراتدر مرحله بعدی نظم بین المللی را با چالش

عی و های شیعیار بین گروهاهداف خود، ایجاد جنگ داخلی تمام استراتژی القاعده عراق برای دستیابی به
و اخراج  جدید نظامی و در نهایت شکست روند سیاسی اعراب سنی با کشاندن شبه نظامیان شیعی به واکنش

دولت برای اعمال کنترل  هایتواند تالشمی کمستدجنگ داخلی  که محاسبه این بود نیروهای خارجی بود.
وفقیت م این استراتژی درصورت را تضعیف کند. سیاسی خود بر عراق پس از صدام و تالش نیروهای خارجی

آمریکایی را وادار به خروج از  عمومی درون آمریکا از جنگ، نیروهای توانست با تضعیف حمایتکامل می
 شورشی سنی هایحمالت متداوم القاعده و سایر گروه ق حکومت شیعی را نسبت بهعراق کند و از این طری

اق بینی نزد رهبران القاعده عرپیش از سوی دیگر این به براندازی آن منجر شود. پذیر سازد و در نهایتآسیب
ترش یابد و گس ای داخلی در عراق به تدریج به تمام منطقه خاورمیانهوجود داشت که جنگ داخلی فرقه

ست توانامر در صورت تحقق می این ها را باعث شود.ها در منطقه و تضعیف رژیمدرنتیجه گسترش شکاف
 .ایجاد خالفت اسالمی منجر شود نیروهای خارجی از منطقه و بسترسازی برای به خروج

های گذاریای، بر بمبمنطقه ای داخلی و سپس جنگایجاد جنگ فرقه القاعده عراق برای اجرای استراتژی
تحاری در ان گذاریتاکتیک بمب شیعی متمرکز شد. انتحاری با هدف وارد کردن تلفات وسیع به غیرنظامیان

ور، به این کش غربیهای داخل عراق تا زمان حمله آمریکا سابقه نداشت و تنها با ورود جنگجویان میان سلفی
 هرچند ها مورد استفاده قرار گرفت.وارد از سوی عراقیم تاکتیک به صورت وسیع و حتی در برخی این

میز این آخشونت نسبت ضعیف بود، اما به تدریج حمالت دهی القاعده در ابتدا پراکنده و بهاقدامات و سازمان
گسترش اقدامات  خود رسید. به اوج 2556سال  ازبیشتری انجام شد و  دهیگروه با وسعت و سازمان

ضای ف های شورشی سنی در مقابل غیرنظامیان شیعی باعث رادیکال شدنالقاعده و سایر گروهآمیز خشونت
 ..شد 2556 ای به ویژه بعد از انفجار سامرا در فوریهفرقه هایداخلی عراق و افزایش خشونت

 عراق و تشدید گروه القاعده در رادیکال کردن فضای درونی های شورشی،در مقایسه با سایر گروه
ها و در داشت.این گروه برای تشدید ناامنی ایها نقش بسیار برجستهشیعیان و سنی ای بینهای فرقهخشونت

های اجتماعی و سیاسی داخلی این کشور آمریکایی سعی کرد از شکاف نتیجه تضعیف دولت عراق و نیروهای
نگ های الزم را برای ایجاد جگر زمینهها علیه یکدیبه بهترین نحو استفاده کند و با تحریک شیعیان و سنی

ن در عراق، القاعده در ایایهای فرقهبر این اساس به نظر برخی با توجه به افزایش خشونت داخلی مهیا سازد.
  (Riedel, 2007). تا حد زیادی موفق بود 2556 خصوص تا سال
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های عمده ایجاد امنیت قطب عنوانهای محلی در عراق به ها و شبکهها، فعال شدن گروهدر طول این سال
بر  کشور باعث شد تا دولت نتواند کنترل مؤثری همراه حضور فراگیر نیروهای خارجی در این برای مردم به

 ای ازایجاد شبکه دولت عراق و شرایط پس از حمله آمریکا به ناتوانی و ضعف نسبی کشور اعمال کند.
 منجر شد و در عرصه سیاست و امنیت عراق د مانند القاعده در مقابل دولتامنیتی متعد بازیگران و کارگزاران

  (Stan Field, 2007). شودمحسوب می« شبه دولت»حکومت تنها یکی از بازیگران
کشور عربی نشان داد جنگ عراق عامل اصلی گسترش حمالت تروریستی در  0یک نظرسنجی جدید در 

رام این نظرسنجی در کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، خاورمیانه بوده است. به نوشته االه
اند رشد حمالت تروریستی پس از جنگ عراق درصد اعالم کرده 53لبنان، مغرب، و اردن انجام شده است. 

 . در منطقه بیشتر شده است
سرآغاز  2558بروس ریدل، کارشناس موسسه بروکینگز، تصمیم جرج بوش در حمله به عراق را در سال 

داند. خوان کول، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان امریکا، نیز حمله امریکا به عراق را های این کشور میتنش
عتقد منیز نوام چامسکی . گرا و تندرو در این کشور ارزیابی کردعامل مهمی در تقویت حضور نیروهای افراط

 اصلی پیدایش گروه تروریستی داعش ءانگلیسی منشااست که اشغال خاک عراق از سوی نیروهای آمریکایی و 
که منجر به  2558در این کشور بوده است. حمله و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی در سال 

د ای را به وجوهای اختالفات فرقههای اجتماعی در این کشور شد، در واقع اولین شعلهاز هم پاشیدگی شالوده
های افراطی در میان مسلمانان سنی گیری گرایشای به تدریج زمینه را برای شکلفات فرقهآورد. همین اختال

های این فضای رادیکال کل پویش .عراق فراهم آورد و در نهایت به پیدایش گروه تروریستی داعش منتهی شد
ای ونهای دامن زد، به گهای منطقهالشعاع قرار داد و در نتیجه به گسترش بحرانسیاسی و امنیتی منطقه را تحت

 .افروزی در سوریه و یمن را می توان در این راستا ارزیابی و تحلیل کردآفرینی و جنگکه بحران
 :جنگ سوریه و گسترش افقی و عمودی تروریسم

ت تأثیر ای تحا آغاز بحران در سوریه و تغییر ماهیت اعتراضات از سیاسی و مدنی به تروریستی و فرقهب
ها، تکفیری به منظور جهاد با علویـهای سلفیهای متعددی با گرایشای و عملیات روانی، گروهرسانهتبلیغات 

ای راهی سوریه شدند. طی بحران سوریه، تبلیغات روانی سنگین و پرحجمی در راستای القای مذهبی و فرقه
ی داد زیادی از اهل سنت سلفبودن جنگ سوریه انجام گرفت و این تبلیغات و عملیات روانی باعث عزیمت تع

. معارضان نظام سوریه به منظور افزایش هرچه بیشتر انگیزه در گردید ها به سوریهبه منظور جهاد با علوی
. (25: 0892زارعان، )کنند اعضای خود برای جنگ با ارتش سوریه، وجود جنگی مذهبی را در سوریه تبلیغ می

فعال  نیزتکفیری داعش در سوریه  ـانگیزشی است، گروه سلفی از آنجا که مذهب یکی از مؤثرترین عوامل
ط ، توانست با تسلبود های وسیعی از سوریه را دربرگرفتهشد و در شرایط آشوب و هرج و مرجی که بخش
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را  ها و مراکز نظامی، خودهای نفت و دستیابی به مهمات و تسلیحات پادگانها و تسخیر چاهبر برخی استان
 .لی، تسلیحاتی و نیروی انسانی به سرعت گسترش دهددر ابعاد ما

با جنگ عراق پدیدار شد و فرایند گسترش افقی خود نسل دوم القاعده در منطقه به عنوان داعش در واقع، 
های جغرافیایی مختلف آغاز کرد. با وقوع بحران و جنگ سوریه محیط مستعدی نه تنها برای را در حوزه

ای در حال حاضر مجری حرفهگسترش افقی داعش بلکه برای گسترش عمودی آن نیز فراهم شد. این گروه 
در  سالمیآید و مهمترین اصل در این استراتژی تشکیل امارت امنطقه به شمار می القاعدهاستراتژی جدید 

است، کامال هوشمندانه انتخاب « اسالمی عراق و شام دولت»کلمه داعش که عنوان اختصاری نام ت. منطقه اس
رسد، ر میو به نظ استمفاهیم جغرافیایی متضمن تیک در بطن خود دارد. در واقع این نام یشده و مفهومی ژئوپل

گروه القاعده این بار سعی در فراهم کردن آید.  به شمار میهای گروه القاعده مرحله دوم راهبردها و جنگ
منافع آمریکا و غرب و منابع انرژی  اصلیای در کانون خاورمیانه دارد که شبکه فضای استراتژیک و منطقه

 .شودشمرده می

گسترش مناطق جغرافیایی و مرزهای تحت سلطه خود در خاورمیانه، آفریقا، قفقاز  در تالش جهتداعش 
در نهایت با گسترش عمودی نیز همراه  گسترش محدوده جغرافیای سیاسیبرآمده و همین جهان و نقاط دیگر 
سعی در سیطره بر مناطق مرزی سوریه با عراق و ترکیه و تقویت سلطه خود بر این این گروه شده است. 

خود درآورد به راحتی اعضای جدیدی را به عضویت از یک سو، دهد، مناطق دارد و این به داعش اجازه می
های خارجی دسترسی داشته باشد. داعش در وهله اول سعی در های طرفو به منابع طبیعی، مالی و کمک

مانع  تا کندهای مالی دارد و تالش میهای مناسب جلب حمایتایجاد عمق راهبردی و پس از آن، ایجاد کانال
د. از سوی دیگر، این امر موجب شده زم شوهای الهای مسلح از مرزها برای گرفتن کمکگروهسایر استفاده 

های نظامی بیفزاید تا با ایجاد رعب و وحشت مضاعف و گسترش عمودی داعش بر شدت خشونت در عملیات
در سوریه و عراق، اهداف مدنظر از گسترش افقی را نیز حاصل کند. در واقع، راهبرد جنگی داعش بر محور 

 که اوج آن را می توان در سوریه و عراق مشاهده کرد.خشونت تصاعدیابنده قابل ارزیابی است 
 .نتیجه گیری2

های ثباتی، بحران و ناامنی در حوزهای از بیجهان اسالم با مرکزیت و محوریت خاورمیانه از سابقه دیرینه
 یابی این روندهای بحرانی که از ویژگی مانایی برخوردارمختلف ژئوپلیتیک برخوردار است. واکاوی و ریشه

شورها اند که در نهایت کاند، نشان از آن دارد که بسترهای مستعدی وجود داشته یا شکل گرفتهدار بودهو دنباله
گران و قربانیان بحران تبدیل کرده است. وارسی تاریخ سیاسی منطقه حاکی از های مسلمان را به نظارهو ملت

ای قرار های فرامنطقهتأثیر مداخالت قدرت های جهان اسالم به شدت تحتآن است که به شکل سنتی پویش
گردد، تفاوت در نوع کارکرد سیاسی و امنیتی منطقه داشته و دارد. تنها تغییری که در این زمینه مشاهده می

توان در دورن پساجنگ سرد ها را میهای بزرگ است. مهمترین این تفاوتخاورمیانه برای تأمین اهدفا قدرت
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المللی رخ مشاهده کرد که طی آن تحوالت ساختاری عظیمی در سطح بین 2550سپتامبر  00و به ویژه پس از 
 داد. 

یتی یابی تهدیدات امنکم طی بیش از دو دهه قبل بر ریشههای بزرگ در مناطق اسالمی دستسیاست قدرت
اند. هاب یافتنشین تروریسم بوده و در سطح جهانی بازتدر جهان اسالم متمرکز بوده است. تهدیداتی که هم

به بعد عملیاتی شد و  2550ها مشخصا از سپتامبر راهبرد مقابله با تروریسم با هدف از بین بردن تروریست
ها که خود جهت مهار و امحاء یک تهدید و های افغانستان و عراق رقم خوردند. این جنگبدین منظور جنگ

های جدید منجر شدند که مدیریت این ع بحرانمدیریت یک بحران تروریستی شروع شده بودند، خود به وقو
های نوپدید نیز بار دیگر با جنگ همراه شد. در واقع، راهبرد ضدتروریستی غرب خود به تکوین و بحران

انند های تندرویی متقویت یک نوع تروریسم جدید موسوم به پادتروریسم منجر شده که در قالب ظهور گروه
های ها و رستنگاه تروریسم در دوران پس از جنگ سرد، ابزارها، انگیزهین، است. بنابرا داعش تعین یافته
تنها کاهش نیافتـه، بلکـه متنـوع  شک در مقایسه با دوران جنگ سرد، تروریسم نهبی ت کهجدیدی یافته اس

تنـوع و با مشـده و در نتیجه، تهدید ناشی از آن فزونی یافته است. تروریسم پس از جنگ سرد بسیار متکثر، 
 .تری استهای بسیار متفاوتاهداف و انگیزه

ر ثباتی تبدیل شده است و دها خود به منبع دیگری از ناامنی و بیگرای این گروهرویه افراطی و خشونت
افروزی در مناطق اسالمی شکل گرفته است. به این معنا که مداخله زایی و جنگای از بحراننهایت چرخه

برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ، خود به بازتولید تروریسم در های بزرگ قدرت
قالبی جدید و در نتیجه به استمرار جنگ در مناطق مختلف و با شدت و عمق بیشتری منجر شده است. نتیجه 

یکا در کامی آمرپس از ناجنگ آن است که -بحران-قابل تأمل دیگر از این فرایند مستمر و متقابل تروریسم
ر این و بدر جهان اسالم حاصل شده است تمدنی تمدنی به جنگ دروناجنگ بین تغییر ازعراق و افغانستان، 

 .تمدنی دانستاساس، بحران عراق و سوریه را باید محصول جنگ درون
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 آینده و تداوم گیری، شکل: سوریه بحران سیاسی شناسی جامعه
 

 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی آموخته ، دانش5محمدعلی سوری لکی

 
 چکیده
 تونس یمن، لیبی، مصر، همچون کشورهایی در عربی بهار به موسوم عربی کشورهای در تحوالت شروع زمان از

 تغییرات و قدرت جانشینی با تحوالت این سریع خیلی که کشورها این خالف بر. شد شروع نیز سوریه در ها ناآرامی... و
 سدا بشار حکومت و کردها دموکراتیک، مخالفان ها، تروریست بین جنگ سوریه در گشت، توام حکومت ساختار در

 متشنج آن اوضاع جهانی های قدرت های رقابت و ای منطقه های دخالت داخلی، انسجام ضعف با و است یافته تداوم
 ند،ا داده شکل را پناهجویان بحران و اند شده پناهنده کشور این جمعیت اعظم قسمت بحران این اثر در. است شده تر

 است این نوشتار این اصلی پرسش. است شده نابود کلی به کشور این های ساخت زیر و شده کشته زیادی نظامیان غیر
 ضعف هک است چنین پژوهش فرضیه بود؟ خواهد چگونه آن بحران آینده و چیست سوریه در بحران تداوم بسترهای که

 و سیاسی نظام در دموکراتیک های ارزش ضعف ،(مذهبی – قومی شکاف صورت به)اجتماعی ثبات و داخلی انسجام
 و سو یک زا نشده نهادینه مذهبی و قومی تنوع متوسط، طبقه مخصوصا طبقاتی تحول سیاسی، مشارکت عرصه تنگنای

 تداوم و گیری شکل باعث دیگر سوی از جهانی های قدرت های دخالت و ای منطقه های رقابت تروریستی، اقدامات
 کتابخانه بعمنا از گیری بهره با که صورت بدین. است گرفته صورت تحلیلی روش با پژوهش. اند شده سوریه در بحران

 .است شده پرداخته موضوع تبیین به استداللی شکل به عینی های داده بر تکیه و ای
 یهسور تروریسم، کردها، دموکراتیک، مخالفان اجتماعی، ثبات مذهب، قومیت، اجتماعی، شکافواژگان کلیدی: 

 
 . مقدمه5

محل  ،برخورد ایدئولوژی هامنطقه خاورمیانه همواره محل حضور قدرت های استعماری قدیم، 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 

ست. سوریه در منطقه خاورمیانه و به عنوان نقطه ثقل منطقه است و دائما باعث تشنجات سیاسی در آن شده ا
شامات در دهه های گذشته تاریخ سیاسی پر فراز و نشیبی داشته است. کشور سوریه دارای تنوع قومی در 

مسیحی است. در این پژوهش سعی  –علوی و اسالم  –عربی و تنوع مذهبی در محور سنی  -محور کردی
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 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

424 

 

اجتماعی که سازنده شکاف های اجتماعی در سوریه هستند، به عنوان نقطه عزیمت پژوهش بیان شوند و مورد 
اری و داخلی در مرحله شکل گیری بحران دارد که عبارتند عامل ساخت 4تحلیل قرار گیرند. بحران سوریه 

ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه مشارکت سیاسی.  -2ضعف انسجام و ثبات اجتماعی.  -0از:
 8تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده. در کنار این موارد باید به  -4تحول طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط.  -8

دخالت  -2گروه های تروریستی.  -0بیرونی در تداوم بحران اشاره کرد که عبارتند از:  عامل غیر ساختاری یا
رقابت قدرت های جهانی. عوامل چهار گانه داخلی و ساختاری ترکیب پیچیده ای از  -8های منطقه ای. 

 ی پیدا کند. انیروهای اجتماعی با گرایشات متضاد را تشکیل داده و باعث شده است بحران ابعاد بسیار پیچیده 
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 

جامعه مدنی ضعیف اما فعال شده سوریه نیروهای که در قالب گفتمان توسعه سیاسی و در اتصال به  -0است. 
مخالفان دموکراتیک را تشکیل داده و به دنبال استقرار یک رژیم دموکراتیک و گسترش حوزه مشارکت سیاسی 

نیروهای کرد که از یک سو با روند ایجاد اقتدار نوین در سوریه همسو هستند و در این مورد با  -2هستند. 
رند و از سوی دیگر به دلیل اینکه نهایت منطقی اقدامات آنها کسب مخالفان دموکراتیک اختالفی ندا

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. 

ی دیگر که خارج از بدنه جامعه مدنی می باشد و ایدئولوژی رادیکال و بنیادگرایی خشنی را در پیش نیرو -8
گرفته است به دلیل ویژگی های سنت و مذهب که برای خود تعریف کرده است به صورت معکوس نه خواهان 

مذهبی و سیاسی دموکراسی است، نه خواهان خودمختاری کردها و نه با حکومت اسد تطابق ایدئولوژیک، 
دارد زیرا الگوی سیاسی آنها خالفت اسالمی است که کامال ضد دموکراتیک می باشد و تجزیه طلبی قومی را 

نیروی دیگر در سوریه، حکومت  -4قبول ندارد و همچنین با حکومت بشار اسد اختالفات شدید مذهبی دارد.
اشد. بشار اسد نیز خواهان نابودی هر سه نیروی بشار اسد و حامیان داخلی وی که عمدتا علوی ها هستند می ب

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 

ن دموکراتیک و کردها در ذیل مفهوم اقتدار نوین و همسو با توسعه سیاسی است. از بین این نیروها، مخالفا
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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ال شدن شکاف قومی می باشند. گروه های تروریستی با رادیکال کردن مذهب سیاسی هستند، نشان دهنده فع
فرقه ای را نمایندگی می کنند و حکومت بشار اسد نیز به  –شکاف دین و دولت و همچنین شکاف مذهبی 

فرقه ای و  –عنوان قدرت مستقر عامل اصلی ایجاد و فعال شدن شکاف های ساختاری)طبقاتی( و مذهبی 
 می باشد زیرا به نهادینه شدن آنها در الگویی دموکراتیک اقدام نکرده است. همچنین قومی

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 

داعش از یک سو و علوی ها، مسیحی ها و دروزی ها از سوی دیگر شد. به لحاظ شرایط داخلی و های 
ساخت اجتماعی و سیاسی و همچنین تعارضات قدرت و نحوه توزیع آن در کشور سوریه، گروهها و احزاب 

یت هایی این کشور از امکان مشارکت فعال در روند قدرت محروم بوده اند و حزب بعث با توجه به محدود
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، 

زان رفاه پایینی است. در این شرایط و با کردها به حقوق حداقلی خود اعتراض کرده و طبقه متوسط دارای می
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 

فراگیر شد و به یک بحران تبدیل شد. آمریکا، ترکیه، عربستان و اسرائیل با تمام  مسلح ابعاد بی ثباتی سوریه
تالش به دنبال نابودی حکومت بشار اسد هستند و ایران و روسیه در کنار حزب اهلل لبنان حامی بشار اسد و 

ی سوریه را سیاس ثبات سیاسی در سوریه بوده اند. این تقابل بین ایران و روسیه با آمریکا و متحدانش آینده
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 

آمریکا دچار مشکل شده است. تروریستهای  خودمختاری آنها را خطری برای خود می داند و از این طریق با
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 

نده این کشور به سمت ثبات سیاسی حرکت می کند یا به سمت ادامه و با توجه به ضعف های داخلی آیا آی
 بحران و یا تجزیه و یا هر سناریوی دیگر؟

 روش تحقیق -4
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 

ه تاثیری چ نظام سیاسی سوریه چه تاثیری بر شکل گیری و ادامه بحران داشته است؟ جنگ نیابتی در سوریه
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 
نظام سیاسی و تنگنای عرصه مشارکت مذهبی(، ضعف ارزش های دموکراتیک در  –صورت شکاف قومی 

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 

فرضیه مجموع شرایطی که باعث شکاف قومی و مذهبی  بحران در سوریه شده اند. در راستای تدوین سوال و
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 

قدرت های جهانی در طول مدت شروع بحران حاصل و مورد استفاده قرار  و دخالت های کشورهای منطقه و
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 

میانه. همچنین اطالعات و داده ها، هم  از طریق روش کتابخانه ای و هم از طریق پایگاه های رسانه ای خاور
 اینترنتی به دست آمده اند تا عالوه بر ایجاد مبانی نظری، جدید ترین رویداد ها نیز مورد توجه قرار گیرند. –
 اطالعات و داده ها -9

مسائل سوریه شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است. از  عامل اساسی در ارتباط با 5در این پژوهش 
ضعف انسجام و  -0عامل مربوط به ساخت سیاسی و اجتماعی سوریه هستند که عبارتند از:  4بین این عوامل 

ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه  -2ثبات سیاسی)به صورت شکاف قومی و مذهبی(. 
تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده. این  -4ی مخصوصا در طبقه متوسط. تحول طبقات -8مشارکت سیاسی. 

عامل به عنوان عوامل بیرونی  8عوامل بستر و زیر ساخت شکل گیری بحران در نظر گرفته شده اند. همچنین 
 گروه های -0یا غیر ساختی بحران در نظر گرفته شده اند که باعث تداوم این بحران شده اند که عبارتند از: 

رقابت قدرت های جهانی. بنابراین به طور کلی ما عوامل شکل  -8دخالت های منطقه ای.  -2تروریستی. 
و شکل گیری بحران را بر  شدهساختاری از هم جدا را در قالب عوامل ساختاری و غیر گیری و تداوم بحران

یم هر چند عوامل ساختاری در عوامل غیر ساختی یا بیرونی تحلیل کرده ا درعوامل ساختی و تداوم بحران را 
 نظر می باشد. کل گیری بحران مدتداوم بحران نیز موثر بوده اند ولی در این پژوهش نقش آنها در ش

در مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی شکاف های اجتماعی هر چه قدر که شمار شکاف ها بیشتر و 
گروه بندی ها و نیروهای اجتماعی پدید می آید که  شیوه ترکیب آنها پیچیده تر باشد، مجموعه پیچیده تری از

(. در واقع این نیروهای اجتماعی 90: 0830این نیروهای اجتماعی مستقیما بر سیاست اثر می گذارند)بشیریه،
در قالب کلی، جامعه مدنی و در درون گفتمان توسعه سیاسی که مستقیما در ارتباط با روابط جامعه مدنی است 

: 0836اعی هستند و دولت نیز عرصه قدرت سیاسی و آمریت را تشکیل می دهد)بشیریه،عرصه قدرت اجتم
(. شکاف های اجتماعی به فعال، غیر فعال و ساختاری، تاریخی تقسیم می شوند. به لحاظ تاثیر گذاری بر 065
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وه بندی رسیاست به فعال و غیر فعال تقسیم می شوند. شکاف اجتماعی وقتی فعال می شود که بر پایه آن گ
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 تاریخی که عبارتند  شکاف های ساختاری مربوط به طبقات یک کشور هستند)نحوه مالکیت( و
(. نمونه 99-050: 0830زبانی)بشیریه، –فرقه ای، شکاف میان دین و دولت و شکاف قومی  -از: شکاف مذهبی

هایی از این شکاف ها در سوریه وجود دارد. شکاف ساختاری در این کشور در دو سطح تسلط بخش هایی 
آمد به خود و در سطح دیگر تسلط دولت بر وسایل تولید از جامعه بر وسایل تولید و اختصاص سطح باالی در

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 

فرقه ای)تعارضات بین گروه های بنیاد گرا با حکومت و نیروهای سکوالر، شکاف بین سنی ها و  –مذهبی 
عرب(. به طور کلی سه شکاف اساسی در سوریه وجود  –علوی ها(، شکاف دین و دولت، شکاف قومی)کرد 

ای رآمد بخش هدارد که بحران را شکل داده اند: شکاف ساختاری و طبقاتی مربوط به نحوه مالکیت و میزان د
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 

به صورت غیر مستقیم بر حکومت اثر می گذاشتند و اساسا به معنی اعتراض به وضع جای می گرفت زیرا 
موجود بودند و علت اصلی آنها نارضایتی اقتصادی و خودکامگی سیاسی بود. با تداوم بحران و فعال شدن 

در  یشکاف های اجتماعی و شکل گیری آگاهی نسبت به آنها و اقدام سیاسی بر مبنای آنها، چهار جریان اصل
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 

(. 50: 0835خیزند)بشیریه،گروه های درگیر در کشاکش قدرت عمدتا از خارج از دستگاه قدرت مستقر بر می 
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 

 ه آنها به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند. انقالب برای آنها فقط به این معنی است ک
 تجزیه و تحلیل -2

 عوامل ساختاری)داخلی( شکل گیری بحران سوریه -2-5
 ضعف انسجام و ثبات سیاسی -2-5-5

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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اسی واحد بلکه در ثبات سیاسی نه در حفظ الگوی سی (.Golizadeh,2002:2)باشد از ثبات برخوردار است
معیارهای  (.Alesina,1996:201تحول مسالمت آمیز آن و حفظ نظم و آرامش در شرایط نوین معنا می دهد)

بی ثبات کننده سیاسی نشان می دهند تا چه حد تغییر ها و چالش ها در هر حکومت، الگوی معمولی نظام 
(. همچنین باید 084: 0835در آن شده اند)ساندرز،حکومتی را تغییر داده اند و تا چه میزان باعث ایجاد چالش 

اشاره کرد که، بی ثباتی سیاسی وضعیت و حالتی منبعث از تکرار وقایع و حوادثی خاص است که تداوم و 
(، و در صورت گسترش و تعمیق آن 80: 0895پایداری یک حکومت را مورد تهدید قرار می دهد)طالبان،

نظام و در نهایت بروز رفتارهای اعتراض آمیز که تجلی بیرونی بی ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی 
(. بی ثباتی سیاسی پنج سطح و بعد اصلی را در بر می 60-63: 0830ثباتی سیاسی هستند منجر گردد)افتخاری،

گیرد که عبارتند از: نظام سیاسی، رژیم سیاسی، هنجارهای سیاسی، مقامات سیاسی و تصمیمات 
(. حکومت اسد نتوانسته است که عوامل بی ثبات کننده را رفع نماید. این حکومت 50: 0894سیاسی)دالوری،

پایگاه اجتماعی مستحکم نداشته است و با کمک نهادهای امنیتی و نظامی توانسته ثبات سیاسی را حفظ نماید 
لت ن و دوولی با شروع اعتراضات اجتماعی و فعال شدن شکاف های اجتماعی قومی، مذهبی و شکاف بین دی

عامل یاد شده ترتیبات الزم رعایت نشد و ثبات سیاسی بر هم خورد  0و توسعه سیاسی و دولت اقتدارگرا در 
 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     
مذهبی مهمترین محورهایی هستند که نیروهای اجتماعی حامل  –ی و محور دینی زبان –شود. محور قومی 

اجتماعی را تهدید کرده است و بستری برای بروز خشونت داخلی و  –آنها با انسجام داخلی و ثبات سیاسی 
استفاده کشورهای منطقه ای شده است. چهره عمومی حکومت سوریه ایجاب کرده است که کارویژه های 

خود یعنی ایجاد انسجام اجتماعی و حل منازعه را انجام دهد. ایجاد این بسترها باعث استحکام امنیت عمومی 
اجتماعی در بین نیروهای اجتماعی سوریه می شد. امنیت اجتماعی یعنی عدم هراس، خطر و ترس در حفظ 

آنچه که امنیت  و نگهداری ویژگی های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی. در واقع
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.
درصد از جمعیت هستند.  0/08درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند و مسیحیان نیز  36مسلمانان     

درصد و علوی  55(. سنی ها 0890ز دو قوم اصلی عرب و کرد تشکیل شده است)همشهری آنالین،این کشور ا
درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. ستون فقرات حکومت بشار اسد و مخصوصا تشکیالت  00ها کمتر از 

وریه (. در قانون اساسی س85: 0898امنیتی در اختیار علوی ها است)مشکوری و غروی اصفهانی، –نظامی 
قانون  8دین رسمی اعالم نشده است و از این نظر در بین کشورهای عربی منحصر به فرد است. البته در ماده 

(. به دلیل اینکه 82: 0833اساسی سوریه تاکید شده است که فقه اسالمی منبع اساسی قانونگذاری است)امامی،
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د. در یان سنی با آن مخالفت اساسی داشته انسیاست های بشار اسد مبتنی بر اصول دینی نبوده است اسالم گرا
واقع حرکت اعتراضی سنی ها بر علیه علوی ها ویژگی اساسی بنیادگرایی مذهبی در سوریه بوده 

(. در کنار این موارد و سیاست های غیر مذهبی، حکومت اسد بیشتر بر قومیت 252: 0855است)دکمیجان،
ی هویت ملی قرار دهد. این عامل باعث نادیده گرفته شدن عربی تاکید کرده است و سعی کرده آن را مبنا

 حقوق کردها شده است. 
 ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت مشارکت سیاسی -2-5-4

از نظر هانتینگتون، نهاد شاخص جامعه سیاسی نوین، احزاب هستند که کارکرد آنها سازمان دادن به اشتراک 
نوان حلقه پیوند بین نیروهای اجتماعی و حکومت است. احزاب باید سیاسی، ادغام منافع و عمل کردن به ع

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 

(. بر اساس استدالل هانتینگتون، جامعه 088-086: 0836درون نظام جذب کند)هانتینگتون،نوسازی را به 
سیاسی نوین بر حسب پهنه آگاهی سیاسی و اشتراک سیاسی مردمش، با جامعه سیاسی سنتی تفاوت می پذیرد. 

وت دارد. اجامعه سیاسی نوین و توسعه یافته از نظر ماهیت نهاد های سیاسی اش با جامعه سیاسی سنتی تف
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، 

وده مردم در سیاست فعالیت دارند، نمایان می شود. برای در سازمان هایی که برای ساختار بخشیدن اشتراک ت
 (. 082-088: 0836همین، نهاد شاخص جامعه سیاسی نوین، حزب سیاسی است)هانتینگتون،

یکی از موارد بسیار مهم در حفظ تعادل و ثبات سیاسی جوامع غیر دموکراتیک رابطه بین نوسازی و 
کت سیاسی منطبق بر یک تحول تدریجی است تا به صورت مشارکت سیاسی است. باید توجه داشت که مشار

: 0859ویرانگر و خشونت آمیزی مانند تظاهرات، اعتراضات و حتی انقالب بروز نکند)واینر و هانتینگتون،
(. بر اساس استدالل هانتینگتون، تحکیم ارزش ها، هنجارها، نقش ها و رفتار های سیاسی در قالب سازمانها 043

ات و ضابطه مند به تعدیل منازعات و تخفیف خشونت ها سیاسی خواهد و تاسیسات باثب
(. در فرآیند توسعه سیاسی، نهادینه شدن عاملی اساسی است و تابعی از تالش 45: 0835انجامید)دالوری،

 آگاهانه و برنامه ریزی شده دولت برای اصالح نقش ها، هنجارها و نهادهای سیاسی است. 
سی را محصول شکاف های مختلف اجتماعی دانسته اند که دانسته اند که در لیپست و رکان احزاب سیا

صورت دوام و پایداری از قابلیت تبدیل شدن به شکاف سیاسی می باشند. در واقع احزاب سیاسی نمایندگی 
(. در واقع باید اشاره کرد که در یک ساختار Brechon,1999:7شکاف های فعال سیاسی را بر عهده دارند)

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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ر و رفتار سیاسی جوامع تاثیر گذار بوده و در عملکرد دولت ها موثرند. شکاف های اجتماعی بر روی ساختا
از نظر لیپست و رکان، احزاب شکل تلطیف شده و تحول یافته نزاع ها و تعارضات گذشته می 

 (. Lipset&Rokkan,1967باشند)
نع توده وار به طور کلی از آنجا که احزاب و نهادهای سیاسی حلقه واسطه بین حکومت و مردم بوده و ما

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 

موجب می شود که در چنین شرایطی کشمکش و مطالبات و خواسته های تعدیل نشده به عرصه سیاست را 
 (.256: 0898درگیری در عرصه سیاست فزونی می گیرد)نیاکوئی،

چهار نیروی عمده سوریه یعنی کردها، گروه های تروریستی، مخالفان دموکراتیک و حکومت بشار اسد، 
بازی دموکراتیک،  به دلیل ضعف جامعه مدنی، اقتدارگرایی حکومت، عدم وجود عوامل واسط جهت استقرار

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 

شترک سیاسی متحد شوند و یک اشتراک سیاسی باعث شده است که این نیروها نتوانند حول یک طرح م
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 

یروهای اجتماعی را در سیاست خنثی می سازد و عاملی عامل حزبی توجه کرده ایم زیرا نقش حضور هیجانی ن
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 

 م درآمیخت و بحران را دامن زد. مدنی و تحرک مسلحانه را با ه
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 

ک به خود را در حکومت ساختار دهی کرده است و سایر و مذهبی در سوریه حضور نیروهای علوی و نزدی
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 

زش های فراگیر سیاسی و فرهنگی امکان ساختارمند شدن همه نیروها را تقلیل داد و ساختاری و نهادینگی ار
باعث شد که نیروهای اجتماعی سوریه امنیت اجتماعی و هویت فرهنگی خود را در خطر ببینند و اقدام به 

به  اسد مقابله نمایند. البته باید اشاره کرد که در همان بخش ساختار دهی شده علوی ها نیز حکومت بشار
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 
سد، هر کدام خواهان پر کردن فضای خالی گرا و گروه های تروریستی، مخالفان دموکراتیک و حکومت بشار ا

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 

اسطه تعدیل کننده)حزب( باعث گردید ابعاد بحران به محض شکل سیاست شده اند و همین عامل نبود و
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 

د نبوده اند و نتوانسته اند که خواسته های خود را با حمایت سیاسی و قانونی پیگیری انتقاد از حکومت بشار اس
نمایند. اصوال در حکومت های دیکتاتوری، اپوزیسیون شامل احزاب و گروه های سیاسی نسبتا سازمان نیافته 

و به  دای است که مخالف پرسنل سیاسی حاکم یا سیاست های جاری و یا حتی کل نظام سیاسی می باشن
مبارزه با دولت بر می خیزند، بدون آنکه امکان بدست آوردن قدرت از طریق مسالمت آمیز را دارا باشند)بشیریه، 

(. اپوزیسیون سوریه نیز برای به دست آوردن قدرت با روش های غیر مسالمت آمیز اقدام نموده 499: 0836
شته اند. در واقع در رژیم های اقتدار طلب چها اند زیرا امکان قانونمند عمل کردن برای کسب قدرت را ندا

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 

شورش، توطئه، مقاومت مسلحانه، فعالیت زیر زمینی، مهاجرت از کشور، مقاومت منفی، اشکال مختلفی مانند 
(. مشکل اساسی سوریه از این مسئله نشئت می گیرد که کلیه 008-004: 0836و جز آن ظاهر می شود)بشیریه،

د سنیروهای اپوزیسیون حکومت از نوع اپوزیسیون کلی هستند که خواهان سرنگونی کامل حکومت بشار ا
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 

ه اند، توان ایجاد یک الگوی سیاسی پایدار های دموکراتیک که زمینه اعتماد متقابل را فراهم نماید، نهادینه نشد
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 

ه صورت تک ساختی و اقتدارطلبانه قدرت سیاسی را بدون عوامل است زیرا رژیم های حکومتگر دائما ب
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 

موکراتیک دغدغه ضعف مشارکت سیاسی و نبود دموکراسی را دارند و حکومت اسد به هستند، نیروهای د
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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ئما اوضاع را وخیم تر کرده اند. حتی باید اشاره کرد که توسل جستن نیروهای اجتماعی سوریه به مدنی دا
مبارزه مسلحانه و خشونت نیز در راستای همین نبود عوامل واسطه ای و مدنی از جمله احزاب آزاد است که 

 نافعشان نهادینه نشده استمعنی می یابد. نیروها می دانند که به دلیل اینکه مشارکت آنها و حفظ حقوق و م
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 

است زیرا توسل به خشونت و ادامه بحران را دامن خواهد زد. به دلیل تعدد  ندارد و این مسئله نگران کننده
خواست ها و ایدئولوژی ها و تنوع شکاف های اجتماعی محورهای سنت و مدرنیته، دین و دولت، خودمختاری 

ز او تمامیت ارضی، فرقه گرایی، دموکراسی خواهی و اقتدارطلبی با هم تداخل پیدا کرده و وضعیت سوریه را 
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.
 ول طبقاتی مخصوصا در طبقه متوسطتح -2-5-9

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 

ن و کشاورزان سنی عرب را از رژیم بیگانه کرد. بشار اسد بر خالف است. اصالحات اقتصادی بشار اسد کارگرا
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 

کسب می کند به صورت منسجم به تسلط بر منابع اداوه داده و در این باره از رژیم اسد دفاع کرده است. اسد 
برای ورود به بازار سوریه مشکالت خاصی وجود دارد. یکی از این مشکالت دالالن محلی هستند که تمامی 

ای دارای نفوذ و قدرت هستند فعالیت های اقتصادی را کنترل می کنند. اشخاص و دالالن از لحاظ سیاسی دار
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 

ت، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. در سوریه گروه حاکمه تحت اجازه فعالیت به سایر گروه ها را نداده اس
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 

تشویق نهادهای ضعیف جامعه مدنی شده است. تجار و بازرگانان همواره بسیار نیرومند و از  تحوالت موجب
سیاست های آزاد سازی نیز بسیار منتفع شده اند. قبل از بشار اسد، رژیم حافظ اسد، طبقات دهقان و کارگر 
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ات ویت قدرت طبقرا پایگاه حمایت اجتماعی خود می دانست؛ حال با تغییر در سیاست های اقتصادی و تق
 (. 050: 0836بازرگان، احتمال بروز تعارضات و تضعیف بیشتر رژیم افزایش یافته است)بشیریه،

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 

ق اال شد و از این طریهای اقتصادی جدید تمرکز حکومت به جای طبقات پایین، متوجه طبقات متوسط و ب
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 

واهان مشارکت مدنی بسیاری از جنبه های رژیم سیاسی باشد. نیروهای حامل این طبقه در قالب نیروهای خ
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 

طرف دیگر طبقات باالی اقتصادی در سوریه به دلیل سیاست های فرقه گرایانه حکومت بشار را تهدید کند. از 
اسد تاثیر زیادی بر افزایش شاخص های توسعه سیاسی در سوریه نداشته اند و این طبقه با حمایت از حکومت 

بانه به خود ارطلتوانسته است که به خود شکل دهد و بیشترین مزایای اقتصادی را به صورت نابرابر و انحص
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 

 (. 0895حائری،
مه دارد ولی عوامل اقتصادی و اجتماعی زمینه اگر چه همچنان سلطه حکومت بر بخش هایی از سوریه ادا

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 

توسط و الیه های جدید آن تاکید کرد. عامل دیگر در این باره سیاست های راستا باید بیشتر بر روی طبقه م
توزیع درآمد در حکومت بشار اسد هستند که بین شهر و روستا و بین نواحی قومی و مذهبی مختلف فاصله 

ود خانداخته است. از آنجا که علوی ها بیشترین کنترل را بر منابع دارند باالترین میزان درآمدها را نیز به 
 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 
ین اتجار، تحرکاتی در فضای اجتماعی سوریه رخ داد که باعث تقویت نیروهای اجتماعی و رشد آنها شد. 

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 

از ظرفیت رژیم و در اراده به دچار فشار هیجانی در سطح طبقاتی شدند و این امر در آگاهی سیاسی آنها 
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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.

 تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده -2-5-2
تار های اجتماعی، شکاف های اجتماعی بیانگر خطوط تعارض و تمایزی است که بر سر هنجار ها و ایس

فرهنگی گروه های مختلف فعال یا موثر در بافت اجتماعی وجود دارد و  –سویه ها و کارکردهای اجتماعی 
(. 08-04: 0830گاه و بیگاه این گروه های را به اشکال مختلف رویاروی هم قرار می دهد)سمیعی اصفهانی،

هر چه شکاف های اجتماعی از ماهیت و محتوای عقیدتی، هویتی و ایدئولوژیک بیشتری برخوردار باشند، 
یاسی برآمده از آنها با تخاصم و خشونت بیشتری همراه خواهد بود. همچنین این شکاف ها هر کشمکش س

چه معطوف به دولت باشند و نیروهای معارض برآمده از آنها دولت را آماج خود سازند، احتمال تشدید و 
اعی و گسترش کشمکش ها و خشونت آمیز شدن آنها بیشتر خواهد شد و هر گاه شکاف های متعدد اجتم

سیاسی به طور همزمان فعال شوند، کشمکش های سیاسی وسیع تر و شدیدتر خواهند بود و احتمال خشونت 
 (.55-34: 0853آمیز شدن آنها بیشتر می شود)دالوری،

در ارتباط با سوریه و با توجه به موارد فوق باید اشاره کرد که این کشور دارای شکاف های هویتی، عقیدتی 
ست که معطوف به دولت شده اند و به طور همزمان فعال شده اند. این موارد حاکی از این و ایدئولوژیک ا

است که دامنه فعال شدن سیاسی شکاف ها همراه با خشونت و بحران است. شکاف ها در سوریه مبتنی هستند 
صلی سنی بر تنوع قومی و مذهبی. سوریه دارای دو قوم اصلی کرد و عرب است. همچنین دارای دو مذهب ا

درصد از جمعیت آن مسیحی هستند. در شرایط ضعف دموکراتیک و تسلط علوی ها بر  08و علوی و حدود
حکومت و اقتدارگرایی حکومت بشار اسد که امکان مشارکت نیروهای مخالف را در عرصه سیاسی داده است، 

نگران هویت فرهنگی و  امنیت اجتماعی اقوام و مذاهب بر هم خورده به نحوی که نیروهای کرد به شدت
 های سکوالریستی اسد و تسلط علوی ها ناراضی هستند.و اسالم گرایان سنس نیز از سیاستزبانی خود شده اند 

حکومت اسد مبتنی بر نوعی اقتدار گرایی شدید فرقه ای است که به مرور باعث آسیب پذیری آن شده 
نه شکل گیری بحران مشارکت و مشروعیت را است. عدم برگزاری انتخابات واقعی و گردش نخبگان، زمی

(. به طور کلی ضعف هویت ملی، وجود وفاداری های محلی و طایفه 083: 0890فراهم کرده است)نیاکوئی،
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. 
 عوامل غیر ساختاری)بیرونی( و تداوم بحران سوریه -2-4

 گروه های تروریستی  -2-4-5

در جامعه سوریه احزاب و جریان های مختلفی از اسالم گرایی تا پان عربیسم و لیبرالیسم و سوسیالیسم 
ان لفحضور دارند که باعث تشکیل احزاب و جریان هایی شده اند که به طور کلی به احزاب حکومتی و مخا
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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 

د ی خودموکرات و حزب قومی اجتماعی. این احزاب حامیان بشار اسد بوده و سعی کرده اند با اقدامات سیاس
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 

 ،گرایی اشاره کرد. مهمترین این احزاب را اخوان المسلمین جمله می توان به جریان های لیبرالیسم و اسالم
گروههای کرد، شورای ملی سوریه، ارتش آزاد سوریه، کمیته هماهنگ ملی، حزب کمونیست، جبهه نجات 

تجمع یکپارچه قومی، حزب اصالح و جریان اعالمیه دمشق شکل می دهند.در میان گروههای فوق اخوان  ،ملی
المسلمین مهمترین آنها می باشد که در برخی موارد از خشونت استفاده کرده است ولی در سالهای اخیر برای 

لب وجه جامعه بین المللی را جسرنگونی رژیم بشار اسد سعی کرده که به اقدامات دموکراتیک روی بیاورد تا ت
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 

مای مذهبی همچون ابو حامد غزالی و ابن تیمیه را پیش می کشند. آنها بخشیدن به این ادعای خود فتاوای عل
 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 
وه ساختاری هرمی دارد که ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه در راس تکفیری است. این گر -با تفکرات سلفی

هرم آن است. زیر مجموعه های این گروه عبارتند از: معاون اول و دوم، شورای نظامی، مجلس شورا، هیئت 
 (. 45: 0898شرعی، شورای امنیت و اطالعات، مسئول رسانه ای، استانداران یا همان والیان، سخنگو) نورانی،

وه های تروریستی تا جایی که مربوط به ساخت داخلی سوریه است محصول تکیه بر بنیادگرایی و گر
رادیکال کردن سنت و مذهب اسالم هستند و در قالب الگوهای توتالیتر نظام سیاسی خواهان تسلیم کل جامعه 

ن شکاف بی در قبال سیاست های خود هستند. گروه های تروریستی حاصل رادیکال شدن شکاف مذهبی و
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.
 دخالت های منطقه ای -2-4-4

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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با گروهک های تروریستی گره خورده عربستان سعودی یکی از قدرت های منطقه ای است که نام آن 
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 

ر اندیشه وهابی در بین کشورهای مسلمان منطقه است. تفکر وهابی گری در منطقه داشته است و به دنبال تکثی
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 

ا غرب بنا به دالیلی در مقابل گروه تروریستی داعش تغییر رویکرد داد و با ائتالف ضد داعش همراه همراهی ب
شد. این دالیل عبارتند از: اختالفات فکری و عقیدتی: داعش با گروه القاعده در خصوص نحوه مبارزه دچار 

یریهایی نیز با این گروه در اختالف اساسی شده است و در این زمینه نقش عربستان را بارز می داند و درگ
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: 

خویش است. و این کشور سعی کرده با سیاست تحمیق  عربستان به شدت نگران ناامن شدن اوضاع داخلی
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 

هم برخورد نماید و این یکی از مهمترین دالیل منطقه ای تداوم بحران سوریه بوده است.  در سوریه به شدت با
عربستان با سیاست های شیعه گرایانه ایران مشکل دارد و حمایت ایران از بشار اسد را نیز در همین راستا می 

ف به آنها به دنبال تضعیداند و این کشور نیز تالش خود را روی مخالفان مسلح اسد متمرکز نموده و با کمک 
ایران است. در مجموع فشار دیپلماتیک به سوریه و حمایت از مخالفان اسالم گرای سنی مهمترین وجوه 

(. مهمترین دالیل عربستان برای قرار گرفتن 04: 0895سیاست عربستان در قبال سوریه است)قزوینی حائری،
با ایران در منطقه و تالش برای تضعیف هر چه بیشتر در جبهه ضد سوری را می توان این گونه شمرد: رقابت 

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 

 ر دمشق.دولتی نزدیک به عربستان د
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 

ع کرد غییر حکومت در سوریه دفاداشت، موضع این کشور نیز دچار تغییر و تحوالتی شد طوری که ترکیه از ت
. ترکیه پیوسته بیان کرده که حکومت بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند. این کشور همچنین تالش کرده 

پیروزی اسد بر داعش که با اعطای امتیازاتی  (.29: 0895پذیرای اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد باشد)فنایی،
د برای ترکیه که چندین نسل علیه حکومت اسد تالش و مبارزه کرده، حداقلی به کردها همراه خواهد بو
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سد از بشار ا ،نامطلوب است. مقامات ترکیه معتقدند که در صورت پیروزی حکومت سوریه بر تروریست ها
اهرم پ ک ک و کردها برای فشار بر ترکیه استفاده نماید. از سوی دیگر پیروزی کردها و حزب پ ی 

برقراری سیستم کانتونی در سوریه برای ترکیه به ویژه از آن حیث مهم است که مکمل  ( بر داعش وPYDد)
سیستم فدرال مستقر در عراق می شود. شاید مهمتر از آن این است که پ ی د در واقع شعبه سوری پ ک 

ند نک است که دشمن اصلی ترکیه می باشد. مقامات ترکیه کردهای سوریه را در کنار داعش تروریست می دا
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 

زهای و قدرت گیری این کشور در کنار مراصلی ترکیه است. کمک به داعش نیز با توجه به ابعاد بین المللی آن 
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 

ش سیاسی خود می داند و سعی می کند که سازماندهی کردها ترکیه همواره مسئله کردها را اصلی ترین چال
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 

ایدئولوژیک مخالف خود می داند و هم به لحاظ سیاسی. تا آنجا که با اسد مخالفت نماید رو هم به لحاظ 
درروی ایران قرار می گیرد و روسیه، تا جایی که با کردها مقابله کند با اتحادیه اروپا و آمریکا برخورد پیدا می 

امنیت داخلی خود است با داعش کند زیرا کردها متحد آمریکا در جنگ با داعش هستند و تا جایی که نگران 
مشکل دارد . به طور کلی ترکیه از سه نیروی اصلی داخل خاک سوریه با همه آنها مشکل اساسی دارد و در 

از یک طرف به مخالفان میانه رو اسد کمک کرده و از سوی دیگر سیاست صبر و  ،نتیجه دو اقدام انجام داده
شده تا موضع مشخصی در سوریه نداشته باشد و بر تداوم بحران  انتظار را در پیش گرفته است و همین باعث

 بیافزاید.
ایران دارای تنوع قومی و مذهبی پیچیده ای است، به نحوی که به لحاظ قومی بسیاری از اقوام ایران دارای 

 ،هسوری هم زبانان در کشورهای همسایه هستند. مثال ترک های ایران و ترکیه، کردها در ایران، عراق، ترکیه و
سنی  –بلوچ ها در ایران و پاکستان. از سوی دیگر تنوع مذهبی مخصوصا در دو قطبی شیعه  ،عرب های ایران

تی در زمینه ساز تحوال ،و تاثیر پذیری سیاست های خارجی ایران مخصوصا سیاست دفاعی ایران بر مبنای آن
 خود ژئوکالچری شبکه ایران اسالمی جمهوری منطقه و شکل گیری تشنجات فراوان در خاورمیانه شده است.

 درگیر اسالم ژئوکالچری شبکه از بخشی به عنوان ایران که نماید تعریف می اسالمی تمدن قالب در را

: آمیختن و حکومت امر در اسالمی - دینی های ارزش بر تأکید به ویژه شد، خواهد احتمالی تمدنی تعارضات
د. تنظیم سیاست خارجی و راهبرد ش خواهد عیان تر آن تعارضات هایی، ارزش چنین با خود خارجی سیاست

جهت گیری های »و « واقعیت های ایدئولوژیک»منطقه همواره تحت تاثیر دو عامل منطقه ای ایران در 
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از بین عوامل یاد شده، تنوع مذهبی و سیاست های مذهبی در  (.55: 0836)برزگر،بوده است «ایدئولوژیک
عامل تحرکات سیاسی و نظامی بوده است. دولت جمهوری اسالمی به دلیل داعیه دار بودن حرکت خاورمیانه 

شیعی، به تقویت جنبش های شیعی پرداخته است و سعی کرده که در لبنان، سوریه، عراق، یمن و تا حدودی 
 های عربیحرکات شیعی را تقویت نماید و این عامل از سوی دیگر باعث مقاومت کشور ،کمتر در بحرین

منطقه مخصوصا عربستان شده است. در واقع باید اشاره کرد که با سیاسی شدن مذاهب سنی و شیعه و سعی 
زمینه های برخورد بین آنها به وجود آمده است و احتماال در آینده نیز  ،دولت ها در اشاعه آنها به خارج مرزها

ین یه که احتماال بزرگترین بحران حال حاضر نظام بتشدید شود و حالتی نظامی گرایانه تر به خود بگیرد. سور
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

بزرگ از جمله آمریکا و روسیه، دخالت های عربستان و سایر کشورهای متحد آن مخصوصا حضور قدرت های 
 ایران، داخلی امور در مداخله افزایش ای، منطقه محیط سازی بحران نظامی، مداخله در مقابله با ایران،

 گرفتن قرار، راهبردی سازی محدود و انتقامی عملیات المللی،ن بی نهادهای طریق از یافته سازمان فشارهای

 راهبردی تهدیدهای برابر در آنها شدید پذیری آسیب و منطقه در آمریکا گر مداخله قدرت راهبردی متحدان

از جمله عواملی هستند که در سوریه باعث تغییر جهت سیاست  .باشد می جمله آن ازر گ مداخله های قدرت
 جمهوری این ترتیب، بهنظامی ایران از بازدارندگی تدافعی به استراتژی مداخله جو بوده اند و  -های دفاعی

 نظامی قدرت به جهانی معادالت در گذاری اثر و خود های ارزش اعتالی و منافع تأمین برای ایران اسالمی 

. رژیم بشار اسد به است نیازمند باشد، ملّی می اقتدار اساسی ابعاد از و امنیّتی  - دفاعی های اخهش از که
عنوان متحد ایران و روسیه و با پشتیبانی آنها توانسته است با مخالفان متنوع خود مقابله کند. کردها در سودای 

موفقیت های آنها با حمایت آمریکا باعث  خودمختاری به مبارزه با داعش پرداخته اند که این امر و مخصوصا
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 

که مورد حمایت عربستان هستند عمده نیروهایی هستند که کشورهای  داند. مخالفان سنی مذهب بشار اسد
مانع کمک های ایران در حمایت از جنبش های  ،عربی با کمک به آنها سعی دارند عالوه بر نابودی رژیم اسد

شیعی شوند. به طور کلی سوریه از دو جهت برای ایران اهمیت اساسی دارد: اول اینکه مهمترین متحدان 
ایران در این منطقه هستند و منطقه شامات منطقه دوستان ایران است و دوم اینکه این منطقه مهمترین راهبردی 

سوریه با موقعیت جغرافیایی ویژه به عنوان سپر و  دشمن ایران یعنی اسرائیل را نیز در خود جای داده است.
ل و سکو برای اقدام بر علیه سکوی محور مقاومت مطرح است ؛ سپر برای دفاع در مقابل حمله های اسرائی

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 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

489 

 

در قالب سناریو های مختلف عبارتند از: مدیریت بحران از سوی در سوریه که احتمال وقوع آنها وجود دارد 
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 

و ایدئولوژی، فرسایشی کردن نبرد و تکرار پروژه شوروی درباره ایران و یا پیشی گرفتن تعهدات ایران  انرژی
از توانایی هایش، دستیابی داعش به سالح های کشتار جمعی و سقوط بشار اسد. این موارد احتماالت هستند 

تصمیم گیری و اقدام را در جهت  و ایران باید خود را آماده سازد تا در صورت وقوع هر کدام از آنها توان
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 

رتش عراق با هسته شیعه، انعطاف پذیری در مورد ادامه حکومت بشار اسد، با عربستان، تاسیس و تحکیم ا
 (.68-65: 0898اجتناب از رادیکالیسم شیعه گرا و مقابله با گروههای ضد سنی در ایران)نصری،

به شدت پیچیده و تعارض آمیز است. زیرا ایران  ،آینده سوریه تا جایی که به اقدامات ایران بستگی دارد
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 

ین مردم سوریه ندارد. در جنبه دیگر با چهار کشور پرنفوذ یعنی عربستان، ترکیه، آمریکا مشروعیت الزم را در ب
و اسرائیل اختالفات اساسی ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی دارد. هر اقدام ایران در سوریه با واکنش آنها مواجهه 

مانع اقدامات ایران در  می شود و این کشورها سعی کرده اند گروههای سنی ضد ایران را مسلح نمایند تا
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.
 رقابت قدرت های جهانی -2-4-9

آمریکا در خصوص سوریه را می توان در امنیت اسرائیل، کاهش نفوذ منطقه ای  مهمترین دغدغه های
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 

د. رژیم وی را نابود کنن ،جدی هستند که هم بتوانند داعش را تضعیف کنند و هم با کمک مخالفان مسلح اسد
و در تالش برای تضعیف داعش به در واقع آمریکا وضعیت دوگانه ای را در پیش گرفته است زیرا از یک س

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 

ته است که باعث نابودی این گروه شود. یکی دیگر از اقدامات آمریکا که باعث های مواضع داعش نیز نتوانس
تداوم بحران شده است رقابت های سیاسیو ایدئولوژیک ایران و روسیه با این کشور است که باعث شده نتوانند 
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مال در ع بر سر آینده سوریه به توافق برسند زیرا روسیه با کمک نظامی به بشار اسد و سرکوب مخالفان وی
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.
های  در بعد نظامی پایگاه روابط روسیه و سوریه از بعد اساسی نظامی، امنیتی و اقتصادی برخوردار است.

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  مریکا و جهت حفظ ثبات سوریه مورد نظرروسیه نسبت به سوریه هستند و بعد امنیتی نیز در تقابل با آ
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 

ام سیاسی سوریه مخصوصا مخالفان دموکراتیک تالش خواهد کرد ولی روسیه منافع خود برای تسلط آنها بر نظ
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. 
 نتیجه گیری -2

ضعف  -0در مرحله شکل گیری بحران دارد که عبارتند از:عامل ساختاری و داخلی  4بحران سوریه 
تحول  -8ضعف ارزش های دموکراتیک و محدودیت عرصه مشارکت سیاسی.  -2انسجام و ثبات اجتماعی. 

عامل غیر  8تنوع قومی و مذهبی نهادینه نشده. در کنار این موارد باید به  -4طبقاتی مخصوصا طبقه متوسط. 
دخالت های منطقه  -2گروه های تروریستی.  -0داوم بحران اشاره کرد که عبارتند از: ساختاری یا بیرونی در ت

رقابت قدرت های جهانی. عوامل چهار گانه داخلی و ساختاری ترکیب پیچیده ای از نیروهای اجتماعی  -8ای. 
رتباط با ثبات در ا با گرایشات متضاد را تشکیل داده و باعث شده است بحران ابعاد بسیار پیچیده ای پیدا کند.

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 

و عدم مشارکت نیروهای مخالف در عرصه سیاسی به دلیل اقتدارگرا بودن حکومت و ضعف جامعه مدنی 
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 

رای مشارکت سیاسی، نیروی دموکراتیک در جهت مخالفت و رشد محدود طبقه متوسط و افزایش توقع آن ب
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 

تارهای نهادی جای نگرفت و این عامل همبستگی اجتماعی را از هم گسست سوریه توسط حکومت در ساخ
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 
های تروریستی با ایدئولوژی رادیکال خود باعث شدت بحران و درگیری ها شده اند که در آن بسیاری گروه 

از زیر ساخت های سوریه نابود شده و جمعیت زیادی از آن مهاجرت کرده اند. از طرف دیگر قدرت های 
حران را ولوژیک خود بمنطقه ای و جهانی با تبدیل کردن سوریه به میدان رقابت های سیاسی، اقتصادی و ایدئ

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 

و همچنین رقابت های منطقه ای و بین المللی در نوسان  تالش های دولت اسد برای بقا و بازگشت ثبات
 است.
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 بررسی و تحلیل اختالفات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی
 

 ریحانه صالح آبادی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، تربیت مدرس

 جغرافیای سیاسی، تربیت مدرس، دانشجوی دکتری 5سعید صادقلو
 

 چکیده
مرزهای بسیاری از کشورهای جهان را آبراه ها و رودها تشکیل می دهد و بر خالف مرزهای خشکی، مرزهای آبی 

از  .ها و تنگناهای خاص خود بیشتر زمینه تنش و بحران آفرینی را دارندای به دلیل قابلیتو به ویژه مرزهای رودخانه
ا هبسیاری از صاحب نظران، قرن حاضر را به دلیل چشم انداز تاریک آن در زمینه بروز درگیری و جنگهمین روست که 

جاد طرح های طوالنی خشکسالی، ایتغییرات اقلیمی و بروز دوره. اندبر سر منابع آبی مشترک، سده هیدروپلیتیک نامیده
، انحراف مسیر رودهای مرزی، رشد جمعیت های کشاورزی و صنعت در مناطق مرزیهای توسعه به ویژه در بخش

ها بر سر رودهای مشترک مرزی نقش مهم و اساسی مهمترین عواملی هستند که در ایجاد و تشدید درگیری...  و  شهری
ای هشعبات خود جریان دارد که مسائل و چالش در منطقه آسیای مرکزی دو رود اصلی آمودریا و سیر دریا همراه با. دارند

در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند برخی دیگر . کشور این منطقه را درگیر خود ساخته استآن پنج 
دار مدیریت نامنسجم و نادرست منابع مشترک آبی توسط اتحاد جماهیر شوروی از حوزه ها، کشورهای منطقه میراث

روپلتیکی کشورهای حوزه ی رودهای آمودریا و تحلیلی به بررسی اختالفات هید-این مقاله با روش توصیفی. شدند
سیردریا می پردازد و تالش دارد تا مهم ترین زمینه ها و دالیل بروز و تشدید اختالفات کشورهای منطقه بر سر رودهای 

دهد، منافع متفاوت کشورهای باالدست و های پژوهش نشان مییافته. مشترک مرزی را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد
های گسترده، تغییرات آب و هوایی، دخالت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ین دست، عدم مدیریت صحیح، سد سازیپای

ای، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و تک محصولی بودن کشاورزی مهمترین دالئل بروز اختالف بر سر منابع آب 
 .مشترک مرزی هستند

 ریا، سیردریا، رود مرزی آسیای مرکزی، هیدروپلتیک، آمود: کلیدی واژگان

 
 مقدمه  -5

در سراسر تاریخ بشر، دسترسی مطمئن به آب یک شرط اساسی برای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، و 
که  ،«آب جوهر زندگی است: »کند کهیک ضرب المثل معروف بیان می. پایداری فرهنگی تمدنی بوده است

از کل آب مصرفی در سطح (. Kaleji، 2012:1)گواه اهمیت باالیی از آب در بقای جامعه انسانی است 
نیز به مصارف % 3در بخش صنعت و % 28در بخش کشاورزی، % 55جهان هرساله به طور میانگین حدود 

                                                           
1. Email: rsadeghlou1370@gmail.com 
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دریاچه های مرزی بین از طرفی، بخش قابل توجهی از منابع آبی جهان در قالب رودها و . رسدخانگی می
در سال 204تعداد حوضه های رودخانه های بین المللی از بر اساس آمارها . کشورهای مختلف قرار دارد

. از سطح زمین به استثنای قطب جنوب را در بردارند 8/40رسیده است که 2502مورد درسال 268به 0953
: 0850رحمانی، ) یز مشترک زندگی میکننداز جمعیت جهان نیز در این حوضه های آبر%45ضمن اینکه حدود 

های طوالنی خشکسالی، توسعه فعالیت وجود برخی عوامل و زمینه ها چون تغییرات اقلیمی و بروز دوره(. 42
های کشاورزی و صنعتی، افزایش جمعیت شهرنشین و رواج مصرف بی رویه منابع آبی، استفاده بیش از اندازه 

ها و نیازهای متفاوت کشورها در بهره برداری از منابع آبی مشترک و لویتاز آب در کشورهای باالدست، او
موجب شده است که منابع مشترک آبی و به طور خاص رودهای مرزی به منبع مهم تنش و درگیری در ... 

منطقه آسیای مرکزی نیز از جمله مناطقی است که کشورهای آن بر سر . بسیاری از مناطق جهان تبدیل شوند
در واقع وجود برخی . آبی مشترک آن چون رودهای آمودریا و سیر دریا دچار اختالف و درگیری هستند منابع
ها و عوامل چون ساختار ویژه توپوگرافیک، وضعیت اقلیمی، مدیریت فرامنطقه ای و سوء مدیریت منابع زمینه

الش رود، تدستدست و پایینها و نیازهای متفاوت کشورهای باالآبی در دوره حکومت شوروی سابق، اولویت
های توسعه کشاورزی و صنعتی، افزایش شدید مصرف به دلیل افزایش جمعیت کشورها برای اجرای برنامه

باعث شده است پنج کشور منطقه شامل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و ... شهر نشین و 
ضمن (. Tabyshalieva, 2005: 6)چار اختالف شوند قرقیزستان بر سر نحوه استفاده از منابع آبی مشترک د

اینکه وجود برخی عوامل چون مداخله بازیگران سیاسی فرامنطقه ای و جهانی نیز بر پیچیدگی اختالفات 
این پژوهش تالش دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه . (Bohr,2004: 485–502)افزوده است 

های ایجاد و تشدید اختالف بر سر منابع آبی مشترک در بین کشورهای منطقه اسنادی به بررسی مهمترین زمینه
 .آسیای مرکزی بپردازد

 چهارچوب نظری تحقیق -4
انسان برای مشخص ساختن پیرامون جوالنگاه خود آن گونه که با گسترده  تعریف و مفهوم مرز:-5-4

دربخش پیرامون محیط زیست یا قلمرو خود  جوالنگاه همسایه تداخل نیابد، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی
گونۀ گسترش یافتۀ این مفهوم، خط پیرامونی است که بخش پایانی جوالنگاه یک ملت را مشخص . است

مرزهای خطوط مرزی (. 80: 0859مجتهدزاده، )شود خوانده می« مرز»سازد و جنبه سیاسی پیدا کرده و می
منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص خطوطی اعتباری و قرار دادی هستند که به 

در واقع مرزهای بین المللی مهمترین عامل تشخیص وجدایی یک واحد (. 060 :0830میرحیدر،)شوند می
سیاسی از واحدهای دیگر است و کارکرد مهم مرز ها جدا سازی قلمرو فرمانروایی دونظام سیاسی است 

ضاهای انسانی هستند که توسط فعالیتهای اجتماعی جدا شده و تعریف مرزها ف. (095: 0859، حافظ نیا)
، مرزهای نماید. به عنوان مثالشوند. بسته به نوع فعالیت اجتماعی از انواع دقیق تا انواع نامشخص تغییر میمی
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قیق دشوند، در عین حال تعیین کننده محدوده سیاسی که به منظور تحدید حدود سرزمین یک کشور ترسیم می
حاکمیت آن کشور هم هستند. درحالیکه مرزهای درون کشوری، تعیین محدوده مسولیت های قانونی برای 

شوند. مرزهای بین المللی گرچه در نقشه هاو روی ارائه ی خدمات عمومی و جمع آوری مالیات مشخص می
 تا سطح زمین و سپسشوند، ولی در واقع سطوحی هستند عمودی که از فضا زمین به صورت خطی دیده می

 (.5:0836کنند)میرحیدر،به زیر زمین امتداد یافته اند و حکومتها را از یکدیگر جدا می
از دیدگاه حقوق بین الملل، رودهای بین المللی به راههای آبی اطالق می  المللی:رودخانه بین -5-4

کند یا رودهایی که در طول تعیین می شوند که از مرز بین دو یا چند کشور عبور کرده و نوار مرزی کشورها را
 :0836زرقانی، ...)مانند رن، دانوب، اروند رود، دجله و فرات و . کنندمسیر خود از قلمرو چند کشورعبور می

داند که قابل کشتی رانی بوده و بیش ، رودخانه بین المللی را رودی می(0909)قرارداد ورسای  28ماده (. 020
که به منزله قانون اساسی حاکم بر ( 0920)موافقتنامه بارسلون . نمایدزاد مرتبط میاز یک کشور را به آب آ

 «آبراه های مورد استفاده بین المللی»رودهای بین المللی است، وجه تسمیه و عرفی رودهای بین المللی را به 
ابل ند سرزمین و قاساسنامه بارسلون ضابطه اقتصادی رود را بر ضوابط عرفی، یعنی عبور از چ. تغییر داد

توان چنین استنتاج کرد که رودی بین المللی در نهایت می(. 6-0 :0865فرشاد گهر، ) رانی بودن افزود کشتی
از خاک دو یا چند کشور عبور نماید، دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا : است که سه مشخصه را دارا باشد

(، حاکمیت بر روی رودها مطلق 0300پیش از کنگره ی وین ) .سازد و در نهایت اهمیت اقتصادی داشته باشد
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 

متضاد ملت ها و دولت های مختلف در رودخانه های بین المللی اروپا بویژه دانوب و رن با یکدیگر  منافع
وفق داده شوند. در طرح کمیسون حقوق بین الملل درباره ی رودخانه ی مرزی پیش نویسی ارائه شد که به 

 قرار زیر است:
 در کشورهای مختلف باشد. اصطالح رودخانه بین المللی به آبراه تسری می یابد که اجزای آن

اصطالح دولت آبراه، دولتی اطالق میشود که بخشی از یک آبراه بین المللی در قلمرو آن دولت قرار 
 گرفته است.

 تامین نیاز های کشتیرانی بین المللی طی زمان تحول یافته است، تعریف سنتی آن برای آبراه مفهوم
 .(sauser-hal, 1656: 586تدوین شده است)

هیدروپلتیک به مطالعه ی نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعی انسانها و دولتها هیدروپلیتیک:  -4-4
: 0830حافظ نیا، )المللی باشد ای و جهانی و بینپردازد، اعم از آنکه در داخل کشورها و یا در سطح منطقهمی

یری سیاسی گمربوط به آب که در شکلگیریهای به تعبیری دیگر، هیدروپلتیک به مطالعه اثر تصمیم (.052
ازه کمبود آب یا اج .پردازددرروابط میان دولتها با یکدیگر و مردم و دولت حتی در یک کشور دخیل است می



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

446 

 

های کشورها تاثیرگذار است ای روز افزون در سیاستالمللی به گونهی عبور آب از مرزهای بین
ین نامند، و بر اا سده کنونی در جهان را سده ی هیدروپلتیک میهبرخی ژئوپلتیسین(. 080: 0830مجتهدزاده،)

ای در جهان به دلیل بحران بر آمده از کمبود آب خواهد بود های منطقهها و جنگباورند که اغلب درگیری
میسنیر در تعریف خود از هیدروپلتیک آن را مطالعه سامانمند روابط میان (.  880-884: 0834، رادکاویانی )

ت ها، بازیگران غیر دولتی و سایر عناصر مانند نهاد های فرا دولتی در باره استفاده انحصاری از آبهای بین دول
 (turton, 2003: 15داند. در این تعریف بر مواردزیر تاکید شده است: )المللی می

  ،بررسی ارتباط متقابل میان بازیگران دولتی و غیر دولتی 
 درون و بیرون کشور، تاکید بر بازیگران و نهادهای 
 ،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 
. امروزه منابع آب موجبات تنش هم در درون کشورها و هم در روابط بین شودمحلی تا بین المللی ظاهر می

سازد، که بیشتر ناشی از عدم برنامه ریزی، عدم استفاده بهینه و ذخیره سازی مناسب منابع کشورها را فراهم می
لی شده ملباشد. در واقع آب تبدیل یه یک عامل تاثیر گذار در مسائل داخلی و بین الآب یا عوامل طبیعی می

 است.
منظور از اختالف مرزی، اختالف دو کشور همجوار بر سر مرز مشترک از جنبه  اختالفات مرزی: -9-4

مراحل تحدید حدود و . و در سطوح مختلف خرد تا کالن است... های مختلف مکانی، سرزمینی، عملکردی 
گیرد، هیچ دولتی را از اختالفات مرزی مصون گذاری که معموال همراه با قراردادهای مرزی صورت میعالمت

مرز مثل پوست ممکن است مرض مربوط به خود »جونز . بی. به عقیده اس(. 003: 0836زرقانی، )نمی دارد 
امروزه کمتر منطقه ای را در سطح (. 002: 0854درایسدل، « )را داشته باشد یا منعکس کننده امراض بدن باشد

زی های مربر شمردن این نزاع. ن اختالفات مرزی بین کشورها وجود نداشته باشدتوان یافت که در آجهان می
به گفته مارتین گالسنر تعداد اختالفات مرزی عمده فقط . باشدپذیر نمیو سرزمینی به طور دقیق امکان

ر یشتمورد است که اگر جزایر مورد نزاع را نیز به حساب آوریم تعداد آنها بسیار ب 055درخشکی ها حدود 
با وجود اهمیت باالیی که اختالفات مرزی دارا می باشند تقسیم بندی  (.Glassner, 2004: 84)خواهد شد 

طی شود که به طور مبسوپرسکات از جغرافیدانان سیاسی محسوب می. دقیق و کاملی در این زمینه وجود ندارد
 . بحث اختالفات مرزی را مورد توجه قرار داده است

اختالفات مرزی را می توان به چهاردسته اختالفات مکانی، اختالفات ارضی، اختالفات  بر اساس نظر وی
. (Prescott, 1987: 93)عملکردی و اختالفات ناشی از وجود یک منبع مشترک اقتصادی در مرز تقسیم کرد 

گالسنر جغرافیدانان سیاسی دیگری است که به موضوع اختالفات مرزی توجه کرده و چهار نوع اختالف 
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 طبقه بندی کرده است definitional، locational، operational،allocationalمرزی مذکور را تحت عنوان 

(Glassner,2004: 91 .)عوامل از خود فرضی مدل در انگلیسی معروف دانان جغرافی هاگت همچنین پیتر 

 رودخانه آب، تقسیم خط یعنی .کندمی اشاره منابع آب با رابطه در مورد چهار به ها،دولت روابط در آفرین تنش

  .داندمی مؤثر کشورها و همسایگان روابط در را مرزهای ورودی و دیگر کشور در موجود آبگیر حوضه مرزی،
 محیط شناسی تحقیق -2-4

آسیای مرکزی منطقه ای در میان قاره ی اوراسیا است که از منطقه آسیای مرکزی:ویژگی های عمومی 
رسد و گاهی اوقات بعنوان شرق به دریای خزر، از غرب به چین، از شمال به روسیه و از جنوب به هند می

میلیون  00 کیلومتر مربع و بیش از4555555شود. این منطقه دارا ی وسعتی بالغ بر آسیای میانه نیز شناخته می
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 

میلی متر گزارش شده  35-005بیابانی میلی متر و در نواحی  655-355است بطوریکه در نواحی کوهستانی 
ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، کشور مستقل  0پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. 

ظهور کردند، که کشورهای تازه تاسیس این منطقه دارای ثروت بسیاری در زمینه  0990تاجیکستان پس از سال 
نفت، گاز، زغال سنگ و فلزات هستند اما یک منبع خاص که پتانسیل درگیری را افزایش داده است آب است 

(kushkumbayev, 2013: 1.) 

درقرقیزستان و تاجیکستان کوهستانها  % 95در این منطقه منابع بصورت بسیار نابرابر توزیع شده است
منابع آب شیرین هستند. در مقابل  %30(. این دو کشور دارای بیش از Karaev, 2005: 1متمرکز شده است )

جمهوریهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان دارای منابع غنی نفت و گاز هستند، بطوریکه ترکمنستان و 
دو رودخانه ی اصلی این منطقه سیردریا و آمودریا . ارا هستنداز ذخایر گاز را د %28و  %44ازبکستان به ترتیب 

و همین دو رودخانه عامل بروز مناقشات مرزی  آرال میریزند چهاست که پس از عبور از تعدادی کشور به دریا
 (.Shalpykova, 2002: 1)بین کشورها را فراهم نموده اند 

 : ویژگی های طبیعی کشورهای آسیای مرکزی0جدول شماره
 آب و هوا محدوده ی ارتفاعی مساحت نام کشور

 مرتفع ترین  پست ترین  آبی مرز خشکی خشکی

Vpadi 1 9.796 228.511 ترکمنستان na 
Akchanaya 

 (-85ارتفاع )

Gora Ayri baba 
Gora    ارتفاع
(9593) 

 بیابانی شبه حاره ای،

( و بقیه از %7/78جلگه )قسمت اعظم خاک ازبکستان از  44111  6.445  242.211 ازبکستان
( تشکیل شده %9/45کوهها و فرورفتگیهای بین کوهها )

 .است

قسمتهای شمالی و میانی آن 
معتدل و قسمت غربی آن 

 خشک
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پایین ترین نقطه سیردریا  211 9625 524711 تاجیکستان
 متر 911)زیردریو( 

 بلندترین نقطه کالی  
 7232اسمولی یومونی 

 متر

گرم، زمستانها  تابستانهای
و دررشته کوههای معتدل 

 پامیر نیمه خشک و قطبی 

قرقیزستان نصف غرب تیان شان و قسمت کوچکی از پامیر را   411. 7 * 535.91 قرقیزستان
اشغال کرده است. هم تیان شان و هم پامیر در قلمرو قرقیزستان، 

متشکل از سلسله جبالی می باشند که مساحت وسیعی را در 
 .برمیگیرند

بهار و ، معتدل کوهستانی
 معتدل ولی تابستانی 

 زمستانهای سرد و سخت

قله خان تنگری در مرز  27211 54.514 4663811 قزاقستان
قزاقستان و قرقیزستان با 

 متر 6332ارتفاع 

پست ترین نقطه آن در 
گودی نمک کرجی )قراقیه( 

متر پایین تر از سطح  594با 
 دریا 

)تابستان گرم و قاره ای 
 زمستان سرد(

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

 
 

 : ویژگی های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی2جدول شماره 
 محصوالت کشاورزی رشد اقتصادی نیروی کار تولید ناخالص ملی کشور

کشاورز خدمات صنعت کشاورزی
 ی

 خدمات صنعت

 حبوبات، چارپایان اهلی کتان، %22 %85 %2/03 %2/43 83/29 ترکمنستان
* * * 

 ازبکستان
 

 سبزی، حبوبات، میوه، کتان، 4/9% 86% 25% 44% 02/20
 86 %8/26 %83 چارپایان اهلی

 %6235 353/3 تاجیکستان
 

کتان، غالت، میوه، انگور،   8/20% 0/5%
 %5/45 %23 %24 سبزیجات

کتان، تنباکو، سیب زمینی،  %0/5 %85 %00 %00 824/9 قرقیزستان
 سبزیجات، ،گوسفند انگور،گاو،

 پشم میوه و مرکبات،
0/85% 9/20% 40% 

چارپایان  حبوبات، میوه، کتان، %5/05 %05 %85 %25 5/082 قزاقستان
 %53/00 %4/45 %300/5 اهلی

 0898ماخذ: نگارندگان: 

 هیدروگرافی منابع آبی منطقه -2-4
این رود دو سرچشمه دارد، یکی سیر دریا یا سیحون دومین رود پرآب در آسیای مرکزی است. سیردریا: 

کیلومتر در غرب و  2225ین رود در دیگری در ششرق ازبکستان. اکنونی و  های تین شان در قرقیزستانکوه
رسد. این به دریاچه خوارزم می شمال غربی سرچشمه دارد و پس از گذر از جنوب کشور کنونی قزاقستان

 سیردریا از کنار شهرهای خجندکند. آبیاری می را در آسیای مرکزیپنبهرود در گذارش سرتاسر کشتزارهای 

مترمکعب است که بیشتر از  ملیارد2/85. متوسط جریان ساالنه ی سیردریاگذردمی و خوقند اورداو قیزیل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
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قرقیزستان سرچشمه گرفته و از بین ازبکستان و قزاقستان جریان یافته و به دریاچه ی آرال می ریزد )درخور، 
0892 :5.) 

. با طولی بیش از است آسیای مرکزی  رودو بزرگترین ترین ن  پرآبآمودریا یا جیحوآمودریا : 
مربع میباشد. که از ذوب یخچالهای طبیعی تغذیه میشود.  کیلومتر859555کیلومتر وحوضه ی آبریز آن 2625

با  افغانستانکیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی  0026سرچشمه گرفته و حدود  پامیرآمودریا از کوههای 
، قرقیزستان و %6، ازبکستان%3افغانستان  ،%35اجیکستان ت) جاری استترکمنستان و ازبکستان ، تاجیکستان
هایی از آن بخش(. 25: 0834غیاث آبادی،)( از آب این رود را در اختیار دارند %8و ترکمنستان  %8قزاقستان 

گرفته، که کاالهای صادراتی یا وارداتی قرار بندر حیرتان و  شیرخان بندر در سواحل آن. قابل کشتیرانی است
این رود به طور تاریخی در حدود . شوداز این طریق مبادله می آسیای مرکزی مرکزیافغانستان به کشورهای 

این رود . رودقرار داشته و در آثار اساطیری نیز مرز ایران و توران به شمار می ایرانیا سرحد سرزمین باستانی 
به  سیر دریابعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود ، ریختهمی دریای خزر به ایدر گذشته در دوره

امروزه هرچند مسیر اصلی رود به سوی آرال است اما تمامی آب آن در طول مسیر و . ریزدمی دریاچه ی آرال
 .رسدهایی که برای کشاورزی صورت گرفته به مصرف میکشیبا کانال

 روش تحقیق -9
تحلیلی دارد. گردآوری اطالعات مورد نیاز در این -حاضر به لحاظ روش شناسی ماهیتی توصیفیتحقیق 

پژوهش به شیوه اسنادی )کتابخانه ای و فیش برداری(، استفاده از منابع و مقاالت موجود در اینترنت و گزارشات 
ه از اطالعات موجود به شود، زیرا با استفادباشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی محسوب میعلمی می

پردازد. پرسش اصلی این پژوهش، این طبقه بندی اختالفات رودهای آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی می
است که مهمترین عوامل و زمینه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بروز و تشدید اختالفات مرزی در 

ین پژوهش این است که عوامل طبیعی و انسانی مختلفی رودخانه های آمودریا و سیردریا کدامند؟ مفروض ا
و  ایهای منطقههای گسترده، ذوب یخچالهای طبیعی، دخالت قدرتنظیر تغییرات آب و هوایی، خشکسالی

ای، سیاستهای نادرست مدیریتی، رشد باالی جمعیت، نیاز به مصرف آب شرب شهری، تک محصولی فرامنطقه
های گسترده جهت تولید برق آبی و ... از مهم ترین دالیل اختالفات رودهای  بودن کشاورزی منطقه، سدسازی

 باشد.آمودریا و سیردریا در آسیای مرکزی می

 یافته های تحقیق  -2
 عوامل ایجاد و تشدید اختالفات در منابع آبی مشترک مرزی در منطقه آسیای مرکزی -2- 5

بین کشورهای آسیای مرکزی عوامل مختلفی تاثیرگذار در ایجاد و تشدید اختالفات بر سر رودهای مرزی 
 گیرد:هستند که به اختصار مهمترین آنها مورد بررسی قرار می
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: مدیریت منابع آب در آسیای مرکزی با مدیریت نامناسب منابع آبی منطقه در زمان شوروی سابق -5-5-2
رگترین عامل رقابت آمیز این منطقه های سیردریا و آمودریا بزچالشهای بسیار بزرگی روبروست رودخانه

هستند. وضعیت خاص آسیای مرکزی به طورعمده میتواند به دالیل تاریخی باشد. دوره ی استعمار اتحاد 
اسی های سیجماهیر شوروی همزمان با امپریالیسم اروپا رخ داد شوروی متوجه آسیای مرکزی شد جاییکه حفره

وره اتحاد جماهیر شوروی آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق شماری داشت در دو فرصتهای اقتصادی بی
آسیای  0925شد، شناخته شده است. در اوایل دهه ی ریزی شده که تصمیمات در مسکو گرفته میبرنامه

مرکزی ضمیمه ی شوروی شد و ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی زیست محیطی آن تغییرات 
سیاست استالین با عنوان تفرقه بینداز و حکومت کن  0925(. در سال  Hartman،16 :2007بسیاری کرد )

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 

کشور بزرگ قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان با منابع آب محدود و زمینهای کشاورزی  8کشاورزی در مقابل 
گسترده به دنبال منافع کوتاه مدت خود برآمدند. جمهوریهای باالدست منابع آبی فراوان و زمین های کشاورزی 

تر و ن، قزاقستان( دارای زمینهای بیشاندکی داشتند، درحالیکه جمهوریهای پایین دست )ازبکستان، ترکمنستا
استعمار شوروی باعث توسعه ی کشاورزی شد. در واقع بسیاری از 09منابع آبی محدودتر هستند. قرن 

های روسها برای تصرف آسیای مرکزی پتانسیل این منطقه برای اند که یکی از انگیزهمتخصصان استدالل کرده
ا و انگلستان بزرگترین تولیدکنندگان پنبه درجهان بودند، روسها در کشت پنبه بود. در اواسط این قرن آمریک

باعث 0360-0360صدد کاهش وابستگی خود به این دوکشور بر آمدند زیرا جنگ داخلی آمریکا در سالهای 
افزایش شدید قیمت پنبه در جهان شد که همین عامل جرقه ای برای تفکر استراتژیکی روسیه ی تزاری شد. 

ی شوروی دراین زمان در واقع تالش برای به حداکثر رساندن استفاده ازمنابع و افزایش سود بود  برنامه ریز
(Mosello, 2008:56-60 ظهور فناوری جدید، صنعت گرایی، تولید برق آبی در سراسر جهان همزمان .)

با جریان  خشک با برنامه ریزی متمرکز شوروی شد. آسیای مرکزی موقعیت منحصر به فردی بعنوان یک منطقه
ها داشت که شوروی از آنها استفاده فراوانی برای تولید برق آبی کرد. شوروی توسعه برق آبی وسیع رودخانه

رادرکشورهای باالدست دورودخانه )قرقیزستان، تاجیکستان( در طول جنگ جهانی دوم آغاز کرد. ساخت و 
مخزن  از جمله اقدامات 35سد و بیش از  40ل، مایل کانا 25555، ایجاد 0960ساز نیروگاهای نارک در سال 

ارش طوریکه برخی از منابع شوروی گزدر کشورهای باالدست بود. اهمیت آبیاری برای روسها بسیار باال بود به
 ,Carliدهند )می0905-0355هکتاری زمینهای آبیاری در آسیای مرکزی را بین سالهای 300555افزایش

به  %8به صنعت و تنها  %00از آب این دو حوضه را به کشاورزی، %35شوروی0935(. در سال 1 :2009
بود که بر اساس BOV بر اساس برنامه ای تحت عنوان 0936شرب اختصاص داد. سیاست شوروی از سال 

این  %56داد از ریزی بسیاری از سدها در سیر دریا و آمودریا ساخته شدند که به قرقیزستان اجازه میاین برنامه
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برداری کند. جمهوریهای ازبکستان و قزاقستان از این آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی و انه بهرهدورودخ
میلیون تن درسال 8/4کردند به طوریکه تولید پنبه ازبکستان ازگسترش صنعت نساجی بهره برداری می

ولویت و استراتژیک برابر سالهای قبل بود. پنبه یک ا00تا 05رسید که 0995میلیون تن در سال  05به0965
زمینها به کشت پنبه اختصاص  %20تنها 0505-0305جمهوری پایین دست رودها بود. در بین سالهای  8برای 

حدود نیمی از مناطق ازبکستان به زیر کشت پنبه 0965به غالت و حبوبات اما در اوایل سال  %04داشت و 
باعث  0938-0936اما خشکسالی سالهای دوسوم اراضی به پنبه اختصاص داده شد  0995رفت. در سال 

دم هایی را برای مرکاهش شدید غالت و حبوبات شد که به دلیل افزایش جمعیت کاهش منابع غذایی نگرانی
آسیای مرکزی بوجود آورد. درعین حال برنامه ریزان شوروی اولویت قرقیزستان و تاجیکستان را دامداری 

قرار دادند و تولید برق از طریق رودخانه ها صورت میگرفت تولید گوشت و شیر و تمرکز بر کشت دیم 
(Horsman, 2001: 71.) کند، در واقع اتحاد جماهیر شوروی یک وضعیت همانطوریکه سارا اوهارا بیان می

رقابت آمیز را ایجاد کرد این وضعیت به نفع مسکو بودکه به دو روش کار میکرد: اول اختالفات آب را تقویت 
افت و دوم رقابت برای آب افزایش میابد تیجه پتانسیل برای همکاری در برابر شوروی کاهش میکرد در نمی

 (.ohara, 2000: 430شدند )ها به شوروی نیازمند میو برای حل اختالفات این جمهوری

روپاشی با ف :تعارضات منافع و دیدگاهها در بهره برداری از منابع آب در کشورهای تازه استقالل یافته -4-5-2
جمهوری جدید در منطقه به استقالل دست یافتند که به دلیل وابستگی شدید ساختاری به  0شوروی سابق، 

شوروی سابق از یک سو و نو پا بودن و فقدان تجربه در مدیریت و سازماندهی فضاهای کشاورزی، صنعتی، 
ز جمله مدیریت منابع آبی مشترک های مختلف اشهری و ... دچار تعارضات و اختالفات شدیدی در حوزه

های آبی ارائه شده در دوره قبل به دلیل عدم شدند. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمام طرح
تقارن به یک منبع رقابت آمیز میان کاربران باالدست و پایین دست تبدیل شد. افزایش بهره وری از آب، 

آبیاری، که تبعا قبل از فروپاشی شوروی با سیستم مدیریتی یکپارچه  های نامناسبمشکالت زیرساختی، شیوه
استقالل باعث شد . Wegerich) ،2008:(88  اداره می شد زمینه ساز درگیریهای میان کشورهای ساحلی شد

تا ازبکستان به منابع آبی سیردریا و آمودریا وابسته شود؛ مهم تر اینکه این منابع قابل کنترل برای تولید 
از منابع آبی این کشور از خارج از مرزها تامین میشود کشت پنبه  %90محصوالت آبی نبود با توجه به اینکه 

از منابع آبی ترکمنستان از خارج از مرزها  %93زیاد در این کشور معقول به نظر نمی رسید. به طور مشابه 
ی تامین میشود. کشورهای پایین دست از جریان ساالنه ی آب قزاقستان نیز از رودخانه های مرز %44است. 

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 

یگر تعریف شد. افزایش جمعیت و تغییرات آب وهوایی سبب شد قزاقستان آشکارا منافع شان در تضاد با یکد
ازبکستان  ،65555ترکمنستان  ،45555 - 045555هکتار، تاجیکستان بین  45555تا قرقیزستان خواهان آبیاری 
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 0990(. مدیریت آب پس از سال Micklin, 2002: 37هکتار زمین کشاورزی شوند ) 65555 - 425555بین 
کشور مستقل شده حزب کمونیست تحت   4به صورتهای متفاوتی بود بطوریکه در در کشورهای مختلف 

 ظ اقتصادی به حیات خود ادامه داد.پوششهای مختلف سیاسی از لحا

 
Source:economic commission for europe: p.16 

 
کشورهای تازه استقالل : فضای بی اعتمادی و فقدان مشارکت موثر دولت های منطقه در حل بحران -9-5-2

ساله شوروی سابق بر همه شئون مدیریتی کالن این  55یافته منطقه آسیای مرکزی، به دلیل تسلط و استیالی 
گونه اختیاری از خود نداشته و از این رو در کشورها و مدیریت متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، عمال هیچ

گونه کشورها الزم االجرا بوده ه حکومت شوروی برای اینهای مختلف از جمله مدیریت منابع آبی ارادزمینه
بعد از فروپاشی شوروی، به دلیل از بین رفتن ساختار قدرت متمرکز، کشورهای تازه استقالل یافته منطقه . است

فقدان یا ضعف اعتماد بین کشورها، . دچار چالش های فراوانی برای حل مسائل و مشکالت بین خود شدند
ها و قراردادهایی که این کشورها بعد از فروپاشی شوروی بین خود امضا کم اعتباری تفاهم نامه بی اعتباری یا

از جمله مهمترین عواملی بود که منجر به فقدان ... ای و کردند، دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه
اقع، در و. رک آبی شدمشارکت موثر کشورهای منطقه در حل مسائل بین خود از جمله در مدیریت منابع مشت

 بسیاری مشکالت ای،منطقه همکاری سازمانهای با وجودو  است اندک مرکزی آسیای کشورهای بین اعتماد

. مهمترین دالئل این امر را دارد وجود آب مشترک منابع مورد و تعامل موثر و سازنده در گفت وگو ترویج در
  توان به شرح زیر ذکر کرد:می

 پنج توسط آنها حاضر درحال و بودند شده طراحی شوروی اتحاد دوره طول منطقه در در آب سیستمهای

 شود،می مختلف مدیریت کشور
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 در را حاکم نخبگان آن که تولیدهای است، آبیاری کشاورزی شیوه های سلطه تحت مرکزی آسیای اقتصاد

 کند،می حفظ قدرت گرفتن

 به کار آب منابع مدیریت بر صفر را جمع حاصل مواضع با به طور فزاینده مرکزی آسیای کشورهای

 است، شده تبدیل غیرقابل تحملی سطح به مصرف عین حال افزایش در و گیرندمی

 به منجر که هستند باالدست کشورهای از قویتر اقتصادی و نظامی از نظر رودخانه پایین دست کشورهای

 (.08:0892امیر احمدیان، )شود می مشهود آب درگیریهای در که است شده نامتقارن قدرت رابطه یک

فروپاشی شوروی منجر به ایجاد خالء قدرت اساسی در : مداخله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای -2-5-2
 .مناطق تحت سلطه پیشین حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شد

قدرت ها و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای با اهداف ژئوپلیتیکی، در چنین شرائطی فضا برای نفوذ 
در بحث مدیریت منابع آبی این کشورها نیز این وضعیت برقرار . ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی فراهم شد

های آبی این کشورها همچون احداث سدهای بدین معنی که کشورهای مختلف با اهداف متفاوت در پرژه. بود
مشارکت کردند و این وضعیت معادله بهره برداری از منابع ... پروژه های تولید برق آبی و نیروگاهی و عظیم، 

 مهمی منافع ژئوپلیتیکی دارای چین هم و روسیه به عنوان نمونه، هم. تر کردمشترک آبی را در منطقه پیچیده

 باالدست رقیب به عنوان  تولید الکتریسته هاینیروگاه در سرمایه گذار یک عنوان به چین .هستند منطقه در

 قزاقستان در بالخاش دریاچه همچون منطقه کوچک و بزرگ هایهای آبی دریاچهآب و همچنین در پروژه برای

 نیزکاهش آینده در سالهای که دارد منطقه در استراتژیک امنیتی منافع متحده ایاالت. مشارکت داشته است

محسوب  اصلی بازیگر یک عنوان به مرکزی آسیای کشورهای اگر چه در ابتدا در اروپا، اتحادیه. یابدنمی
 مهمی عنوان شریک به شد، اما به تدریج در برخی زمینه های از جمله مسائل زیست محیطی و سیاسی نمی

 استراتژیک منافع دارای همگی که. باشند پاکستان و ایران ترکیه، رسدمی نظر محور چهارم به. ظاهر شده است

 آسیای از بزرگی بخشهای در خود فرهنگی قابل توجه و تاریخی روابط با ترکیه. هستند درازمدت تجاری و

 به را خود ظرفیت آنکارا .است کرده مطرح منطقه ای مهم یک بازیگر عنوان به را خود مشخصات نیز مرکزی

همچنین  ترکیه است، داشته ابراز منطقه در اروپا اتحادیه دستورکار در به جلو رو ای فشاردروازه منطقه یک عنوان
 اروپا اتحادیه به از عالقه که است کشوری و طبیعی گاز ایمنطقه کننده تولید که دارد ترکمنستان با خاص رابطه

 مربوط منطقه در بین المللی مالی نهادهای هایفعالیت دیگر، سوی از. است برخوردار انرژی امنیت شرایط در

 تالشهای آسیایی، توسعه بانک به توجه با .دهدمی نشان را آنها عالقه مورد های مختلفزمینه نیز آب بخش به

 منابع انرژی بخش مدیریت برای مرکزی آسیای در بزرگ بازیگران از بسیاری شامل که دارد مختلفی وجود

 سیستمهای بهبود  جهت در شهری طرحهای در بیشتر دیگر، مسایل میان اروپا در ترمیم و توسعه بانک. است

 در کلی به شکل آب، منابع در مختلف درگیر طرحهای مدیریت در اروپا اتحادیه .است شده متمرکز آب توزیع

 متمرکز آب بین دولتی هایموافقتنامه و زمین سیستمهای اطالعات و آب ای،منطقه درحال توسعه سیستمهای
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 0998 سال از آب منطقه ای مدیریت فعالیتهای در فعال متحده المللی ایاالتبین توسعه آژانس .است شده

 آلمان .است سیردریا رودخانه در 0993 توافق چارچوب به کمک آن دستاوردهای در میان و است بوده درگیر

 هماهنگی .میکند قرقیزستان پشتیبانی جمهوری در کوچک مقیاس در آبی الکتریکی نیروگاههای بازسازی از

 متحد ملل سازمان کمیسیون نمونه برای. است مشهود فزاینده ای به صورت مرکزی آسیای در رشد درحال

 خود آب بخش فعالیتهای که کرده اند اروپا توافق کمیسیون و اقتصادی توسعه و همکاری سازمان اروپا، برای

 (.0: 0892امیر احمدیان، )کنند  هماهنگ جدید مشارکت چتر یک زیر  در را

تخریب محیط زیست سبب ایجاد شکافهای اجتماعی شده و اشکال جدیدی تخریب محیط زیست:  -2-5-2
از تعارضات قومی و مذهبی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه در مناطقی که اختالفات در مورد سرزمین یا مالکیت 

ای (. در منطقه ی آسی25: 0839و کنترل منابع وجود داشته باشد را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد )قوام،
 و قدیمی آبیاری سیستمهای پایین، فرهنگ آینده نگری، نداشتن کشورها، بین سیاسی اختالفهایمرکزی 

 پنبه کشت به وابستگی و تک محصولی اقتصاد تکنولوژی، فقر و آب انتقال تجهیزات قدیمی بودن پرمصرف،

 محصوالت کشت به روی آوری وت احتیاجا تأمین برای همسایه کشورهای به اعتماد نبود کنار در آن توسعه و

 ناکارآمدی به منجر دیگر عوامل از ایمجموعه به همراه ندارد تناسب منطقه آبی اکوسیستم با که برنج مانند جدید

 نزدیک آینده در میتواند که مسئله ای .است شده منطقه این در آب به بحران سرعت بخشیدن و تشدید مدیریت،

 .شود تبدیل منطقه در زیست محیطی بحران مهمترین به

: ادعای نئومالتوس ها بیانگر این موضوع است که تغییرات آب و هوایی یک تغییرات آب و هوایی -6-5-2
(. موضوع تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به Bernauer, 2012: 1منبع تنش زای مهم میباشد )

با فاکتورهای کشاورزی، امنیت غذایی قرار یک موضوع اصلی در مجامع بین المللی است. آب و هوادر ارتباط 
دارد. تغییرات آب و هوایی آسیای مرکزی نشاندهنده پدید آمدن چالش عظیم در سالهای آتی است زیرا بخش 

 00555زیادی از منابع آبی آسیای مرکزی از یخچالهای طبیعی تامین میشود. یخچالهای طبیعی تین شان بیش از 
 %0برابر با یک سوم وسعت سوئیس( این یخچالها به دلیل تغییرات آب و هوایی کیلومتر مربع وسعت دارند )

کنند تا (. دانشمندان پیش بینی میElhance, 2008: 207-218اند )از وسعت خود را از دست داده % 0تا
های و زمین %25هزاران کیلومتر از یخچالهای طبیعی تاجیکستان از بین بروند و مناطق یخچالی به  2520سال 

بر اساس برخی پژوهش ها پیش بینی  (. www.worldbank.orgکاهش یابند ) %20پوشیده شده از یخ به 
کاهش یابد و درجه 2505بارشهای تابستانه ی این منطقه تا سال   %5تا  %4بارشهای فصلی و  % 3تا %4شود می

خواهد رسید. میلیونها  %20-85ز به درجه افزایش پیدا کند. افت جریان دو رودخانه نی4سال آینده 4حرارت تا 
ها بستگی دارد؛ تغییرات آب و هوایی باعث کاهش شان به جریانات رودخانهتن از مردم آسیای مرکزی زندگی

گردد  مسائل حل نشده در بهروری کشاورزی و آسیب پذیری، بروز سیل و کاهش استانداردهای زندگی می
ا هها و دریای آرال را به نابودی کشانده است. خشکسالیدخانهبه اشتراک گذاری منابع آبی اکوسیستم رو
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 شودها در این منطقه میزند و باعث جابجا شدن نمکها شنها و ماسه( نیز به این مشکل دامن می2550و2555)
(. همچنین انتظار می رود خشکی FAO: 2000ها و دریای آرال را بدنبال دارد )که تغییر اکوسیستم رودخانه

در سراسر منطقه آسیای مرکزی، به ویژه در مناطق غربی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان افزایش یابد هوا 
(Lioubimtseva, 2009: 963 روابط قرقیزستان و تاجیکستان تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی با .)

شود قاضا برای انرژی میای که ذوب یخچالها و کاهش بارندگی باعث افزایش تگیرد به گونههمسایگان قرار می
شود ازبکستان به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی وآفت به کمبود آب برای کشورهای پایین دست منجر می

کشها جهت باالبردن سود محصوالت کشاورزی باعث افزایش سولفات و کلرها و افزایش غلظت نمک شده 
ق کانالها وارد رودخانه ها و دریای آرال شده (. این مواد شیمیایی از طریBedford, 2009: 69-63است )

از اراضی  85%(. Evers, 2006: 9مانند که آلودگی را بدنبال دارند )بعلت تبخیر باالی منطقه باقی می
( Sievers ،2002اراضی تاجیکستان به زیر آب رفته است ) %06کشاورزی قزاقستان از آب اشباع شده است و 

 اراضی ترکمنستان نیز شور شده است.  90%

 و خام مواد به نیاز به واسطه شوروی اتحاد دوره در: مدیریت ناکارآمدی و تک محصولی اقتصاد -7-5-2
 مرکزی آسیای منطقه به جمهوریها، بین وظایف تقسیم بر مبنی شوروی اتحاد سراسری طرح در کشاورزی

 منطقه این در وسیع به صورت پنبه کشت .شد واگذار پنبه کشت ویژه به و کشاورزی خام و مواد تولید وظیفه

 حاکمیت دهه 5 طول در که شد شروع کالن سطح در منطقه کل آبیاری سیستم سازی یکپارچه از استفاده با

. شد شوروی اتحاد نیاز مورد پنبه از درصد تولید به منجر و داشت ادامه روش این منطقه بر شوروی اتحاد
 شده پایین درآمد و کشورها این اقتصاد در شکننده وضعیتی به منجر پنبه کشت بر مبتنی تک محصولی اقتصاد

 نبود به واسطه اما داشت؛ منطقه برای بیشتری درآمدزایی توان صنعت، در آب مصرف همچنانکه. است

 آبی منابع بر بیشتر درآمد برای بیشتر، کشت به آوردن روی و منطقه صنعت توسعه در تکنولوژی و زیرساختها

 به نزدیک منطقه در آب تولید ظرفیت 0995-0994 سالهای بین در نمونه برای .است شده وارد بیشتری فشار

. یافت افزایش هکتار هزار555حدود کشاورزی زمینهای مدت همین در اما یافت کاهش مکعب متر میلیون3
 اقتصاد فشار از رهایی برای برنامه ها منطقه، محصولی تک اقتصاد به توجه با آب مدیریت در مؤثر بعدی مسئله

 گندم چون غذایی محصوالت استقالل آوردن به دست برای کشت تنوع برای آوردن روی و پنبه کشت بر متکی

 منابع به  بیشتری فشار پنبه با مقایسه در جایگزین کاالهای بودن پرمصرف به توجه با مسئله این. است برنج و

 دریاچه آب از استفاده در عادالنه حقوقی رژیم یک تعیین سر بر را انعطاف دیگر طرف از و میکند وارد آبی

 (.45: 0892)درخور، کند می روبه رو مشکل با آرال
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 0898ماخذ: نگارندگان، 

مسئله افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی در سراسر : افزایش رشد جمعیت و نیاز بیشتر به آب -8-5-2
از عوامل مصرف جهانی بیشتر از منابع کره زمین است که آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی جهان یکی 

 2553تا  2558برای مثال در ازبکستان از سال . جمعیت این کشورها، به سرعت درحال افزایش است. نیست
نرخ رشد جمعیتی بالغ بر  2550تا  2558دو میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده و قرقیزستان در سالهای 

 .در واقع مشکل جمعیت به دو صورت باعث پیچیده تر شدن چالش آب در منطقه شده است. داشته است% 03
ابتدا افزایش جمعیت در مناطق کشاورزی مانند دره فرغانه که منجر به مشکالت بهداشتی و زیست محیطی 

شینی است دوم افزایش شهرن. ستم منطقه شده استنسبت به رودخانه شده و باعث فشار بیشتر به آب و اکوسی
که همراه با افزایش مصرف و تقاضای بیشتر و فعالیتهای شهرنشینی منجر به افزایش مصرف آب و مازاد بر 

جمعیت ترکمنستان شهرنشین هستند و نرخ رشد شهرنشینی در % 49هم اکنون . مصرف کشاورزی خواهد شد
این درحالی است که . است% 85و % 03قزاقستان و ازبکستان به ترتیب  این عدد برای. است% 2/2این کشور 

اگرچه میزان . در کشورهای باالدستی شهرنشینی کمتری رواج دارد و جمعیت نیز به مراتب کمتر است
شهرنشینی منطقه از متوسط جهان کمتر است اما پتانسیل و ظرفیت گسترش شهرنشینی و به وجود آمدن کالن 

بنابراین گسترش شهرنشینی موجب فشار بیشتر و تقاضای . قه به غیر از قزاقستان وجود داردشهرها در منط
ا مشکل تر و تعیین رژیم حقوقی را باین مسئله روند تصمیم گیری را پیچیده. شودبیشتر برای مصرف آب می

 (.Indexmundi, 2012)کند روبه رو می
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 0898نگارند گان، : ماخذ

 مروری بر اختالفات مرزی کشورهای منطقه بر سر منابع آبی  -4-2
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 
قش و جایگاه یکسانی ندارند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و برخی متغیرهای دیگر کشورهای مختلف ن

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: 

تاجیکستان پس از جنگ داخلی بعلت رشد زیاد جمعیت و اجیکستان و ازبکستان: اختالفات ت -5-4-2
(. بر این اساس تاجیکستان Borisov, 2012: 1نیاز به سوخت به دنبال بهره وری از منابع آبی باالدست برآمد)

 رشددارای دو هدف اساسی بود: اول گسترش زمینهای کشاورزی برای تامین امنیت غذایی جمعیت در حال 
هکتار 255555این کشور پس از استقالل زمینهای کشاورزی خود رابه  خود و دوم افزایش تولید برق آبی.

. عالوه بر این برای تولید برق آبی به ساخت سدها (CENTRAL ASIA, 2007: 49)افزایش داده است 
برق است که در سال  مگاوات 83655وپروژه های مختلفی پرداخته است: سد راغون باظرفیت تولید بالقوه 

به تخریب این سد انجامید. تاجیکها درصدد جذب سرمایه 0998ساخت آن آغاز شد ولی سیل عظیم سال0935
گذاریهای خارجی برای احداث دوباره ی این سد برآمدند که در صورت ساخته شدن به بلندترین سد جهان 

رآورد شده است. این کار باتوجه به عدم تامین میلیارد دالر ب8( تبدیل میشود که هزینه ی ساخت آن 880)متر 
مالی دولت تاجیکستان به حالت تعلیق در آمده است و این دولت به دنبال یک شریک استراتژیکی برای ساخت 

. ام برددر تاجیکستان ن «نورکسی»توان از نیروگاه برق ها میاز بزرگترین نیروگاه این سد است. عالوه بر این
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تاجیکها با ساخت نیروگاه  .باشددر حال احداث می 2و  0های سنگ توده تان نیروگاههمچنین در تاجیکس
مگاوات پرداخته اند. ازبکستان شدیدا نگران این موضوع است زیرا 655نارک به تولید برق آبی باظرفیت  

تباهی کشاورزی  عثکند که این سد باتاجیکستان بیشترین استفاده از آب آمودریا را داردو ازبکستان استدالل می
روستا و 555این منطقه است. این سد با ایجاد امواج زمین لرزه به طور گسترده در صورت شکسته شدن 

ای یک تاجیکستان همچنین دارمیلیون نفر ازمردم ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان را نابود میکند. 0زندگی 
 و آغاز شده است0992که ساخت آن از سال  تاسبرنامه ریزی برای ساخت یک نیروگاه برق آبی )روگان( 

. پاکستان که عالقه مند به دریافت برق ارزان بوده است گذاردمناطق شمال ازبکستان تاثیر میبر احتماال 
میلیون دالر برای ساخت این سد به دولت تاجیکستان کمک کرده است. الزم به ذکر است این نیروگاه 655

ازمردم ازبک در روستاها زندگی می %50امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... دارد، زیرا برای ازبکستان پیامدهای 
مقامات رداختند. ها پهای سیاسی به تضعیف پیمانکاران روسی این پروژهکنند. دولت ازبکستان با استفاده از البی

های ن سوختنداشت رق وبه تامین نیروی ب با توجه به افزایش جمعیت کشورشان و نیاز گویندتاجیکستان می
 گویند،مقامات ازبکستان می و رودخانه ندارند های آبی بر روی این دوای جز ساخت سد و نیروگاهفسیلی، چاره

قره »ها به کشورشان شده که گسترش صحراهای سبب کاهش جریان آورد این رودخانه ،«راغون» ایجادسد
مقامات تاجیکستان ناشی از را  موضوعرا بدنبال دارد اما این  «آرال» خشک شدن دریاچه و «قزل قوم» ،«قوم

اختالف این کشورها زمانی شکل گرفت که ازبکستان به خوبی  .سوء مدیریت منابع آبی درازبکستان می دانند
درک کرد برای توسعه بخش کشاورزی و تامین آب اهالی خود، به تدریج به آب تاجیکستان وابسته خواهد 

نابراین ب .ه که این کشوربرای توسعه زیرساخت های خود به راه، نفت و گاز ازبکستان نیاز دارندهمان گون شد؛
از یکدیگر امتیاز بگیرند که قطع چندین باره جریان گاز از  ها،استفاده از این اهرم کنند بادو طرف سعی می

وان دراین مرزهای ازبکستان رامی تازبکستان به تاجیکستان و متوقف کردن کاالهای وارداتی به تاجیکستان در 
 .دراستا ارزیابی کر

درابتدا مسئله ی استفاده ی عادالنه از منابع آبهای ساحلی  اختالفات قرقیزستان و ازبکستان: -4-4-2
دورودخانه ی سیردریا و آمودریا توسط دولت قرقیزستان مطرح شد که این کشور نسبت به افزایش سهمیه ی 

مساعد دارد و عالقه ی بسیاری به حفظ امنیت غذایی خود با داشتن موقعیت باالدستی خود از این آب نظر 
تعداد زیادی مخازن 0955تا 0965کند که اتحاد جماهیر شوروی طی سالهای دارد. قرقیزستان اذعان می

 ,Dukhovnyهیدرولیکی و سد ساخته است و مدیریت منابع آبی را در اختیار این کشور قرار داده است )

(. باتوجه به موقعیت باالدستی قرقیزستان مالکیت این دو رودخانه را در اختیار خود قرارداده است. 2005
هکتار از زمینهای خود شده است. تولید 455555دولت قرقیزستان با استفاده از این موقعیت  موفق به آبیاری 

وات در سال  میلیارد کیلو0036به 0935سالوات در میلیارد کیلو932های گذشته از برق قرقیزستان در طول دهه
آن متعلق به رودخانه سیردریا است. تولید این برق ناشی از ایجاد نیروگاه %30افزایش یافته است که 0993
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، یک نیروگاه تولید برق آبی در قرقیزستان بر روی رود «کامباراتا»هایی بر روی این دو رودخانه است: نیروگاه 
مگاوات برق آبی رادارد. برای ساخت این 03955یر دریا است. این نیروگاه ظرفیت تولید نارین شاخه ای از س

میلیارد دالر هزینه ی آن است با توجه به تولید 2-4نیروگاه سرمایه گذاریهای خارجی ضروری است، زیرا 
تان، قزاقسمیلیاردی دولت قرقیزستان به تنهای قادر به ساخت این سد نیست. دولتهای 039ناخالص داخلی 

ازبکستان و ترکمنستان نگران ایجاد این سد هستند، زیرا باعث کاهش جریان آب در فصل بهارو تابستان می
ها نفراز مردم این مناطق آسیب میرساند شود که به کشاورزی و در نتیجه معشیت میلیون

(www.waterpolitics.comسدتوکتوگل توسط روسها در قرقیزستان بر روی رود سی .)ده ردریا ساخته ش
است توکتوگل در حال حاضر منبع تنش میان قرقیزستان و کشورهای پایین دست است زیرا این سد قادر به 

دهد آب را برای گرمایش در فصل زمستان، میلیارد مترمکعب آب است. قرقیزستان ترجیح می230ذخیره کردن 
بکستان برای آبیاری مزارع پنبه و گندم خود به این در تابستان و بهار ذخیره نماید با این حال قزاقستان و از

(. براین اساس اختالفاتی میان این کشورها با قرقیزستان در Brussels, 2002: 1آب بسیار نیازمند هستند )
قرقیزستان چندین بار جریان آب به قزاقستان و ازبکستان را قطع کرده است،  2553گرفته است که در سال 

 ال جریان انرژی رابه قرقیزستان قطع کرده است.ازبکستان هم متقاب
 باید آب به اجعر ترکمنستان و ازبکستان اختالفات با ارتباط در اختالفات ترکمنستان و ازبکستان: -9-4-2

 دو. دارد بستگی آمودریا رودخانه آب به ترکمنستان و در ازبکستان نفر میلیون 3 حدود زندگی بیان نمود؛
 و نازبکستا نمایندگان. کردند امضا خود بین آب مساوی تقسیم زمینه در توافقی0996 سال در مزبور کشور

 و ازبکستان آب کارشناسان حال این با. خشنودند قرارداد این اجرای از که گویندمی رسماً ترکمنستان
 ترکمنستان که مندند گله امر این از قالپاقستان قره گردان خود جمهوری و خوارزم استان در مدارانسیاست

 بین اآمودری آب مساوی تقسیم که سازندمی نشان خاطر ازبک کارشناسان. کندمی برداشت زیادی بسیار آب
 تندهس متکی آمودریا رودخانه آب به ازبکستان در نفر میلیون 04 زیرا است منصفانه غیر ازبکستان و ترکمنستان

 زمین ازبکستان این بر عالوه. اندوابسته رودخانه این آب به نفر میلیون 4 فقط ترکمنستان در که حالی در
 نقطه از آنان، نظر در. کند طی را تریطوالنی هایمسافت بایستمی آب و کند آبیاری بایستمی را بیشتری

 گرفته نظر رد بایستمی آب سهمیه تعیین هنگام به آب ضایعات نیز و آبیاری به نیازمند زمین کل جمعیتی، نظر
 هر انازبکست و ترکمنستان کنند،می تجاوز خود سهمیه از هاترکمن که کندمی ادعا همچنین ازبکستان. شود
 85 رب بالغ ترکمنستان شودمی گفته واقع در. بردارند آمودریا از آب مکعب کیلومتر25 حدود دارند حق یک

 حدود آب فضعی بسیار مدیریت سبب به ترکمنستان آب مصرف سرانه. کندمی برداشت آب مکعب کیلومتر
رگترین بزاز جمله موارد چالش برانگیز دیگر میتوان به کانال قره قوم اشاره نمود.  است. ازبکستان برابر دو

شبکه آبیاری در منطقه بیابانی رودخانه معروف قره قوم است که از محدوده بیابانی جنوب شرق و جنوب 
ه آمودریا، مرغاب و تجن را در این جمهوری به همدیگر این رودخانه سه رودخان. کندترکمنستان عبور می
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 ربراب دو سازدمی سیراب را ترکمن اراضی که آمودریا از انشعاب ترین مهم قوم قره آبراه . دروصل می کند
 انباشته آن در لجن و گل تدریج به. گیردنمی صورت بخوبی آن نگهداری اما دارد، جریان آب شوروی زمان
 دو لهمسئ این حل. شودمی اضافه آب ضایعات بر و گرددمی کاسته آن کارایی از افزونی روز طور به و شودمی
 دریاآمو رودخانه از آب برداشت میزان به یا و داد تن کانال بازسازی گزاف هایهزینه به بایست می یا: دارد راه
 ترکمنستان 2555 سال اکتبر در عالوه (. به280: 0835 ،است )قلی بغده بوده غالب دوم راه تاکنون. افزود روز هر
ه این دریاچ کرد. آغاز طالیی قرن دریاچه نام به قوم قره صحرای در را مصنوعی دریاچه ترین عظیم احداث کار

را از بین برد.   کیلومتر4555-8055سبب نابودی بخش شمال غربی صحرای کاراکوم شد که پوشش گیاهی 
کیلومتر آب است. مرحله ی اول ساخت این پروژه در  082-005تکمیل این دریاچه که قادر به ذخیره کردن 

به پایان رسیده است. این پروژه نگرانی فوری کشور ازبکستان را ایجاد کرد زیرا این کشور نمی2554سال 
 های کشاورزی استفاده کند. زمین توانست از آب باقی مانده و رسیده به کشورش برای آبیاری

 نتیجه گیری  -0
ای برای بسیاری از دولتها نگران کننده بوده است غافل از آنکه های اخیر گسترش سالحهای هستهدهه در

رقابت بین کشورها برای دستیابی و مدیریت و کنترل منابع آبی بسیار نگران کننده تراز سالحهای هسته ای 
ها بر سر منابع ها و درگیریهایی از بروز یا تشدید بحرانهای زیادی از جهان، نشانهامروزه در بخش . است

مجموعه عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی و اجتماعی در این . آب در حال روز است
، پنج ن اساسبر ای. منطقه آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ها نقش آفرین هستندگونه بحران

کشور آسیای مرکزی شامل قرقیزستان، تاجیکستان؛ ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان به دلیل کمبود روزافزون 
ای به منابع با نیاز فزاینده... منابع آبی از یکسو و اجرای طرح ها و برنامه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و 

اند که در صورتی که به درستی های هیدروپلیتیکی شدهقابتها و رای از تنشآب از سوی دیگر، وارد مرحله
در این پژوهش، مهمترین عوامل . ای تبدیل شودتواند به منازعات جدی بین کشوری یا منطقهمدیریت نشود می

هایی که منجر به ایجاد و تشدید اختالف بین کشورهای منطقه بر سر منابع مشترک آبی شده است مورد و زمینه
بدین ترتیب همچنانکه در نمودار زیر نشان داده شده است، مجموعه عوامل طبیعی، . قرار گرفتبررسی 

اجتماعی در این منطقه منجر به بروز اختالفات و تنش هایی بر سر دو منبع آبی  -اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
رهای مختلف نقش و هر کدام از این عوامل در کشو. اصلی این منطقه یعنی آمودریا و سیر دریا شده است

از سوی دیگر، رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان میراث شوم شوروری سابق و . جایگاه متفاوتی دارند
حرکت به سمت گسترش اراضی کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی به عنوان یک اصل مهم در تقریبا 

با توجه به محدودیت منابع آب ناشی از بدیهی است، در چنین شرائطی و . همه کشورهای منطقه مطرح است
های تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی های پی در پی، هرگونه توسعه کشاورزی می تواند منجر به بروز تنش

به همین دلیل است که کشورهای پایین دست با هر گونه ساخت سد و . جدید بر سر منابع آبی مشترک شود
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 دست رودهای آمودریا و سیردریا به شدت مخالفند، در حالیکه گسترش اراضی کشاورزی در کشورهای باال
رشد جمعیت و افزایش جمعیت شهری نیز عامل مهم دیگری . هایی مشغول هستندخود به انجام چنین پروژه

بر این اساس دولت های منطقه . است که منجر به افزایش شدید مصرف آب در کشورهای منطقه شده است
ای جز استفاده بیشتر از منابع وزمره جوامع شهری و همچنین تامین منابع غذایی آنان چارهبرای تامین نیازهای ر

در کنار این عوامل، متغیرهایی . افزایدبر تشدید بحران آب در منطقه می مشترک آبی ندارند که خود این امر
شدید اختالف بین ای نیز مطرح هستند که گاهی در تها و کشورهای فرامنطقهدیگری چون مداخله قدرت

ای ازجمله ایران، روسیه و بدین ترتیب برخی از کشورهای منطقه. افزایندکشورها بر سر منابع آبی مشترک می
درصدد ... ای مانند ایاالت متحده آمریکا و چین، اتحادیه ی اروپا، هندوستان و های فرامنطقهترکیه و قدرت

دخالت در ساخت و ساز سدهای عظیم، اجرای . و مهم هستند افزایش نفوذ خود در این منطقه ی استراتژیکی
پروژه های آبی گسترده در منطقه بدون در نظر گرفتن شرایط کشورهای حوزه رودهای مرزی از جمله اقداماتی 

 . تواند منجر به پیچیدگی بیشتر اختالفات مرزی بین کشورهای منطقه شوداست که می
 و تشدید اختالفات بر سر منابع آبی مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی عوامل موثر بر ایجاد: 0 شکل شماره

 
 0898نگارندگان، : ماخذ
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 باغ قره موردی: ترکیه؛ مطالعه و ایران رقابت در قفقاز ژئوپلیتیک نقش
 

 ،5آرزو صحبت زاده
 

 چکیده
 حتت های جمهوری استقالل اعالم و شوروی فروپاشی از پس موجود های بحران عمیقترین از یکی باغ قره بحران
 دانند می ومی،ق افراطی وناسیونالیم قومی مسائل را باغ قره جنگ ریشه کارشناسانه منابع بیشتر گرچه است؛ آن حاکمیت

 می نروش بحران این علل از دیگری ابعاد ای فرامنطقه و ای منطقه های قدرت بعضی نقش شدن آشکار به توجه با اما ؛
 و ها فرصت بحران این دارند، خاصی های حساسیت منطقه این با همسایگی دلیل به ترکیه و ایران میان این در. شود

 هب ابتدا مقاله این در. است منطقه در رقابت برایند که است داده قرار کشور دو این روی پیش را جدیدی های چالش
 که شود می داده پاسخ سؤال این به و پرداخت خواهیم بحران این ی ادامه و ایجاد در مؤثر عوامل و علل یابی ریشه
 سیاست ینا اند؟ گرفته پیش در باغ قره بحران قبال در را هایی-سیاست چه خویش ملی منافع راستای در ترکیه و ایران

 ملی منافع راستای در و مرزهایش حفظ خاطر به ایران باشد؟ داشته تواند می باغ قره در بحران روند بر تأثیری چه ها
 در و قفقاز نطقهم در بیشتر نفوذ دنبال به ترکیه اما است گرفته پیش در را بحران گسترش از جلوگیری سیاست خویش
 .برد می پیش را هایش سیاست غرب با همکاری راستای

 قفقاز ژئوپلیتیک، ایران، ترکیه، باغ، قره واژگان کلیدی:
 

 مقدمه .5
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معادالت امنیتی ونظام قدرت در قفقاز جنوبی دچار تحوالت 

ی اای و فرامنطقههای فراوان  منطقهطوری که امروزه قفقاز جنوبی صحنه رقابت و کشمکشاساسی شد. به
 بندی کرد. نخست، رقابت وتوان طبقهنوع رقابت و برخورد منافع را میشده است. امروزه در این منطقه پنج 

برخورد منافع ایاالت متحده آمریکا و روسیه که مهمترین رقابت و برخورد منافع امنیتی واقتصادی به شمار 
سرائیل، ا میآید. دوم، رقابت و برخورد منافع روسیه وترکیه، سوم، رقابت و برخورد منافع ایران و امریکا، غرب و

چهارم، رقابت و برخورد منافع ایران و ترکیه، پنجم، رقابت و برخورد منافع آمریکا و چین که بیشتر در موارد 
 (.89: 0894شود)فالحت پیشه و دیگران، اقتصادی و انرژی خالصه می

های باغ، منطقه خودمختار ارمنی نشین در غرب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزقره-ناگورنو 
باغ با حمایت از ارمنستان، استقالل خود را ارمنستان است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارامنه ساکن قره

                                                           
1. Email: arezoo.sohbatzadeh@yahoo.com 
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های زیادی در این منطقه شده ها و خونریزیاز باکو اعالم کردند.این اقدامات جدایی طلبانه باعث درگیری
ران بسوی قفقاز جلب کرده است.البته ورود این بازیگ ایی بسیاری راای و فرامنطقهاست.و توجه بازیگزان منطقه

های آن افزوده است.چرا که اوال این بازیگران دارای نه تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه بر پیچیدگی
های طرفین درگیر بوده وثانیا، خواه ناخواه  از یک طرف مناقشه حمایت سری منافع مغایر با خواستهیک
 شود.مسأله باعث نارضایتی و عدم اعتماد طرف دیگر منازعه مینمایند که این می

اهمیت راهبردی دوران جنگ سرد را از دست دادند؛ اما در فرایند  0990ایران و ترکیه پس از سال  
ر اند که مناطق پهای پل مانندی در آمدههای ژئوپلیتیکی دوران پساجنگ سرد، به صورت سرزمیندگرگونی

دهند. شعاع نفوذ این دو کشور بیشتر در میان همسایگانشان است. این دو کشور هم پیوند می اهمیت دنیا را به
از جنوبی های ملی گرایانه یکدیگر در قفقهای ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد، در برابر گرایشبا توجه به واقعیت

فقاز امنیتی متفاوت درکشورهای ق هایاند. موقعیت راهبردی ونزدیکی جغرافیایی با منطقه، نگرانیمقاومت کرده
مذهبی مشترک، اهمیت اقتصادی منطقه و مسیر حمل ونقل  -فرهنگی، میراث قومی -های تاریخیجنوبی،پیوند

 حی،فال و انرژی بسترهای مناسبی را برای رقابت تهران و آنکارا در منطقه به وجود آورده است)جوادی ارجمند
ابی خواهد یران و ترکیه در قفقازجنوبی به صورت تطبیقی بهتر قابل دستای ایفهم سیاست منطقه (.202: 0894

ی این بحران خواهیم پرداخت و به یابی علل وعوامل مؤثر در ایجاد و ادامهبود. در این نوشتار ابتدا به ریشه
بحران  قبالهایی را ذر شود که ایران و ترکیه در راستای منافع ملی خویش چه سیاستاین سؤال پاسخ داده می

ان به باغ می تواند داشته باشد؟ ایرها چه تأثیری بر روند بحران در قزهاند؟ این سیاستباغ در پیش گرفتهقره
هایش و در راستای منافع ملی خویش سیاست جلوگیری از گسترش بحران را در پیش گرفته خاطر حفظ مرز

برد. یش میهایش را پدر راستای همکاری با غرب سیاستاست اما ترکیه به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه قفقاز و 
میالدی ومتأثر از تحوالت اروپا در آن دوران شکل گرفت.  09ژئوپلیتیک در ماهیت جدید خود از اواخر قرن 

خصوص تمایل آلمان به برهم زدن وضع موجود جهان تحوالت سیاسی منجر به وقوع جنگ جهانی اول و به
های از دست داده شده و همچنین تفکراتی گیری سرزمینات جدید یا حداقل بازپسو به دست آوردن مستملک

بر  ها به تبعیت از قواعد حاکمطلبی انسان و در مرحله بعد دولتگر قدرتمانند داروینیسم اجتماعی که توجیه
-دند)کریمییطبیعت عنوان یک روال منطقی بودند، به عنوان مهمترین عوامل شکل گیری ژئوپلیتیک مطرح گرد

 (.00-08: 0850پور
 . اهمیت ژئوپلیتیکی قفقاز4

ای کوهستانی درجنوب غربی روسیه است که از غرب به دریای سیاه و آزوف، و از شرق به قفقاز منطقه
دریای خزر واز شمال به اراضی پست کومانیچ روسیه واز جنوب به ایران و از جنوب غربی به ترکیه محدود 

گذشته این منطقه به دلیل اهمیت زئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که داشت ودارد، محلی برای شود.طی قرون می
های بزرگ از جمله ایران، روسیه و عثمانی)ترکیه امروزی(، انگلستان و حتی امروزه ها و منازعات قدرترقابت
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ول ر قفقاز جنوبی دچار تحآمریکابوده است. اما پس از فروپاشی اتحادشوروی، معادالت امنیتی و نظام قدرت د
 ایی وهای منطقههای فراوان قدرتاساسی شد. بهطوری که امروزه قفقاز جنوبی صحنه رقابت و کشمکش

(. قفقاز منطقه ای بسیار حساس و استراتژیک است 83: 0894پیشه و دیگران،ایی شده است)فالحتفرامنطقه
گاه به صورت سیستمی واحد و یکپارچه عمل نکرده ی برخی پژوهشگران از نظر تاریخی هیچو برخالف گفته

(. 35: 0890هایغالب منطقه یعنی روس، ترک و فارس است)سیمبر و کریمی پاشا،است.قفقاز مرز میان فرهنگ
ای خاص قفقاز جنوبی پس از فروپاشی شوروی حاکی از ان است که هر گونه تغییر و تحول در نظم منطقه

ای در قالب ستیز، رقابت، همکاری و همگرایی یا ای و فرامنطقهیگران منطقهنوع روابط و ماهیت تعامل باز
قه در دو ثبات این منطی قدرت در این منطقه بوده است.با توجه به وضعیت بیی موازنهائتالف، تعیین کننده

یت ور کامل تثبای هنوز به طهای منطقهها و اتحادیهرسد توازن وتعادل قدرت و ائتالفنظر میدهه گذشته، به
می، هاشسازد)بنینشده و عوامل داخلی وخارجی متعدد ثبات استراتژیک در قفقاز جنوبی را غیر ممکن می

0833 ،006.) 
 . بحران ژئوپلیتیکی9

اسی سی-های بین المللی هستند که از منشأ جغرافیاییهای ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحرانبحران
های ژئوپلیتیک است. برخالف بحرانهای بین المللی ی بحرانین مشخصهتربرخوردارند. این موضوع مهم

-بحران تر از نوع خاصهای جهانی آن بسیار گستردهاقتصادی یا سیاسی که ممکن است تبعات منفی و بازتاب

-تودی دولهای وجها مانند بحران ژئوپلیتیکی بنیانهای ژئوپلیتیکی باشد، با این حال هیچکدام از این بحران
 فضایی و-های متشکل سیاسیها از منازعه و کشمکش کشورها و گروهکند. این بحرانها را تهدید نمیملت

-ها و عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی شکل میبازی گران سیاسی بر سر کنترل و تصرف ارزش

دن دگی قابل حل و برطرف شهای ژئوپلیتیکی از پایداری و تداوم نسبی برخوردار است و به ساگیرد.بحران
ی چند سطحی هایی معموال الگوی ومداخلهنیست. از مهم ترین مشخصات این آن است که در چنین بحران

: 0892قلی زاده و دیگران، شوند.)ولیگیرد، و بازیگران مختلفی در ارتباط با بحران درگیر میشکل می
ه فردی است که که در حال حاضر در بعدفراملی، ماهیت های منحصر بباغ از جمله بحران(.بحران قره0043000

(. این بحران اندکی پیش از استقالل دو کشور 2: 0895زاده، قلیکامال ژئوپلیتیکی به خودگرفته است. )ولی
ه باغ کقره_آغاز شد. ودو طرف بر سر مالکیت منطقه ارمنی نشین ناگورنو0933آذربایجان و ارمنستان در سال 

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

-زادی وخوانساریدرصد خاک جمهوری آذربایجان ار آن جدا و به ارمنستان ملحق شد.)کرم25بیش از 0992_

 (.043: 0890فرد
رده های گستیرینژادی در حوزه قفقاز جنوبی است، ابتدا با درگ-ی قومیاین بحران حاصل یک مناقشه 

باغ آغاز شد و سپس به جنگ میان دو کشور آذربایجان و های ساکن منطقه قرهها و آذربایجانیمیان ارمنی
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بس در این  ای آتشای و فرامنطقههای منطقهارمنستان انجامید. در حال حاضر هرچند با میانجیگری قدرت
مذاکرات فراوان بین طرفین هنوز شرایط نه جنگ و  منطقه برقرار شده است.اما با گذشت دو دهه و برگذاری

ران، قلی زاده و دیگهای گذشته کامال به قوت خود باقی است. .)ولینه صلح بین طرفین وجود دارد، واختالف
0892 :020.) 

باغ طرفین اصلی بحران هستند که باغ، آذزبایجان و ارمنستان همواره با دولت خودخوانده قرهدر بحران قره
ای ها تعلق دارد. آذربایجان در راستتاریخی و جغرافیایی به ان-باغ به لحاظ حقوقیها قرهاعتقاد آذربایجانی به

 -باغ در داخل ساختار سیاسی خودحل بحران، همواره درباره اعطای باالترین سطح خودگردانی برای قره
اعالم آمادگی کرده است. به  –آذری های اشغالی و بازگشت آوارگان مشروط به خروج ارمنستان از سرزمین

باغ تنها در چارچوب مرزهای رسمی آذربایجان قابل طرح است و از این اعتقاد دولت آذربایجان موضوع قره
خورد. در باغ رقم بباغ بایستی توسط مشارکت دو گروه آذری و ارمنی بومی قرهدیدگاه سرنوشت سیاسی قره

رسمی  باغ به طوراند، اما راهبرد ملی ارمنستان نسبت به قرهم استقالل کردهباغ اعالهای قرهمقابل اگرچه ارمنی
 توانند به صورت ازادها میها طبق اصل حق تعیین سرنوشت، ملتبر محور الحاق قرار دارد. به اعتقاد ارمنی

قدس فی و مباغ در تاریخ ارمنستان موضوعی کامال عاطبا هم متحد شده و دولت مستقلی داشته باشند. قره
باغ ی قرهها تصورارض موعود را دارد. به همین دلیل در ارمنستان هر نوع مسامحه دربارهاست و برای ارمنی

 (.026: 0892قلی زاده ودیگران، با عنوان خیانت بزرگی در حق ملت مطرح است. .)ولی
 باغ. اهمیت اقتصادی و سیاسی قره2

دینی مورد تحلیل -ا بیشتر در بستر اختالفات سرزمینی و قومیتیباغ رهرچند بیشتر کارشناسان بحران قره
اغ، بدهند اما نبایستی فراموش کنیم که از مهمترین دالیل مؤثر بر طوالنی شدن والینحل ماندن بحران قرهقرار می

های ینزمباغ، همراه با باغ اشاره کرد.مراتع وسیع قرههای راهبردی و اهمیت اقتصادی قرهمیتوان به پتانسیل
حاصلخیز برای کشاورزی با شرایط آب وهوایی مساعد، محیط مناسبی برای تولید انواع محصوالت فراهم 

افزاید.عالوه براین، این باغ میهای گران قیمت بر اهمیت اقتصادی قرهکرده است. همچنین وجودمعادن سنگ
سوی اراضی آذربایجان سرازیر شده های مهم است که به ی جغرافیایی سرچشمه تعدادی از رودخانهحوزه

است. بنابراین کامال واضح است تسلط یک دولت دیگر غیر از آذربایجان بر این منطقه )بویژه اگر آن دولت 
ها، انهتواند با کنترل آب این رودخارمنستان که اختالفات اساسی ژئوپلیتیکی با آذربایجان داشته باشد. می

قلی ولیکار رود. )آذربایجان در پی داشته باشد و همچون اهرم فشار علیه باکو بههای فراوان اقتصادی برای زیان
باغیکی از عمیقترین بحرانهای موجود پس از فروپاشی شوروی واعالم (. بحران قره089: 0892زاده ودیگران، 

وح واز های تحت حاکمیت آن است.هزاران انسان در نتیجه این تنش فزاینده کشته، مجراسقالل جمهوری
های بزرگ های خود آواره و سرگردان شدند. این بحران از همان ابتدای امر به محمل رقابتی میان قدرتخانه

بدل شده است. اینک دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان با مسائل گوناگونی جهت صلح وثبات خود 
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هایی از این دست است.)صفوی بحران روبرو هستند؛ از این جهت که امنیت و رشد پایدار آنها منوط به حل
 (.2: 0892وماجد،

شود که بحث انزوای ژئوپلیتیکی ارامنه در شطرنج باغ زمانی پر میاهمیت اقتصادی و کامال حیاتی قره
گیرد. واقعیت امر این است که تحریم اقتصادی و سرزمینی ارمنستان ژئوپلیتیکی منطقه مورد بحث قرار می

. اقتصادی ارمنستان با منطقه بوجود آورده است -های سیاسیجان، گسل بزرگیدر همکاریتوسط ترکیه و آذربای
ی هاهای مهم ارتباطی و انتقال انرژی اشاره کرد که خسارتتوان به حذف ارمنستان از پروژهاز این حیث، می

 (. 045: 0892ان، اقتصادی جبران ناپذیری برای ایروان در پی داشته و خواهد داشت.)ولی قلی زاده و دیگر
 باغ. عوامل اصلی و تعیین کننده در تدام بحران قره2

باغ میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان دخیل بوده است. عوامل ومتغییرهای گوناگونی در تداوم بحران قره
اغ، ببدون چشم پوشی از عوامل و اقتضاعات درونی این دو کشور در استمرار بحران بیست و چند ساله قره

ی که اباید توجه داشت که رقابت بازیگران بین المللی نقش تعیین کننده در این موضع داشته است. به گونه
ی متعارض منافع با کاربست قواعد بازخوانی راهبردها و منافع این بازیگران،  گویای ان است که چرخه

ای به هدف اصلی بازیگران منطقه خصمانه بازی قدرت، صرف بیشینه سازی نفوذ و کسب حداکثری منافع را
 ای که تالش و تفاهم باکو و ایروان، بلکه ارادهباغ تبدیل کرده است. به گونهای دخیل در بحران قرهو فرامنطقه

 پذیری بینباید معطوف به پایان تخاصم و امکان آفرینی تساهل و همنفع است که میاین قدرت های ذی
که نه تنها در چنین مسیری قرار ندارد، بلکه با خلق و تثبیت پندارهای تهدید انگار ای طرفین مناقشه باشد. اراده

 (.059: 0892به تجویز تعارض و ناسازواری منافع ودر نهایت تداوم و انجماد بحران می انجامد.)زهرانی،
 . عوامل درونی و محلی بحران5-2

هم تفاوت دارد، اما این تفاوت هراندازه زیاد  ای باها به صورت ریشهها و ارمنیهویت دینی و قومی آذری
ها، هم در جهان اسالم)با مقیاس وسیع( ای موارد سرنوشت و شرایط مشابهی دارند. آذربایجانیهم باشد در پاره

و هم در جهان ترک ) با ابعاد محدودتر ولی بسیار با اهمیت( دارای عالیقی هستند ودر هر صورت، خود را 
آورند.آنها عمال خود را قومی ماندگار محسوب نموده و احتمال اضمحالل به شمار می امت و ملت بزرگی

دانند و ازین رو هیچ گونه نگرانی ندارند. ارامنه نیز به خاطر هویت دینی خاص قومی خود را بسیار بعید می
روز تحوالت با بخود)ارتدکس بودن(، دارای وضعیتی ویژه در بین دنیای گسترده مسیحیت هستند. این ذهنیت 

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. 

آمال  باغ مظهرکنند. قرهتم قرار گرفته است را مشاهده میاکنون نیز ارامنه یک هویت تاریخی که بارهامورد س
شود.ازین رو، در ارمنستان هرگونه نرمش کوچک در ارتباط با قرهباغ های تاریخی ارامنه محسوب میو خواسته

 شود.به مانند خیانت بزرگ مطرح می
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از جمله تصمیماتی که در  باغ مؤثر بود.های جمهوری آذربایجان نیز در بحرانی شدن مناقشه قرهعملکرد
، دولت باکو در ازای تصمیم شورای 0990باغ نقش داشت این بود که در سال شدت بخشیدن به بحران قره

باغ را تحریم در مورد جداشدن این منطقه از جمهوری آذربایجان و پیوستن آن به والیت خودمختار قره
روی آن مسدود کرد ی، ارسال سوخت و خدمات رسانی را بههای ارتباطباغ را تحریم و راهارمنستان، منطقه قره

باغ وارد شد و سبب تشدید بحران گردید و از طرفی این تصمیمات که در نتیجه  آن فشار بسیاری بر مردم قره
 (.036: 0839سبب خشم ارامنه و پافشاری آنان در الحاق به ارمنستان شد)تویسرکانی، 

 باغدرتداوم بحران قرهای .  نقش قدرت های منطقه4-2
ان ای قابل شناسایی هستند. بازیگرای و فرامنطقهبازیگران عرصه جدید پس از جنگ سرد دردو گروه منطقه

ی که در درون منطقه یا حاشیه و یا کرانه منطقه قرار دارند، عبارتنداز ایران، روسیه، ترکیه، ازبکستان، منطقه
وذ ی نفحوزههای خاص خود، در پی توسعه ران با ابزارهاو استراتژیچین، قزاقستان که هر یک از این بازیگ

 (.050: 0832حسینی فائق،ای خودهستند)منطقه
 .روسیه5-4-2

باغ، فدراسیون روسیه یکی ای در تداوم بحران قرهای و فرامنطقههای منطقهدرواکاوی نقش رقابت قدرت
به دلیل احساس تعلق به منطقه به دنبال بازگرداندن نفوذ  باشد.این کشور قبل از هر چیزاز بازیگران اصلی می

کند تا باغ، تالش میای که با داشتن دست برتر در بحران قرهباشد. به گونهدیرینه خود در قفقاز جنوبی می
سایر بازیگران را در این صحنه به حاشیه براند. و همان طور که ایران مدعی است که منطقه قفقاز جزء خاک 

تواند ذکر بوده است و در گذشته دور به زور و جنگ این مناطق از ایران جدا شده است، روسیه هم می ایران
: 0890اند)زیباکالم.رضازاده،های طوالنی در زیر یک قدرت برتر با هم زندگی کردهکند این جمهوری ها مدت

ار و های آشکاشد. از این رو حمایتبای میباغ به دنبال نقش مسلط و تعیین کننده(. روسیه در بحران قره60
باغ، حفظ موازنه راهبردی نهان بسیاری از ارمنستان به عمل اورده است.ومهمترین هدف روسیه در بحران قره

باشد وهدف مهم دیگر روسیه در این بحران، در قفقاز و ممانعت از توسعه نفوذ غرب بویژه آمریکا در منطقه می
 (.0053000: 0892باشد)زهرانی و فرجی،م به ویژه اسالم سیاسی میجلوگیری از توسعه نفوذ اسال

رکیه تر از ایران میدانند: اول، تالبته مقامات روسیه، توسعه نفوذ ترکیه در منطقه را به دو دلیل مهم خطرناک
و  های ترک زبان آسیای مرکزیبالفاصله بعد از فروپاشی شوروی سابق روابط قومی و زبانی خود را با ملت

قفقاز که مناطق نفوذ دیرینه روسیه بودند توسعه داد. دوم، ترکیه یک قدرت نظامی متعارف بزرگ در منطقه 
: 0892بوده وبا توسعه روابط خود با غرب و امریکا روز به روز بر این توان افزوده است)زهرانی وفرجی،

ای روسیه باغ بری و استراتژیکی قرههای ژئوپلیتیک(.یکی از اهمیت های این منطقه برای روسیه خواسته000
 باشد.می

 . جمهوری اسالمی ایران4-4-2
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ران باشد. ایباغ جمهوری اسالمی ایران میای مهم در تحوالت مربوط به بحران قرهیکی از بازیگران منطقه
ری در ثنماید تا نقش مؤتاریخی و جغرافیایی فراوان با قفقاز جنوبی، تالش می-به دلیل پیوندهای فرهنگی

(. و همواره آمادگی خودرا برای کمک 006: 0892باغ داشته باشد)زهرانی وفرجی،مسائل آن به ویژه بحران قره
. منطقه قفقاز در تفکرات استراتژیک  )5:  0895زاده،قلیبه حل مناقشات موجود در منطقه اعالم کرده است)ولی

ت آن هم حضور روسیه در منطقه و نگاه ایران به قفقاز همراه بوده است و عل "امنیت"ی ایران، همیشه با واژه
(.  جمهوری آذربایجان مرکز اختالف 32: 0833به عنوان داالن ورود ایدئولوژی انقالبی بوده است)یزدانی، 

تون از چند جهت (. اهداف ایران در منطقه را می204: 0894ایران و ترکیه در قفقاز است)جوادی ارجمند، 
 بررسی کرد:

ای و کمک به حل های منطقه.مدیریت حل بحران2.احیای نفوذ سنتی ایران درمنطقه، 0ف سیاسی: اهدا
. تالش برای تعیین رژیم حقوقی مناسب برای دریای خزر، 8باغ و تأکیدبر صلح و امنیت در منطقه، بحران قره

ل شود، ف با ایران تشکیامنیتی که در جهت مخال -. ایجاد مانع برای جلوگیری از تقویت شکل بندی سیاسی4
.استفاده از موقعیت ترانزیتی ایران 0. حفظ و توسعه روابط دوستانه با روسیه با توجه به منافع دو جانبه، 0

 حهت گسترش روابط سیاسی با کشورهای منطقه.
.استفاده 2اندازی دیگران به منافع نفتی کشور در حوزه دریای خزر، .جلوگیری از دست0اهداف اقتصادی: 

ها خاویار و سایر از منابع آب دریای خزر و مسائل وابسته به آن، مثل منابع داخلی و بستر آن اعم از ماهی
. استفاده از بازارهای منطقه جهتفروش کاالهای ایرانی، بویژه مواد مصرفی وانتقال صادرات کاالی 8منابع، 

اقتصادی ایران در شبکه -ایش نقش جغرافیایی. افز0. تالش برایتوسعه میادین نفت و گاز، 4ایرانی به اروپا، 
 آسیاو خلیج فارس.-ترانزیتی و ارتباطی قلب اروپا

های مسلمان منطقه از جمله در جمهوری آذربایجان با .حضور ونفوذ در بین جمعیت0اهداف فرهنگی: 
عمیق فرهنگی،  . تالش برای حضور فرهنگی در قفقاز با استفاده از اشتراکات2استفاده از اشتراکات دینی، 

 (.02308: 0890.گسترش فرهنگ اسالمی و ایرانی در منطقه)سنایی،8مذهبی و تاریخی. 
های قابل توجه ناشی از پیوندهای عمیق باغ عالوه بر داشتن منافع وفرصتبهرحال ایران در بحران قره

های تحریک آمیز تاریخی، تهدیدات و مخاطرات زیادی از جمله توسعه نفوذ آمریکا در منطقه و سیاست
توان به جهت گیری های جمهوری آذربایجان در بحران رو است. در این راستا، میجمهوری آذربایجان روبه

باغ و گرایش آن به بازی در محور غرب به رهبری آمریکا و مقابله با توسعه نفوذ ایران اشاره کرد. به طوری قره
تان در بحران قره باغ کرده است.شاید این بدبینی ریشه در که این کشور ایران را متهم به حمایت از ارمنس

(. 005: 0892تأخیرایران در به رسمیت شناختن استقالل جمهوری آذربایجان داشته باشد)زهرانی و فرجی، 
بس، حفظ امنیت مرزهای شمالی، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور هدف از میانجیگری و تالش برای آتش

اامنی به مناطق مرزی و برانگیخته شدن احساسات تجزیه طلبانه وجود داشت؛ از سویی بود.زیرا خطر سرایت ن
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گردید که به هیچ وجه در جهت دیگر، ادامه جنگ و درگیری باعث مداخله نظامی روسیه، آمریکا و ناتو می
ای ن فرامنطقه(. ایران حضور و مداخله بازیگرا60: 0890)سنایی و کریمیفع ملی جمهوری اسالمی ایران نبودمنا

سرائل کند. به نظر ایران، مداخله آمریکا و اثباتی و ناامنی این منطقه تلقی میدرقفقاز را یکی از منافع اصلی بی
 (.00: 0833،شمار میرود)دهقانی فیروزآبادی و مرادیدر منطقه منشأ عمده منازعه و مناقشه بین کشورها به

های ارمنستان جهت تقویت باغ از یک طرف از تالشبحران قرهایران به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در 
 نماید تا وزنه تأثیر گذاری خود بر تحوالتایروان استقبال کرده و از طرف دیگر تالش می-تهران-مثلث مسکو

ر های اخیباغ را ارتقا بخشد. بااین وجود، جمهوری اسالمی در سالمنطقه قفقاز جنوبی به ویژه بحران قره
تالش کرده است تا ضمن رعایت حسن همجواری با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، طرفین را به  همواره

 ترک مخاصمات نظامی و حل وفصل بحران از طریق سیاسی ترغیب نماید.
 . ترکیه9-4-2
هایی بود که استقالل ارمنستان را به رسمیت شناخت، اما دو کشور گرچه ترکیه در شمار نخستین کشور 

ی باغ واشغال آن از سودو دهه روابط رسمی دیپلماتیک نداشتندکه یکی از عوامل به مسأله منطقه قرهنزدیک 
(. اولویت ترکیه در قفقاز بیش 46: 0894شود)کوالیی وگودرزی، مربوط می0992ارمنستان در جنگ خونین 

ها، وارد ار اتحاد ترکهای قومی و فرهنگی با شعاز همه جمهوری آذربایجان است. ترکیه به دلیل اشتراک
باغ مرزهای (. و در جریان درگیری قره64: 0898جمهوری آذربایجان شده است)جوادی ارجمند. رضازاده،

های اخیر ترکیه به حل اختالفات با ارمنستان اقدام کرده است.محور روی ارمنستان بست؛ اما در سالخودرا به
شور ای کتواند جایگاه منطقهان است. این مسئله میسیاست خارجی نوین ترکیه در قفقاز کشور ارمنست

(. برای بهبود 206: 0894ارجمندوفالحی،آذربایجان را درسیاست خارجی ترکیه تا حدودی کاهش دهد)جوادی
هد. از های منطقه توسعه دتأثیر گذاری در سیاست خارجی ترکیه باید روابط دوجانبه وچند جانبه را با کشور

های این کشورها و همچنین میزبانی ترکیه از مقامات رده باالی ر با رهبران و از پایتختجمله دیدارهای مکر
  Kaya,2009:76).) کشورهای همسایه

ایران  خواهد بپذیردکهدر ارتباط با ترکیه و نقش ایران در منطقه دو مسأله وجود دارد.اوال این که ترکیه نمی
های غربی و با استفاده از حالت ه عنوان کارگذاری برای کشوربازیگر مهمی در منطقه است و از طرف دیگر ب

طقه های غربی را به منکند تا هرچه بیشتر پای کشورتنشی که بین روابط ایران و غرب وجود دارد، تالش می
های منطقه است؛ اما ای به دست کشور(.در واقع ایران مایل به تنظیم معادالت منطقه36: 0830باز کند.)سیمبر، 

-ای درقفقاز جنوبی است. )جوادیهای فرامنطقهترکیه برای کاهش نفوذ روسیه و ایران در پی ایجاد سازوکار

های ترکیه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک این کشور در منطقه (. مواضع و رویکرد203: 0894ارجمند،
-غ از طرفدیگر و همچنین بازی عملبااز یک طرف و حمایت قاطع آن از جمهوری آذربایجان در بحران قره

ی که اباغ داشته باشد. به گونهگرایانه این کشور در محورغرب، موجب شده است تا نقش مهمی در بحران قره
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(.به همین 025: 0892باغ دشوار خواهد بود.)زهرانی وفرجی،بدون توجه به نقش این کشور، حل بحران قره
آنکارا در نطقه به شدت حساس است. چنانچه با طرح آنکارا، برای  ی عملیدلیل تهران به هر گونه برنامه

ا مرز بباغ بهارمنستان در مقابل واگذاری قسمتی از مرز ارمنستان به جمهوری آذربایجان که همواگذاری قره
 زشدت به مخالفت پرداخت. ترکیه نیز همین حساسیت را در برابر ایران دارد. نمود آن به پرواایران است، به

در  2550پی اختالف میان ایران و جمهوری آذربایجان در تابستان درآمدن هواپیمای ترکیه بر فراز باکو در
ز آن هاحاکی اتوان مبتنی براصل دفاع در خطمقدم دانست. این حرکتدریای خزر است. این اقدام ترکیه را می

داز نیروهای نظامی نیز استفاده خواهند کرد. است که در صورت لزوم، ایران و ترکیه برای دفاع از منافع مل خو
باغ و اوستیای جنوبی، محیط امنیتی ناپایداری برای ترکیه های قره(.مناقشه200: 0894ارجمند و فالحی،)جوادی

باغ علیه تغیر توازن قدرت در جنگ قره ،به وجود آورده و احتمال درگیر شدن آن را افزایش داد. برای مثال
، ضمن هشدار به ارمنستان، بخشی از نیروهای 0992ان باعث شد دولت وقت ترکیه در سال جمهوری آذربایج

نظامی خود را به جمهوری نخجوان اعزام و تهدید به مداخله جدی نماید. این تحرکات، باعث واکنش شدید 
 جدید امنیت منافع و هشدار به ترکیه گردید. در راهبردمقامات روسیه و فرمانده کل نیروهای جامعه مشترک

رود. بنابراین، حل این مسئله از طریق ترین عامل ناامنی در قفقاز به شمار میباغ، مهمبحران قره ،ملی ترکیه
باشد. این هدف راهبردی ایجاب های مسالمت آمیز در بلند مدت، هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه میروش

ازی سآذربایجان، از وضعیت خصمانه به بهبودو عادی –ارمنستان وسپس روابط ارمنستان  -کند روابط ترکیهمی
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 

 (.  024: 0833هاشمی،.)بنیباشدارمنستان می
 باغای در تداوم بحران قرههای فرامنطقه. نقش قدرت9-2

ود های خای هم در حال ورود و ایفای نقش واجرای سیاستای بازیگران فرامنطقهعالوه بر بازیگران منطقه
، دموکراسیهای مختلف نظیر مبارزه با تروریسم، گسترش ها در قالب طرحهستند که هر یک ازاین قدرت

 (.056: 0832فائق،المللی و ... در پی گسترش نفوذ خود در منطقه هستند.)حسینیهای ترانزیتی بینطرح
 . آمریکا5-9-2

سب باشد که بر حباغ، ایاالت متحده آمریکا میاز جمله بازیگران بین المللی تعیین کننده در بحران قره
های میانجیگری در این موضوع شده است. هدف اصلی لیتتعریف جهانی از منافع راهبردی خود، وارد فعا

دائمی خود  ویژه روسیه، بتواند نفوذباغ بهآمریکا این است که در رقابت با سایر بازیگران بین المللی بحران قره
(. ایاالت متحده آمریکا که به عنوان یکی از روسای 008: 0892در حوزه قفقاز جنوبی را تثبیت نماید. )زهرانی،

ای هنماید، در راستای تالشهای مربوط به حل وفصل بحران قره باغ را  پی گیری میگروه مینسک،فعالیت
های غیر دولتی طرفدار صلح را تجهیز متنوع خودتوانسته در هر دو جمهوری آذربایحان و ارمنستان، گروه
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های مالی .از طرفی با کمک(06: 0835نموده واز این طریق، فشار بر دو حکومت را افزایش دهد.)کوالیی،
باغ و پشتیبانی از دیاسپوری ارمنی، علنا معادله را چندمجهولی کرده و به هنگفت به جمهوری خوخوانده قره

برداری هر چه بیشتر منافع راهبردی خود مهیا نوعی تالش بر تداوم بحران دارد تا ازاین راه زمینه را برای بهره
ک به نیمی از بودجه دولت ارمنستان با کمک بالعوض واشنگتن و دیاسپوری سازد. طبق اطالعات موجود، نزدی

شود. حال،بدین جهت که روسیه در ارمنستان همه کاره است، آمریکا در تالش است ارمنی در آمریکا تامین می
 های مادی و سیاسی خود کنترل بخشی از دولت ارمنستان را در دست داشته باشد و برای همین ازبا حمایت

(.در پی تجزیه اتحاد شوروی، آمریکا تالش کرده است تا از 0890،206زاده،قلیکند)ولیارمنی ها حمایت می
راه تقویت سازوکارهای اقتصادی منطقه، گسترش روند انتقال انرژی از شرق به غرب و کمک برای حل 

ها نیز کاهش نفوذ ایران این اقدامهای آمریکا از منازعات درجهت منافع ملی خود اقدام کند. البته یکی از هدف
)به دلیل تضاد منافع با آمریکا( و روسیه در منطقه وشکل گیری معادالت منطقه به نفع غرب است)جوادی 

 .(58: 0898ارجمند،رضازاده،

 . اتحادیه اروپا4-9-2
)پایتخت وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک  0992درپی نشت فوریه 

روسیه سفید یا بالروس(، گروه معروف به مینسک تأسیس شد. این گروه که دارای یازده عضو)آمریکا، روسیه، 
 0992چک، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان( است که از سال سفید، جمهوریآلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، روسیه

باغ بوده است و به این ترتیب ی حل مناقشه قرهتا کنون، از نظر سازمان ملل تنها مرجع رسمی وفعال برا
اند، دهباغ درگیر شتر در جهت استقرار صلح و امنیت در مسئله قرهگرانی که با عزمی راسخترین میانجفعال

ای که با تأسیس گروه مینسک و سناسایی آن از سوی سازمان ملل متحد، این سازمان اند؛ به گونهها بودهاروپایی
وفصل مناقشه را های نخستین مناقشه؛ ادامه حل( در سال322-308_354-334نامه )ور چهار قطعپس از صد

ای در برقراری آتش بس نامهبا همکاری روسیه، موافقت 0994به گروه مینسک سپرد. این گروه توانست درمه 
ع خود، و ایروان بر مواض میان طرفین منعقد کند؛ اما در حل قطعی مناقشه موفقیتی حاصل نشد و بااصرار باکو

 (.0890:060تاکنون به صلح نهایی منجر نگردیده است)غفاری ودیگران، 
اتحادیه اروپا همچون آمریکا به گسترش نفوذ در کشورهای قفقاز جنوبی عالقه زیادی دارد؛ اما برای این 

ی فاصله تی با توسعه یافتگویژه که این منطقه از نظر اقتصادی و صنعرو است؛ بههدف با مشکالت زیادی روبه
اند. دزیادی دارد واتحادیه اروپا خود را به تنهایی برای حل مشکالت توسعه نیافتگی این منطقه توانا نمی

بنابراین اتحادیه اروپا نیازمند همکاری قدرت های دیگری همچون آمریکا در این منطقه است. بررسی دقیق 
ها در اختیار دارند، نشانگر این است زارهایی که برای رسیدن به آنمنافع و عالئق این دو قدرت درمنطقه و اب

که آنها مکمل یکدیگرند. این به مفهوم آن است که در آینده، شکل احتمالی روابط میان این دو قدرت )آمریکا 
 صورت همکاری است. در این صورت هرچند روابط فراآتالنتیکی اروپا وو اروپا ( در حوزه قفقاز بیشتر به
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گیری از تضاد منافع توند قدرت مانور جمهوری اسالمی ایران را در بهرهسپتامبر، می00ویژه پس از آمریکا به
رای های مهمی نیز بتواند منشأ فرصتدو قدرت به کمترین حد برساند؛ اما همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا می

 (. 860: 0898ایران باشد)مطلبی و دیگران، 
های ی دولتبا آمریکا در منطقه قفقاز به مفهوم این است که در نتیجه نفوذ تعدیل کنندههمکاری اروپا 

ی تقسیم وطایف، اختیارها و عالئق به دلیل همکاری دو قدرت، از شدت میزان اروپایی بر واشنگتن و پدیده
ه اروپا شود. بویژه که اتحادیی زیادی کاسته میاثرهای منفی حضورونفوذ آمریکا در این منطقه بر ایران،تا اندازه

های اقتصادی (. همچنین اتحادیه اروپا سیاست866و ایران در این منطقه عالئق ومنافع مشترک دارند.) همان: 
 ترینوامنیتی خاص،تأمین امنیت خطوط انرژی ومهم تر از همه کاهش حضور راهبردی روسیه در منطقه، مهم

 (.250: 0894پا به آسیای مرکزی و قفقاز شد)سازمند و شمس، ی اروانگیزه و دلیل جلب توجه اتحادیه
 گیری. نتیجه6

ن های ساکهای محلی و ارمنیباغ نه فقط مناقشه بین آذریتوان گفت که مناقشه قرهبه طور صریح می
الملی در دوران بعد از جنگ سرد است که تبدیل به یک بحران و زخم منطقه، بلکه یکی از مسائل اساسی بین

الملل شده است وتا کنون نه تنها حل نشده، بلکه آینده و دورنمای آن نیز چندان مزمن در پیکر نظام بین
یه الملل از جمله اروپا، روسمشخص و روشن نیست؛ چرا که هریک از بازیگران تأثیر گذار در صحنه روابط بین

کنند. از طرفی با توجه به شه دنبال میو آمریکا همراه ترکیه و ایران، اهداف خاصی را درباره حل این مناق
هایی که از ارمنستان شده است، تاکنون انعطافی در مواضع این کشور نیز ایجاد نشده است. اگرچه در حمایت

ت باغ نیستند، اما در مورد سرنوشمجموع هیچ یک از بازیگران مزبور، موافق تشدید بحران یا جنگ بر سر قره
شخصی میان آنها وجود ندارد. از طرفی حل وفصل بحران ممکن است عواقبی چون باغ هیچ گونه اجماع مقره

ای نطقههای متر قدرتبرقراری روابط دوستانه میان سه کشور ارمنستان، ترکیه و آذربایجان یا حضور پررنگ
شور ک های دواز جمله آمریکا را در منطقه در پی داشته باشد که نتیجه این حضور آن است که از وابستگی

آذربایجان و ارمنستان به ایران و روسیه کاسته خواهد شد. روی هم رفته اجماع واحدی میان بازیگران خارجی 
 آورد، ترکیه است.های آذربایجان به عمل میوجود ندارد و تنها دولتی که حمایت بیشتری از خواسته

و در  ایرکیه با رویکردی فرامنطقهای دارد در حالی که تایران به مسائل قفقاز جنوبی رویکردی منطقه
ا ای ترکیه به آمریکهای منطقهبرد و سیاستهای خود را در منطقه پیش میراستای همکاری با غرب سیاست

های روسیه درمنطقه قرار دارد. رقابت ایران و غرب نزدیک تر است، ایران نیز تا حدودی تحت تأثیر سیاست
بایجان رنگ در آذرترکیه نقش ضعیفی در ارمنستان و ایران حضور کم و ترکیه در منطقه غیر مستقیم است.

 تر عمل کرده است. ای، ترکیه در جهت تحقق منافع ملی خود موفقدارد. در بعد منطقه
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 داعش؛ با مواجهه در ایران ا .ج پیرامونی امنیتی شناسی محیط
 بحرانی ژئوپلیتیک در جهان اسالم

 
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده ، استادیار5سید حمزه صفوی

 تهران دانشگاه از خاورمیانه مطالعات ارشد کارشناسیامین صادقی بکیانی، 
 

 چکیده
 مانگفت کنند می سعی کشورها و است تغییر حال در آن عمق و گستره بوده، چالشی جوهره دارای امنیتی محیط

  چند زا متشکل است امنیتی یطمح از نوعی که پیرامونی امنیتی مجموعه. نمایند دیکته دیگران به محیط آن در را خود
 هایی لقهح بگونه ای است که دیگر کشورهای اسالمی همانند ایران ژئوپلیتیک است. موقعیت همسایه ساز امنیتی بازیگر

 یامنیت مجموعه هر تهدیدات و بازیگران کننده مشخص عنوان به «ریمحو عامل». ندردا قرار مرکزی ی تههس این دور به
دارد. یکی از  قرار ای پیچیده همدر ژئوپلیتیک شبکه یک ایران پیرامونی امنیتی های حیطم فضای در ور این از د؛باش می

که گونه ای از بحران در جهان اسالم را شامل می  استمذهبی  -نژادی و دینی -قومیعوامل و متغیرهای  ،این موارد
ق مختلف پیرامونی، تاثیرات خاص کانون ها و مناطشود. این بحران ها به واسطه فعال بودن یا قابلیت فعال شدن در 

 تروریستی های گروه شدن فعال باز ساختاری خود را به شکل -این عامل محوری در قالب تشکیالتی خود را دارند.
  است صدد در حاضر نمایان می سازد. نوشتار فراملیتی و پایه سرزمین ویژگی با داعش نام به جدیدی قالب در تکفیری

  مدل جدیدترین با مواجهه در ایران اسالمی جمهوری پیرامونی امنیتی چهارگانه های محیط مجموعه شناخت به که
 تکفیری که موجب استمرار بحران در جهان اسالم می شود، بپردازد. تروریسم

  قفقاز و مرکزی آسیای شرق، فارس، خلیج خاورمیانه،: امنیتی مجموعه یتی،امن محیط داعش،  واژگان کلیدی:

        
 مقدمه   -5

 ایه پژوهش از کثیری در امنیتی های پدیده گیری شکل بسترهای و ها زمینه شرایط، محیط، به توجه
  و شرایط ارزیابی و سنجش. است رایج اجتماعی و انسانی علوم های رشته سایر نیز و امنیتی و راهبردی
  و سائلم عنوان هب مستقیم غیر صورت به مواقعی در و اصلی و یممستق صورت به گاهی محیطی، اقتضائات

 واحد یک اطراف محیط بررسی فرآیند شناسی . محیط(3:0894شود)حاجیانی، می مطرح پژوهشی های دغدغه
  یریکارگ به و کسب معنای به محیطی پویش یا پژوهی آینده منظر از. است... (  و سازمان ارگانیزم،)تحلیل

 طیمحی تحلیل استراتژیک مدیریت محققان. است محیط در موجود روابط و روندها وقایع، مورد در اطالعاتی

                                                           
1. Email: safavi@ut.ac.ir 
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 یم آتی و جاری های فرصت و تهدیدات شناسایی منظور به سازمانی محیط بر نظارت فرآیند معنای به را
 الگوها فکش ،(یابی اطالع) محیط از اطالع کسب هدف با عمدتا شناسی محیط(. 00 :0859پیتر، و سرتو)دانند

 خود العهمط مورد سیستم یا گر کنش وسیله بدین تا پذیرد می انجام محیط از یادگیری و خود موقعیت فهم و
 .                                                                    دهد تغییر یا نموده منطبق آن با را

 وجه دارای جهان مناطق ترین حساس از یکی در شدن واقع و استراتژیک موقعیت ی واسطه به ان،ایر
 می ارادی غیر و ناپذیر اجتناب های محدودیت و تهدیدات آن با همراه و ها مزیت و ها فرصت از ای بالقوه
  انه،خاورمی منطقه توان می را ایران پیرامونی امنیتی محیط چهار امنیتی، های مجموعه نظریه اساس بر. باشد
غرایاق  )رفتگ نظر در( پاکستان و افغانستان جمله از)غربی جنوب آسیای و قفقاز و مرکزی آسیای فارس، خلیج

 ی،امنیت های مجموعه رویکرد بر الوهع ایران اسالمی جمهوری کشور امنیتی محیط در تبیین .(00:0835زندی،
 باید ای منطقه ساز امنیتی بازیگران و جغرافیایی حوزه ملی، امنیت منافع و قدرت ملی، منافع نیاز، عنصر به

 بحران و ضعیف های دولت گرایی، افراط و تروریسم حاضر، حال در .(039:0895علیزاده،)داشت ای ویژه نگاه
 وبمحس ایران پیرامونی محیط در اصلی امنیتی چالش سه ای، فرامنطقه های قدرت مداخالت همچنین و اقتدار

  بر پژوهش به همین سبب سوال (.8:0836واعظی،)دارند تنگاتنگ و بعدی چند ارتباطی یکدیگر با که شود می
  به ام ملی امنیت بر که ایران پیرامونی امنیتی چهارگانه های محیط که می گیرد شکل موضوع این محوریت
  یکی از بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم در قالب برابر در است تأثیرگذار مستقیم غیر و مستقیم صورت

  احتمال و امکان پنداشتن مفروض با مجموع برخوردارند؟ در وضعیتی چه از داعش تروریستی تکفیری گروه
مذهبی به عنوان گونه ای از بحران های   -ای فرقه های جنگ ایجاد و تروریستی عملیات( باال به متوسط)

 این مقاله هدف ایران؛ پیرامونی های محیط در نیاز مورد شرایط شدن فراهم تحت توسط داعش جهان اسالم
  توان از هک گروهی عنوان به ایران پیرامونی امنیتی های محیط در داعش تروریستی سازمان معرفی به که است
 صمیمت در تا دارند قرار وضعی چه در ها محیط این اینکه و بپردازد است برخوردار عملیاتی بالفعل و بالقوه
 داشته پایدار سازی امنیت حداکثر خود پیرامونی های محیط با رابطه در امنیتی های گیری تصمیم و ها سازی
 :                                       بود خواهیم مواجه زیر موضوعات با نوشتار این ادامه در. باشیم

  امنیتی مجموعه ای، منطقه امنیتی مجموعه امنیتی، محیط تعریف به مفهومی چارچوب در اول گام در
 همم و ایران اسالمی جمهوری پیرامونی چهارگانه امنیتی های مجموعه دوم گام در. پرداخته می شود پیرامونی

 ناطقم از یک هر فعلی وضعیت آن دنبال به و شود می ارائه آن موضوعی و ساختاری مشکالت و مسائل ترین
 .       شود می آورده گیری نتیجه پیشنهاداتی، ارائه با آخر در و شود می بررسی داعش با مواجهه در
 چارچوب مفهومی   -4

      محیط امنیتی  4-5
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 تیامنی محیط چارچوب، همین در .نیست آن ی شده محاط ولیکن است محور جغرافیا گرچه امنیتی محیط
  بعادا و مادی فیزیکی های توانمندی شامل افزاری سخت ابعاد ها، فرصت و تهدیدات پیدایش و رویش محل
  خانی، عبداهلل و نژاد عصاریان)گردد می مربوطه های زیر مجموعه و سازی ظرفیت شامل افزاری نرم

  حتواییم حیث از که نموده اقدام امنیتی محیط از جامعی مدل طراحی به نسبت یافتخار اصغر دکتر (.082:0830
  محیط. اند دهکر اشاره آن به امنیتی محیط شناسایی در متفاوت گران تحلیل که متعددی ابعاد از است تلفیقی
 :دارد قابلیت جهت چهار در رویکرد این در امنیتی

 یم وی امنیتی عمل و سیاست در بازیگر موثر ادیاعتق های آموزه دربردارنده که ایدئولوژیک محیط-0
 .باشد

  قالب در زمانی مقتضیات و شرایط حسب ذهنی ایه آل ایده تعریف باز رهگذر از که مجازی محیط -2
 .گیرد می شکل مدت بلند های  طرح

 کانون انعنو به و است تاریخ انداز چشم در بازیگر شده عملیاتی های خواسته تجلی که تاریخی محیط -8
 .گیرد می قرار برداری بهره مورد بازیگران جدید های سیاست اجرای برای فعالی قدرت

... (  و بیعیط منابع جمعیت، جغرافیا، قبیل از) بازیگر افزاری سخت ابعاد بر مشتمل که فیزیکی محیط -4
 (.02:0835افتخاری،)است

  جغرافیا اسبراس محیط نوع این .برد نام «حلقوی  امنیتی محیط»  از توان می ایران امنیتی محیط با ارتباط در
 .دارد مصداق کشورها اغلب خصوص در تقریبا و بوده جغرافیایی موقعیت و

 : محیط امنیتی حلقوی پیرامونی جمهوری اسالمی ایران0شکل 

 
 حیطم بازیگران باشند، می امنیتی محیط در حاضر بازیگران کننده مشخص و کننده تعیین محوری عامل

 یحت و ملی های نهضت فراملیتی، های شرکت المللی، بین های سازمان و نهادها ها، حکومت شامل توانند می
  یدتهد جنس تهدید، سوی و سمت تهدید، نوع)تهدیدات ی کننده مشخص همچنین محوری عامل .باشند افراد
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. (086:0855ن،بوزا) دارد بازیگر هر توانمندی با مستقیمی ارتباط تهدید سنجش که طوری به بوده( تهدید ابزار و
فعال مذهبی در قالب باز  -بحران های قومی محوری در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران عوامل از یکی

 می باشد. شدن گروه های نو تکفیری
 حساس و ذیرپ آسیب محیطی ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک موقعیت سبب به مقاومت جبهه امنیتی محیط

  و ثابت لعوام بودن دارا با همراه جهانی ژئوپلیتیک فضایی ساختار در جبهه این ژئوپلیتیک موقعیت .است
 های قدرت که است ای گونه به آسیا غرب منطقه کشورهای داخل در قوی خیلی و موثر ژئوپلیتیک متغیر

  خارجی و یداخل تحوالت و ژئوپلیتیک وزن در تغییر به نسبت را جبهه این پیرامونی، کشورهای نیز و جهانی
   (                                                                                                                            tajik. Irib.ir/Persian/home)است کرده حساس بسیار خود

 منطقه ای مجموعه امنیتی 4-4
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 

مستحکمی است که مشکالت امنیتی آن ها را  امنیتی و غیر امنیتی کردن آن ها به میزانی دارای پیوند درونی
ساختار و پویایی شناسی   .(Buzan,Weaver,2003:50-55)نمی توان جدا از یکدیگر به شکلی معقول تحلیل کرد

با واحدهای موجود در درون آن تولید نمی شود؛ بلکه با استنباط  شکل دهنده به یک مجموعه امنیتی معموالً
باری بوزان ساختار بنیادین هر   .(Reynolds,2009:14)آن ها از امنیت و تعامل با یکدیگر به وجود می آید

 مجموعه امنیتی منطقه ای را دارای چهار متغیر می داند:
 مرز که مجموعه امنیتی منطقه ای را از همسایگانش جدا می کند.  -
 باید از دو یا چند واحد تشکیل شده باشد. ساختار آنارشیک به این معنا که مجموعه امنیتی منطقه ای  -
 ست.ا قطب بندی که پوشش دهنده توزیع قدرت در میان واحدها  -
  (Buzan,Weaver,2003:60) ستا دشمنی میان واحدهاو الگوی دوستی  الگوشامل دو  ساخت اجتماعی که -

 مجموعه امنیتی پیرامونی 4-9
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  

یه و دارای مرزهای مجموعه ها، یک یا چند عامل خارجی امنیتی در میان چند بازیگر امنیتی ساز همسا
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  

سوریه   مانند محیط امنیتی پیرامونی بین ایران، ترکیه،فرآیند امنیتی ساختن و غیر امنیتی ساختن آن نقش دارند، 
و عراق بر سر اکراد و یا مجموعه ی امنیتی پیرامونی بین ایران، پاکستان و افغانستان پیرامون مواد مخدر و 
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محیط امنیتی پیرامونی ایران در حالت کلی از شاخص های زیر برخوردار   (.33:0833تروریسم)عصاریان نژاد،
 ست:ا

 ؛ناهمگونی و واگرایی در میان اعضای هر مجموعه -0
 ؛یان اعضااختالفات ارضی و مرزی م  -2
 ؛تمایالت تجزیه طلبانه، اختالفات قومی و زبانی، مذهبی و فرهنگی -8
 ؛اقتدار محوری عمده ساختارهای حکومتی کشورها -4
 ؛ضعف فرآیند دموکراسی در این کشورها -0
 ؛دیگری گره خوردن امنیت در این کشورها به امنیت -6
در پروسه تأمین امنیت نگاه به بیرون وجود دارد و عمدتا کشورها به دنبال یک نیروی خارجی تأمین  -5

 ؛کننده امنیت خود هستند
در میان اکثر کشورها، شاکله مناسبات امنیتی آنها  پیمان های دو یا چند جانبه نظامی و دفاعی مشترک  -3
 ؛است
 ؛مجموعه های امنیتی پیرامونی ایران از حساسیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مبسوطی برخوردارند -9

 ؛این مجموعه ها هر یک به نحوی درگیر یک منازعه داخلی و یا یک جنگ خارجی هستند -05
سی هر مجموعه از یک یا دو قدرت محوری تشکیل شده و بقیه اعضاء پیرامون به لحاظ ساختار شنا -00

 .(0833آن قرار دارند)شاه کرمی، 
 مجموعه های چهارگانه امنیتی پیرامونی ایران -9

 مجموعه امنیتی خاورمیانه 9-5
 تیجمعی مسائل ،اقتصادی مشکالت سیاسی، اصالحات: است مواجه جدی مشکل چند با خاورمیانه منطقه

  سه .موشکی و ای هسته فناوری انرژی و بحث جانشینی، معضل نظامی، -مدنی مناسبات منطقه، دموگرافی و
 دولت -ملت نظام گیری شکل عدم اول عامل. است شده خاورمیانه بارز و مهم مسائل پیدایش باعث مهم عامل

  به ار منطقه که است امپریالیسم بحث دوم عامل. است منطقه کشورهای بین در محوری دولت منطق حتی یا
  عامل. است کرده فراهم مختلف کشورهای بین را امنیتی و ناآرام جو و بندی دسته واقعی غیر و صوری شکل
  باز ربغ مصرف بازارهای به وابستگی نتیجه در و نفت به کشورها این اقتصادی وابستگی بحث به سوم
 (.06:0835 زندی،)گرددمی

 و( راللیب داری سرمایه)جهانی نظام متغیرهای از متأثر کامال که است ای گونه به خاورمیانه امنیتی محیط
  مجموعه (.06:0834کرمی،)است سازی امنیت بومی کارهای و ساز فاقد و بوده( آمریکا هژمونی)المللی بین نظام

  ی یهحاش در جملگی کشورها این. هستند خاورمیانه امنیتی مجموعه سیستم زیر کشور چند شامات امنیتی
 ولوژیایدئ و عربیسم عناصر .است عربی کشور چهار از متشکل مجموعه این. دارند قرار مدیترانه دریای شرقی
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  شترکم نیاز یک معرض در کشورها این. است یکدیگر به کشورها این کننده مرتبط کلیدی عنصر دو اسالمی
 ای قهمنط امنیتی مجموعه در. دارند قرار خاورمیانه سیستم مجموعه زیر در امنیتی مجموعه یک تشکیل برای

  قرار مخالف های هگرو با درگیری معرض در نحوی به و اند مواجه داخلی بحران با کشور چهار هر شامات،
 تبعات اب منطقه سطح در عیار تمام جنگی به که است سوریه کنونی بحران آن حساس و بالفعل نمونه که دارند

  چارچوب رد لبنان و سوریه با ایران متقابل اتحاد استراتژی. است شده تبدیل المللی بین  و ای منطقه داخلی،
 بحران از بعد. داد خواهد قرار مقاومت جبهه محوریت عنوان به ما اختیار در را قدرتمندی اهرم مقاومت جبهه

 کردن گیر زمین منظور به مجموعه این اهمیت سمت این به شمسی در سوریه هجری 0895 سال از داعش
 .است شده چندان دو داخلی( امنیتی محیط) زمین از فراتر زمینی در تروریسم تکفیری

 مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 9-4
فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق و استقالل جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز، تعریف جدیدی 

 وزه ی تمدنیاز محیط امنیتی پیرامونی ایران در این منطقه ارائه داده است. از نظر تاریخی این منطقه در ح
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 

موضوعات مبارزه با تروریسم، اسالم سیاسی،  سه کشور با منازعات و درگیری های قومی رو به رو هستند. 
مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، تقسیم دریای خزر، انرژی و خطوط لوله نفت و گاز و بی ثباتی  

 (.      03:0835داخلی کشورها از موارد مهم محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است)زندی،

جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل دارا بودن مرزهای وسیع با آسیای مرکزی و همسایگی با جمهوری های 
ن، ترکمنستان و نیز دارا بودن ساحل مشترک با روسیه، آذربایجان و ارمنستان ارتباط تنگاتنگ  ارمنستان، آذربایجا

و عمیقی با منطقه مزبور پیدا می کند. این ارتباط را از آن جهت می توان مهم تلقی کرد که ایران در میان دو  
ه فین، بین افغانستان و عراق بمنطقه مهم ژئوپلیتیک جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر قرار دارد و از طر

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 

در حال حاضر روابط امنیتی   (.5:0832ی و دفاعی دنبال شود)موسوی،کند که می تواند فراتر از اهداف امنیت
سیای مرکزی از روند و رویه مشخصی برخوردار نمی باشد و همکاری های امنیتی منظم ایران با کشورهای آ

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. 

 مجموعه امنیتی خلیج فارس 9-9
) شورای  عضو شورای همکاری خلیج فارس است به طور مشخص این مجموعه متشکل از کشورهای

، بحرین، کویت، عمان، امارات تشکیل شد و  با عضویت عربستان، قطر 0930همکاری خلیج فارس در سال 
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 طقهمن .در حال حاضر با اهداف توسعه همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی فعالیت می کند(
  و انجه طبیعی گاز ذخایر سوم یک و نفت شده اثبات ذخایر سوم دو حدود بودن دارا دلیل به فارس خلیج

بطور کلی الگوی دوستی و  (. 0:0836است)واعظی، باالیی المللی بین اهمیت دارای آن ژئوپلیتیک موقعیت
                                                                                                             مرزی در نظر گرفت. مذهبی و متغیرهای ارضی و دو متغیر قومی و توان در قالبدشمنی را می

تی های امنیترین متغیرهای دوستی و دشمنی برای فهم دینامیکمتغیرهای قومی و مذهبی: یکی از مهم -
ارای  های عرب دبه لحاظ قومیتی جمعیتفاکتور قومی و مذهبی می باشد. خلیج فارس،  مجموعه ی امنیتیدر 

ن بعد اختالف تریاست. برجسته فارسی باالیی جمعیت نیز دارای یرانا باشند؛می بیشترین تعداد در این مجموعه
تان  در عربس باشدشیعه است. به عالوه وهابیت که یک گروه مذهبی سنی می میان سنی و این مجموعهدر 

 . (Hinnebusch,2003: 55-56)کنندزندگی می
های خیلج فارس به طور اساسی بر سر قیمت  متغیرهای مرزی و ارضی: کشمکش میان عراق و عرب -

اختالفات ارضی ایران با  Buzan and weaver,2003: 791-792). )باشدنفت و جریان منابع نفتی مرزی می
 امارات بر سر جزایر سه گانه و موضع قاطع اعراب در قبال ایران نیز یکی دیگر از موارد می باشد.

 مجموعه امنیتی شرق -9-2
منظور از مجموعه امنیتی منطقه شرق کشورهای افغانستان و پاکستان می باشد. این کشورها در شکل یک  

ای مرکزی مرتبط می کنند. در این منطقه افغانستان و  زنجیره تسلسل گونه حوزه جنوب شرق آسیا را به آسی
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 

یژه استخراجی در نظام سیاسی به واسطه اقتدارگرایی و در نتیجه بروز اشکال اقتصادی و صنعتی، فقدان کارو
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

  مشترک تهدیدات و منافع رانای مجموعه این در (.09:0835مخدر، تروریسم و بنیادگرایی اسالمی است)زندی،
  یتامن حفظ آنکه خصوص به بود خواهد آن فعال عنصر و بازیگر رو این از و داشته اعضاء با توجهی قابل

  وادم و سالح حمل المللی بین فعاالن جانب از وارده روزافزون تهدیدات گسترش به توجه با شرقی مرزهای
  بر شرق ناحیه از توأمان که را ایران اسالمی جمهوری معظالت (.0833کرمی، شاه)باشد می چشمگیر مخدر
 :برشمرد گونه این توان می شود می وارد کشور
 ؛ورشکسته و ضعیف های دولت گیری شکل و شرقی همسایگان سیاسی ثباتی بی 
 ؛سلفی افراطی جریان تثبیت 
 منطقه. در بیگانه نیروهای حضور 
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  اضرح حال در. باشد می برخوردار باالیی سازی ثبات بی توان از که است ای منطقه امری گرایی، افراط
  نیز سننت اهل علمای از رخیب. است تشدید حال در ایران و شیعه علیه افغانستان و پاکستان در افراطی جریان

 (.5:0836واعظی،)نندک می حمایت روند این از
 داعش و مجموعه های چهارگانه امنیتی پیرامونی جمهوری اسالمی ایران -2 

 داعش و خاورمیانه-2-5

 وانستهت تاحدی داعش )که از پشتیبانی طیفی از اهل سنت عرب عراق برخوردار می باشد( تکفیری جریان
  قابلیت نای موضوع این معتقدند کارشناسان .بریزد هم به را کشور عراق نظامی و امنیتی سیاسی، تعادل است

  -یاسیس جغرافیای در تغییراتی اعمال و فشار به منجر حتی و یابد ادامه بینی پیش قابل آینده تا که دارد را
 هزار5 تا 6 بین سوریه در داعش که شود می زده تخمین .شود ای منطقه ژئوپلیتیک همچنین و عراق امنیتی

  و پاییارو عربی، کشورهای از داعش نیروهای اغلب. باشد داشته اختیار در سیال صورت به مسلح نیروی نفر
 بالفصل های حوزه از یکی عنوان به عراق (. کشور005:0898هستند)فیروزآبادی، قفقاز و مرکزی آسیای

  گروهک حضور ی توسعه و ها ناامنی تشدید با مواجه شاهد جدید شرایط در ایران اسالمی جمهوری راهبردی
  ترین مهم عنوان به توان می را داعش تروریستی اماتاقد از ناشی جدید بحران .است شده داعش تروریستی

 سقوط ادبغد و رسید می نتیجه به عراق پروژه کرد. اگر قلمداد گذشته ی دهه یک طی عراق برای تیامنی چالش
 در ندهست داعش ضد ائتالف کنند می ادعا اتن که کشورهایی .شد می دگرگون بسیار منطقه شرایط کرد می
  وششیپ بهترین داعش پوشش شیعی، هالل آنها تعبیر به یا مقاومت محور برای زدن کردند می فکر اول گام

 عراق در)یمردم بسیج ایجاد با .بزنند ضربه اسالمی انقالب و مقاومت محور به پرچم این زیر بتوانند که است
  اعشد پیشرفت جلوی تکفیری غیر سنت اهل از بسیاری و کردها شیعی، طیف سازماندهی و( داعش علیه

 (.0894شد)فوالدگر، گرفته
توسط شیخ عبدالغنی الدکار « الجماعه القری» به نام 0924نخستین سازمان پرنفوذ سلفی در سوریه در سال 

و وقوع کودتای نظامی حزب بعث، سلفی های سوریه به عنوان سلفی اصالح طلب  0968تأسیس شد. تا سال 
یکی . تشدید شد همچنان هویت خود را حفظ کردند. نخستین بذرهای جریان تکفیری در دوران حافظ اسد

شاخه ی سوری گروه القاعده بود که محمد الجوالنی « جبهه النصره»ترین گروه های جنگ علیه سوریه  از فعال
ی رهبر القاعده( اعالم نمود. جریان سلفرئیس جبهه النصره طی بیانیه صوتی بیعت خود را با ایمن الظواهری )

النصره عمال با راهبرد غربی ها برای سرنگونی بشار اسد و جنگ با شیعیان فعالیت می کند و در جهت تقویت  
 در فراوان رادیکال های گروه میان . در(45-46:0898غیر مستقیم رژیم اشغالگر صهیونیستی است)فیروزآبادی،

 رانناظ. دارند ای کننده تعیین و بارز حضور النصره جبهه و داعش گروه دو سوریه، سیاسی و نظامی صحنه
  و داعش گروه دو هر. زنند می تخمین تن هزار 25 تا 00 بین حاضر حال در را النصره امر تحت نیروهای

  در متحکو ایجاد به النصره از بیش شداع تاکتیکی، لحاظ به. اند خارجی نیروهای از متشکل عمدتا النصره
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 دولت» سختگیرانه قوانین( 0892 انآب) رقه بر داعش تسلط از پس اینکه کما است، مند عالقه متصرفه مناطق
 مالش در گروه بزرگترین و تروریستی گروه ترین مهم گذاشت. داعش اجرا مورد به و کرده اعالم را «اسالمی
  را سوریه داعش نیروهای تعداد. است حکومت و سلطه صاحب ادلب، و حلب رقه، های استان در و سوریه

  . سقوط دولت بشار اسد(620-625:0892،ا.ا.ملی ج امنیت نمای سال)زنند می تخمین تن هزار 6 تا 0 بین
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  

در  نظامی بخش در داعش راهبرد عربی و حتی فرامنطقه ای غربی علیه ایران بیشتر خواهد شد. اهم محورهای
 :دو کشور عراق و سوریه را می توان موارد زیر دانست

 ؛عراق در خود موقعیت تثبیت برای تالش -
 ؛سوریه و عراق اقتصادی مناطق بر تسلط برای تالش -
 ؛سوریه و عراق در اسالمی خالفت دولت سرزمینی پیوند ایجاد برای تالش -
 .سوریه و عراق در ایذایی یها عملیات گسترش برای تالش -

 ی جامعه یک که باشند می ها،ترک و  ها علوی کردها، سنت اهل بخش آن؛ سنت اهل ی جامعه در ترکیه
  شدت به و باشد می توجهی قابل رقم که هستند ها علوی میلیون 05 نفری را تشکیل می دهند. میلیون 35

 اندیشه پیرو بیشتر و باشند می مذهب شافعی بیشتر که ترکیه کردهای طیف از. باشند می ها تکفیری مخالف
  و( دباش می مذهبی اندیشه از بیشتر کردها تمامی در قومی های اندیشه کال) مذهبی تا باشند می قومی های
 همراهی ،داد انجام کوبانی در داعش که جنایتی در خصوص به. باشد می دمحدو بسیار اینها بین در داعش زمینه

  یم ناچیز کردها در داعش طرفدار. داد رخ بحران این به نسبت عمومی بسیج ایران، حتی منطقه کل کردهای
 ،داعش انپشتیبان از ییک ترکیه. باشد می درصد یک از کمتر و ندارد داعش این با همراهی اکثرا  کردها و باشد
 که ای یامنیت نوار تشکیل برای سمبلیک را داعش. آید می حساب به الفتح جیش و شام احرار ،النصره جبهه

  مناطق آن از نشینی عقب به بورمج دارد را آنها و کند می حمایت بدهد تشکیل خواهد می سوریه شمال در
 (.0894کند)فوالدگر، می

 جهیزت در سوریه نظیر بی نقش به لبنان از بحران داعش و دیگر گروه های تکفیری مردم نگرانی علت
 به نانلب ملی امنیت برای سوریه و لبنان راهبردی مرزهای اهمیت. گردد می باز لبنان اسالمی مقاومت و ارتش
 راهبردی مسیر ترین اصلی آن طی که شد مشخص صهیونیستی رژیم با میالدی 2556 سال جنگ در ویژه

  این رد. بود بقاع دره و سوریه مرزهای به منتهی مسیرهای لبنان، مردم مقاومت از آمادی حمایت و پشتیبانی
 و سلفی های جریان های مأموریت ترین مهم از میالدی یکی 2500 سال از سوریه بحران آغاز از پس میان

 این از ات است بوده سوریه و لبنان مشترک مرزی نوار اشغال ویژه به و مقاومت راهبردی عقبه قطع تکفیری،
  طور به (bashgah.net/fa/content/show)آورند عمل به ممانعت اسالمی، مقاومت آماد و تحرک از طریق
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 در و یژئوپلیتیک حوزه تحدید ،معنای به اهلل حزب نزد مقاومت در سیاسی و نظامی -راهبردی حتم، قطع عقبه
  هیونیستیص رژیم حمالت برابر در آن پذیری آسیب ضریب افزایش نتیجه در و مقاومت ژئو استراتژیک تنهای

 (.052-050:0898تفسیر می شود)فیروزآبادی،
 ولی ندارد چندانی زمینه و داعش دارد خودش در کشور المسلمین اخوان رشد از دلواپسی نوع یک اردن

  با اردن در اخوان جریان. باشد می قوی بسیار جریان یک اردن در اخوانی جریان. دارد نفوذ «مآنا» شهر در
  تندروتر های یفط از بخشی تقریباً که است«  سیاسی -تبلیغی سلفی» نوعی و باشد نمی داعش از پیروی مفهوم

 نوعی به و. ندارند همراهی و همگرایی اکثریت ولی دارند داعش تند هایشعار از برخی با همگرایی نوعی آن
اخلی و  بست در مسایل د بن به دلیل رسیدن به مصر در السیسی باشد. عبدالفتاح می مصر مدل اخوان شبیه

  وریهس در معارض های جریان با نوایی مه جای به دهند می ترجیح سلفی، تند و افراطی جریانات با درگیری
  درگیر داخل مصر در اخوان با چون باشند دارند، بسیاری اشتراکات که بشار اسد حکومت با

 (.0894هستند)فوالدگر،
در پایان این بخش باید اشاره کرد مجموع تحوالت حاصل از بحران داعش در مناطق مذکور به نوعی  

 ین را رقم می زند.فاصله گیری جهان اسالم از اولویت اول آن یعنی مسأله فلسط
 داعش و آسیای مرکزی و قفقاز-2-4

  رسما نیز الدن بن اسامه رهبری به اصلی وهابیت جریان میالدی، 2550 سال در سپتامبر 00 حادثه از پس
  نیابت به القاعده 2 شماره مرد الظواهری ایمن ایام مانه از شود می گفته که طوری به شد منطقه ظاهر این در
 ی واسطه به مالی شدید (. فقر054:0898نماید)فیروزآبادی، می دنبال و انجام را منطقه این امور الدن بن از

لت  م -سابق، ضعف در دولت شوروی جماهیر اتحاد کمونیستی نظام استقرار سال اندی و هفتاد ی سیطره
(  گری سلفی)وهابی جریانات به منطقه این مسلمان مردمان برخی گرایش اصلی دالیل سازی و فساد دولتی از

 رود.   می شمار به القاعده و
 پیش قابل آینده در آن بالفعل و بالقوه بسیار های ظرفیت به توجه با مرکزی آسیای آن تبع به و قفقاز منطقه

  داعش بهش وهابی تکفیری های گروه فعالیت افزایش از ناشی امنیتی و نظامی های بحران از ای مجموعه با بینی
 بازیگران از برخی حمایت مورد مختلف دالیل و ها بهانه به تواند می مسئله این اگرچه. شد خواهد مواجه
 الفصلب مناطق جزء منطقه این اینکه به توجه با رسد می نظر به اما گیرد، قرار نیز ای فرامنطقه و ای منطقه

  ورکش ملی امنیت بر مستقیم آثار آن در امنیتی تحول هرگونه و باشد یم ایران اسالمی جمهوری راهبردی
 در ناگواری هحادث هرگونه از مانع راهبردی اقدامات برخی اتخاذ با اکنون هم از دارد ضرورت داشت، خواهد

(. از جمله علل گرایش به گروه های تکفیری در این مناطق عالوه  058-052:0898شد)فیروزآبادی، منطقه این
 کرد:بر مسایل مالی می توان به موارد زیر اشاره 
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 بدین خواهد می و بوده روسیه حکومت و روسیه ضد که مناطق این در گرایی ملی و قومی مسائل -0
 ؛نماید اثبات را خود طریق

  افتهی رشد و گرفته شکل گری خرافی برپایه که منطقه در واقعی اسالم از تهی های گروه و فرق رواج -2
 ؛است

 ؛منطقه این در اسالم از صحیح شناخت عدم و دینی معلومات فقر -8

 ایه گروه توسط شوروی فروپاشی از پس های سال طی در سنت و اهل شیعه بین تضاد به زدن دامن -4
 .منطقه در غرب و ترکیه، آمریکا منطقه، شیوخ به وابسته وهابی

  مسیر ادامه جهت دو در عراق و سوریه از پس خود زعم به که است این تکفیریان اعالمی شعار اکنون هم
 سیهرو نشین مسلمان مناطق آزادسازی و روسیه با تقابل جهت شمالی قفقاز سمت به اول مسیر: داد ندخواه

 همراهی دالیل از (. یکی056:0898ایران)فیروزآبادی، اسالمی جمهوری سمت به دوم مسیر و شمالی قفقاز در
  چرا اشد،ب می مسئله همین نیز وهابی و تکفیری جریانات با تقابل در سوریه و عراق های حاکمیت با روسیه

 رد و خود سرزمین قلمروی در وهابیت جریان با مبارزه سرگرم که است سال دو و بیست حدود  روسها که
  و هسوری لذا شوند، خود سرزمینی قلمروی در موضوع این درگیر وبارهد خواهند نمی و هستند شمالی قفقاز
 .  نمایند می قلمداد شان ارضی تمامیت و خود از دفاع برای خاکریزی و سنگر مثابه به را عراق

 صورت رد تا بوده، کشورهایشان در ها وهابی فعالیت کنترل دنبال به نیز گرجستان و آذربایجان جمهوری
 قفقاز قهمنط برای شده ذکر دالیل. نشوند متوجه را آسیبی شمالی قفقاز در ها تکفیری و ها داعشی شدن فعال

  کانون هک است، افغانستان با منطقه این همجواری تر مهم البته و دارد مصداق نیز مرکزی آسیای منطقه مورد در
  می رداختپ...  و عربستان توسط جنگویان برای که باالیی ی هزینه همچنین و است القاعده سبک به وهابیت

 (.056:0898گردند)فیروزآبادی، می محسوب حضور این اصلی عوامل گردد
 داعش و منطقه خلیج فارس-2-9

مسائل امنیتی به ویژه جلوگیری از اقدامات گروه های تروریستی نیز از چالش های اعضای شورای همکاری 
و  ه متوجه قدرت و جایگاه حاکمان بودخلیج فارس می باشد. در گذشته بیشتر تهدیدات امنیتی در این منطق

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  

افزوده است. عملیات انتحاری در مساجد شیعیان عربستان و کویت،   به دل مشغولی های امنیتی حاکمان منطقه
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 

رتش یمن و شیعیان حوثی نا امن می باشد. گروه تروریستی داعش مسئولیت بمب گذاری های خمپاره ای ا
 (.                    600:0890انتحاری مساجد شیعیان را برعهده گرفته است)سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا،



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

433 

 

  و شداع عربستان،. باشند می نگران داعش شدت به کویت و امارات عربستان، فارس خلیج کشورهای در
  ومتمقا جبهه با مخالفت در است قرار که آنجایی. کند می تقویت شدت به خودش مرزهای از خارج را النصره
  می نشان را خود داعش ضد ائتالف در عربستان ظاهر به اگرچه کنند می ایتو عراق حم سوریه در باشد،
 ی اندیشه و دارد وجود داعش طرفدار ریاض و قسیم ،نجد منطقه مثل وهابیت مرکزیت سنی مناطق در. دهد

  امنیتی ترچ باشد چون می مخالف شدت به داخل در جهادی و تکفیری سلفی جریان با عربستان .دارند تفکیری
 در ثالم عملیات انتحاری و ایذایی داشته باشد داعش است قرار که مناطقی در ولی زند می هم به را عربستان

  موضوع در ولی دارد مشکل ها اخوانی با نیز امارات .کند می حمایت شدت به عراق و سوریه ،ترکیه ایران،
  در هابیو گری سلفی تند اقلیت طیف و باشد می داعش نگران کویت نیز کند، می همراهی داعش با عربستان

  سنی اکثریت و باشد می شیعه آن %00 اینکه دلیل به کویت ی جامعه ولی. دارد نوایی هم داعش با کشور این
  خشیب کویت گری سلفی اینکه دلیل به ولی انندگریز داعش از ندارند ها سلفی با نوایی هم و ماجراجویی آن
 (.0894باشد)فوالدگر، می اشاره ست، قابله کویت حکومت بر تأثیرگذاری برای عربستان فشار اهرم از

 تغییر و هسوری در آفرینی بحران با داشت قصد ها لوله جنگ جغرافیایی و امنیتی سیاست اساس بر قطر
  ااروپ به آنجا از و مدیترانه دریای به سوریه لوله خط طریق از را خود گاز صادرات آن، سیاسی رویکردهای

  امنیتی استسی این سوریه در ها درگیری تداوم همچنین و عربستان با قطر اختالفات به توجه با که کند منتقل
مکنت مالی قطر و روابط حسنه با کشورهای منطقه ای و (. 92،0898ادی،نرسید)فیروزآب نتیجه به جغرافیایی و

غربی، حمایت از اخوان المسلمین و بلندپروازی های امرای این کشور سبب ناخرسندی عربستان از حاکمان 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس در سوریه فاقد  . (643:0890)سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا،دوحه شده است

یکرد واحدی هستند. در حالی که کویت و عمان دولت سوریه را به رسمیت می شناسند و به دنبال راه حل  رو
سیاسی برای حل این بحران اند، عربستان و به تبع آن بحرین هرگونه راه حل سیاسی را منوط به کنار رفتن  

خود با مسکو از مجرای حل   بشار اسد از قدرت می دانند. قطر نیز در پی همراهی با غرب و بهبود روابط
 (.605:0890بحران سوریه است)سال نمای امنیت ملی ج.ا.ا،

 و منطقه شرقداعش  2-2
ماً تشکیل شاخه خراسان ، در ویدئویی، رس2500ژانویه  08گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام، در 

خود را در افغانستان و پاکستان اعالم نمود. در این ویدئو، شاهدا... شاهد، سخنگوی سابق طالبان پاکستان با  
هایی در افغانستان و پاکستان معرفی نمود. حافظ  ها را مسئول بخشنام بردن از برخی فرماندهان داعش، آن
. شاهد ستانظامیان داعش در ایالت بلوچستان ز به عنوان فرمانده شبهسعیدخان، رهبر طالبان منطقه اورکزی نی

ابوبکر   متعهد به اتحاد با« تحریک طالبان پاکستان»ه وی به همراه پنج نفر از اعضای ارشد صراحتاً اعالم کرد ک
و از تمامی دستورات وی اطاعت خواهند   استالبغدادی، به عنوان خلیفه مسلمین 

نظامیان هوادار داعش با عبور   ، یک گروهی از شبه2500در اوایل سپتامبر  (.www.nypost.com,2015نمود)

http://www.nypost.com,2015/
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  های پشتو، دری و فارسیهایی به زبانها و کتابچهخود، پرچم از مرز، از افغانستان به پاکستان آمدند و همراه
های پناهندگان افغان، واقع در حومه شهر، توزیع نمودند. را در شهر پیشاور و نیز میان اردوگاه« فتاح»با عنوان 

در  در این جزوه آمده است بقای اسالم، تنها از طریق جهاد با دشمنان ممکن خواهد بود. البته منابع محلی
نفر  255پیشاور و خیبر معتقدند داعش از دو سال گذشته عضوگیری در پاکستان را آغاز نموده است و حدود 

نظامی که عمدتاً عضو طالبان پاکستان و لشکر جهنگوی بودند، کشور را برای پیوستن به جهاد این گروه  شبه
  اخیر دهه سه در(. بر اساس اطالعات موجود، لشکر جهنگوی)Nazish,2014در عراق و سوریه ترک کردند. )

(  08:0890رمانیان، است)ف گرفته شکل پاکستان در نیز دیگر تکفیری و افراطی گروه چندین سپاه صحابه، کنار در
با توجه به ارتباطش با داعش، اقدام به تأسیس اردوگاه آموزشی به نام قاضی عبدالرشید در اربیل عراق در سال 

چنین  داعش هم(. Nazish,2014شد )های الزم، تعلیم داده مینظامیان، آموزشنمود که در آنجا به شبه 2508
در پاکستان، درصدد مقابله با ارتش این « ریزی استراتژیکشاخه برنامه»نفره به نام  05یل یک شورای با تشک

ها به عراق و سوریه و تقویت جایگاه این گروه در کشور، تسهیل در استخدام جنگجویان محلی و اعزام آن
 (.Ahmed,2015)افغانستان و پاکستان برآمده است

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

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  

نیروهای وابسته به داعش در والیت هایی مثل فراه، زابل)قالت(، غزنی، سرپل، فاریاب، بدخشان  مورد حضور
و ننگرهار)جالل آباد( نیز منتشر شد. در نتیجه فعالیت های نیروهای امنیتی) افغانستان(، عبدالرئوف مشهور به  

راسان در شهرستان کجکی  مسئول گروه داعش در زون جنوب غرب افغانستان و معاون داعش در خ«خادم » 
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  

، نشانه های ظهور داعش در چندین  2500ه نخست سال اساسی داعش مبدل شد. با وجود آنکه در شش ما
-6والیت دیده شد، اما داعش در هیچ جا به جز والیت ننگرهار زمینه نفوذ و حضور گسترده نیافت)طلوع نیوز:

5 .) 
جو و  های جنگدهد که تا با جریانحضور داعش در افغانستان به این گروه تروریستی امکان می

رکت  ح»، «جماعت الدعوه»، «لشکر جهنگوی»، «تحریک خالفت پاکستان»، «سپاه صحابه»گرایی چون خشونت
ت  حرک»، «جنبش اسالمی ترکستان شرقی»، «شبکه حقانی»، «شورای کویته»، «سلمینجیش الم»، «المجاهد

الملل  گرایانه، امنیت منطقه و بینهمسو گردد و با تعقیب اهداف افراطی و آرمان« اسالمی ازبکستان
 (.     0894های چند وجهی و مخاطرات جدی روبرو سازد )میری،راباچالش
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بیند، چرا که این کشور از نظر امنیتی با مشکالتی نظیر داعش، پاکستان را برای فعالیت خود مطلوب می
مرز بودن پاکستان با افغانستان و  . هم(Nazish,2014)گروه تروریستی مواجه است 43ود حضور و فعالیت حد

ایر  سثبات و ناامن کردن افغانستان، عضوگیری از میان جوانان و اعضای استفاده از این موضوع در راستای بی
های تروریستی حاضر در این کشور، استفاده از درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر در افغانستان از علل  گروه

کارشناس نظامی و افسر ارشد پیشین ارتش افغانستان  « جاوید کوهستانی» حضور داعش در پاکستان می باشد.
پاکستان برای گرفتن امتیازهای سیاسی بیشتر از غرب و نشان دادن حُسن نیت و حس همکاری با  » می گوید:

دولت افغانستان، رهبران طالبان را پشت میز مذاکره با دولتمردان افغانستان خواهد نشاند؛ اما در عوض از  
 (.0894میری،«)علیه دولت افغانستان استفاده خواهد کرد داعش به عنوان حربه و ابزار فشار

 پیشنهادات-2
 ورمیانه؛حوزه ی خا0-0

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  

د نافرجام حاکی از دو موضوع می باشو اعتراف سفیر ترکیه در ایران به حسن نیت تهران نسبت به کودتای 
الگوی  »است و دیگر اینکه « مقاومت» یکی اینکه تنها راه حفاظت از انقالب اسالمی، کیان مسلمین و شیعیان، 

در برابر دیگر الگوها از جمله الگوی سیاست منطقه ای ترکیه کارساز می باشد. از آنجایی که در  « مقاومت
منطقه و فرامنطقه دخیل می باشند با باال بردن هزینه سیاسی و امنیتی از یک  بحران سوریه و عراق دولت های

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  

 اره گیری بشار اسد از قدرت صحتی بر مدعاست.                                     کن
 آسیای مرکزی و قفقاز؛ حوزه 0-2

مرکزی و قفقاز، بیانگر اهمیت  نظامی با دولت های آسیای  -سیاست روسیه در ایجاد پیمان های امنیتی
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؛  

به موقع می توان بن بست همکاری های امنیتی با این کشورها را شکست،  لذا با اتخاذ تدابیر و سیاست های 
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

 حوزه خلیج فارس؛ 0-8
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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جداگانه   تواند به صورتدر رابطه با عربستان به سر می برد؛ می « مناسبات هابزی»ایران که در شرایط فعلی از 
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.
 حوزه شرق؛ 0-4

ای به نام والیت خراسان، شامل  گروه تروریستی داعش درصدد برقراری خالفت مدنظرش در منطقه
مقامات  اظهارات باشد. با توجه به این مسئله و نیزهایی از آسیای میانه، نیز میافغانستان، پاکستان و بخش

رسمی پاکستان در خصوص خطر اتحاد داعش با طالبان در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح دولت  
ای ناشی از این موضوع و اعالم عزم پاکستان برای مبارزه با هر نوع فعالیت  افغانستان با طالبان و تهدید منطقه

ایران در مرزهای شرقی خود، با رویکرد ت. داعش شرایط محیط امنیتی شرق کشور ما خطیر تر شده اس
مشارکت جویانه و صلح طلبانه باید تمام توان خود برای برقراری ثبات و صلح در دو کشور افغانستان و  

، را به کار گیرد زیرا مشکالت ناشی از ناآرامی در این کشورها به  پاکستان که دارای معظالت متعددی هستند
 سرعت به منطقه و به ایران سرایت می کند که این امر به هیچ عنوان در راستای منافع ملی ایران نیست.

 نتیجه گیری  -6
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  

  المی عراق و شام)داعش(صورت می گیرد. باهای تروریستی و ایذایی سازماندهی شده ای در قالب دولت اس
  های زهحو در تکفیری جریان نرم و( تروریستی)سخت اقدامات تشدید و ای منطقه ،جهانی تحوالت به توجه

  های کشور از یک هر مرزهای داخل به فرقه این های آفرینی بحران انتقال احتمال اسالم جهان جغرافیایی
  لیم امنیت حوزه در مهم های اولویت از یکی موضوع این به پرداختن لذا. است متصور اسالمی از جمله ایران

  امنیت منافع منظر از را جدید تحوالت روند .باشد می مجموعه های امنیتی چهارگانه پیرامونی ما کشورهای
 معنی بدین. داد قرار توجه مورد محور چالش و محور فرصت ی جنبه دو از باید ایران اسالمی جمهوری ملی
  برای جهت این از و شوند می ای منطقه های درگیری و تعارضات توسعه موجب که حال عین در تحوالت که

  ژئوپلیتیکی جایگاه و نقش اثبات امکان المیاس جمهوری که جهت این از اما است، ساز چالش کشورمان
 نگریست.   باید فرصت عنوان به نموده پیدا را خود ای منطقه

ی  ممناطق مختلف پیرامونی ما به قرمز، نارنجی، زرد و سبز دسته بندی  ه میزان تحرکات نظامی،با توجه ب
شود. مناطق قرمز مناطقی اند که در آنها، درگیری نظامی در یکی یا همه سطوح داخلی در جریان باشد. موضوع  

ی ، منطقه نارنجی معراق و یمن سبب شده است تا منطقه غرب آسیا منطقه قرمز باشد. خلیج فارس سوریه،
آمادگی و احتیاطی برای کشور ما بوده است.  باشد زیرا درگیری نظامی ای در این منطقه رخ نداده و تنها منطقه 
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یرد. زمانی که دو کشور سطح رقابت شان از بعد سیاسی به بعد گمنطقه زرد منطقه رقابت نظامی را در بر می
آید. شواهدی که درباره ترکیه و آذربایجان وجود داد نشان می دهد زرد پدید مییابد، منطقه نظامی سوق می

و کشور برای رسیدن به اهداف خود با دشمنان کشور ما همکاری و زمینه های نفوذ آنها را فراهم که این د
کنند. منطقه سبز منطقه ای است که زمینه برای بازیگری و همکاری نظامی بین دو یا چند کشور برقرار  می

است. مجموعه ی امنیتی شرق کشور را می توان سبز دانست اما بسیار شکننده است و به دلیل امکان سرایت  
ه می باشد. آسیای مرکزی نیز از درگیری های داعش از این مجموعه به ایران احتمال نارنجی شدن منطق

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 

ژی های کالن نظام، ناظر به برنامه های کوتاه مدت به منظور در سطح هماهنگی و استرات« الگوی عمل متحد
ر به منظو« سیاست گذاری پدآفندی»حفظ وضع امنیت موجود کشور در برابر داعش و بلند مدت در جهت 

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 

لت ابر دودر بر« جدایی سرزمینی»در قالب « قلمرو سازی» به دنبالم به واسطه نیروهای مرکز گریز که اسال
 هستند، مستعد تهدیدات امنیتی سخت می باشند.« اتحاد سیاسی»های ملی که محرک 
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 های مذهبی جهان اسالم تاثیر رویکرد تقریبی کانون

 های منطقه ایدر کاهش بحران
 

 ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ5برزین ضرغامی

 زاده، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهرانسلمان انصاری 

 

 چکیده:

ها گیر را با چالش مواجه ساخته و آنهای تصمیمشود که سیستمبحران به وضعیتی خطرناک و ناپایداری گفته می

و  های متعارفدهند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگارهتحت فشار قرار می

آورد. چنانچه سطح فشار وارده ای به وجود میها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازهشود و آسیبهای گسترده میواکنش

های خود را در سیستم مورد نظر عملیاتی کرده به سیستم مورد نظر بیش از توان آن باشد، عامل یا عامالن بحران خواسته

ایند. در حال حاضر جهان اسالم با بحرانهای مختلفی مواجه است. بحران بین های سیستم را کنترل نمتوانند کنشو می

ی در اسیستمی، بحران خارج سیستمی در انواع مختلف آن. برخی از این بحرانها که چالش عمده سیستمی، بحران درون

شوند. یه فکری میهای مذهبی حمایت و تغذاند از سوی کانونچند دهه اخیر برای کشورهای مسلمان بوجود آورده

فرین آشوند که در تولید و گسترش تفکرات مذهبی تابعان و پیروان خود نقشهای مذهبی به مراکزی گفته میکانون

امنیت  توانند در تولید صلح وها بواسطه دو نقش تشویقی و بازدارندگی با هدف رویکرد تقریبی، میهستند. این کانون

های مختلف جهان اسالم، چند کانون قم، نجف، االزهر، ریاض و پاکستان نمایید. از بین کانوندر جهان اسالم ایفای نقش 

ای ههای مورد اشاره رویکرد تقریبی را به پیروان خود مننتقل نمایند بخشی از بحراننقش مهمی دارند. چنانچه کانون

 اجتماعی و سیاسی جهان اسالم کاهش خواهد یافت. 

های مذهبی ونآفرینی کانای و اسنادی به نقشتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -صیفیاین پژوهش با روش تو

دهد با ترویج رویکرد تقریبی های بین مسلمانان پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میجهان اسالم در کاهش بحران

ستمی و درون سیستمی در جهان اسالم های بین سیهای تولید و آموزش مذهبی در جهان اسالم برخی از بحرانکانون

 کاهش خواهد یافت. 

 های مذهبی.بحران، جهان اسالم، رویکرد تقریبی، کانون واژگان کلیدی:

                                                           
1 Email: zarqami@yahoo.com                            

mailto:zarqami@yahoo.com
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 مقدمه: -5

ای از تاریخ، بیانگر پیشرفت و ترقی امت اسالمی بوده و همبستگی و اتحاد مسلمانان در هر مرحله

ده است. تقریب مذاهب اسالمی کوششی جدی برای این مطلب از صدر اسالم تاکنون به اثبات رسی

تحکیم روابط میان پیروان این مذاهب از راه درک اختالفهای موجود میان خود و زدودن پیامدهای منفی 

خواند، به دنبال از میان برداشتن مذاهب و تبدیل آنها به فرامی« تقریب»این اختالفها است. کسی که به 

خواهد اختالفهایی را که به سنی را شیعه و شیعه را سنی کند، بلکه می خواهدیک مذهب نیست؛ او نمی

صورت درد این امت درآمده است، به درمان قطعی و داروی مؤثری برای بیماریهای العالج آن، تبدیل 

تواند بر مبنای ریختن همه آنها در قالب مذهبی (. حل اختالفات مذهبی اساساً نمی22، 0839سازد )قمی، 

رت پذیرد، بلکه صرفاً به معنی احترام گذاشتن به آرای دیگر مذاهب اسالمی قابل تصور است. خاص صو

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

الدین اسدآبادی فضایل اخالقی را مایه (. از این رو سید جمال092، 0855توجه قرار گیرند )حکیم، 

الزمه هر فضیلت »خواند: داند و مسلمانان را بدان فرامیمودت و نزدیکی مسلمانان به یکدیگر می

تیجه وحدت و شوند، در ناخالقی، این است که دارندگان آن فضایل، نسبت به هم نزدیک و مأنوس می

آید. میزان این وحدت و همبستگی بسته به میزان رسوخ آن فضایل یگانگی میان مسلمانان به وجود می

 (.048، 0850)جمعی از نویسندگان حوزه، « اخالقی در نفوس انسانها است

روشن است که رویکرد تقریب میان کانون های مذهبی جهان اسالم و توحید امت، در برابر دشمنان 

پرورانند. اسالم همه بنیادها و اسالم، یکی از آرزوهایی است که همه مصلحان جهان اسالم در سر می

های مادی مطرح برای وحدت را نفی کرده، بر وحدت باورها و همبستگی قلبی، پای فشرده است. پایه

م، سنت شریف داند: قرآن کریها و محورهای وحدت را نهفته در این موارد میبر این اساس، سرچشمه

 (.65، 0836بیت)ع( درباره قرآن و سنت )تسخیری، نبوی و مرجعیت تفسیری ائمه اهل

تقریب مذاهب به مفهوم نزدیک سازی پیروان شیعه و سنی با حفظ کیان طرفین می باشد و این رویکرد 

(؛ 20-24، 0830دعوت بر پایه علم و عقل نهاده شده است، نه عواطف و احساسات زودگذر)بی آزار شیرازی،

تقریب مذاهب اسالمی عبارتند از نزدیک شدن پیروان مذاهب اسالمی با هدف شناخت رویکرد به عبارتی 

یکدیگر، به منظور دستیابی به اخوت دینی بر اساس اصول مشترک اسالمی و در نهایت همکاری بر اساس این 

موضع گیری واحد در برابر دشمنان اصول، و اتخاذ موضع یکسان برای تحقق اهداف عالی امت اسالمی و 
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، 0836اسالم و باالخره عدم توهین به پیشوایان و اصول مذهبی سایر مذاهب اسالمی است)آصف محسنى، 

(. تقریب مذاهب حقیقتی است اخالقی و برخوردار از مطلوبیت ذاتی که مبانی روشن آن ریشه در کتاب 055

 .(9، 0834و سنت و مضامین شریعت دارد)آذر شب، 

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 

 ای مختلف از مذاهب گوناگون اسالمیر شایسته و برتر از اسالم، نیازمند همکاری میان علمکه نشان دادن تصوی

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 

لکه می توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب چالش های کنونی در جهان اسالم را سر و مذهبی را کاهش داده ب

سامان بخشند. در واقع کانون های مذهبی در جهان اسالم با رویکرد تقریبی می توانند در شکل گیری امت 

ا المؤمنون اخوة انّم»( و اخوت اسالمی 92)انبیاء، « ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون»واحد در اسالم 

یلی تحل –(، نقش پر رنگی داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی 05، حجرات« )فاصلحوا بین اخویکم

و استفاده از منابع کتابخانه ای در تالش است که، به تحلیل شاخص ها و راهکارهای رویکردهای تقربی در 

 بپردازد. کانون های مذهبی جهان اسالم جهت کاهش بحران های منطقه ای

 چارچوب نظری تحقیق: -4

و بر این نکته توجه  پردازدهایی در مورد علل و نتایج نهادهای سیاسی میی گزارهرهیافت نهادی به ارائه

دارد که نهادها می توانند در کنار دولت ها به توسعه همکاری با دیگر نهادها پرداخته و در نهایت توسعه 

نهادگرایی قدیم به دوران باستان و نخستین تفکر نظام مند درباره تفکر همکاری میان دولت ها را منجر شوند. 

ه توسط عالمان به توجه به طبیعت نهادهای حاکم گرایش سیاسی بر می گردد. پرسش های اولیه طرح شد

را به سمت اهداف بهتر  -هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان  -داشت که می توانست رفتار افراد 

طبیعت متغیر و ناپایدار رفتار فردی و نیاز به هدایت آن رفتار به سمت اهداف جمعی نیازمند به شکل گیری 

کند. فالسفه سیاسی اولیه پس از شناسایی و تحلیل موفقیت این نهادها در حکومت، توصیه نهادهای سیاسی بنا 

 (.066: 0890، مشیرزاده) به طراحی دیگر نهادهای مبتنی بر مشاهده را آغاز کردند

سنت مشابه تحلیل نهادی با دیگر متفکران سیاسی تداوم یافت. برخی متفکران تالش کردند نقش نهادهای 

امعه را مشخص و اصطالحات ارگانیک را بیان کنند. توماس هابز که در طول فروپاشی زندگی حاکم در ج

سیاسی طی جنگ مدنی انگلستان می زیست، از ضرورت وجود نهادهای قوی برای حفظ نوع بشر سخن 
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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 

 (.000: 0838)لک زایی،  دکترین تفکیک قوای امریکا برای ضعیف کردن حکومت های اقتدارگرا خدمت نمود

به ناتوانی دولتها در کنار امدن با در اوایل دوران پس از جنگ دوم مربوط  جدیدمباحث عمده نهاد گرایان 

نوان یکی از متقدمان نظریه هم گرایی همکاری فرا ملی را برای حل عمساله نوسازی بود. دیوید میترانی به 

به سایر بخش ها  دشد که همکاری در یک بخش می توان وی یاد اور می .دانست مسائل مشترک ضروری می

نهاد های بین المللی و منطقه ای همتای ضروری دولتهای مستقل از نظر محققانی مانند هاس  .تسری بخشد

نظیر هاس و میترانی انگیزه های الزم را برای همکاری نزدیکتر میان دولتهای  یهستند. کارهای نهاد گرایان

 (. 049: 0835)حقیقت،  اروپایی فراهم اورد

سال پیش در 855ی تواند مانند ونیز کثرت گرایان سیاست جهانی دیگر نم جدیدطبق نظر نهاد گرایان 

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

می تواند در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و موضوع همکاری نهادهای منطقه ای و بین المللی 

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 

ی به عنوان نهادهای دینی می توانند فعالیت خود را از حوزه ملی فراتر برده و به همکاری با یکدیگر های مذهب

اقدام نمایند، همدیگر را بهتر بشناسند، مشکالت و موانع همکاری را مرتفع نمایند و توسعه همکاری میان 

 دولتها را فراهم آورند.

 یافته های تحقیق: -9

 در جهان اسالم: پیشینه وحدت و تقریب -9-5

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: 

م پس از رسول اکرم)ص( تا به امروز، شاهد اختالف و تاریخ اسال«.و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا»

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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ها تشکیل شد، آن« جماعۀ التقریب بین المذاهب االسالمیۀ»نام هـ.ش، در قاهره جمعیتی به0825در سال 

شر ای هم به نام رسالۀ االسالم منتبنیان گذاشتند و مجله« دارالتقریب بین المذاهب االسالمیۀ»مرکزی را به نام 

 ;د االزهر شیخ عبدالمجید سلیمهای معروف جهان اسالم، مانند شیوخ و اساتیکردند. مؤسسان آن از شخصیت

امام سید  ;شیخ محمد محمد مدنی، رئیس دانشکده شریعت در االزهر ;استاد مجدد شیخ محمود شلتوت

 شیخ محمد عالمه سید حسین بروجردی مرجع عالی شیعیان جهان و استاد عالمه ;شرف الدینعبدالحسین

ین فکر از ا« کاشف الغطاء»العظمی بروجردی)ره(،  مرحوم اهلل تقی قمی، دبیر دائمی دارالتقریب بودند. که آیۀ

از امتیازات مهم این حرکت، گرایش و تایید عالمان  (.86: 0838کردند )واعظ زاده، حمایت فکری و مالی می

« تقریب»شد، و امتیاز دیگر آن تاکید بر اصطالح بزرگ و نداشتن صبغه و رنگ سیاسی بود که باعث موفقیت 

 بود. این عبارت، نشانگر آن بود که:« دتوح»به جای 

این کار جنبۀ فرهنگی و علمی دارد و تا وقتی که یک نوع تفاهمی بین عالمان اسالم و پیشوایان  -0

هم که تفاشود مسلمانان را دعوت به یک نوع وحدت کرد، زیرا چنین وحدتی در حالیمذاهب پیدا نشود، نمی

سیاسی است و تا وقتی که یک اختالف این چنینی هست، ثمره  و تقریبی ایجاد نشده، وحدت صوری و

 دهد.نمی

گذاران این حرکت، انحالل و یا داد که هدف بنیان، نشان می«وحدت»به جای « تقریب»جایگزینی  -2

خود، به یکدیگر نزدیک  ادغام مذاهب نیست، بلکه مقصود این است که مذاهب، با حفظ استقالل و ماهیت

 شوند.

 اقع مهمترین عناصر رویکرد تقریبی در کانون های مذهبی عبارتند از: در و

  )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 

ول اعتقادی نیست. بر این اساس، می توان به این مطلب اشاره کرد که اختالف عالمان اختالف آنها در اص

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. 

  این مسئله که تقریب مذاهب اسالمی در عصر کنونی امری ضروری است؛ چرا که دشمنان اعتقاد به

 .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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 ب را تکفیر کرد، چراکه همه به اسالم اذعان به این مطلب که در شرع، نمی توان پیروان دیگر مذاه

 .اعتقاد دارند

 مولفه های رویکرد تقریبی کانون های مذهبی در جهان اسالم: -9-4

 دین اسالم )توحید(:الف( 

. است )توحید( ون های مذهبی جهان اسالم موضوع دین اسالمناولین و مهمترین رویکرد تقریبی در کا

، همه باهم تحت لوای دین اسالم که مسلمینهمواره در تالش هستند اسالم تا کنون،علمای اسالم، از صدر 

و پرهیز  وحدت را به به عنوان عامل وحدت بخش جهان اسالم ، همه مسلمانان توحید .باشند وحدت داشته

 (. عوامل058عمران ،  )آل« و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید... »خواند: فرا می از تفرقه

پیامبر  -2 قرآن کریم، -0سازی و رویکرد تقریبی بر مبنای دین اسالم )توحید( عبارتند از: اساسی در یکپارچه 

ایمان به  -0قبله )کعبه و مسجد الحرام(  - 4 محبت اهل بیت )علیهم السالم(، -8اکرم )ص( و سنت نبوی، 

بار آورده  64امت واحده )خداوند در قران  -6 خدای یکتا )نور ایمان، هم هدف و هم راه را روشن می سازد(

نماز جمعه و  -9مسجد  -3 حدت بخش آخرالزمان(گرایی )انتظار منجی ومهدویت و موعود - 5 است(

 -02 وجوب گفتگوی نیکو و معاشرت مسلمانان شیعه و سنی -00 مناسک حج ابراهیمی -05 جماعات

 -08 شناخت و الفت متقابل شیعه و سنی و علم همگان به وحدت عمل در احکام و فروع عملی اسالم

وجوب آشتی و همگرایی و حرمت منازعه و واگرایی  -04 ی دین اسالمجوجهادگری و تبری از دشمنان ستیزه 

 (.60: 0835)طباطبایی، مسلمین 

 وحدت کلمه:ب( 

وحدت کلمه یکی از اصول و مبانی است که هموراه دین مبین اسالم بر آن تاکید دارد و امام راحل نیز بر 

را امت واحد می داند همه افراد بشر را نیز به آن تاکید فراوانی داشت. قرآن کریم عالوه بر آنکه مسلمانان 

وحدت و یکپارچگی فرا می خواند. از دیدگاه قرآن اصل بر وحدت و یکپارچگی است و به همین دلیل 

. حضرت علی)ع( در (205: 0852، الغنوشیخداوند پیامبران را ابزار الزم برای رفع اختالف فرستاده است )

بطور قطع تاکنون هیچ ملتی در مساله ای خاص وحدت "مردم می فرماید: مورد تاثیر وحدت کلمه در رفتار 

به "و نیز آن حضرت در مورد تبعات تفرقه می فرمایند:  "کلمه پیدا نکرد، جز آنکه نیرو گرفت و قدرتمند شد

 "خدا قسم میان هیچ امتی پس از پیامبرش اختالف نیفتاد، مگر آنکه اهل باطل بر طرفداران حق پیروز شدند

 (.0859)دشتی، 

 :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 

ه و شما را شعبامتیاز و برتری ذاتی با یکدیگر ندارند. ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم 

ن شما است ترین شما نزد خداوند با تقواتری شک گرامی شعبه و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید، بی

 :(. در این آیه سه مسأله مطرح شده است که هر سه تأکید بر وحدت و اتحاد نوع انسانی دارد08)حجرات، 

 : آفرینش آدمیان از یک مرد و زن )اصل واحد(؛0

تقسیم به شعوب )ملتها( و قبایل )اقوام( صرفاً برای شناسایی و امکان ایجاد رابطه و هماهنگی با یکدیگر : 2

است، زیرا طبعاً اُنس و عالقه و رابطه، در اثر شناسایی حاصل می شود و وحدت ناشی از این اُنس، عالقه و 

 .رابطه است

ه، و بسته به همت و تالش فرد دارد. تقوا مانع تفرق: معیار برتری نزد خدا تقواست که امری اکتسابی است 8

 .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 

و : ای اهل رند: بگریشۀ آسمانی دارند با یکدیگر متحد هستند و در یک راستا یعنی تحقق توحید گام برمی دا

کتاب ، بیایید از آن کلمه ای که پذیرفته ما و شماست پیروی کنیم : آنکه جز خدای را نپرستیم و هیچ چیز را 

 (.64شریک او نسازیم )آل عمران، 

ج( در سطح داراالسالم وحدت مسلمانان یا امت اسالمی: در این سطح اتحاد و به هم پیوستگی در راستای 

بلکه در راستا و بر مبنای باور و ایمان به توحید و سایر اصول مکتب اسالم است. وحدتی  نوعیت بشر نیست

که بیش از هر چیز مورد تأکید امام خمینی قرار دارد وحدت امت اسالمی است؛ قرآن در مورد این وحدت می 

 (. 92انبیاء، فرماید: همانا این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شمایم پس مرا عبادت کنید )

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 

 (.052: 0835مورد توجه قرار می دهد )گنجی، 

 احترام به خصوصیات هر مذهب:توجه به اشتراکات و ج( 
مسلمانان دارای یک کتاب آسمانی، یک پیامبر و یک قبله هستند و اعتقادات دینی آنان یکسان است. عقل 

کردن اختالفات جزیی پرهیز کند که بر مشترکات فراوان تکیه شود و از برجستهو شرع اقتضا می

 گردهم آیند و در عین« ال اله االّ اللّه»توحید و زیر پرچم  توانند با شعاراز هر فرقه و مذهبی میگردد.مسلمانان

 .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، 

ر دهند و به تحریک یکدیگر نباید پیروان مذاهب اسالمی مقدسات یکدیگر را مورد هتک حرمت و اهانت قرا

بپردازند. اگر پیروان اسالم حرمت یکدیگر را نگاه ندارند، از جمله پیامدهای آن، این است که دشمنان اسالم 

آله و اماکن مقدس آنان را مورد وعلیهاهللمقدسات مشترک همه مسلمانان مثل قرآن کریم، رسول اکرم صلی

قدسات یکدیگر را محترم شمرده و اختالفات خود را کاهش دهند، چنین دهند. اگر مسلمانان ماهانت قرار می

  .(06)امام خمینی )ره(، ج  فرصتی برای دشمنان مشترک مسلمانان فراهم نخواهد شد

 تعامل و گفتگو میان کانون های مذهبی جهان اسالم:د( 
کانون گی ان دینی و فرهنتالش برای نزدیکی مسلمانان با ایجاد گفتگوهای فراگیر در سطوح مختلف نخبگ

، عدم شکل گیری گفتگو میان الدین اسد آبادی سید جمال های مذهبی مولفه ای مهم و تاثیر گزار می باشد.

ای هدر سده مسلمیندانست و باور داشت وحدت را دوری از اسالم راستین و قرآن کریم می مذهبی های کانون

صیل بوده و دلیل قطع پیوند میان مسلمانان و کشورهای اسالمی نخست به دلیل اعتقاد و توجه آنها به اسالم ا

جهان اسالم را ایجاد تفاهم  و تقریب در دوران معاصر دوری آنها از اسالم است، وی تنها راه موفقیت در اتحاد

دید، اسدآبادی برای ایجاد استحکام میان عالمان مذاهب اسالمی و رسیدن به احساسی مشترک در میان آنان می

خواست تا از انجام کارهایی که منجر به ایجاد و ارتباط میان مسلمانان از زمامداران کشورهای اسالمی می

کرد تا درخواست می کانون های مذهبیو در این راستا از پیروان همه  شود غافل نمانندوحدت و یگانگی می

 (.80: 0895افشار، از اصل عقالنیت به عنوان امتیاز خاص اسالم، استفاده کنند )

مذاهب اسالمی از آن رو الزم وضروری است که مایه دستیابی به کانون های گفتگو در فرآیند تقریب 

هماهنگی و همفکری در زمینه اندیشه، ارزش و رفتار مثبت می گردد. در این میان  وجوه مشترک فکری و

ی کنش مذهب و محتوای میان گفتگو هم وسیله و ابزاری برای شناخت وجوه اشتراک وافتراق و هم موضوع

بیین مذاهب اسالمی تکانون های قلمدادی می شود. حال شایسته است ضرورتها ودالیل اهتمام به گفتگو بین 

 :گردد

گفتگو موجب برقراری ارتباط و تعامل و زمینه ای برای تعامل افکار و آراء می گردد و روشی همدالنه  – 0

دیگران با اندیشه ها و بنیان فکری و ارزشی خود در عین شناخت محسوب می شود که باعث آشناسازی 

 .(38: 0835)بهرامی،  رویکردها و بنیان های ارزشی سایر مذاهب و فرهنگ ها می گردد

موجب اهتمام به پدیده هایی چون مشارکت، تعاون،  ی در جهان اسالممذاهب کانون های گفتگوی بین – 2

مداری، اعتقاد گرایی اخالق محوری، اعتماد متقابل، بردباری وخویشتن صلح، همکاری، مردم ساالری، باور
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داری، تفاهم وتعامل و تبادل و تضارب آراء و افکار، پرهیز از منازعه و درگیری، اجتناب از یکجانبه گری و 

اسب نبرتری جویی، ایجاد زمینه های تبادل علمی بین مراکز فکری واندیشه های جهان اسالم، ایجاد سازوکار م

برای بهره برداری مؤثر از برآیند پژوهش ها، ایجاد هماهنگی بین مؤسسات و پژوهشکده های علمی جهان 

 .(94: 0838)تسخیری،  می شودو ...  اسالم

گفتگو موجب دستیابی مذاهب به وفاق جمعی وتالش آنان برای وصول به اجماع نظر بر سر اصول  – 8

اران مذاهب مختلف اسالمی ضمن برخورد انسانی با اندیشه و منطق و قواعد عمل جمعی عام می شود. طرفد

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 

اضع اسالمی و تقویت عوامل پایداری همکاری و کنار گذاشتن اختالفات تفرقه افکن مبادرت وحدت در مو

 .(852: 0830)جناتی،  نمایند

المی تقریب مذاهب اس کانون های مذهبی جهت رویکرد گفتگو در استراتژیدر حقیقت می توان گفت که، 

ه اهتمام به ابعاد این فرآیند شامل شناخت از جایگاهی قابل توجه و تأثیر گذار برخوردار است به گونه ای ک

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 

در این رهگذر، شایسته است فرآیند گفتگو مرز اعتدال را پاس دارد، گفتگو در  .سازد گیریهای جهانی فراهم

به منظور نهادینه سازی آنها صورت گیرد. جهت شناخت تهدیدات مشترک وهماهنگی در جهت مقابله با 

زه وگفتگو، شایسته است به تقویت وتحکیم استقالل نهادهای چند جانبه، تبادل نظر وگفتگو بین محققان ح

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 

 .مبادرت گردد بین محافل علمی جهان اسالم

 نان نسبت به سرنوشت یکدیگر:مسئولیت مسلماه(     
و این امر از رویکردهای مهم تقریب مذاهب  هر مسلمان نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان مسئول است

. حقوق متقابل پیروان اسالم، و مسئولیت آنان در برابر بر اساس آموزه های دین مبین اسالم به شمار می رود

نگری در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم)ع(، به کیش، با اندکی ژرفسرنوشت دیگر افراد هم

نَّمَا فرماید:إِداند و میروشنی قابل تصدیق است. قرآن کریم، مسلمانان را همچون برادر، دارای حقّ متقابل می
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(در حقیقت مؤمنان با هم 05مِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ )حجرات، الْمُؤْ

 . برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید

د دو ونترین پیاسالم سطح پیوند دوستی مسلمانان را به قدری باال برده است که آن را به صورت نزدیک

کند و آن عالقه دو برادر به یکدیگر است. روی این اصل انسان، آن هم براساس مساوات و برابری، مطرح می

مهم اسالمی، مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله، و هر زبان و هر سن و سال، احساس عمیق برادری با یکدیگر 

(. پیامبر 052، 22: 0854کارم شیرازی، کنند، هرچند یکی در شرق جهان و دیگری در غرب زندگی کند )ممی

پرده بر ، داللت بیاکرم )ص( حق مسمانان نسبت به یکدیگر را در سه مورد بر می شمرد. این حقوق سی گانه

ا داند. همدلی که بکیشان شریک میمسئولیت اجتماعی مسلمانان نسبت به هم دارد و آنان را در سرنوشت هم

ن پارچه و پشتیبان هم در برابر دشمناگردد، آنان را امتی یکدین اسالم ایجاد میرعایت این حقوق، میان پیروان 

 .(80: 0830)شیرودی،  سازدمی

 مفهوم امت اسالمی:و( 
از دیگر آموزه های مهم رویکرد تقربی کانون های مذهبی در جهان اسالم برای همگرایی مسلمانان توجه 

، امّتفهوم امت یکی از مفاهیمی است که مورد تاکید می باشد. به مفهوم امت اسالمی است. در دین اسالم م

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 

. (0892)اندیشمندان جهان اسالم،  میان آنها وجود داشته باشد، اطالق می شود درکه جنبه وحدتی جماعتی 

 و ی کامالً عقیدتی است، عقیده ای که مرز میان امّت های گوناگون را مشخص می کندمفهوماز این رو، امّت، 

دارد، تخست اینکه، ملت  با مفهوم ملت تفاوت دارد. مفهوم ملت از دو جنبه با مفهوم امت تفاوت اساسی

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 

نامد و سازی مییکی از اهداف پیامبر)ص( را امتقرآن (. 60: 0898فرامرزی دارد، می باشد )مجتهد زاده، 

ای را در دهد که چگونه و به چه روشی پیامبر اسالم)ص( به آن دست یافت و امت شاهد و نمونهنشان می

ا و هگیری امت اسالمی قطعا ویژگیتواند برای همه جوامع الگو باشد. در شکلمدینه ایجاد کرد، امتی که می

دیگر تحقق رساالت و وظایف اسالمی صرفا در چارچوب عبارتلت برخوردارند. بهخصوصیات دینی از اصا

-پذیر است. امت اسالمی در واقع در چارچوب مرز جغرافیایی خاصی قرار نمیای به نام امت امکانمجموعه

رسالت  وکنند شود که از یک پیام و دستور الهی اطاعت میالمللی اطالق میی بینگیرد، بلکه بر یک مجموعه
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ها اصالت ندارد بلکه مالک برتری افراد پذیرند. در این جامعه تمایزات نژادی و قومی انسانیک پیامبر را می

 (30: 0838، بابایی زارج) همان ایمان به حقانیت پیام الهی است

 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، 

( و آرمان های نهایی اسالم در مورد رابطه و مناسبات انسانی، رسیدن به امت واحد بشری است 094: 0839

 (.045: 0858)عمید زنجانی، 

 نتیجه گیری: -2

مذهبی که خود به دالئل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد، امروزه شرائط  جهان اسالم به علت جنگهای

دشواری را تجربه می کند. لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب 

امروز مسئله وحدت امت اسالمی و تالش برای تقریب از این رو . اسالمی است، حائز اهمیت بسزایی است

به منظور جلوگیری از افزایش شکاف بین کشورها و  اندیشمندان جهان اسالمهای ترین دغدغهز مهممذاهب ا

سونگری اعتقادی با توجه به مبانی مشترک،یکی از گرایی،همهای همدر میان تمام گونه .است ملتهای مسلمان 

کانون های مذهبی به دلیل  .کارهای ایجاد وحدت اسالمی و تقریب مذاهب تلقی شده استراه تریناساسی

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 

وحید، کتاب و سنت، توجه به مفهوم امت اسالمی، کانون های مذهبی جهت همگرایی می توان به مسئله ت

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:

 لمی و تبادل آراءگفتمان ع 

 تأکید بر لزوم تقریب مذاهب اسالمی 

 باالبردن سطح آگاهی عمومی درباره آثار تقریب و پیامدهای اختالفات مذهبی 

 توجه به نقاط مشترک و دشمن مشترک 

 گیری مناسب از آنهاتدوین آثار و برگزاری همایشها و کنفرانسها و بهره 

 اتخاذ سیاستهای مشترک 
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 ایِ غرب آسیا؛ بررسی چرایی ماندگاری بحرانهای منطقه
 4151مطالعه موردی: سوریه پس از 

 
 ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی5روح اله طالبی آرانی

 نرگس، کارشناس ارشد مطالعات منطقه اییحیی زرین
 
 

 چکیده
آلودترین منطقه در ژئوپولیتیک جهانی گیری نظام دولت در این منطقه، همواره بحرانهمان آغاز شکل غرب آسیا، از

ای که در حال حاضر کشورهای بوده است. این وضعیت به ویژه در هزاره جدید میالدی تشدید گردیده است، به گونه
ی مستقیم در آنها درگیرند. از سومستقیم و غیرطور بارترین منازعات نظامی هستند یا بهاین منطقه یا میدان خشونت

ا کنون هیچ ای که تاند، به گونهیابنده نیز یافتههای غرب آسیا، خصلت خودتداومیابی بحرانرسد شدتدیگر، به نظر می
ران حتوان در بحل عملی امیدبخشی برای حل و فصل آنها ارایه نشده است. بارزترین جلوه تجربیِ این مدعا را میراه

نند و کیابی این وضعیت، همواره بر یک یا چند عامل محدود تمرکز میسوریه آشکارا مشاهده کرد. تحلیلگران، در علت
رب های غچرا بحران»افتند. این نوشتار این پرسش را مطرح کرده است که؛ گرایی میدر بسیاری مواقع در دام تقلیل

در پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون نهاده « بعد ماندگاری داشته اند؟ به 2505آسیا، با تاکید بر بحران سوریه از 
المللی بخش در غرب آسیا با تاکید بر موضوع بحران دولت بینبخش و مجالپایداریِ تعاملِ عواملِ قوام»شده است که 
برای «. سوریه فراهم نموده است ها در این منطقه و به ویژه کشور، زمینه را برای ماندگاری بحران2505سوریه پس از 

ای که بررسی این فرضیه، تالش شده است مدل نظریِ تبیینی در مورد وضعیت دولتهای خاورمیانه ارایه گردد، به گونه
اریخی و تحلیلی برپایۀ داده های تـگیری از روش تبیینیاز طریق تلفیق سه سطح ملی، فروملی و بین المللی، با بهره

آسیا معلولِ همزمانِ الزامات محیطی و بافتِ  غرب ایِمنطقه بحرانهای وز، تبیین خواهد شد که ماندگاریِشواهد تجربی ر
های مذکور الجرم باید هر دو رفت از بحراناست و هرگونه راهکار عملی برای برون زده داخلیِ منطقه/دولت بحران

 . دسته عوامل را مدنظر قرار دهد تا موفقیت بار از کار درآید
 بخشبخش، عوامل مجالالمللی، عوامل قوام: سوریه، غرب آسیا، ناکامی دولت، دولت بینواژگان کلیدی

 
 

 .مقدمه5
ها در مناطق شروع شده است، ولی دولت 0943هر چند سیر تطور نظام دولت از پیمان وستفالی در سال 

ترین اند؛ اصلیهای تاریخی مختلف و شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفتهجغرافیایی گوناگون، طی دوره

                                                           
1. Email: aranipolitics@gmail.com 
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 نگ دوم جهانی، و سقوطهای پس از جنگ اول جهانی، استعمارزدایی پس از جها با فروپاشی امپراتوریتفاوت
فزوده ها اتر بر شمار دولتای که در طی صد سال اخیر هر چه بیشکمونیسم پس از جنگ سرد رخ داد به گونه

های امنیتی و های جدید در نواحی غیرغربی، بحرانگیری دولت(. به موازات شکل25: 0895فام، شد )یزدان
ن درآمده ای مزمبیستم و حتی بعد از آن به صورت پدیده نظامی نیز به نحوی شکل گرفت که در سراسر قرن

 است.
گیری نظام دولت در غرب زاد شکلهای امنیتی و نظامی همتوان استدالل کرد که بحراندر این میان، می

دوران طلوع نظام پربحران دولت در غرب آسیا بود، چراکه  0925و  0905های آسیا بوده است. دهه
ای که کشورهای جدید تولد یافتند و امپراطوری المللی در این دوران رخ داد به گونهینهای عمیق بدگرگونی

، سبب شد تا غرب آسیا 0925ی های دوران پس از جنگ یعنی دههعثمانی به کام مرگ فرو رفت. توافق
، این مان زمانی پیش از جنگ شباهتی نداشت. در هوجه با نقشههیچای که بهای پیدا کند، نقشهی تازهنقشه

ملل و تا حدی بسیار انگلیس، فرانسه، جامعه -المللیای از بازیگران جدید بینمنطقه شاهد حضور مجموعه
(. با 58: 0890دادند )کامروا، ی چندانی به این منطقه نشان نمیبود که قبالً عالقه -کمتر ایاالت متحده

های ون توسط امپریالیسم غربی تحمیل شد، یک نظام دولتای غرب آسیا که عمدتاً از بیرگیریِ نظم منطقهشکل
ای شمول بود، بنا شد. وابستگی متقابل اقتصادی منطقههای آنچه یک امپراتوری جهانبسیار ضعیف بر ویرانه

ی مرزها، ناهمانندی هویت، بخواهانههای ضعیف و ناامن ایجاد کرد. ترسیم دلرا از بین برد و کثرتی از دولت
 هایهای فرو و زبردولتی را تداوم بخشید و جنبشها، هویتتک دولت ها به تکشدن وفاداریرتضعیف

  (.44: 0895بازستانی را تقویت کرد )هالیدی و دیگران، 
در این میان با آغاز جنگ سرد و رقابت میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی سابق، روند تحوالت غرب 

ی دو های وابسته به یکی از این دو قطب ادامه یافت. جنگ سرد و مداخلهگیری و تداوم دولتآسیا با شکل
ها ها و تنشزدن به جنگموجب وخامت اوضاع و دامن 55و  65، 05های ویژه در دههابرقدرت در منطقه به

 (.40 -46: 0895کلیف، در منطقه شد )میلتون ادوارد و هینچ
ت غرب آسیا و منازعات آن که با پایان جنگ سرد، فکر و پس از آن، تحوال 0995ی های دههدر سال

تری پیش رفت. سیر حوادث در غرب آسیا از پایان رنگ شده و رو به آرامی نهد، با سرعت بیششد کممی
ای و تحول دراماتیک، منطقه 4ی ، بواسطه2558، و در نهایت 2555ی (، تا اوایل دهه0990جنگ سرد )

ی اصول ؛ امضای اعالمیه0995شود: تجاوز عراق به کویت در دوم آگوست یپیامدهای جهانی آن مشخص م
 -؛ اشغال انگلو2550سپتامبر  00ی القاعده به ایاالت متحده در ؛ حمله0998سپتامبر  08فلسطین در  -اسرائیل

ی قه(. این رویدادها غرب آسیا را به یک منطHalliday, 2005: 130) 2558امریکن عراق در مارس و آوریل 
گران جدیدی از قبیل داعش های مردمی و به موازات آن، ظهور کنشآلود بدل نمودند. با وقوع خیزشمنازعه

های مداوم ، تالش«هابزی»ویکم، اکنون منطقه آکنده از منازعه است، حتی در معنای ی بیستدر دهه دوم ِ سده
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مللی الی بینای از جامعه. نوع ترک برداشتهاندهای امنیتی با شکست مواجه شدهو مکرر برای ساختن رژیم
 خورد، اما مبتال بهبه چشم می -ی قدرتهای معمول از قبیل حاکمیت، دیپلماسی و موازنهبا رویه -ایمنطقه

ها و ای، انقالبهای دورهشدت مورد مناقشه است، با جنگاش بهسازی هنجاری است، مشروعیتهمنا
 (.40: 0895دنبال بازسازی یا دفاع از این نظم هستند )هالیدی و دیگران، ههایی روبروست که بمداخله

 ویژه در هزاره جدید میالدیدر غرب آسیا، به ژئوپلیتیکیهای توان استدالل کرد که بحراندر نتیجه، می
ت ابارترین منازعای که در حال حاضر کشورهای این منطقه یا میدان خشونتتشدید گردیده است، به گونه

یابی رسد شدتنظر میمستقیم در آنها درگیرند. از سوی دیگر، بهطور مستقیم و غیرنظامی هستند یا به
دبخشی حل عملی امیای که تا کنون هیچ راهاند،  به گونهیابنده نیز یافتههای غرب آسیا خصلت خودتداومبحران

توان در بحران سوریه آشکارا این مدعا را میوفصل آنها ارایه نشده است. بارزترین جلوه تجربیِ برای حل
ری المللی، مدل نظشود از طریق تلفیق سه سطح ملی، فروملی و بینمشاهده کرد. در این نوشتار تالش می

های انرفت از بحرگیری از آن، راهکار عملی برای برونجامعی درزمینه تبیین این وضعیت ارایه شود و با بهره
 مذکور مطرح گردد.  

 .چارچوب نظری4
شود. عنوان  واحد اصلی چارچوب نظری در نظر گرفته میدر راستای اهداف نوشتار حاضر، دولت به

قلدرهای »ها یافته تخصص دارند. به بیان پرشور چالرز تیلی، دولتها در کاربرد مشروع خشونت سازماندولت
یاسی مدرن هستند و ها و نظام دولت شکل اصلی زندگی س(. دولت295: 0892هستند )ونت، « گراحفاظت

شود که آنها ابدی هستند؛ آنها همیشه وجود داشته و خواهند داشت. اما واقعیت این است که همواره فرض می
نظام دولت یک نهاد تاریخی است و توسط خدا یا جبر طبیعی ایجاد نشده است و یک سازمان اجتماعی شبیه 

ی بیستم سه موج بزرگ (. در سده24: 0895، های اجتماعی دیگر است )جکسون و سورنسونهمه سازمان
ی بعد از جنگ جهانی دوم، و موج بود، موج دوم در سه دهه 0909ها رخ داد: موج نخست در تشکیل دولت

 . در تمامی این موارد، جنگ موتور اصلی دگرگونی تاریخی بود. 0995ی سوم در آغاز دهه
ها در چارچوب گذرد؛ در این مدت، دولتستفالی میهای برآمده از وونیم قرن از عمر دولتحدود سه

ها قادر به نظارت و اند. تحت این شرایط دولتمرزهای ملی خویش از حاکمیت و اقتدار کافی برخوردار بوده
اند قوانین مورد نظر خود را وضع نمایند. با تسریع و تشدید روند کنترل شهروندان خویش بوده و توانسته

ی ها بازیگر غیرحکومتها، نفوذپذیری مرزها و تحدید حاکمیت آنها، دهسایش اقتدار دولتشدن، ضمن فرجهانی
شدن و پیامدهای آن برای دنیای (. جهانی06: 0895اند )قوام، ها سهیم گردیدهوارد عمل شده و در اقتدار دولت

ی برای غرب آسیا داشته ، و متعاقب آن است که پیامدهای چشمگیر0995 های اصلی دههکنونی یکی از ویژگی
مناطق "متقابل و گسترش شدن  در پیوند با رشد وابستگیرسد جهانینظر میاست. اگرچه در نگاه نخست به
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ی گذشته  به یک منطقه جنگ بدل شده قرار داشته است، ولی غرب آسیا در طی قریب به سه دهه "0صلح
شدن در اثر حاکم بودن فضای ند جهانی(، چراکه قبل از تشدید روHinnebusch, 2003: 204است )

د توانستند مکانی برای خوپذیر به هر حال میهای ضعیف و آسیبایدئولوژیک جنگ سرد، بسیاری از دولت
توانند جایگاه خویش را در جهان پیدا ها نه تنها نمیدر جهان بیایند. ولی در وضعیت کنونی این قبیل دولت

پارچگی سیاسی داخلی خود را حفظ نمایند )قوام، ق دسترسی به جهان، یککنند، بلکه قادر نیستند از طری
ی ابردولتی است. دولت ناکامیاب که امور (. دخالت در وضعیت دولت ناکامیاب روی دیگر سکه40: 0895

این  شود؛ حاصلالمللی بدل میشود، به دولت بینها بدل میی ابردولتآویزی برای مداخلهداخلی آن به دست
ها است. در این شرایط باید تاکید داشت که دیگر دولت ملی وجود حاشیه رفتن امر ملی در این دولتمر بها

للی المای و بینمیان نیروهای داخلی، منطقه المللی که حاصل سازشخارجی و واقعی ندارد، بلکه دولت بین
 از دولت در زیر آمده است: بندی جدید این صورت . شکل(0898 آرانی،طالبی) گیرداست، شکل می

 شدن دولت در خاورمیانهالمللیشدن و پیامدهای آن بر بین: روند جهانی0شکل 

 
 0898آرانی، برگرفته از: طالبی

گیرد؛ فشارهای المللی در غرب آسیا تحت تاثیر دو دسته فشارها قرار می، دولت بین0بر اساس شکل 
فراملی از بیرون، در نهایت در برخی از کشورهای غرب آسیا شاهد فروملی و ملی از داخل و فشارهای 

المللی به عنوان برونداد این وضعیت هستیم. حال فشارهای های سازشی یا همان دولت بینگیری دولتشکل
شوند؛ فشارها یا دولتی هستند، یا فشارهای غیر دولتی. فشارهای ی اصلی تقسیم میفراملی خود به دو دسته

 ای. در ادامه فشارهایهای فرامنطقهای و قدرتهای منطقهشود؛ دولتخود به دو بخش اصلی تقسیم میدولتی 
محور و دو صورت ایجابی و سلبی هستند. فشارهای فروملی به سه غیردولتی نیز خود در قالب عوامل امت

بر اساس مفروضات  (.0898شوند؛ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ـ نظامی )طالبی آرانی، دسته کالن تقسیم می

                                                           
1. zones of peace 
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مناطق  در ژئوپلیتیکیهای گیری و ماندگاری بحرانتوان عوامل تاثیرگذار بر شکلنظری که درباال آمد، می
 ئوپلیتیکیژگیری و ماندگاری بحرانهای غیرغربی با تاکید بر غرب آسیا را استنباط کرد. عوامل اثرگذار بر شکل

عوامل »ی ( مقوله2؛ و )«بخشعوامل قوام»ی ( مقوله0مقوله جای داد. )توان در دو در مناطق غیرغربی را می
 (.0898)طالبی آرانی، « بخشمجال
 ناطقم در ژئوپلیتیکی هایبحران ماندگاری و گیریشکل بر عوامل داخلی تاثیرگذاربخش: . عوامل قوام9

 غیرغربی

توان و ماندگاری آن اشاره دارند. این عوامل را می ژئوپلیتیکیسازی های داخلیِ بحراناین عوامل به ظرفیت
مذهبی؛ و ـهای قومیخشونت، ( بعد اجتماعی شاملِ؛ بحران آوارگان و پناهندگان0)در سه بعد مطرح کرد: 

نظامی شامل؛ ـ ( بعد سیاسی8نامتوازن، و افول اقتصادی شدید؛ ) اقتصادی ی( بعد اقتصادی شامل؛ توسعه2)
عمومی، ناکارامدی نیروهای نظامی و انتظامی، و فقدان  روند بدتر شدن خدمات در دستگاه دولت،فساد فراگیر 

را به شکل  0بخشبندی نمودار عوامل قوام(. صورتFFP, 2015گیری تشکیالت نخبگی ملی)ملهم از شکل
 ایم:زیر طرح نموده

 یرغربیغ مناطق در ژئوپلیتیکی ایبحرانه ماندگاری و گیری شکل بر بخش تاثیرگذار؛ عوامل قوام2شکل 

 
 (0898)طالبی آرانی، 

 مناطق رد ژئوپلیتیکی هایبحران ماندگاری و گیریشکل بر بخشِ تاثیرگذاربرای درک بهترِ نه عامل قوام
توان به شرح ذیل برشمرد )طالبی آرانی، غیرغربی که در باال بدانها اشاره شد، هر یک از شاخصهای آنها را می

0898:) 

                                                           
1. constituting factors 
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 الف( شاخصهایِ بعد اجتماعی
مرزی اشاره نبحران آوارگان داخلی و پناهندگان: این شاخص هم به آوارگان داخلی و هم آوارگان برو

های های آوارگان داخلی و بار شدن مشکالت بر این مناطق، شیوع بیماریخانمان شدن، ایجاد کمپدارد. بی
 (.FFP, 2015)ملهم از اه است ها همرمرتبط با آوارگان، با بار شدن فشارهای مرتبط به آوارگان بر دولت

ای و های فرقههای قومی و مذهبی: این شاخص به خشونت قومی، خشونت اجتماعی، خشونتخشونت
زیستی به سمت های مذهبی که در وضعیت عدم انسجام اجتماعی، جامعه را از فضای تساهل و همخشونت

 (.FFP, 2015)ملهم از  برد اشاره داردفضای تنش و درگیری می
 ب( شاخصهای بعد اقتصادی

 ی توزیع ثروت در میان مردم، سهم درآمد دهی اقتصادی نامتوازن؛ این شاخص برحسب محاسبهتوسعه
درصد پایین جامعه، میزان پراکندگی خدمات روستایی در برابر خدمات  درصد باالی جمعیت، سهم درآمد ده

 (.FFP, 2015)ملهم از شود نشین سنجیده میهشهری، دسترسی نابرابر به امکانات، و شمار جمعیت زاغ
شدید؛ گسترش شدید فقر در جامعه و اختالف میان داراها و ندارها، کسری اقتصادی،  اقتصادی افول

ی تولید ناخالص داخلی، رشد تولید ناخالص های حکومت، بیکاری، میزان نیروی جوان شاغل، سرانهبدهی
ملهم شوند )شدید بررسی می اقتصادی افولهایی است که در زمینه ولهداخلی، قدرت خرید و تورم از جمله مق

 (.FFP, 2015از 
 ـ نظامیهای سیاسیج( شاخص

برداری مقامات دولتی از عواید عمومیِ دولت در فساد فراگیر دستگاه دولت: این شاخص برحسبِ بهره
رود و در دولت زیرسوال میشود که در صورت فراگیر شدنِ آن، مشروعیت جهت نفع شخصی تعریف می

 (.40: 0839گردد )جی مراتین، ثبات مینتیجه، نظام سیاسی بی
خدمات عمومی ضعیف؛ این شاخص با بر بزهکاری، تدارک آموزش، سوادآموزی، آب و تاسیسات 

ترنت، ی اینهای بهداشتی، ارتباطات تلفنی، دسترسی به شبکهها، کیفیت مراقبتبهداشتی مرتبط با آن، زیرساخت
 (.FFP, 2015)ملهم از یابد انرژی مطمئن و جادها، ارتباط می

های : این شاخص برحسب ماندگاری منازعات داخلی، گسترش سالحناکارامدی نیروهای نظامی و انتظامی
  گر، وهای طغیانهای گروهها و اعتراضات، فجایع ناشی از منازعات، کودتاهای نظامی، فعالیتسبک، شورش

 (.FFP, 2015)ملهم از گیرد ها مورد نظر قرار میریگذابمب
لی، نخبگان م نخبگی تشکیالت گیریشکل : در شرایطِ فقدانگیری تشکیالت نخبگی ملیفقدان شکل

دهند، چراکه فهم مشترکی در مورد ای  را بر منافع ملی ترجیح میاجتماعی و سیاسی مالحظات محلی و فرقه
 ند. امنافع ملی به دست نیاورده
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 مناطق در ژئوپلیتیکی هایبحران ماندگاری و گیریشکل بر عوامل خارجی تاثیرگذاربخش: عوامل مجال
 غیرغربی 

طور المللی بهطور عام و دولت بیندر پرتوی مفروض نظری که در باال مورد بحث قرار گرفت،  دولت به
در هر دولتی الجرم   ژئوپلیتیکیکند. از این رو، وقوع هر تحولی از جمله بحران خاصریال در خأل عمل نمی

کنیم. این عوامل  بخش یاد میمجال عوامل پذیرد که ما در اینجا از آنها با عنواناز عوامل خارجی نیز تاثیر می
ر دو گردد که  دباز می ژئوپلیتیکی ماندگاری بحرانهای و گیریشکل المللی درای و بینبه مداخالت منطقه

 اند.شدهبندی هستند. در شکل زیر این عوامل نمایش دادهسطح دولتی و غیردولتی قابل دسته
 غیرغربی مناطق در ژئوپلیتیکی بحرانهای اندگاریم و گیریبخش شکل؛ عوامل مجال8شکل  

 
 (0898)طالبی آرانی، 

 بر تاثیرگذار خارجی بندی، عواملمشخص است، این صورت 0بخشچنان که از شکل عوامل مجالآن
ی عوامل دولتی و غیردولتی و به شکل کل را در قالب دو دسته ژئوپلیتیکی هایبحران ماندگاری و گیریشکل

ایم. در بخش تر بار نمودهکند. برای درک انضمامی از این دو عامل بر هر کدام چندین شاخص جزئیمیمطرح 
ا در ای رهای منطقهای، دولتایم. در سطح منطقهای تقسیم کردهای و فرامنطقهدولتی آن را به دو سطح منطقه

مریکا و ای آهای فرامنطقهای نیز به دولتهایم و در سطح فرامنطققالب ایران، عربستان و ترکیه را مطرح نموده
محور، دو دسته عوامل امتی که همانا ایم. در بخش غیردولتی نیز با تکیه بر عوامل امتروسیه اشاره نموده

ایم را آورده هستند ژئوپلیتیکی بحرانهای ماندگاری و گیریشکل بر های امتی سلبی و ایجابی اثرگذارجریان
 (.0898)طالبی آرانی، 

 بخشبخش و مجال.تاثیرسنجی عوامل قوام2
ی اول از اصالت برخوردار بوده، بخش، دستهبخش و مجالعوامل قوام در کنار اهمیت هر یک از دو دسته

 گیریشکل بر بخش از ضرورت برخودار است. وزن فشارهای درونیی دوم یا عوامل مجالحال آنکه، دسته

                                                           
1. Permitting factor 



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

004 

 

 رانهایبح ماندگاری و گیریشکل به شرط الزم و وزن فشارهای بیرونی یژئوپلیتیک بحرانهای ماندگاری و
با خوانشی که  قابل برگردان است. ژئوپلیتیکی بحرانهای ماندگاری و گیریبه شرط کافی در شکل ژئوپلیتیکی

ین گیرد، االمللی ارائه شد؛ که تحت تاثیر دو دسته فشارهای فروملی و فراملی قرار میاز وضعیت دولت بین
 بحرانهای ماندگاری و گیریشکل بر تاثیرگذار خارجی دو دسته فشار در کنار هم، زمینه را برای عوامل

سازی را بخش، بیشتر بخش دولت ـ ملتی فشارهای فروملی یا عوامل قوامآورند. دستهفراهم می ژئوپلیتیکی
بخش بیشتر به عوامل خارجی مجالهد، در حالی که، فشارهای فراملی یا از درون مورد بررسی قرار مید

ته از منظر بیرونی اشاره دارد. بار شدن این دو دس ژئوپلیتیکی بحرانهای ماندگاری و گیریشکل بر تاثیرگذار
 در آن دولت است. ژئوپلیتیکی بحرانهای المللی به معنای ماندگاریفشارها بر دولت بین

 
 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریتاثیرگذار بر شکل بخشِ.عوامل قوام2

در این بخش با عنایت به سه شاخص اساسی یعنی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ـ نظامی به بررسی دو 
 رفتن امر ملی وحاشیهی ملی و فروملی خواهیم پرداخت که در نهایت به معنای بهتنیدهسطح تحلیل درهم

 ادی و سیاسی ـ نظامی در سطح ملی در سوریه است.گیری عوامل اجتماعی، اقتصتوجهی به شکلبی
 الف( عوامل اجتماعی

های قومی و مذهبی در سوریه ی خشونتی اساسی بحران آوارگان و مسالهدر این شاخص، دو زیرشاخه
 ماندگاری و گیریتاکنون از نظر خواهد گذشت، تا درکی روشن از شکل 2505ویژه از سال در هزاره جدید به

 در این کشور را عیان نماید. ژئوپلیتیکی یهابحران
 آوارگان ـ بحران0

میلیون نفر از مردم این کشور، وادار  3/4های انسانی بسیار پیچیده جهان است. سوریه امروز، یکی از بحران
اند، که این موضوع سوریه را به میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره شده 0/6به ترک کشور خود شده و 

میلیون نفر  0/08شود که زده میخمین، ت2506کند. در سال ترین کشور آوارگان در سراسر جهان بدل میبزرگ
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میلیون نفر در مناطق  45/0های بشردوستانه هستند. از این تعداد میلیون کودک، نیازمند کمک 6از مردم، شامل 
ی تحت محاصره اشاره منطقه 03هزار نفر در  655ی توان به محاصرهتحت دسترسی سخت قرار دارند، که می

 (. UNOCHA, 2016کرد )

های سوری در داخل این کشور، ، خانواده0ارش یکی از نهادهای انسان دوستانه به نام مرسی کورپسبه گز
یر شان را در مساند. برخی نیز زندگیای جدید در کشورهای همسایه ساختهدر منازعه برای بقا هستند، یا خانه

زناک ند. تابستان گرم و زمستان سواندازخطر میاروپا با امید به این که فرصتی و پذیرشی را کسب کنند، به
، کنندکند. بسیاری از آوارگان سوری در اردن و لبنان زندگی میتر میعنوان آواره سختزندگی افراد را به

های ضعیف و منابع محدود. پنج میلیون سوری یا در لیست آوارگان کمیسیون کشورهای کوچک، با زیرساخت
شده نام هستند. هر ساله به تعداد آوارگان افزودهاند یا در انتظار ثبتردهنام کعالی آوارگان سازمان ملل ثبت

 6/0ماه به  4هزار نفر رسید و پس از  355به  2508هزار آواره وجود داشت، در آوریل  055، 2502است. در 
 mercyاند )ی خارجیمیلیون سوری آواره 3/4، بیش از 2506میلیون نفر یعنی دو برابر رسید. اکنون در سال 

corps, 16 June 2016.) 
 مذهبی و قومی هایـ خشونت2

ها ، با باال گرفتن این خشونت2500های قومی و مذهبی، که از سال سوریه کشوری است درگیر خشونت
های قومی و مذهبی در این کشور هستیم. اعتراضات ، شاهد تشدید منازعه2508ویژه با ظهور داعش در سال به

های چند جوان بر دیوارهای مدارس شروع ی نقاشیدر شهر جنوبی درعا، بواسطه 2500در مارس دموکراتیک 
شتند، چند را کگشودن بر روی معترضان گشودند و تنیشد. اما از آن هنگام که نیروهای امنیتی دست به آتش

ی ای تشدید منازعه(. این عوامل زمینه را برBBC, 11 march 2016ها ریختند )ی بیشتری به خیابانعده
های قومی و مذهبی کرد، شیعه، سنی، علوی، مسیحی، ها میان گروهشدن تنشقومی و مذهبی و چند شقی

ها کشور را به درون یک جنگ داخلی فروبرد ها فراهم نمود. تشدید خشونتآشوری، ترکمان و دیگر اقلیت
های را از کنترل شهرهایشان دور کردند. خشونت ای با برداشتن سالح حکومتهای نظامی قومی و قبیلهکه گروه

، سازمان ملل 2508در ژوئن . (Sly, November 3, 2011قومی و مذهبی به زودی باعث کشتار مردم شد )
زنند که این ، آمارها تخمین می2500اند. در آگوست ها کشته شدههزار نفر در این منازعه 95اعالم نمود که 

رسیده است، که این تخمین براساس آمارهای فعاالن این حوزه و سازمان ملل بوده هزار نفر  205تعداد به 
زدن به منازعات است. این منازعه اکنون فراتر از یک جنگ میان دولت قانونی اسد و مخالفان اوست. با دامن

ی و جهانی ای کشورهای منطقهی علوی اسد تقسیم شد و به مداخلهای، کشور به اکثریت سنی علیه فرقهفرقه
 ,March BBC 11ها است )های جهادی مانند دولت اسالمی بعد دیگری از این تنشزد. خیزش گروهدامن

نفر کشته یا دچار آسیب شده است. مرکز سوری  0نفر سوری،  05ها، از هر (. بر اساس آخرین گزارش2016

                                                           
1. Mercy corps 
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 ,PBSاند )شدههزار نفر کشته 455گوید از ابتدای بحران سوریه تا کنون می 0برای تحقیقات سیاسی

FEBRUARY 11, 2016)جمعیت از نفر میلیون چهارمیک از بیش تا کنون، 2500 مارس . در آماری دیگر از 
 .(UNOCHA, 2016اند )شده زخمی نیز نفر میلیون یک از بیش و کشته سوریه

 ب( عوامل اقتصادی
در  کیژئوپلیتی بحران ماندگاری و گیریهای کاربردی برای شکلاقتصادی، یکی دیگر از سنجهشاخص 

ی اقتصادی نامتوازن و افول همین منظور در دو بخش توسعهسطح ملی و تشدید فشارهای فروملی است. به
 واهیم داد.کشور دیگر غرب آسیا مورد مطالعه قرار خ 5ای با اقتصادی شدید سوریه را به شکل مقایسه

 نامتوازن  اقتصادی یـ توسعه0
ی اقتصادی نامتوازن، نیازمند یک ی تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی سوریه، در شاخص توسعهارائه

های ای است تا بتواند درکی بهتر از این مولفه را نشان دهد. در همین راستا، از شاخص دولترویکرد مقایسه
کنیم. ای میان کشورها استفاده میی اقتصادی نامتوازن به شکل مقایسهدر بنیاد صلح، بخش توسعه 2شکننده

است، بدین معنا که هر چه کشوری  05تا  5های شکننده براساس امتیاز دهی به هر پارامتر در شاخص دولت
شته و یک اقتصادی متوازن دای تر باشد، نشان از توسعهی اقتصادی نامتوازن به صفر نزدیکدر وضعیت توسعه

ها و مناطق و نیز عدم اختالف شدید درآمدی میان ها و جناحمندی تمام گروهاقتصاد پویا در داخل با بهره
تر باشد، نزدیک 05دهد. در مقابل هرچه امتیاز کشوری در این شاخصه به های باال و پایین را نشان میدهک

باال  هایبرد، اختالف شدیدی میان درآمد دهکامتوازن شدید رنج میی اقتصادی نآن کشور از وضعیت توسعه
و پایین وجود دارد، تبعیض شدیدی میان خدمات شهری و روستایی و نیز دسترسی به خدمات مترقی در 

ی، های شکنندگشود تا با الهام از بنیاد صلح و شاخصمناطق مختلف وجود دارد. برای این شاخص تالش می
، در قالب یک نمودار 2500تا  2550های یی را که سوریه هم یکی از آنها است در سالسیاکشور غرب آ 9

عنوان کشوری در غرب آسیا، به 9این کشور در میان این لیست  (.FFP, 2005- 2015مورد بررسی قرار دهیم )
وشنی منطقه، درک ر ماندگاری است که در کنار سایر کشورهای ژئوپلیتیکیی موردی ما و درگیر بحران مطالعه

 دهد.  ها به ما میاز وضعیت اقتصادی آن
ی اقتصادی کشور، از وضعیت متفاوتی در شاخص توسعه 9، این دهدنشان می زیرکه از نمودار چنان

به معنای شکنندگی باال و  05به معنای ثبات و  5که  05تا  5نامتوازن برخوردارند. کشور سوریه از امتیاز 
ی غرب آسیا در این شاخص است. البته سوریه هم پس از وضعیت قرمز است جزو کشورهای بسیار شکننده

ار وضعیت بغرنجی شده است. بهترین کشور غرب آسیا نیز عمان است. حال به ترتیب سال، ، دچ2500بحران 
 2500( و 9/6) 2504(، 2/5) 2508(، 0/5) 2502(، 3/5) 200شامل:  2500تا  2500های امتیاز سوریه در سال

                                                           
1. Syrian Center for Policy Research (SCPR) 
2. Fragile States Index 
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ی ل فروپاشی بحران داخلی در سوریه اقتصادی این کشور در حاباشد که باید توجه داشت بواسطه( می5)
 (.FFP, 2005- 2015است )

 2500تا  2550کشور غرب آسیا از  3ی اقتصادی نامتوازن سوریه و ی توسعهمقایسه

 
 
 شدید اقتصادی ـ افول4

افول اقتصادی شدید به معنای ناتوانی دولت در برآوردن نیازهای آن دسته از شهروندان است که ناتوان از 
تر به معنای ناتوانی دولت در برآوردن آن نیازهایی این مفهوم به معنایی گسترده باشند.برآوردن نیازهای خود می

هایی است که شهروندان انتظار برآوردن آن را از سوی دولت دارند. افول اقتصادی یک دولت در شاخص
ولید کاری، اشتغال جوانان، قدرت خرید مردم، درآمد سرانه از تچون؛ کمبود اقتصادی، قروض دولت، بیهم

 نندهشک هایدولت شاخص چون بخش پیشین، ازناخالص داخلی، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم است. هم
 پارامتر هر به هید امتیاز. کنیممی استفاده کشورها میان ایمقایسه شکل به افول اقتصادی را بخش صلح، بنیاد در
 افول اقتصادی وضعیت در کشوری چه هر که معنا بدین است، 05 تا 5 براساس شکننده هایدولت شاخص در
ی توانمند که یارای برآوردن نیازها اقتصاد یک و داشته عدم افول اقتصادی از نشان باشد، ترنزدیک صفر به

نزدیک باشد، به معنای  05داخلی و رفع فقر و بیکاری و کاهش تورم در داخل است، اما مادامی که دولتی به 
ید ی ناچیز و رشد تولقدرت خرید، کمبودهای اقتصادی، قرض دولت، درآمدسرانه بیکاری شدید، عدم توانایی
ای (. حال براساس نمودار زیر به بررسی وضعیت مقایسهFFP, 2010 - 2016ناخالص داخلی آن است )

 کشور دیگر غرب آسیا خواهیم پرداخت. 3در مقایسه با  2506الی  2505های افول اقتصادی سوریه در طی سال
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 (2506 - 2505کشور غرب آسیا ) 3نمودار افول اقتصادی سوریه در مقایسه با 

 
 

 .برخوردارند افول اقتصادی شاخص در متفاوتی وضعیت از کشور، 9 این در نمودار باال شاهدیم، کهچنان
 جزو است قرمز وضعیت و باال شکنندگی معنای به 05 و ثبات معنای به 5 که 05 تا 5 امتیاز از سوریه کشور

ورد در م .است که اردن تنها کشور نزدیک به آنهاست شاخص این در غرب آسیا یشکننده بسیار کشورهای
دن نیل تر شسوریه شاهدیم با تشدید بحران در این کشور، وضعیت اقتصادی کشور هر ساله به سمت وخیم

ستند و عمان از وضعیت کند. بهترین کشورهای غرب آسیا، امارات، قطر، کویت، بحرین و عربستان همی
 بینابینی برخودار است. 

 نظامی -پ( عوامل سیاسی 
و  رفتگی سطح تحلیل ملیحاشیهعوامل سیاسی ـ نظامی سومین شاخص کاربردی برای درک وضعیت به

ی، فسادفراگیر در کشور و سیستم سیاسی سنجه 4نشوونمای فشارهای فروملی است. در این بخش بر اساس 
لی م نخبگی تشکیالت گیریشکلانتظامی و عدم و نظامی نیروهای ضعیف، ناکارآمدی مومیع حاکم، خدمات

 به بررسی وضعیت سیاسی ـ نظامی سوریه خواهیم پرداخت.
 در کشور و سیستم سیاسی حاکم فراگیر ـ فساد5

مللی الی سازمان شفافیت بینهای ساالنهبندیبه آمارهای و شاخص ،برای درک وضعیت فساد در سوریه
رار را مورد بررسی قشود. این شاخص وضعیت فساد در سیستم سیاسی یک کشور و میان مقامات آنارجاع می

کشور، بینش روشنی از وضعیت سوریه  035الی  050ای میان دهد. درک این شاخصه در وضعیت مقایسهمی
 اهد نمود.را ارائه خو
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 2506تا  2556المللی سوریه  از ی شفافیت بینرتبه

 
، از 2500کشور مورد بررسی در سال  050در میان  004با عنایت به نمودار باال سوریه با کسب جایگاه 

ست. المللی انجام شده ای آن توسط نهاد شفافیت بینآید که محاسبهحساب میفاسدترین کشورهای جهان به
، 2508را در سال  063، در باالترین حالت سطح 2500تا  2558از  46/022فساد سوریه با میانگین شاخص 

بوده  66یعنی  2558ترین رنک این کشور نیز به سال یعنی سال اوج جنگ در سوریه کسب نموده و پایین
 (. TE, 2006 - 2016است )
 ضعیف عمومی ـ خدمات4
اند. شور در دسترسی به منابع خدماتی و بهداشتی با مشکل مواجه شدهی بحران سوریه، مردم این کواسطهبه

 0/00، شاهدیم که حدود 2506تا  2500بر اساس آمارهای دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه از 
انه میلیون نفر نیازمند حمایت بشردوست 0/08های بهداشتی هستند، میلیون نفر از مردم سوریه، نیازمند مراقبت

های آموزشی میلیون کودک نیازمند حمایت 5/0میلیون نفر نیازمند آب و تاسیسات بهداشتی، حال آنکه،  0/02و 
میلیون انسان  43/2میلیون نفر از آنها در خارج از مدارس سوریه و منطقه هستند. حدود  5/2بوده و در حدود 

میلیون به سرپناه و لوازم مورد نیاز برای زندگی  0/0برند و با این حال، بیش از سر میدر ناامنی غذایی به
ست، ی بحران این کشور مغفول مانده اهای بشردوستانه به نیازهای انسانی در سوریه بواسطهنیازدارند. دسترسی

های بوروکراتیک در مسیر کمک و اداری موانع توان بهگیر این کشور میهای دامنترین بحراناز مهم
 نینقوا نقض در امنیتی هاینگرانی و عمومی ایمنی و دسترسی مسیرهای امتداد در تخشون بشردوستانه،

 (.UNOCHA, 2016اشاره کرد ) المللیبین بشردوستانه حقوق المللی وبین
 انتظامی و نظامی نیروهای ـ ناکارآمدی9

ی تاریخی در تحوالت این کشور ترین ارکان این کشور است و دارای سابقهارتش سوریه، یکی از مهم
ای دارد که پس از پایان قیمومیت فرانسه و کسب است. این ارتش در اصل ریشه در نیروهای محلی و قبیله
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رتش در حکومت سوریه این ا. (Pollack, 2004)استقالل سوریه، در درون ارتش رسمی این کشور ادغام شد 
و  0966، 0968، 0904، 0949های کودتای نظامی در سال 0نقش مهمی را بازی کرده است که حاصل آن 

، مجموع 2505و  2559،  در سال 0است. براساس برآوردهای انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن 0955
 :International Institute for Strategic Studies, 2010رسید )هزار نفر می 820نیروهای نظامی ارتش سوریه، به 

273.)  

، با شروع بحران داخلی سوریه و گسترش اعتراضات ضد دولتی در این کشور، شاهد شکاف 2500در سال 
هزار نفر از نیروهای ارتش،  05هایی از ارتش رسمی این کشور هستیم. در این سال حدود و فروپاشی بخش

کرده و بیشترشان ارتش آزاد سوریه را برای مبارزه با دولت قانونی بشار اسد تشکیل های خود را رها پست
، 2502هزار نفر تخمین زد. در سال  255دادند. در همین سال ارتش آزاد، تعداد نیروهای ارتش دولت را 

زده ینتخم های خود را ترک کردند کهی عدم تمایل برخی از ارتشیان به مقابله با معترضان، پستواسطهبه
در (. Emre and Abu-Nasr, 2012هزار نفر از نیروهای ارتش کم شده باشد ) 65شود در این سال نیز می
کلنل حضور  25ژنرال و  5ها ی ترکیه شدند که در میان آنافسر ارتش سوریه پناهنده 58، 2508ژوئن  04

هزارنفر برآورد  005وهای ارتش سوریه را داشت. در حال حاضر انستیتوی مطالعات استراتژیک لندن تعداد نیر
 (. dailystar, Aug. 28, 2013)کند می

 ملی  نخبگی تشکیالت گیریـ فقدان شکل2
های است که بر اساس سنجه 2شدههای شکننده در بنیاد صلح، نخبگان جناحیهای دولتیکی از شاخص

ی هاگیرد. یکی از راههای سیاسی، مورد تحلیل قرار میدار و رقابتچون؛ منازعات قدرت، انتخابات خدشههم
لی، های نخبگی ملی مبتنی بر پایبندی به هویت مگیری تشکلسنجش وضعیت نخبگان در سوریه و عدم شکل

تا  2550رها از بنیاد صلح استخراج و وضعیت این شاخص از استفاده از این شاخص است. بر همین مبنا آما
 (. FFP, 2005- 2015) ای مورد بررسی قرار خواهد گرفتبه شکل نمودارهای ساالنه و مقایسه 2500

تا  5های مختلف به شکل اعدادی در قالب امتیازدهی های سند در زمینهاین آمارها بر اساس تحلیل میلیون
کشور غرب  9ای از ی نموداری مقایسهاند. برای همین منظور به ارائهتنظیم شده 2500تا  2550از سال  05

 آسیا که سوریه نیز یکی از آنهاست، خواهیم پرداخت. 
 
 
 
 
 

                                                           
1. International Institute for Strategic Studies in London 
2. Factionalized Elites 
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 کشور غرب آسیا 3ی سوریه با شدهیقی وضعیت نخبگان جناحیبررسی تطب

 
 

بینم، که میکشور دیگر غرب آسیا آمده است. چنان 3بر اساس نمودار باال وضعیت  سوریه در مقایسه با 
شده برخوردارند و این به به جز دو کشور قطر و امارت، که از وضعیت مطلوبی در شاخص نخبگان جناحی

این شاخص به شکل قرمز و هشدار آمیز است، دیگر کشورهای مورد مطالعه از وضعیت  معنای عدم فشار
ه شده تر آوردبسیار ناگواری از این شاخصه برخوردارند. حتا کشور عمان که در برخی شاخص دیگر که پیش

ای هشده، وضعیت مطلوبی ندارد و امتیازبود و از وضعیت مطلوبی برخوردا بود، در شاخص نخبگان جناحی
است. کشورهای عراق، سوریه و عربستان بدترین وضعیت را از منظر این شاخص در غرب  6/6آن بیش از 

؛ یعنی وضعیت قرمز و هشدار را دریافت کرده و سوریه نیز 9آسیا دارا هستند. عراق هر ساله امتیازهای باالی 
و باالتر را دریافت کرده  9باال و گاها  به 9/5به بعد، امتیازهای  2500های شروع جنگ داخلی آن یعنی از سال

 به معنای شکنندگی شدید دولت در شاخص مورد نظر است. 05که گفته شد، امتیاز نزدیک به است. چنان
 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریتاثیرگذار بر شکل بخشِ.عوامل مجال6

ای و سوریه، دو سطح تحلیل منطقه ژئوپلیتیکی بحران ماندگاری و گیریشکل ی درکی جامع ازبرای ارائه
المللی نیز مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت. در این بخش تالش ای در قالب سطح تحلیل بینفرامنطقه

المللی ای؛ نقش ایران، عربستان و ترکیه و در سطح بینی کالم در سطح منطقهشود تا برای جلوگیری از اطالهمی
سوریه در دو کشور مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار  ژئوپلیتیکیا و روسیه را، در بحران نیز؛ نقش آمریک

ایم که خود نیز شامل دو بخش است، سطح تحلیل دهیم. این بخش را به سطح تحلیل کالن تعریف نموده
امه از نظر محور ایجابی و سلبی، که در ادای و سطح تحلیل عوامل امتای و فرامنطقهعوامل دولتی منطقه

 گذشت.خواهد
 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریای و شکلهای منطقهالف( دولت
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و  اندایران و سوریه از همان ابتدای انقالب اسالمی ایران تا امروز از روابط گرمی برخودار بودهـ ایران: 5
، ایران، عراق 2500جوالی  20آید. در میحساب ای ایران بهترین متحد و شریک منطقهسوریه به عنوان کلیدی

 Fulton, Augustمیلیارد دالر به امضا رساندند ) 05ی گاز طبیعی به ارزش در زمینه نامهو سوریه یک توافق

اما شروع اعتراضات و بحران داخلی سوریه، زمینه را برای دگرگونی در روابط دو کشور فراهم (. 2011 ,15
ای شد که در قالب تالش ایران برای حفظ بشار اسد و ممانعت از کنترل نمود. روابط دو کشور وارد مرحله

 یه درگیر بحرانهای اخیر که سوربندی است. ایران در سالسوریه توسط نیروهای مخالف اسد قابل صورت
 (.Fulton and Wyer, 2012)جنگ داخلی است تجهیزات نظامی ضروری را برای سوریه تدارک دیده است 

سال جنگ داخلی این کشور، از نقش حیاتی برای  0حمایت ایران از دولت قانونی و مستقر سوریه در طول 
که ایران حضور خود در سوریه را تقویت  ها در دمشق براین باور هستندبقای او برخودار بوده است. دیپلمات

 عنوان دیگر بازیگرها میان دولت اسد و روسیه، بهنموده است و هدف آن بر افزایش نفوذ در پرکردن شکاف
رسد وگوهای صلح باشد. به نظر میکلیدی در بحران سوریه است تا بتواند ابزاری برای این کشور در گفت

کشی هرگونه تالش غیردموکراتیک برای حذف اسد منجر به نسل»ور است که جمهوری اسالمی ایران بر این با
شود که این موضوعی نیست که ما خواهان آن باشیم، آن هم به هر ها در سوریه و کاهش نفوذ ایران میعلوی

 (.Bozorgmehr, APRIL 16, 2016« )قیمتی که برای ما داشته باشد

ی ستان سعودی و سوریه، هرگز چندان گرم نبوده است. اما در نیمهلحاظ تاریخی روابط عرببهـ عربستان: 4
آشتی  ی فرآیندواسطه، روابط عربستان سعودی و سوریه بهبود پیدا کرد، که این امر به2500تا سال  2553دوم 

ت سرعبهی بهار عربی عسل روابط به واسطهماهپذیر شد. این امکان 2559با دیدار ملک عبداهلل از دمشق در سال 
وع باره رفتار و موضیک، با گسترش اعتراضات ضد اسد در سوریه، عربستان به2500به پایان رسید. در تابستان 
تان در طور کلی، موضع عربسگرفت که بر ضد نظام مستقر در سوریه عمل نماید. بهخود را تغییر داد و تصمیم

ها، سیاسی شکل گرفته است. ی اینباالتر از همهای و ی ترکیبی از عوامل شخصی، فرقهواسطهسوریه، به
؛ تداوم مدوبین نبوده است. ؛ سعودی هرگز نسبت به بشار اسد و ایدئولوژی بعثی سکوالر آن خوشنخست

؛ و قابل ومسفشار بر مخالفان سیاسی سنی توسط دولت قانونی علویان حاکم، عربستان را  برآشفته است. 
ترین ل نظام سیاسی کنونی سوریه را فرصتی طالیی برای تضعیف ایران، مهمتر از همه، عربستان زواتوجه

ترین راه برای تداوم جنگ، هزینه. کم(Berti and Guzansky, 2012داند )ملهم از ای خود، میرقیب منطقه
سوریه هزار مبارز  است که علیه نظام سیاسی کنونی  25چون احرارالشام، گروهی با گرایان؛ همتحریک اسالم

 (. Peek, March 7, 2016کند)مبارزه می
های داخلی در سوریه، زبان به انتقاد از بشار اسد گشود. رجب حکومت ترکیه پس از ناآرامیـ ترکیه: 9

هزار نفر  805طیپ اردوغان، اعالم نمود که برای مردمان سوریه، پذیرش دیکتاتوری که رهبر کشتار بیش از 
میلیون  2ان بیش از ترین کشورهای حامی مخالفان سوری است و میزببوده است، غیرممکن است. ترکیه از مهم
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 جویانجنگ عبورومرور عدم اعمال نظارت و کنترل را بر خود سیاست ی این کشور است. این کشورآواره
های خارجی مایل به پیوستن به قرار داده و نیز کنترلی بر جهادی پناهندگان و سالح هایمحموله شورشی،

های نظامی و هوایی را برای ازه استفاده از پایگاهداعش قرار نداده است. این کشور به ائتالف آمریکایی اج
در سوریه داده است و از منتقدان حمایت نیروهای ائتالف از مبارزان کرد سوری  2500حمله به داعش در سال 

ی نظامی تهدید ، سوریه را به مداخله2506(. ترکیه و عربستان در سال BBC, 30 October 2015است )
ی افزایش قدرت کردها در شمال شرقی سوریه نگران وشن است: آنکار به شدت دربارهکردند. انگیزه ترکیه ر

ی خودمختار برای کردها نیست. مخالفت است. این مساله به دور از مخالفت غریزی ترکیه با هرگونه منطقه
ی با ط نزدیکهای مدافع خلق، رواب، یعنی یگانگیرد که سازمان کردهای سوریهترکیه از این انگیزه نشات می

 لحاظک در ترکیه دارد، که یک گروه کردی در درون ترکیه است و بهکحزب کارگران کردستان یعنی پ
ی اصلی یزهای گفت؛ انگچون سازمانی تروریستی شناسایی شده است. پس باید به شکل مقایسههمالمللی بین

ی هد، حال آنکه برای عربستان باید به دنبال انگیزگیرترکیه برای مداخله در سوریه، از امنیت داخلی آن نشات می
 (.March, Purcell ,1 2016)اش در سوریه بود ای در مداخلهامنیت منطقه

 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریای تاثیرگذار بر شکلب( عوامل فرامنطقه
 سوریه ژئوپلیتیکیای بزرگ و مداخله در بحران های فرامنطقهـ دولت5

اعالم کرده  متهم نموده و  گسترده جنایات جمهور اسد را به ارتکابایاالت متحده، رئیسـ آمریکا: 5ـ5
هایی را علیه حکومت بشار اسد ، تحریم2500برود. در گام نخست ایاالت متحده در آوریل  باید که اسد است

ی وقت، اعالم کرد که بشار اسد مشروعیت تحمیل نمود و در جوالی نیز هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه
تدریج مراودات اقتصادی خود را با (. این کشور بهWilson, August 18, 2011خود را از دست داده است )

های د بحران در سوریه، حمایتترین سطح رسید. با تشدیسوریه قطع نمود و روابط رسمی دو کشور به پایین
ی جدیدی میلیون دالر وارد مرحله 00هایی به ارزش نظامی ایاالت متحده از مخالفان سوری با اختصاص سالح

، ایاالت متحده و انگلیس طرح آموزش نیروهای سکوالر و 2508(. در سال Schmitt, June 21, 2012شد )
هزار معارض سوری برای  0ی ایاالت متحده برای آموزش ، برنامهرو سوری را در اردن به راه انداختندمیانه

پس از این تحوالت (. Julian and Nick, 2013ی زمینی نیز چندان موفق نبود )جنگ با داعش در عرصه
آمریکا با مذاکرات توافقی بر سر پایان جنگ و ایجاد یک دولت انتقالی موافق نمود. اما این کشور از ابتدای 

عنوان بخشی از ائتالف های جهادی در سوریه را به، حمالت هوایی را علیه داعش و دیگر گروه2504سپتامبر 
 (.BBC , 30 October 2015های جهادی انجام داده است. )المللی علیه گروهبین

، باراک اوباما به حمایت از نیروهای داخلی 2500ی نظامی روسیه در سوریه در سال با شروع مداخله
 0جو بودند و اعراب مخالف نظام سیاسی سوریه را که هزار جنگ 20های کردی را که شامل ، گروهسوریه

ی آموزش و تجهیز ی دموکراتیک مورد حمایت قرار داد. برنامههزار نفر بودند، در قالب نیروهای سوریه

http://globalriskinsights.com/2016/03/
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ها هزار سالح صد 2500مخالفان اسد در سوریه توسط سیای آمریکا در حال تداوم است. این کشور در سال 
اکنون امید آمریکا به (. Starr, Labott and Acosta, October 5, 2015سبک را برای مخالفان تدراک دید )

 اند.ی دموکراتیک است که در آخرین عملیات  نظامی خود شهر منبج را به کنترل درآوردهنیروهای کرد و سوریه

توان برای حمایت روسیه از بشار اسد، از همان ابتدای شروع بحران این کشور سه دلیل میـ روسیه: 4ـ5

؛ مسکو از همان ابتدا بر این باور بود که واشنگتن و متحدان اروپایی آن نسبت به آنچه در نخستبرشمرد: 
یم ای خیزش یک رژاند. مسکو نگران است که سقوط بشار اسد زمینه را برگذرد، دچار بدفهمی شدهسوریه می

تنها ضد غرب است، بلکه ضد روسی نیز خواهد بود، فراهم نماید. مسکو برای رادیکالیست اسالمی سنی که نه
تایید دیدگاه خود، سه کشور افغانستان، عراق و لیبی را که با رهبری آمریکا حکومت آنها ساقط شد، مثال 

ر خواه آتی این کشوت اوباما و حتی دولت یحتمل جمهوریتواند به درکی از منافع دولزند. دوم؛ مسکو نمیمی
نسبت به تغییر دولت در سوریه برسد. از دید آنها اگر واشنگتن بر برانداختن بشار اسد جدی است، آن باید 

؛ مسکو ومسی این کار را با یا بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد. ائتالفی شکل دهد که اراده
ی برانداختن دولت قانونی اسد، در اصل از عربستان سعودی و قطر سرچشمه اور است که انگیزهبر این ب

 گرایان رادیکال در چچن و قفقاز وگیرد؛ چراکه دیدگاه روسیه نسبت به حمایت عربستان سعودی از اسالممی
ا از رصدد است تشود که عربستان ددیگر مناطق، مسبوق به سابقه است. از دید مسکو چنین برداشت می

بی و ها در مصر و لینفع امیال ژئوپلیتیکی خود در حمایت از سلفیوضعیت تحوالت فعلی در جهان عرب به
گرای سوریه و جایگزینی آن با یک رژیم سنی فشار بر شیعیان در بحرین و نیز تغییر حکومت علوی ایران

 (.Katz, Apr 03, 2012حامی سعودی استفاده نماید )
ی ی دیگر را بر این منازعهی پیچیدهی نظامی روسیه در بحران سوریه، یک الیهاین اوصاف، مداخلهاما با 

بیشتری  یای را تغییر داد و انگیزهچندسطحی افزود. این مداخله محاسبات بسیاری از بازیگران داخلی و منطقه
ترین حامیان سیه یکی از مهمرو(. Abboud, 2015را برای رفتن به سمت یک فرایند سیاسی به آن داد )

المللی اسد و از عوامل اصلی بقای او است که به معنای حفظ منافع روسیه در سوریه نیز هست. این کشور بین
چنان در حال ارسال سالح برای های شورای امنیت علیه اسد پرداخته و همنامهنمودن قطعبه مقابله و بلوکه

ی حمالت هوایی خود علیه شورشیان را آغاز نمود و اعالم کرد که همه، روسیه 2500اسد است. در سپتامبر 
ث حل سیاسی باعجمهور پوتین، بر این باور است که تنها راهدهد. رئیسها و داعش را هدف قرار میتروریست

 وگوها میان آمریکا و روسیه بر سر سوریه در(. گفتBBC, 30 October 2015پایان این منازعه خواهد بود )
 مانده است. نتیجهگیری بوده و بینیز درحال پی 2506سال 
 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریـ عوامل امت محور تاثیرگذار بر شکل4

دی سوریه، شاخص کلی ژئوپلیتیکی بحران ماندگاری و گیریدر بخش شاخصهای کالن برای درک شکل
محور است که به دو صورت ایجابی و سلبی قابل تحلیل است. عوامل ایجابی ی عوامل امتدیگر، دربرگیرنده
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 گرفته، اما برای جبرانعنوان نیروهایی نظامی و خارج از دستگاه رسمی دولت و ارتش کشور شکلاگرچه به
نظامی اند. عوامل سلبی نیز نیروهای شبهگرفته های ارتش و کمک به آن و تحکیم موقعیت دولت شکلضعف

راندن ی ارضی خود و عقباند تا با توسعهچندملیتی هستند که دولت سوریه را به چالش کشیده و در تالش
 اسالمی سلفی فراهم نمایند.  ی این کشور و ایجاد دولتدولت مرکزی، زمینه را برای فروپاشی و تجزیه

 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریذار بر شکلـ عوامل سلبی تاثیرگ5ـ4
تظامی گیری نیروهای شبه، که از شهر درعا آغاز شد، شاهد شکل2500از آغاز اعتراضات سوریه در سال 

شود. تدارک وضعیت گروه تخمین زده می 0555ایم، که گاهی اوقات تعداد آنها تا مختلفی در این کشور بوده
زده ی ایجاد یک میلیشای نظامی را مهیا ببیند. تخمینسالح، باعث شد تا هر گروهی زمینهدسترسی آزاد به 

شوند، جوی ضد اسد در سوریه حضور دارند که شامل نیروهای چندملیتی میهزار جنگ 855شود که حدود می
متغیر است. در کنار  کنند و اتحاد در میان آنها بسیار شکننده وی واحد مبارزه نمیها در یک جبههاین گروه

ر های کردی نیز حضورو، سکوالر و گروهگرای افراطی، اپوزیسیونی متشکل از نیروهای میانههای اسالمگروه
ی ضد اسد تحت حمایت آمریکا و عربستان قرار گرفتند. ، در جبهه2504جناح از این نیروها در سال  52دارند. 

شود. هدایت می 2ی عبداالله البشیربوسیله 2502است که از  0وریهاین شورا، اتحادی میان اعضای ارتش آزاد س
 ,Ezrow)اند گری در ارتش اسد را داشتهی نظامیهزار نفر است که بیشتر آنها تجربه 05این نیرو مشتمل از 

October 2, 2015.) 
حد هستند و به مت 8گرایی در سوریه وجود دارد که با شورای فرماندهی انقالبی سوریههای اسالمگروه

ترین مشوند. در میان مهی غرب نیز خطرناک قلمداد نمیالقاعده یا دولت اسالمی وابسته نیستند. آنها به وسیله
جو داشته اما با ظهور هزار جنگ 55تا  45تشکیل شد. حدود  2508آنها، جناح اسالمی است که در نوامبر 

ای هشکل محدود در اتحاد با دیکر گروهاست که به های سنگینی شد. این گروه مدعیداعش متحمل خسارت
 (.Ezrow, October 2, 2015)کند کند و از عربستان سعودی حمایت دریافت میاپوزیسیون فعالیت می

ی سوری از در عراق، زمانی که رهبر دولت اسالمی، ابوبکر البغدادی یک شاخه 2500النصره، در آگوست 
های مهاجم آن، اد نمود، آغاز به فعالیت کرد. نیروهای النصره، خصوصا گروهایج 2500القاعده را در آگوست 
، از کرددیده هستند. تا زمانی که به عنوان یک نیروی ارتش آزاد سوریه فعالیت میبسیار موفق و آموزش

ت مشخص شد که دارای روابط نزدیک با القاعده اس 2502حمایت غرب برخوردار بود، تا این که در دسامبر 
(Ezrow, October 2, 2015) تغییر نام داده و روابط خود را  4ی فتح الشام، به جبهه2506. این نیرو در سال

 theبه شکلی مصلحتی با القاعده قطع نمود تا بتواند برای ایجاد دولت اسالمی در سوریه مبارزه نماید )
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3. Syrian Revolutionary Command Council 
4. Jabhat Fatah al-Sham 
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guardian, 28 July 2016  .)در سوریه دارد و در مبارزه با مخالفان  گیریاین نیرو در حال حاضر قدرت چشم
 کند.سکوالر و اسد و داعش، بسیار موفق عمل می

یابی ظهور این ترین گروه سلبی در سوریه، دولت اسالمی یا همان داعش است، که زمینهآخرین و مخوف
 از پس» است. 2558ی تاریخی در عراق پس از گیری آن نیازمند بازگشت به یک عقبهنیرو و تحلیل شکل

 نو، از القاعده رهبران ،2556 ژوئن در آمریکایی نیروهای دست به ،(عراق یالقاعده رهبر) زرقاوی شدنکشته
 دو 2505 سال در عراق اسالمی دولت. کردند جمع عراق، اسالمی دولت نام با پیمان،هم مانند را خود گروه

 مریکاآ نشینیعقب با. نرفت بین از اما شد، ضعیف شدت به ،داد دست از را خود رهبران ترینمعروف از تن
 ودخ کار( البغدادی ابوبکر به معروف) السامرایی البدری ابراهیم عواد ابراهیم رهبری به نو از ،2500 سال در
. بود آمده دنیا به مشربسلفی خانواده یک در البغدادی(. 64: 0894 هاوکاران، و نەتزمەک) «گرفت سر از را

. وستپی آن به مجاهدین شورای انجمن تشکیل با و بود جماعت و سنت اهل سپاه موسسین از یکی البغدادی
 زا دفاع شعار با البغدادی جهادی، هایگروه این علیه صحوات نیروهای کارگیریبه و وارده فشارهای وجود با

 که یزمان وی. بود النصره یجبهه موسسین از یکی سوریه در البغدادی. شد کشور این وارد سوریه، سنت اهل
 اسالمی دولت به را گروه این نام ،2502 سال در اما کرد، تأسیس را عراق اسالمی دولت گروه بود، عراق در

 رکبوبهئه) شود  ادغام داعش با و کرده اعالم را خود انحالل خواست النصره جبهۀ از و داد تغییر شام و عراق
 عراق داخل در را بارمرگ یحمله چندین ماه یک در گروه این ،2508 سال آغاز در(. »25 -26: 2500 لی،عه

 بعد به 2556 سال از القاعده رهبران با عراق اسالمی دولت میان پیوندهای چرایی و چگونگی. داد انجام
 و عراق در نیروهایش کردن جمع جهت در را خود میل بغدادی، ابوبکر ،2508 آوریل در. است نامشخص

 اب القاعده رهبران و النصره. نمود اعالم شام، و عراق در اسالمی دولت نام ذیل ،(النصره گروه با همراه) سوریه
 در را پیمانیهم این است، افزایش حال در منطقه در تندرو هایسنی میان هاکشمکش که امر این بر تاکید

 به و شد اعالم خالفت 2504 جوالی در نهایت در وجود این با(. »60: 0894 هاوکاران، و نەتزمەک) «نمودند
 (.Todenhofer, 2015: 7) «یافت تغییر  "اسالمی دولت" نام

: 0894 هاوکاران، و نەتزمەک)است ملیتی چند و تروریستی سنی اسالمی تندروی گروه باید گفت؛ داعش
 مامت حتا و منطقه  سوریه، عراق، کردستان، اقلیم که شده تبدیل جهانی عنوان یک به 2508 سال از که ،(68

 ینتیجه جهادی، سلفیت جریان ماحصلِ ترینخونین عنوان به داعش. است کرده مشغول خود به را جهان
 هابحران شدن رتعمیق و سیاسی حلراه هایافق بودنبسته گرایی،قبیله بحرانی، وضعیت و دولت شکست واقعی

 ایمجموعه. شودمی محسوب اجتماعی و ایدئولوژیک مذهبی، ،نظامی سیاسی، ای پدیده داعش واقع، در و بوده
 سقوط و 05/6/2504 از بعد.  است یافته سازمان گروه، این در اجتماعی و سیاسی فکری، متضاد هایویژگی از

 کربوبهئه) آمد وجود به ویژه وضعیتی سازمان، این توسط عراق خاک از درصد 80 اشغال بعدها، و موصل
 کنترل به را عراق شرق و سوریه غرب از گسترده مناطقی اسالمی دولت ماه، چند طی در (.3 ـ5: 2500 لی،عه



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

025 

 

 این  سال همین جوالی در.  شودمی شامل 2504 سال در را نفر میلیون 05 بر بالغ جعیتی که درآورد، خود
 بعد ماه چند تنها و شد روانه عراق در بغداد سمت به و درآورد خود کنترل به را  موصل شهر ،جهادی گروه

 در رونی این المللیبین ائتالف حمالت و نمایی قدرت با. نمود  اربیل کردنشین شهر متوجه را خود تهدید
 (.BBC, 3 August 2016) داد دست از را خود کنترل تحت هایسرزمین از درصد 25 تا 05 سوریه
 سوریه ژئوپلیتیکیبحران  ماندگاری و گیریـ عوامل ایجابی تاثیرگذار بر شکل4ـ4

اند، نظامی حامی اسد در سوریه را که بیرون از دستگاه نظامی اصلی دولت شکل گرفتهنیروهای اصلی شبه
ی گیری نیروهای نظامرا در این بخش از نظر خواهیم گذراند. با تشدید بحران سوریه، از همان ابتدا شاهد شکل

یان نظاماند. یکی از نیروهای حامی اسد، شبهیل شدهنظامی هستیم که به حمایت از دولت اسد تشکو شبه
ی ای علوی هستند. پدیدههستند. این نیروها شامل چند هزار نیرور وفادار به اسد یا اعضای فرقه "0شبیحه"

ای سوری هنظامی علوی نیست، اما این نیرو یک بسیج مردمی اصیل از اقلیتشبیحه صرفا یک نیروی شبه
، حکومت شروع به استفاده از پول و خدمات 2500کند. از ابتدای سد را نمایندگی میحامی دولت قانونی ا

 هایشان را داشتهبرای خرید وفاداری جوانان بیکار کرد و به آنها سالح و ماشین داد تا وفاداری آنها و خانواده
یل هبی اقلیت، برخی قباهای معتقد، اجتماعات مذهای ارتشی، بعثیباشد. این نیرو شامل بسیاری از خانواده

 (.Lund, March 02, 2015)سنی عرب و دیگر نیروهای منتفع از وابستگی به اسد است 
ی تحت آموزش و حمایت جویان خارجی شیعه، شاهد افزایش جنگ2508عالوه بر این، خصوصا پس از 

هاست اما آن تنها ترین این گروهترین و احتماال مهملبنان از معروف 2اهللایران در سوریه هستیم. نظامیان حزب
دارند که شامل سازمان بدر جویان خود را به سوریه گسیل میهای نظامی عراقی نیز جنگنیرو نیست.جریان

 ,Lund, March 02های نظامی است )الحق و دیگر گروه اهل عصائب های نظامی چوناست که برخی نیرو

2015.) 
 ها شامل: برخی دیگر از این گروه

مردمی و دیگر  محلی هایکمیته ادغام و بازسازی، نشان، ی تغییر: این نیرو بوسیله8نیروهای دفاع ملی
های حاکی از آن است که این ایجاد شده است. بسیاری از گزارش 2502های نظامی حامی اسد از سال گروه

ی حمص ها در منطقههای مسیحیها و گروهشوند که شامل؛ علوینیروها توسط ایران ایجاد و آموزش داده می
رسد دارای نظر مینظامی منفک از نیروهای دفاع ملی است که به: تنها نیروی شبه2های بعثگرداناست.  

سوریه  حاکم حزب نظامی یشاخه یک سازمانی واقعی در سطح ملی است. این نیروی بعثی به عنوان
، ایجاد شد، که معاون فعلی 0پیشین حزب هالل هالل ی ریاست حلبیهای بعثی بوسیلهسازماندهی شد. گردان

                                                           
1. SHABIHA 
2. Hezbollah 
3. National Defense Forces 
4. The Baath Battalions 
5. Hilal Hilal 
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هایی از آن در دمشق، الذقیه، حزب بعث است. این گروه در حلب بسیار نیرومند است، حال آنکه شاخه
ترین نیروهای : در حال حاضر یکی از اصلی0المقدسبریگاد بیتطرسوس، حسکه و دیگر مناطق تشکیل شد. 

المقدس از طریق سازماندهی بیت های بعث است. بریگادی حلب در کنار گرداننظامی حامی حکومت در منطقه
غربی سوریه تشکیل شد. آنها به نیروهای در شمال 2مجدد نیروهای پشتیبان فلسطینی از کمپ پناهندگان نیرب

 ی، یک: در شمال الذقیه، یک ترک تبعیدی معروف به علی کیال8مقاومت سوریهاند. رو در حلب بدل شدهپیش
ای فعال را به راه ی رسانهدهی نمود، که یک مبارزهنظامی کوچک به نام مقاومت سوریه را سازماننیروی شبه

ای کوچک و شبه ای حمص و دیگرجاها، شاخه: در منطقه4گرای اجتماعی سوریهحزب ملیانداخته است. 
نشین ت اسد، خود را در مناطق مسیحیفاشیستی است که در لبنان و سوریه فعال است، با هدف حمایت از دول

اند تا اسد و نیروهای ارتش را این نیروها در تالش (.Lund, March 02, 2015)سازماندهی نموده است 
ند های اسالمی فراهم نموده و بتوانتقویت نموده، زمینه را برای بقای رژیم و تضعیف مخالفان سوری و رادیکال

 های مختلف سوریه، با حمایت هوایی ارتش این کشور و روسیه تقویت نمایند.مواضع خود را در بخش
 

 گیری.نتیجه7

 ویژه سوریه بر اساس مدل تبیینی مورتوان چنین استدالل کرد که منطقه غرب آسیا و بهمی ،بندیمعدر ج
ه شمار ب ژئوپلیتیکیهای بحث در این نوشتار، مستعدترین نواحی جهان در زمینه وقوع و ماندگاری بحران

بخش مواجه های قوامبا چالش سازیآیند، چراکه هیچ منطقه و دولتی در جهان تا این اندازه از حیث دولتمی
گونه ای قرار نگرفته است. از سوی دیگر، عمالً و واقعاً هیچهای فرامنطقهنبوده است و تا این اندازه آماج مداخله

ویژه در در این منطقه و به ژئوپلیتیکیهای المللی برای رفع یا حداقل مهار بحرانای و بینتالش ملی، منطقه
واهند در غرب آسیا نه تنها ماندگار خ ژئوپلیتیکیهای رسد بحراننظر میرو بهاست. از این سوریه انجام نگرفته

بسا ممکن است به بیرون منطقه نیز تسری یابند. در این راستا، های آن، چهبود بلکه به علت انباشتگی چالش
بحران آوارگان  جتماعی از قبیلهای اغرب آسیا به بحران ژئوپلیتیکیهای شود گسترش افقی بحرانبینی میپیش

گیرانه برای جلوگیری از وقوع این سناریو همانا مهندسی معکوس در زمینه محدود نخواهد ماند. تدابیر پیش
 بخش از آن خواهد بود. بخش و مجالهای قوامسازی نظام دولت در این منطقه بر پایه زدودن چالشعادی
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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

 دبیر دبیرستانهای تهران، معصومه صفری
 

 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 

ضروری می دانند. برای ایجاد رفاه و پیشرفت در جوامع انسانی بایستی عالوه بر شاخص مختلف به توسعه را امری 

 های اقتصادی به شاخص های اجتماعی نیز توجه داشت، موضوعی که در توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

های  تاکید می باشد و جنبهتوسعه انسانی در واقع مفهوم توسعه فراتر از تاکید صرف  به مقوله رشد اقتصادی مورد 

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 

ها و قابلیت بشر را برای رویارویی با چالش های فزاینده بشر در عرصه های اقتصادی، شاخص می تواند توانمندی 

فراهم سازد. باتوجه به اهمیت توسعه انسانی، بر اساس گزارش توسعه انسانی  اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را

سالمی و سایر کشورها سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی و مولفه های آن برای کشورهای عضو سازمان همکاری ا

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
 

 مقدمه: -5

جامعه و نظم اجتماعی پیوسته  معنای ارتقاعلوم اقتصادی و اجتماعی، به صاحب نظرانتوسعه از نظر 

مهمترین شاخص های یکی از . اقتصاددانان رشد اقتصادی را به عنوان 0تر استسوی زندگی بهتر یا انسانیبه

و توسعه اقتصادی کشورها در نظر  می گرفتند. تجربه کشورها طی چند دهه گذشته نشان داده که اگر  رشد

چه رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست. براین اساس یکی 

ت ز درآمد سرانه نسباست. منظور اآنها توسعه یافتگی کشورها شاخص درآمد سرانه  های تعیین سطحاز روش

رآمد شاخص دمدتها تنها معیار توسعه یافتگی ، تولید ناخالص داخلی هر کشور به جمعیت آن کشور است
                                                           

 23، ص1، ج 1339تودارو، مایکل؛ توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غالمعلى فرجادى، تهران، سازمان برنامه و بودجه،  1
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نظران اقتصادی و اجتماعی شاخص توسعه که به این شاخص شد، صاحب درستی بود. اما با انتقادهایسرانه 

د اقتصادی ابزار مهمی در توسعه انسانی است اما را معرفی کردند. به عقیده این صاحبنظران هرچند رش0انسانی

فزایش اسرانجام پس از یک قرن حاکمیت صنعت، تجارت و  توسعه فقط وابسته به رشد و سطح درآمد نیست.

 وبیستم نیاز به وجود یک سیستم و روش هماهنگ و منطبق با طبیعت  قرن، در اواخر میزان شهر نشینی

در کشورهای پیشرفته و همچنین در حال توسعه مورد توجه  زیست محیطاحساس شد. نظامهای اجتماعی 

، سازمانهای مردم نهاد تشکیل گردیدند، شاخص های اجتماعی در کانون توجه سازمانهای بین قرار گرفت

المللی قرار گرفته، شناخت و ارتقا بیش از پیش آنها مورد توجه قرار گرفت. تحوالت قرن اخیر که زندگی 

 اثر ساخته کشورهای اسالمی را به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه جهانی را در بر می گیرد.جهانیان را مت

درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند)بیشتر از یک میلیارد و ششصد و  28امروزه بیش از 

وجه به با تی هفتاد و هشت میلیون نفر(، کشورهای اسالمی دارای قابلیتهای اقتصادی قابل توجه  و از طرف

تحوالتی که در جهان اسالم در حال رخ دادن است و نیز با توجه به ظرفیت و پتانسیل های زیادی که در درون 

ند با عنوان رکنی تاثیر گذار منشا اثرگذاری عظیمی برای امت اسالمی نمی توا آنهاکشورهای اسالمی وجود دارد 

 انی گفته شد، در این مقاله شاخص توسعه انسانی براساس آخرینبا توجه به آنچه در رابطه با توسعه انس. دنشبا

گزارش منتشر شده توسط برنامه عمران سازمان ملل، برای تمامی کشورها با رویکرد کشورهای اسالمی بررسی 

 می کنیم.

 تعریف مسئله:

 نظریه.  ستا صورت گرفته سیاستگذاری در این رابطه و علمی بسیار های تالش توسعه، به دستیابی برای

 عرضه و تهیاف توسعه عوامل و تبیین علل برای معتبری الگوی یا نظریه که اند بوده آن همواره بدنبال پردازان

 جوامعی و کشورها به دیگر سوی از و کرده تبیین را بخوبی موجود های واقعیت سو یک از که ای بگونه نمایند

 هب ابتدا توسعه الگوهای. را در کشور خود فراهم آورندتا بستر توسعه  کمک نماید اند، توسعه خواهان که

 و انسانی گذاری سرمایه اخیر دهه چند طی اما داشتند، خاص توجه و فیزیکی  تأکید سرمایه انباشت

 توان معلولی، می و علت چارچوب یک در. است شده در نظر اصلی اولویت عنوان به توانمندسازی مردم

 وهایالگ تأکید مورد عوامل و به شناسایی را جدیدی علل همواره الگوها این توسعه، تحقق برای که نمود اذعان

 توسعه الح در جوامع از بسیاری برای کماکان تحقق توسعه که هستیم شاهد حال، این با. اند کرده اضافه قبلی

 شود. هدف عالی پیگیری می یک عنوان به

                                                           
1- Human Development Indicator 
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 هنوز اام. است انجام شده توسعه به رسیدن تبیین برای قابل توجهی های تالش گذشته قرن نیم طی

 ستند .ه خواستار دستیابی به توسعه ،(یافته کمترتوسعه و توسعه درحال کشورهای بویژه) کشورها از بسیاری

در دهه های قبل برخی عالمان اقتصادی رشد اقتصادی  را به عنوان یکی از بهترین شاخص های رشد و 

نظر می گرفتند. تجربه کشورها در طی چند دهه گذشته نشان داده که اگر چه توسعه اقتصادی کشورها در 

 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 

 این حوزه دالیل مختلفی را ذکر کرده اند، که مهمترین آنها عبارتند از :فراهم آورد، صاحب نظران 

دولت ها ممکن است منافع حاصل از رشد اقتصادی و در آمد سرانه باالتر را صرف بهبود رفاه  -0

 نه کنند.هزیپرشهروندان نکنند، بلکه برای تقویت قدرت سیاسی خود صرف هزینه های نظامی و یا پروژه های 

تها ممکن است با سرکوب کردن میل به مصرف منابع تحصیل شده از رشد اقتصادی را صرف دول -2

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.

مل تحصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف در آمدی بسیار محتی اگر میانگین در آمد و م -8

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.

در آمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاد  شاخصناکافی بودن 

امل شمتغیرهای اجتماعی و انسانی نیز  ،که عالوه بر متغیرهای اقتصادیرا در نظر بگیرند دانان شاخصهایی 

 است.  "شاخص توسعه انسانی".یکی از مهمترین این شاخص ها شوند

ها از زندگی سالم و سازنده است. اما هدف مندشدن انسانبرای بهره هدف توسعه، ایجاد محیط مساعد

سال  25 بیش ازاصلی توسعه انسانی که گزارش شاخص توسعه انسانی توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد 

ز ا ، تأکید بر این مسأله اساسی است که موضوع توسعه در اصل انسان است.می شودگذشته تدوین و منتشر 

کشور( منتشر  039این شاخص هر ساله توسط برنامه عمران سازمان ملل برای همه کشورهای عضو ) آنجا که

 ه است.شدمی شود، بطور ویژه شاخص مذکور برای کشورهای اسالمی مورد بررسی و سطح بندی 

 اعضای سازمان کنفرانس اسالمی:

حضور دارند، این  مینس اسالکشور جهان در سه گروه آسیایی، عرب و افریقایی در سازمان کنفرا 05

 ترکمنستان(  6  پاکستان(   0 ایران  (4 اندونزی  (8 افغانستان  (2( جمهوری آذربایجان 0کشورها عبارتند از : 
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 اوگاندا  ( 08 دارالسالم برونئی  ( 02 مالزی  ( 00 ترکیه  ( 05 بنگالدش  ( 9 قزاقستان  ( 3 تاجیکستان  ( 5

 سیرالئون  ( 20 سنگال  ( 25 کومور (  09 گامبیا  ( 03 گابن  ( 05 چاد  ( 06 بنین  ( 00 بورکینافاسو  ( 04

 85 اردن(  29 نیجریه  ( 23 نیجر(  25 موزامبیک  (26 مالی  ( 20 کامرون  ( 24 بیسائو گینه  ( 28 گینه(  22

(  85( سوریه  86سودان (  80( جیبوتی  84( تونس  88( بحرین  82( امارات متحده عربی  80یر الجزا( 

(  40( لبنان  44( کویت  48( قطر  42( فلسطین  40( عمان  45( عربستان سعودی  89( عراق  83سومالی 

 04  ( ازبکستان 08( توگو  02( سورینام  00( آلبانی  05( یمن  49(موریتانی 43( مصر  45( مراکش 46لیبی 

 . عاج ساحل(  05 گویان جمهوری(  06 قرقیزستان(  00 سعودی عربستان( 

به سازمان همکاری )  0998الزم به ذکر است که کشور آلبانی تنها کشور اروپایی است که در سال 

به سازمان کنفرانس اسالمی پیوسته  0996کنفرانس ( اسالمی ملحق شد . سورینام از قاره آمریکا نیز در سال 

 است .

 روش تحقیق:

مقاله مقایسه شاخص توسعه بین کشورهای عضو همکاری های  الزم بیاد آوری است از آنجاکه هدف

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 

لل متحد تغییرهای را در محاسبه شاخص توسعه انسانی داده است برنامه توسعه سازمان م 2505در سال 

داده است و « تحصیلهای متوسط سال»جای خود را به « باسوادی»که به موجب این تغییرها، شاخص کلی 

تر جایگزین شده است. از آن مهم« تحصیلهای مورد انتظار سال»نیز با « نرخ ناخالص ورود به آموزش»

( است که با روند روزافزون GDP( به جای تولید ناخالص داخلی )GNIد ناخالص ملی )جایگزین کردن درآم

شدن اقتصادها همخوانی دارد. درآمد ناخالص ملی،ارزش مجموع کاالهای تولیدی و خدمات نهایی، که جهانی

ی که کل درحال .کندتوسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان می

ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده، توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین )ساالنه 

نامند و این، یعنی واحدها یا افرادی که متعلق به سایر کشورها )مثالً یا فصلی( را تولید ناخالص داخلی می

 دی انجام بدهند آن تولید جزء تولید ناخالصکشور ب( هستند، وقتی در خاک یک کشور )مثالً کشورالف( تولی

با  .شودداخلی کشور الف حساب شده و همچنین در محاسبه تولید ناخالص ملی کشور ب هم محسوب می

و ای از آن در نهایت از قلمرهای بین المللی و خارجی، ممکن است بخش فزایندهگسترده شدن فعالیت شرکت



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

080 

 

اسی دیگر استفاده از میانگین هندسی به جای میانگین حسابی برای مرزهای یک کشور خارج شود. تغییر اس

شود که جنس متفاوت هر شاخص با دیگری ها است. میانگین هندسی باعث مییک کاسه کردن نهایی شاخص

نیمم ها لحاظ شده و حاصل نهایی نیز دارای پرش کمتری باشد.آخرین تغییر مربوط به ماکزیمم و میدر محاسبه

اند. مقادیر حداکثر براساس بیشترین مقدار نشان داده شده 0است که مقادیر جدید در جدول ها شاخص

است. مقدار حداقل شاخص درآمد سرانه  2504تا  0935های های مشاهده شده در کشورها طی سالشاخص

مقادیر حداقل شود، تعیین شده است.. مربوط می 2553براساس کمترین میزان آن که به کشور زیمبابوه در سال 

ها براساس مقادیر طبیعی فرض شده است. براساس این فرمول محاسبه جدید شاخص توسعه سایر شاخص

 به شیوه زیر است: 2504انسانی در سال 

(𝑳𝑬𝑰) شاخص امید به زندگی   =
𝑳𝑬−𝟐𝟎

𝟖𝟒−𝟐𝟎
 

شاخص آموزش  (𝑬𝑰) =
√𝑴𝒀𝑺𝑰.𝑬𝒀𝑺𝑰−𝟎

𝟎.𝟗𝟓𝟏−𝟎
 

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

𝟏𝟑.𝟎𝟕−𝟎
 

شاخص سال های مورد انتظار تحصیل  (𝑬𝒀𝑺𝑰) =
𝑬𝒀𝑺−𝟎

𝟐𝟐.𝟐𝟐−𝟎
 

شاخص درآمد سرانه   (𝑰𝑰) =
(𝑮𝑵𝑰𝒑𝒄)−𝑰𝒏(𝟏𝟔𝟑)

𝑰𝒏(𝟏𝟐𝟑𝟏𝟐𝟒)−𝑰𝒏(𝟓𝟖𝟎.𝟕)
 

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

 

های سال EYSهای تحصیل، متوسط سال MYSآموزش،  Eامید به زندگی،  LEاز که در آنها منظور 

برای برابری میانگین  سرانه درآمد ملی بر حسب قدرت برابری خرید است. GNIpcتحصیل مورد انتظار و 

 استفاده شده است. tشاخص توسعه انسانی و مولفه های آن در دو گروه کشورها از آزمون 

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

 حداکثر حداقل شاخص معرف

 (2504)کشور هنگ کنگ در  34 49 امید به زندگی از بدو تولد

 (2504)کشور آلمان  565/08 854/0 متوسط سال های تحصیل

 (2504)کشور استرالیا  220/25 0/4 سال های مورد انتظار تحصیل

 (2504)قطر  028024 (2504)زیمباوه سال 068 داخلی )درآمد سرانه(سرانه تولید ناخالص 

Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500 

 (: معیار تعیین سطح توسعه انسانی کشورها4جدول )
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 مقدار شاخص توسعه انسانی سطح توسعه انسانی

 3/5بیشتر  از  بسیار زیاد

 5/5 – 59/5 زیاد

 00/5 – 69/5 متوسط

 00/5کمتر از  کم

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

 باالترین به رسیدن براى را خود مسیر از مقدار چه کشورى هر که دهدمى نشان توسعه شاخص ارزش

 عهتوس شاخص میزان اساس بر را کشورها انسانی، توسعه گزارش در است. کرده طى انسانى سطح زندگی

 .شده اند تقسیم کم و زیاد، زیاد، بسیار انسانی توسعه با کشورهای هایگروه به انسانی

 ها: تحلیل یافته

باشند. به دلیل در دسترس نبودن اطالعات کشور می 05تعداد کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 

شود. شاخص کشور محاسبه می 06مربوط به یکی از کشورهای اسالمی )سومالی( شاخص توسعه انسانی برای 

کشور اسالمی  6تعداد کشور دیگر نیز محاسبه شده است. در یک مقایسه بین کشورها،  082توسعه انسانی برای 

درصد  50/05اند. به عبارت دیگر کشور از گروه سایر کشورها دارای سطح توسعه بسیار زیاد بوده 48و 

درصد بوده است.  03/82کشورهای اسالمی دارای سطح توسعه بسیار زیاد و این شاخص برای سایر کشورها 

وسعه انسانی زیاد و این درصد برای سایر درصد کشورهای اسالمی دارای سطح ت 20)بیش از سه برابر(. 

درصد و  04/82درصد بوده است. نسبت کشورهای مسلمان دارای سطح توسعه انسانی متوسط  80کشورها 

درصد بوده است. بخش قابل توجهی از کشورهای اسالمی دارای سطح  5/25این درصد برای سایر کشورها 

 درصد(  04/82اند )توسعه انسانی کم بوده

 : کشورهای اسالمی و سایر کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آنها 3جدول 

 شرح
 کل سایر کشورها کشورهای اسالمی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 26.06 49 32.58 43 10.71 6 بسیار زیاد

 29.79 56 31.82 42 25.00 14 زیاد

 28.72 54 27.27 36 32.14 18 متوسط

 15.43 29 8.33 11 32.14 18 کم

 100 188 100 132 100 56 کل
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 59/29درصد کل کشورها دارای سطح توسعه انسانی بسیار زیاد و سطح توسعه انسانی  56/26بطور کلی 

 ( 8اند. )جدول درصد کشورها دارای سطح توسعه انسانی کم بوده 48/00درصد نیز زیاد بوده است. 
 2504های آن و سطح توسعه یافتگی کشورهای  اسالمی، سال :شاخص توسعه انسانی، مولفه : 4جدول

 ردیف
 کشور

شاخص توسعه 
( HDIانسانی )

 مقدار -

امید به زندگی 
 -در بدو تولد

 سال

سال مورد 
انتظار تحصیل 

 سال -

میانگین سال 
های تحصیل 

 سال -

درآمد ناخالص 
( GNIملی )

 دالر -سرانه 
رتبه  توسعه 

 انسانی

 باال توسعه انسانی خیلی

 80 52055 333 0430 5333 53306 برونئی دارالسالم 0

 82 028024 930 0833 5332 53305 قطر 2

 89 02320 335 0638 5438 53385 عربستان سعودی 8

 40 65363 930 0838 5535 53380 امارات متحده عربی 4

 40 83099 934 0434 5636 53324 بحرین 0

 43 38960 532 0435 5434 53306 کویت 6

 
 توسعه انسانی باال

 
 02 84303 335 0836 5633 53598 عمان 0

 06 25365 0034 0035 6934 53533 قزاقستان 2

 62 22562 0535 0235 5435 53559 مالزی 8

 65 06059 539 0833 5938 53569 لبنان 4

 69 00445 332 0030 5034 53566 ایران )جمهوری اسالمی( 0

 52 03655 536 0430 5038 53560 ترکیه 6

 53 06423 0032 0039 5533 53500 آذربایجان 5

 35 00860 939 0830 5435 53543 اردن 3

 38 08504 536 0435 5433 53586 الجزایر 9

 30 994239 938 0033 5533 53588 آلبانی 05

 94 04900 538 0435 5036 53524 لیبی 00

 96 05454 633 0436 5433 53520 تونس 02

 058 00605 535 0235 5030 53504 سورینام 08

 054 02823 033 0835 5633 53556 مالدیو 04

  توسعه انسانی متوسط 
 053 05002 636 0830 5030 53695 مصر 0

 059 08566 939 0533 6036 53633 ترکمنستان 2

 005 06865 533 0230 6434 53634 گابن 8

 005 9533 536 0835 6339 53634 اندونزی 4

 008 4699 339 0835 5239 53655 فلسطین 0

 004 0065 0539 0030 6334 53650 ازبکستان 6
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 025 8544 0536 0230 5536 53600 قرقیزستان 5

 020 04558 634 0530 6934 53604 عراق 3

 024 6022 330 0538 6634 53686 گویان 9

 026 6305 434 0036 5435 53623 مراکش 05

 029 2005 0534 0032 6934 53624 تاجیکستان 00

 084 2523 638 0238 6936 53094 جمهوری عربی سوریه 02

 042 8090 030 0535 5036 53055 بنگالدش 08

 
 توسعه انسانی پایین

 
 045 4366 435 533 6632 53083 پاکستان 0

 002 0840 039 935 0233 53004 نیجریه 2

 008 2358 635 0534 0030 53002 کامرون 8

 006 8065 833 330 6830 53056 موریتانی 4

 009 0406 436 0030 6838 53058 کومور 0

 065 8009 236 932 6833 53493 یمن 6

 062 0223 430 0232 0935 53434 توگو 5

 068 0608 034 933 0330 53438 اوگاندا 3

 066 0565 838 0030 0936 53435 بنین 9

 065 8359 830 535 6830 53459 سودان 05

 063 8256 833 634 6235 53455 جیبوتی 00

 055 2033 230 539 6630 53466 سنگال 02

 050 0330 832 938 6534 53460 افغانستان 08

 052 8050 438 339 0030 53462 ساحل عاج 04

 050 0055 233 333 6532 53440 گامبیا 00

 053 0862 233 935 0032 53425 گینه بیسائو 06

 059 0038 235 334 0335 53409 مالی 05

 035 0028 832 938 0030 53406 موزامبیک 03

 030 0535 830 336 0539 53408 سیرا لئون 09

 032 0596 234 335 0333 53400 گینه 25

 038 0090 034 533 0335 53452 بورکینافاسو 20

 030 2530 039 534 0036 53892 چاد 22

 033 953 030 034 6034 53843 نیجر 28

Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500 

 2504های مربوط به آن برای کشورهای اسالمی در سال توسعه انسانی و مؤلفه 4براساس جدول شماره 

بیان شده است. همانطور که پیداست، در بین کشورهای اسالمی، کشورهای برونئی دارالسالم، قطر و عربستان 

شورهای اسالمی دارای در بین ک 385/5و  305/5، 306/5سعودی با داشتن شاخص توسعه انسانی به ترتیب 
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اند. از طرفی توسعه انسانی کشورهای نیجر، چاد و بورکینافاسو از بین کشورهای توسعه انسانی بسیار زیاد  بوده

 اسالمی کمترین مقدار داشته است. 

، بیشترین و کمترین 606/5میانگین شاخص توسعه انسانی مربوط به کشورهای اسالمی  2504در سال 

بوده که،  055/5بوده است، دامنه تغییرات شاخص فوق  843/5و  306/5به ترتیب برابر مقدار این شاخص 

رین و دهد که فاصله قابل توجهی بین بیشتدامنه تغییرات خیلی نزدیک به میانگین بوده است، و این نشان می

 کمترین مقدار این شاخص در بین کشورهای اسالمی وجود داشته است. 

باشد، این شاخص در جوامعی که از وضعیت های شاخص توسعه انسانی میمؤلفه امید به زندگی یکی از

 مطلوب بهداشتی برخوردار هستند، مقدار باالیی دارد. 

سال بوده است. کشورهای  53مقدار این شاخص در کشورهای لبنان، برونئی دارالسالم و قطر بیشتر از 

 اند. سال بوده 00ندگی کمتر از نیجر، چاد و ساحل عاج و سیرالئون دارای امید به ز

 4/23سال بوده به طوری که دامنه تغییرات،  9/05و  8/59بیشترین و کمترین تعداد آن به ترتیب برابر 

 محاسبه شده است. 

ی ترین امید به زندگی در بین کشورهای اسالمبه عبارت دیگر بین کشورهایی که دارای باالترین و پایین

 اند. بوده

 سال(  4/23توجهی وجود داشته است ) فاصله قابل

باشد، در یک جامعه که های شاخص توسعه انسانی میهای مورد انتظار تحصیل یکی دیگر از مؤلفهسال

ساله و  6های تحصیل جمعیت رود که تعداد سالدارای وضعیت اقتصادی، اجتماعی مطلوبی باشد، انتظار می

 بیشتر آن جامعه باال باشد. 

که سال بوده است. به طوری 29/00های مورد انتظار تحصیل در کشورهای مسلمان اد سالمیانگین تعد

های این شاخص در نیمی از کشورهای اسالمی باالتر از میانگین بوده و از طرفی بیشترین و کمترین تعداد سال

 سال بوده است.  42/0و  25/06مورد انتظار تحصیل در بین کشورهای مسلمان به ترتیب 

ترین و باشد، بیشهای محاسبه شاخص توسعه انسانی میانگین سال های تحصیل میی دیگر از مؤلفهیک

سال بوده است، مقایسه میانگین این  85/0و  42/00کمترین مقدار این شاخص در بین کشورهای اسالمی 

نظر میانگین دهد که کشورهای اسالمی از سال( نشان می 50/05سال( و دامنه تغییرات آن ) 80/6شاخص )

 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( 

باشد. با گذشت زمان و تعریف شاخص توسعه انسانی درآمد سرانه ناخالص ملی به عنوان گیری میآنها اندازه

اخص توسعه انسانی تعریف شده است. در بین کشورهای اسالمی کشورهای قطر، کویت، های شیکی از مؤلفه

 اند. درآمد سرانه ناخالصبرونئی دارالسالم و امارات متحده عربی، بیشترین درآمد سرانه ناخالص ملی داشته

مربوط به  لصملی کشورهای نیجر، گینه، موزامبیک، توگو نیز کمترین بوده است، بیشترین درآمد سرانه ناخا

 دالر بوده است.  953دالر و کمترین نیز مربوط به کشور نیجر به  028024کشور قطر با 

دالر بوده است، مقایسه  022206دالر، دامنه تغییرات  04093میانگین این شاخص برای کشورهای اسالمی 

 دهد. می دامنه تغییرات و میانگین تفاوت زیاد بین درآمد سرانه کشورهای اسالمی را نشان

 2504-0995: روند  شاخص  توسعه انسانی کشورهای اسالمی، 0جدول 

 ردیف
 2504 2508 2502 2500 2505 2555 0995 کشور /سال

 توسعه انسانی خیلی باال

 53306 53302 53302 53345 53348 53309 53532 برونئی دارالسالم 0

 53305 53349 53343 53340 53344 53359 53504 قطر 2

 53385 53386 53326 53306 53350 53544 53695 عربستان سعودی 8

 53380 53388 53380 53329 53323 53595 53526 امارات متحده عربی 4

 53324 53320 53309 53305 53309 53594 53546 بحرین 0

 53306 53306 53300 53302 53359 53354 53500 کویت 6

 توسعه انسانی  باال 

 53598 53592 53598 53598 53590 .. .. عمان 0

 53533 53530 53553 53552 53566 53659 53695 قزاقستان 2

 53559 53555 53554 53552 53569 53528 53640 مالزی 8

 53569 53563 53560 53560 53506 .. .. لبنان 4

 53566 53564 53564 53500 53548 53660 53065 )جمهوری اسالمی(ایران 0

 53560 53509 53506 53500 53583 53608 53056 ترکیه 6

 53500 53549 53540 53542 53540 53645 .. آذربایجان 5

 53543 53543 53546 53548 53548 53550 53628 اردن 3

 53586 53584 53582 53585 53520 53645 53054 الجزایر 9

 53588 53582 53529 53523 53522 53606 53624 آلبانی 05

 53524 53583 53540 53500 53506 53580 53659 لیبی 00

 53520 53525 53509 53500 53504 53604 53065 تونس 02

 53504 53508 53500 53559 53555 .. .. سورینام 08

 53556 53558 53690 53695 53638 53658 .. مالدیو 04

 توسعه انسانی متوسط 

 53695 53639 53633 53632 53630 53622 53046 مصر 0

 53633 53632 53655 53650 53666 .. .. ترکمنستان 2

 53634 53659 53658 53663 53668 53682 53625 گابن 8

 53634 53630 53653 53650 53660 53656 53080 اندونزی 4

 53655 53659 53630 53650 53655 .. .. فلسطین 0
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 53650 53652 53663 53660 53600 53094 .. ازبکستان 6

 53600 53602 53640 53689 53684 53098 53600 قرقیزستان 5

 53604 53605 53604 53643 53640 53656 53052 عراق 3

 53686 53684 53629 53685 53624 53652 53042 گویان 9

 53623 53626 53628 53620 53600 53023 53405 مراکش 05

 53624 53620 53605 53602 53653 53080 53606 تاجیکستان 00

 53094 53653 53628 53680 53689 53036 53008 جمهوری عربی سوریه 02

 53055 53065 53068 53009 53046 53463 53836 بنگالدش 08

 توسعه انسانی پایین 

 53083 53086 53082 53025 53022 53444 53899 پاکستان 0

 53004 53005 53050 53499 53498 .. .. نیجریه 2

 53002 53055 53050 53496 53436 53485 53448 کامرون 8

 53056 53054 53493 53439 53433 53442 53858 موریتانی 4

 53058 53050 53499 53498 53433 .. .. کومور 0

 53493 53493 53496 53490 53496 53440 53455 یمن 6

 53434 53458 53455 53463 53409 53426 53454 توگو 5

 53438 53453 53456 53458 53458 53898 53853 اوگاندا 3

 53435 53455 53450 53458 53463 53892 53844 بنین 9

 53459 53455 53456 53466 53460 53455 53880 سودان 05

 53455 53463 53460 53462 53408 53860 .. جیبوتی 00

 53466 53468 53460 53403 53406 53835 53865 سنگال 02

 53460 53464 53468 53406 53443 53884 53295 افغانستان 08

 53462 53403 53402 53440 53444 53893 53839 ساحل عاج 04

 53440 53442 53445 53485 53440 53834 53885 گامبیا 00

 53425 53403 53405 53405 53408 .. .. گینه بیسائو 06

 53409 53406 53404 53400 53459 53808 53288 مالی 05

 53406 53408 53453 53450 53450 53855 53203 موزامبیک 03

 53408 53453 53895 53894 53833 53299 53262 سیرا لئون 09

 53400 53400 53459 53899 53833 53828 .. گینه 25

 53452 53896 53898 53830 53853 .. .. بورکینافاسو 20

 53892 53833  53836 53832 53850 53882 .. خرده کاغذ 22

 53843 53840 53842 53888 53826 53205 53204 نیجر 28

Source:United Nations Development Programme, Human Development Report 2500 

آید. ها از کاهش یا افزایش آنها در طول زمان آگاهی الزم به دست میبا استفاده از مطالعه روند شاخص

برای شاخص توسعه انسانی کشورهای مسلمان نیز، روند این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است، بطوریکه 

ز های مسلمان داشته است، امقدار شاخص توسعه انسانی کشور برونئی دارلسالم که رتبه اول در بین کشور

رسیده است. مقدار شاخص توسعه انسانی مربوط به این کشور  2555در سال  309/5به  0995در سال  532/5

رسیده است. روند این شاخص همچنان افزایشی بوده بطوریکه  348/5به  2505با افزایش قابل توجهی در سال 

اس تعریف جدید )از سطح توسعه انسانی(، کشور در رسیده است. بطوریکه براس 306/5به  2504در سال 
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به بعد با پیشرفت هایی که در این کشور در  2555دارای توسعه انسانی با سطح زیاد و در سال  0995سال 

های توسعه انسانی انجام گرفته، کشور به توسعه انسانی بسیار زیاد نائل شده است. توسعه انسانی راستای مؤلفه

این شاخص ارتقاء قابل توجهی یافته  2505بوده و در سال  065/5، 0995ی ایران در سال در جمهوری اسالم

رسیده است. افزایش شاخص توسعه انسانی در جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه یافته بطوریکه  660/5و به 

دوره مورد  رسیده است. به عبارت دیگر شاخص توسعه انسانی جمهوری اسالمی طی 566/5به  2504در سال 

کشور از کشورهای عضو همکاری  28 (.0بررسی از سطح متوسط به سطح زیاد ارقتاء یافته است جدول)

اند. بررسی روند مورد نظر برای این کشورها حکایت از میزان اسالمی دارای توسعه انسانی با سطح کم بوده

ین کشورها از نظر اقتصادی وضعیت توان گفت اافزایش ناچیز در شاخص توسعه انسانی دارد. بطوریکه می

ای دیگر شاخص توسعه انسانی یعنی آموزش و بهداشت چندان مناسب نبوده که مناسبی نداشته و دو مؤلفه

 نهایتاً منجر به پایین بودن سطح توسعه انسانی در این کشورها شده است.        

 2504ر کشورهای  اسالمی و سایر کشورها، سال :مقایسه وژگی های شاخص توسعه انسانی و مولفه های آن د6جدول 

 شرح
شاخص توسعه 

( HDIانسانی )
 مقدار -

امید به زندگی 
 -در بدو تولد

 سال

سال مورد 
انتظار تحصیل 

 سال -

میانگین سال 
 -های تحصیل 

 سال

درآمد ناخالص 
( سرانه GNIملی )

 دالر -

 کشورهای اسالمی

 04093 638 0038 6532 53606 میانگین

 28502 239 236 330 53043 انحراف معیار

 028024 0034 0638 5938 53306 ماکزیمم

 953 034 034 0539 53843 مینیمم

 022206 0535 0539 2334 53055 دامنه تغییرات

 003 4035 2830 0235 243052 ضریب تغیرات

 06 06 06 06 06 تعداد

 سایر کشورها

 03545 339 0836 5233 53520 میانگین

 06632 239 235 335 53046 انحراف معیار

 59300 0830 2532 3435 53944 ماکزیمم

 030 234 430 4935 53805 مینیمم

 59255 0535 0630 8035 53094 دامنه تغییرات

 92 8238 2535 0035 253004 ضریب تغیرات

 082 082 082 082 082 تعداد

 ماخذ: محاسبات پژوهشگر     



 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

048 

 

 
 2504-0995: روند  شاخص  توسعه انسانی در کشورهای اسالمی و سایر کشورها، 5جدول 

 2504 2508 2502 2500 2505 2555 0995 شرح

کشورهای 

 اسالمی

 53606 53604 53600 53655 53658 53044 53050 میانگین

 53043 53049 53005 53049 53000 53068 53064 انحراف معیار

 53306 53302 53302 53345 53344 53309 53532 ماکزیمم

 53843 53840 53842 53888 53826 53205 53204 مینیمم

 53055 53053 53005 53004 53003 53062 53063 دامنه تغییرات

 24305 24385 24343 24364 20356 85350 82348 ضریب تغیرات

 06 06 06 06 06 06 06 تعداد

 سایر کشورها

 53520 53522 53525 535 535 535 53682 میانگین

 53046 53045 53045 530 530 532 53000 انحراف معیار

 53944 53942 53942 539 539 539 53360 ماکزیمم

 53805 53843 53858 534 534 538 53244 مینیمم

 53094 53090 53055 536 536 536 53622 دامنه تغییرات

 25300 25380 25344 2536 2539 2436 283396 ضریب تغیرات

 082 082 082 082 082 082 082 تعداد

 ماخذ: محاسبات پژوهشگر    

 

شود، میانگین شناخته های آنها استفاده میها در دو جامعه مختلف معموالً از ویژگیبرای مقایسه شاخص

مختلف با هم مقایسه  ترین پارامتری است که براساس آن می توان یک شاخص )متغیر( را در دو جامعهشده

های آن برای کشورهای اسالمی و سایر کشورها کرد. از آنجا که در این مقاله شاخص توسعه انسانی و مؤلفه

های مذکور در دو جامعه مورد مطالعه، پارامترهای محاسبه شده است، بنابراین برای آگاهی از وضعیت شاخص

ی ها محاسبه شده که با مطالعه و بررسضریب تغییرات شاخص چون میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم، مینیمم و

 توان در رابطه با شاخص توسعه انسانی در دو جامعه مورد مطالعه اظهار نظر نمود.آنها می

بوده  520/5و  606/5میانگین شاخص توسعه انسانی در کشورهای مسلمان و سایر کشورها به ترتیب 

توسعه انسانی در سایر کشورها وضعیت بهتری داشته است. اما اگر  توان گفت که شاخصاست. بنابراین می

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. 

های توسعه انسانی در کشورهای اسالمی دارای میانگین عنوان یکی از مؤلفه امید به زندگی در بدو تولد به

های مورد سال گزارش شده است. سال 3/52سال بوده است، مقدار امید به زندگی در سایر کشورها،  2/65
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 هایسال بوده است، میانگین سال 6/08و  8/00انتظار تحصیل در کشورهای اسالمی و سایر کشورها به ترتیب 

 سال بوده است.  9/3و  8/6تحصیل در کشورهای اسالمی و سایر کشورها به ترتیب برابر 

 03545دالر و در سایر کشورها  4093مقدار میانگین درآمد سرانه ناخالص ملی نیز در کشورهای اسالمی 

 دالر بوده که تفاوت قابل توجهی در دو رقم مذکور وجودداشته است. 

دالر  953و  02824بیشترین و کمترین مقدار درآمد سرانه در بین کشورهای اسالمی به ترتیب برابر 

دالر گزارش شده است. در رابطه با درآمد  030و  59300گزارش شده، و عدد فوق در مورد سایر کشورها 

اند. )دارای دار بودهسرانه ناخالص ملی کشورهای اسالمی از نابرابری بیشتری نسبت به سایر کشورها برخور

 ( 4اند. جدول دامنه تغییرات بیشتری بوده

 توان اظهار نظر نمود. با بررسی روند پارامترهای یک شاخص در رابطه با تغییرات آن بهتر می

مورد بررسی قرار گرفته است، در  2504تا  0995های از آنجا که میانگین شاخص توسعه انسانی در سال

 زایش مقدار این شاخص در دو گروه کشورهای مورد مطالعه می توان اظهار نظر نمود. رابطه با چگونگی اف

رسیده است، در  606/5به  050/5میانگین شاخص توسعه انسانی کشورهای اسالمی در دوره مذکور از 

 افزایش یافته است.  520/5به  682/5که مقدار شاخص توسعه انسانی سایر کشورها از صورتی

وجه اینکه شاخص توسعه انسانی سایر کشورها در ابتدای دوره از مقدار این شاخص در انتهای نکته قابل ت

 دوره کشورهای اسالمی بیشتر بوده است. 

ماکزیمم شاخص مذکور در انتهای دو دوره برای هر دو گروه کشورها حاکی از این دارد برخی کشورهای 

 (6اند )جدول ودهدو گروه دارای توسعه انسانی با سطح بسیار زیاد ب

 آزمون برابری میانگین شاخص توسعه انسانی: 

استفاده شده است، مقدار  t برای برابری میانگین شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورها از آزمون 

65/4  =t  و سطح معنی داری صفر محاسبه شده است، بنابراین برابری میانگین شاخص  052با درجه آزادی

شود. به عبارت دیگر شاخص توسعه انسانی در سایر کشورها ر دو گروه کشورها، پذیرفته نمیتوسعه انسانی د

 داری بیشتر است. از کشورهای اسالمی به طور معنی

محاسبه شده برای آزمون برابری میانگین امید به زندگی در بدو تولد در بین کشورهای   t=895/4مقدار 

که فرض برابری میانگین امید به زندگی در بدو تولد بین دو گروه دهد اسالمی و سایر کشورها، نشان می

های مورد انتظار تحصیل برای دو گروه کشورها، شود. برای برابری میانگین تعداد سالکشورها پذیرفته نمی
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دار صفر محاسبه شده است، به عبارت دیگر فرضیه صفر و سطح معنی 053با درجه آزادی  t=  40/0مقدار 

 شود. برابری میانگین بین سالهای مورد انتظار در دو گروه مذکور پذیرفته نمی مبنی بر

با  650/0های تحصیل در دو گروه از کشورها، برابر محاسبه شده با فرض برابری میانگین سال tمقدار 

صیل تح هایتوان گفت بین میانگین سالو سطح معنی داری صفر بوده است، براین اساس می 058درجه آزادی 

 داری وجود داشته است. در دو گروه کشورها، اختالف معنی

 502/0برابر  tاستفاده شده است که مقدار  tبرای برابری میانگین درآمد سرانه ملی ناخالص از آزمون 

داری به دست آمده، محاسبه شده است، با توجه به سطح معنی 804/5و سطح معنی داری  30بادرجه آزادی 

ین شود. به عبارت دیگر میانگنگین درآمد سرانه ناخالص ملی دو گروه کشورها پذیرفته میفرض برابری میا

درآمد سرانه دو گروه کشورها تقریباً برابر بوده است. براین اساس می توان گفت دو شاخص آموزشی و 

 اند. اشتهدبهداشتی، نقش عمده ای در افزایش شاخص توسعه انسانی سایر کشورها نسبت به کشورهای اسالمی 

 نتیجه گیری:

به عبارت  انسان محور رشد و توسعه  است.ر این باور هستند که صاحب نظران علوم انسانی ب امروزه 

 انسان عاملی اساسی در رشد و توسعه  اقتصادی است. دیگر 

از طرفی تجربه کشورها نشان داده است که گر چه رشد اقتصادی شرط الزم برای بهبود زندگی افراد 

 مهمترین دالیل این ادعا عبارتند از: .جامعه است ولی شرط کافی نیست

 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 

  .حال از سطح رفاه پایین تری برخوردار خواهد شد این صورت نسل

ت اس ممکنپ( حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف درآمدی، 

کسانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند و سهم گروه 

وه ها افزایش یابد. نظریه های نوین رشد برآنند که رشد و توسعه اقتصادی های فقیر بسیار کمتر از سایر گر

 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، 

( عالوه بر شاخص اقتصادی،  2و محبوب الحق 0رتیاسنآماشاخص توسعه انسانی مطرح شد، صاحب نظرانی )

                                                           
1 Amartya Sen 
2 Mahbub ul haq 
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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.

ایجاد محیطی توانمندساز برای مردم در جهت برخورداری را هدف از نیل به توسعه انسانی صاحب نظران  

بهبود در سطوح توسعه انسانی باعث باال بردن  می دانند بنابراینزندگی طوالنی تر، سالم تر و خالق تر از 

 توسعه انسانی، پیش نیاز رشد پایدار بلندمدت است.و   عملکرد رشد اقتصادی می شود

هایی است به کشور 3/5آنها باالتر از شاخص توسعه انسانی ، کشورهای که 2504براساس رده بندی سال 

 48از کشورهای عضو همکاری اسالمی و کشور 6 ،2504در سال  نامیده می شوند. زیادی بسیار با توسعه

 در این دسته قرار گرفته اند. کشور  49کشور از سایر کشورها و بطور کلی 

هستند.  زیاد ، کشورهای با توسعه انسانی بوده 59/5تا  5/5آنها بین شاخص توسعه انسانی کشورهایی که 

کشور جهای در این دسته قرار گرفته اند، جمهوری  06عضو هماری های اسالمی  و به طورکلی  کشورها04

 اسالمی ایران نیز درارای توسعه انسانی زیاد بوده است.

کشورهای با توسعه  انسانی متوسط هستند.  ،69/5 تا  00/5بین  شاخص توسعه انسانی کشورهای با  

کشور از سایر کشورها نیز  86همکاری های اسالمی در این دسته قرار داشته اند، تعداد عضو  کشور03تعداد 

 دارای توسعه انسانی متوسط بوده اند.

باشد کشورهای با توسعه انسانی پایین گفته  00/5آنها کمتر از شاخص توسعه انسانی به کشورهایی که 

سایر کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی کشور از  00عضو همکاری های اسالمی و  کشور 03می شود. 

 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 

انسانی باید به دو مولفه آموزش و بهداشت توجه ویژه نمایند زیرا دسترسی  همکاری اسالمی برای ارتقا توسعه

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، 

 گراییمحوری یا ملیامت
 

 سیاسی، دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای جغرافیای 5درچهمحسن عابدی

 علیرضا براتی، دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 ای، دانشگاه تهرانسیدمهدی نبوی، دانشجوی دکترای مطالعات منطقه

 

 چکیده

افع خود ای بر اساس منای و فرامنطقهژئوپلیتیکی در منطقۀ غرب آسیا، بازیگران منطقه گیری بحرانپس از شکل

ای ها داشتند. در این میان اتحاد بازیگران منطقهمردان آنهای سیاسی و دولتهای متفاوتی را در رابطه با بحرانگیریجهت

به سرکردگی  ای غربیهمچون عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای عربی با بازیگران فرامنطقه

منطقه  باری در اینتکفیری سبب ایجاد تحوالت خشونت -های تروریستیآمریکا بر سر تشکیل و حمایت از گروهک

شده است. این مقاله ضمن پرداختن به رویکرد ایران در قبال بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا به بررسی دو رویکرد عمدة 

 پردازد.گرایی میمحوری و ملیامت

ژئوپلیتکی ناشی از وجود  ن در قبال بحرانفرضیۀ تحقیق این است که اساساً رویکرد جمهوری اسالمی ایرا

ای هسازی منطقها در منطقه غرب آسیا ضمن امتعربی آن -های تروریستی، رژیم صهیونیستی، و حامیان غربیگروهک

لیلی به تح -باشد. در همین راستا به روش توصیفیهای منافع ملی میتقویت موقعیت خود به عنوان یکی از شاخصه

های موجود در منطقه پرداخته شده است. این ها و اطالعات موجود در زمینه تحوالت و بحرانداده تجزیه و تحلیل

ای خود در رابطه با ای در پی ارتقاء جایگاه قدرت منطقهسازی منطقهدهد ایران با هدف امتتجزیه و تحلیل نشان می

 باشد.این روند و جریان میرهبری 

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

 مبانی نظری  -5

قصد، »هم وزن « ام، یؤمّ»صرفاً مفهومی عقیدتی است که از ریشۀ « امت»از لحاظ لغوی، مفهوم  امت:

اطالق اُمّ بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه  .(36: 0ق، ج0454اصفهانی، باشد)راغبمی« یقصُد

                                                           
1. Email: abedi834@yahoo.com 

mailto:abedi834@yahoo.com
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، حالت زایندگی که در واژة «اُمّ»کند. در واژة به جهت احساس آرامش، او را قصد می های خود یانیازمندی

وجود دارد نیست؛ بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودنمادر، نسبت به فرزند مطرح است. بر این « والده»

د هم جمع نموده ی آنان را گرگردد که هدف و مقصد واحدها اطالق میای از انسان، به مجموعه«امت»اساس، 

با اشاره به « کان الناس امه واحده»عالمه در تفسیر المیزان در ذیل آیۀ  .(052: 4ق، ج0894)طباطبایی، باشد

اصل این کلمه از اُم به فتح همزه به معنای قصد است و لذا به » دهد: معنای مختلف امت این گونه شرح می

شود که دارای قصد واحدی بوده و به واسطۀ آن با گفته می شود، بلکه به جمعیتیگروهی از مردمان گفته نمی

د. در هر شویکدیگر مربوط و متحد شده باشند و به همین مناسبت بر یک فرد انسان و سایر معانی اطالق می

کند که دورانی بر بشر گذشته که افراد با یکدیگر متحد و متفق بودند و ساده حال ظاهر آیه داللت بر این مس

کردند نه در امور زندگی با یکدیگر نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دینی و در هر روصدا زندگی میو بی س

گرایانه به گروهی از مردم اشاره دارد که به وسیلۀ عقیده و عمل مذهبی با صورت، واژة امت در تفسیری قانون

از متفکرین اسالمی واژة امت در معنایی از نظر برخی . (0، سورة مومن: 0805اند)طباطبایی، یکدیگر متحد شده

رود. طبعاً در این کاربرد مقصور از امت گروه بزرگی از مردم است که نزدیک به ملت )شعب( نیز به کار می

قاضی معتقد  .(058: 0859)ابراهیمی، ین جغرافیایی یکسانی هستنددارای زبان یکسان با دین واحد و یا سرزم

شکل سیاسی، امروزه دست کم سه عامل ملت، سرزمین و قدرت سیاسی واجب برای تشکیل جامعه مت»است: 

جای مفهوم ملت که بر اشتراکات نژادی، تاریخی، فرهنگی و روانی استوار است، نظریۀ امت است. در اسالم به

ها، مرزهای وجود دارد که جنبۀ عقیدتی صرف دارد و از این جهت از معنای ملت متمایز است. مرز بین امت

اهلل علیه و آله لی)صجغرافیایی و طبیعی نیست، بلکه مرز عقیدة دینی است. هر کس به یگانگی اهلل و نبوت محمد 

ر شود. از عناصاعتقاد داشته و بر شریعت قرآن و سنت گردن نهد، جزء اعضای امت اسالمی محسوب می وسلم(

( 045: 0859)قاضی، « در آن اثری نیست. نژاد، قبیله، طایفه، زبان، رنگ پوست و امثال این گونه عوارض،

امت یعنی وجود جمعی مردم، نه این یا آن فرد ... »نویسد: زارعی به نقل از آیت اهلل صدر در تعریف امت می

ها و مبانی وجود دارد و ای از افکار و آرمانیعنی گروهی که بین افرادش روابط و پیوندها براساس مجموعه

ای است که سازد. این جامعها را در برخی از نیروها و استعدادها به هم مربوط میاین پیوندهای مشترک آنه

 .(000: 0892)زارعی، « قرآن تعبیر به امت کرده است

ز این یابند و اواقعیت می« سرزمین»های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با پدیده« ملیت»و « ملت»

(. 63: 0892زاده، )مجتهدگیرندای کامالً جغرافیایی به خود میهروی، در حالی که مباحثی سیاسی هستند، جنب

 ها، عالیق و تجارب مشترکشود که مقیم سرزمین مشترک بوده و بر اساس ویژگیملت به افرادی اطالق می
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های مشترک، عالیق و تجارب مشترک، کنند. ویژگیبه هم پیوسته و نسبت به هم احساس همبستگی می

 ها بر اساس یک یا چند ویژگی مشترک نظیرهمبستگی از شرایط تشکیل ملت است. ملتاحساس یگانگی و 

نیا، د)حافظآینتاریخ، فرهنگ، زبان، دین، نژاد، قومیت، آرمان سیاسی و سرزمین و یا زیستگاه مشترک پدید می

فیایی، ای جغراپدیده اند که ملتبیشتر متفکران بر این عقیده»نویسد: زارعی به نقل از عالم می .(034: 0859

های نژادی و خویشاوندی، زبانی و عوامل عینی گوناگون )مانند شناسی و ترکیبی است از گروهتاریخی، جامعه

( و 0492 -0539داری و فئودالی، در دورة جدید)سرزمین، زبان، دین و ...( که پس ازفروپاشی جوامع برده

ار شده است. نوعی جمع و توافق عمومی هم وجود دارد که ملت ( پدید0643ویژه پس از قرارداد وستفالیا )به

« هاملت( »09: 0892)زارعی، « ای یا دینی مردم است.جناعتی وابسته به سرزمین، جدا از گروه نژادی، قبیله

نیستند، بلکه مدعی « سرزمین»کنندة ها و ساختارهای اجتماعی، تنها اشغالها، سازمانهمانند دیگر پدیده

از  اند وای هستند. آنان با حاکمیت حکومت در این دارایی سرزمین شریکنی با مکان جغرافیایی ویژههمخوا

به « ملت»با این حال، پدیدار آمدن  .(Anerson, 1986آید)پدیدار می« حکومت ملی»این مشارکت است که 

 .(50: 0892زاده، مفهوم علمی کنونی به دوران نزدیک به عصر مدرنیزم مربوط است)مجتهد

ان شود و جهکار برده میهای جهان اسالم بهمفهومی که برای تشریح و تحلیل قلمرو کشورها و سرزمین

اراالسالم )قلمرو امت اسالمی( است. زارعی به نقل شناسد، مفهوم داسالم را یک وطن اعتقادی و ایمانی می

ها احکام اسالم جاری و نافذ باشد. شود که در آنهایی گفته میداراالسالم به سرزمین»نویسد: از زنجانی می

منظور از داراالسالم سرزمینی است که در آن احکام اسالم جاری و »نویسد: شهید اول دربارة داراالسالم می

کند، مگر اینکه تحت پیمان دولت اسالمی باشد. و دارالکفر و در آن مکان هیچ کافری زندگی نمینافذ باشد 

سرزمینی است که احکام کفار در آن حاکم و نافذ باشد و هیچ مسلمانی در آن اقامت ندارد، مگر اینکه پیمان 

سالم ری موارد مبتنی بر داراالآشتی و صلح با کفار بسته باشد. به هر حال نظریه امت در جهان اسالم در بسیا

(. 052: 0892غیرمسلمان آن بستگی دارد)زارعی،  و بر سرزمینی با جمعیت مسلمانان بیشتر نسبت به جمعیت

« امت»مفهومی نوین است که در گسترة شایان توجهی برجای مفهوم کهن « ملت»با توجه به این حقیقت که 

مفهوم امت دقیقاً همخوانی و هماهنگی دارد. از دو جنبه با نشسته است، جای دقت دارد که مفهوم جدید با 

« رزیدرون م»وابسته به سرزمینی مشخص است، یعنی مفهومی « ملت»مفهوم امت تفاوت دارد: نخست اینکه 

ای است ناشی از جمع آمدن مردمان بر پدیده« امت»مفهومی فرامرزی است. دوم اینکه « امت»دارد؛ حال آنکه 

 -دارد. فراتر، در حالی که امت ناشی از یک عامل فرهنگی« فرامرزی»ای ینی ویژه که جنبهگرد یک باور د

 .(69: 0892زاده، ای حاصل پیوند چند عامل فرهنگی و محیطی است)مجتهدمحیطی )دین( است، ملت پدیده
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در غرب آسیا  0895های های مردمی و تحوالت جدید پس از سالپس از بیداری اسالمی و در پی جنبش

 باشد. در تونس وای در حال دگرگونی و تحول میهای سیاسی و نظم منطقهو شمال آفریقا بسیاری از نظام

سی و روند نوینی از آمیزی از انتقال قدرت آغاز شد و به تدریج با اصالح نظام سیامصر روند مسالمت

های سیاسی جدید منتقل گردید. با این تفاوت که در مصر سازی، قدرت از انقالبیون به نخبگان و گروهدولت

سعود و غرب و برکناری مُرسی به عنوان نماینده حزب اخوان پس از کودتای نظامی السیسی با حمایت آل

ی تغییر رژیم با جنگ داخلی و مداخلۀ نظامی غرب المسلمین این جنبش دچار انحراف و سرکوب شد. در لیب

خلیفه مورد سعود در حمایت از آلبه خصوص فرانسه انجام شد. در بحرین قیام مردمی با مداخله نظامی آل

علی سلمان گرفتار زندان و شیخ عیسی قاسم با سلب تابعیت از بحرین مواجه سرکوب قرار گرفته و شیخ

 گردیدند، 

گیرد پس از ناکامی آمریکا در کشور عراق و تقویت ه چنین موضوعی از آنجا نشأت میاهمیت پرداختن ب

گرفتن  ای در حال شکلهای منطقهو خیزش ای با بیداری اسالمیسازی منطقهجبهۀ مقاومت، مقدمات امت

شورهای ک تروریستی با حضور در -های تکفیرینظام خود، یعنی گروهکغربی با پیاده -بود که اردوگاه عربی

ها به بهار عربی تعبیر شد، سعی در انحراف عراق و سوریه پس از جریان بیداری اسالمی که از طرف غربی

 های جبهۀ مقاومت شدند. گیری و ادامۀ فعالیتافکار عمومی و جلوگیری از شکل

 تحقیق روش -4

جود ژئوپلیتکی ناشی از و بحرانسوال تحقیق این است که اساساً رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال 

ها در منطقه غرب آسیا امت محوری غربی آن -های تروریستی، رژیم صهیونیستی، و حامیان عربیگروهک

 گرایی؟است یا ملی

تحلیلی به مطالعه و بررسی رویکرد و عملکرد جمهوری اسالمی ایران در  -این تحقیق به روش توصیفی

ها غربی آن -های تروریستی، رژیم صهیونیستی، و حامیان عربیوجود گروهک ژئوپلیتکی ناشی از قبال بحران

 باشد. ای میباشد. گردآوری اطالعات این تحقیق به روش کتابخانهدر منطقه غرب آسیا می

 هااطالعات و داده -9

 گرایی و بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیاافراط

ای از هم جدا و بندبند شده است و با حملۀ سابقهرز بیطامروزه امت اسالمی از لحاظ جغرافیای سیاسی به

بینی نشدة سکوالریسم مدرن روبرو شده است. البته سکوالریسم مدرن یهودیت و های پیشامان و چالشبی

است،  خواستهتوان گفت از بافت خود آن جامعه برمسیحیت در غرب را نیز به چالش گرفته، اما دست کم می
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بدیلی شود و نیروهای نظامی، اقتصادی، سیاسی بیالش از بیرون بر امت اسالمی تحمیل میدر حالی که این چ

منطقۀ ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک غرب آسیا و شمال آفریقا همواره  .(090: 0836کند)نصر، از آن حمایت می

 طور جدی تحت تأثیرهترین مناطق جهان بوده و تحوالت درون این منطقه همواره معادالت را بیکی از بحرانی

طور جدی تقابل استراتژیک تواند بهقرار داده است. تحوالت سوریه از جمله تحوالتی است که روند آْن می

جمهوری اسالمی ایران را با دو رقیب استراتژیکش در منطقه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحت تأثیر 

گرایی سنی گرایی در انواع مختلف آن به خصوص افراطرشد افراط .(Joffe, May 2012: 2)جدی قرا دهد

د. ای رابطۀ مستقیم دارهای منطقهثباتی و تشدید بحرانهای تروریستی با گسترش ناامنی و بیو گروه

در غرب آسیا و شمال آفریقا رشد یافته و در یک دهه گذشته در قالب  0995گرایان سنی که از دهۀ افراط

رفته رفته جای خود به  .(058: 0890اند)اسدی، های خود را در کشورهای منطقه ادامه دادهالیتالقاعده فع

های اخیر و به ویژه پس هایی که در سالاند. یکی از جریانهای دیگر همچون داعش و جبهۀ النصره دادهگروه

ر قا ایفا کرده است و هةای منطقۀ غرب آسیا و شمال آفریاز تحوالت خیزش عربی نقش بسزایی در سیاست

رین تتروریستی است. تازه -های تکفیریشود، جریانروز بر دامنۀ گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می

های بارز گردد که نمونهباز می« خیزش عربی»تروریستی به رویدادهای موسوم به  -های تکفیریتحوالت گروه

در « جبهه النصره»در عراق و « داعش»معروف به « میخالفت اسال»یا « دولت اسالمی عراق»آن در غالب 

 .(005: 0894اند)عبدخدائی و تبریزی، سوریه نمود یافته

 محوری در اسالماندیشۀ امت -2

واژة امت نخستین بار از طریق قرن کتاب آسمانی مسلمانان که تجلی اساسی اسالم، حقوق و فقه، اخالق 

ای واحد علمی جهان اسالم شد. نخستین وظیفۀ پیامبر ساختن جامعهبینی کلی آن است، وارد ادبیات و جهان

های توحیدی بود که قرآن، پیروان خود را به آن امر کرده بود. به لحاظ جغرافیای سیاسی، بر اساس ارزش

اسالم سرزمینی بود که بین دو امپراطوری بزرگ زمان خویش، ایران و روم شرقی )بیزانس( قرار داشت. بنابراین 

توانست به حیات سیاسی و فرهنگی خود ادامه دهد العرب در صورتی مییامبر به خوبی واقف بود که جزیرهپ

سازی دست یابد و چنین نیز شد. پیش از هر چیز، اسالم به اتحاد امت خود که به این وحدت و فرآیند امت

قتصادی و سیاسی گوناگون پدید های اورزد هر چند بعد از چهل سال اول اول تاریخ اسالم، شکافتأکید می

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 

محوری در جهان اسالم بعد از الغای خالفت اسالمی در سال یۀ امتهای مختلف نشان داده است. نظرجنبش
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دوگاه بندی جهان به دو ارو پس از آم فروپاشی امپراطور عثمانی، اعتبار خود را نزد مسلمانان برای تقسیم 0924

 0935های اسالمی در دهۀ گیریبرخی از حکومتداراالسالم و دارالحرب تا حدودی از دست داد، اما با شکل

المی مردان اسگرای اسالمی احیا شد، هرچند غالب دولتبه بعد بار دیگر این رویکرد توسط اندیشمندان سنت

الملل و قراردادهای المللی، حقوق بینهای عرفی برآمده از نهادهای بیننگرش غیردینی و منبعث از ارزش

ه این شود کهند، اما این شرایط دلیلی نمیدالمللی را مبنای رفتار و عمل خویش قرار میمتعارف و موجود بین

خصوص اندیشمندان اسالمی و حتی برخی حاکمان، مورد مطالعه، بازنگری و بررسی مفاهیم نزد مسلمانان، به

اندیشمندان اسالمی عوامل ایجاد یک امت واحد در جهان اسالم را که  .(003 -060: 0892قرار نگیرد)زارعی، 

 شمارند:باشند به صورت ذیل برمیضامن حفظ و بقای وحدت 

طوری که تمام موحدان به واسطۀ قبول بندگی کند، بهتوحید تمام یکتاپرستان را در یک رابطه متحد می

االطاق مسلمانان است. در درجۀ اول وجه مشترک خدا در جمیع حقوق و تعهدات با هم برابرند و او حاکم علی

بخش در ایمان به وحدانیت خداوندی است که چون روحی حیاتو مالک پیوند دهندة آحاد امت اسالمی 

 کالبد امت اسالمی است.

 نماید، رسالتی که نقشرا به مسلمانان بازگو می اهلل علیه و آله وسلم()صلیقرآن پیوسته رسالت حضرت محمد

 (25: 0852ها به سوی برابری و برادری و تفاهم اخالقی برعهده دارد. )نوربخش، رهبری انسان

 تجزیه و تحلیل -2

 عدم تضاد ملت باوری با اندیشۀ امت محوریالف( 

های انسانی زن و مرد به آنچه در قرآن کریم در سورة حجرات آمده، به ملیت و قومیت جداگانۀ گروه

 إِنَّ رَفُوالِتَعا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ أُنْثى وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا»صراحت تأکید کرده است: 

؛ ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و «خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ

زد خدا ن قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما قبیله

تردیدی نیست که اصل ملت  .(005: 49تردید، خداوند دانای آگاه است)قرآن کریم، پرهیزگارترین شماست. بی

های مختلف و متفاوت نه اینکه تعارض های مختلف به واسطۀ قرار گرفتن در قبیلهو ملیت و همچنین هویت

مل دارد و دلیل آن را قرآن کریم شناسایی متقابل و منافاتی با تعالیم اسالمی ندارد بلکه هماهنگی و انطباق کا

ها در نژادها و اقوام مختلف خلق شده و با رنگ پوست نماید. منظور این که اگر انسانافراد انسان معرفی می

ها به منظور اند فقط به خاطر تنوع ویژگیهایی با فضای جغرافیایی متکثر ساکن شدهو زبان متفاوت در سرزمین

یگر هایی وجود دارد؛ دتوان گفت چون چنین اختالفباشد. نمیشناسایی افراد انسان از یکدیگر میسهولت در 
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ظلوم دوستی، دفاع از مهای همانند حس نوعهای موجود مابین افراد بشر را بایستی نادیده گرفت. ویژگیویژگی

های دینی، توجه و اتحاد حول ها، وحدت گروهدر برابر ظالم، عالقه به حفظ هویت دینی و تاریخی انسان

ها بر مبنای اصول انسانی و اخالقی اسالمی به یکدیگر های مشترک و ... ؛ که باعث نزدیکی قلوب انسانارزش

و توان با دگرایی را میباشد. از سوی دیگر، ملیگیری امت واحدة اسالمی میشده و در نهایت منجر به شکل

ی آن که همان تفاوت در زبان، نژاد، قومیت، رنگ پوست و ... است به تعبیر تعریف بیان کرد: ابتدا، تعبیر غرب

های مسامان دیگر، مسئلۀ دیگری است که اسالم و قرآن کریم و گرایی در مقابل ملتملی»امام خمینی )ره(: 

می اسال -(؛ و سپس تعبیر ایرانی095: 0853، 2)امام خمینی، ج« دستورات نبی اکرم )ص( بر خالف آن است

های احصاء شده توسط غربیان که از منظر ایرانی و اسالمی آن یعنی وحدت در عین وجود تفاوت میان ویژگی

های مشترک و حفظ منافع ملی به منظور نماید، همچنین وحدت حول ارزشآن هیچ نوع برتری ایجاد نمی

محوری، ها و امتوحدت ملت افزایش قدرت ملی و حفظ و ارتقاء امنیت ملی؛ از منظر دیدگاه دوم، اندیشۀ

ها ندارد، تناقض و تضادّی با تفکر حفظ تمامیّت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها و منافع کشورها و ملت

ما برای »فرماید: زیرا این اندیشه مبتنی بر اندیشۀ سیاسی اسالم است به نحوی که حضرت امام در رابطه می

های م، برای اینکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتاینکه وحدت امت اسالم را تأمین کنی

ها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم تا بتوانیم وحدت و آزادی نشاندة آندست

(. 205: 0853، 8)امام خمینی،ج«نشانده را سرنگون کنیمالم و دستهای ظهای مسلمان را احیاء و حکومتملت

توان با دو راهبرد پیگیری نمود: نخست، حفظ مرزها با وحدت اندیشه و افکار در قالب این اندیشه را می

م، رسد؛ دوگرایانه و اجرایی به نظر میمحوری که در شرایط کنونی راهکاری معقول، منطقی، واقعاندیشۀ امت

های مستمر و مکرّر در بین جوامع الفمرزهای خودساختۀ غربیان در منطقۀ غرب آسیا که با هدف بروز اخت

واحدة های ژئوپلیتیکی را سبب ساز شده حذف نمود و امتاسالمی به رهبری انگلستان ترسیم شده و بحران

اسالمی را در یک پهنۀ جغرافیایی وسیع با اهداف برشمرده شده توسط اندیشمندان اسالمی برخاسته از متون 

محوری لید نماییم که البته این هدف را به عنوان یک آرمان در اندیشۀ امتو منابع دینی را باتعریف و بازتو

 توان دنبال کرد.می

 ای سازی منطقهتأمین منافع ملی ایران مقدمۀ امتب( 

خصوص علیه دشمنان مشترک های مشترک بههای اسالمی با عوامل منفی یا نارضایتیوحدت میان دولت

تواند های مشترک میل عوامل مثبتی چون تمایل شدید به پیروی از ارزشبه حداکثر رسیده است، در عین حا

گویند ولی هنوز مجموعه روشن یا قاطعی از های مشترک سخن میمؤثر باشد. اسالم گرایان معموالً از ارزش
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(. 093: 0895)عزتی، اندها توافق نظر داشته باشند ارائه نکردههای مثبت اکثریت جهان اسالم که دربارة آنبرنامه

آرمان اتحاد امت اسالمی در طول تاریخ به شدت وجود داشته است و در دوران معاصر خود را در قالب 

ترین چیزی که از یک انقالب در چشم ابتدایی .(005: 0836های اسالمی معاصر نشان داده است.نصر، جنبش

ه شده در تونس، مصر، لیبی، یمن و نماید شعارهای آن انقالب است. شعارهای سر دادافکار عمومی رخ می

خواهانه و گاهاً ضد رژیم صهیونیستی بوده است. بحرین گویای خواست و مطالبات مردمی با مضامین اسالم

در خیزش همزمان مردم سایر کشورهای عربی منطقه، هر پایگاه و حرکت اسالمی از سوی جهان غرب به 

هراسانه غرب مردم به های قبلی و مطرح اسالمدسیسهشد چون عنوان جریانی مضموم معرفی و تالش می

هدف غرب از براندازی دولت اسد در مقیاس (. 0895عامری، )ثغفیها ترسانده شوندخصوص قشر جوان از آن

ه رشد ای مقابله با ژئوپلیتیک رو بجهانی توسعه هژمونی خود در برابر باقیمانده بلوک شرق و در مقیاس منطقه

های سنی شکی نیست که عراق های گذشته با خروج قدرت از دست گروهقاومت است. در دههایران و جبهۀ م

در دایرة نفوذ ایران قرار دارد. این دستاورد بسیار مهم باعث تغییر وزنه تعادل قدرت در منطقه به نفع ایران 

در  است که گامی بلند المللها و رقبای منطقه و بینای شدن ایران نیز کابوسی برای قدرتشده است. هسته

فه خلیهای، تضعیف آلشود. افزایش نقش ایران در پیمان شانگجهت افزایش قدرت ملی ایران محسوب می

اهلل لبنان و حوادثی از این دست، همگی موجبات  یابی حزبپیمانان عربستان، قدرتدر بحرین و دیگر هم

عربی  -. در مقابل این تغییر توازن قدرت، جبهۀ غربیتغییر توازن قدرت به نفع ایران و متحدینش را رقم زد

های تکفیری و به بحران های مردمی سوریه، تجهیز و وارد کردن گروهتالش نمود با سوء استفاده از جنبش

کشیدن سوریه، اسد را از حکومت ساقط کند. هدف دولت اوباما شکستن ارتباط رو به گسترش میان سه کشور 

از لحاظ ژئوپلیتیک نیز اینک عمق  .(004: 0892پناه و نامداری، عراق است)یزدان شیعی ایران، سوریه و

استراتژیک ایران گسترش یافته و در غرب تا سواحل دریای مدیترانه امتداد یافته است. بنابراین، مرزهای لبنان 

بر ملی آمریکا در دسام شود. تام دانیلون، مشاور امنیتعنوان خط مقدم منطقه نفوذ ایران تلقی میو سوریه به

نشینی ایران در منطقه و بر هم خوردن ترین عقبپایان رژیم اسد موجب بزرگ»، صریحاً اعالم نمود که: 2500

در جریان تحوالت (. 22: 0890)محمدی، «توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود

همانند ترکیه و عربستان سعودی نسبت به وضعیت موجود ای ایران های رقیب منطقهبحران سوریه قدرت

باشند. در واقع اتحاد این بازیگران در مورد پرونده سوریه ای میناراضی و خواهان تغییر در موازنۀ قدرت منطقه

باشد. این بازیگران سعی دارند سوریه را که یکی از متحدان کلیدی ایران در برای تضعیف اتحاد مقابل می

اهلل و حماس هم هست از ایران جدا کنند و با این کار موازنۀ  های حزبست و پل ارتباطی با گروهمنطقه ا
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ها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال ای را به سود خود تغییر دهند. سوریه برای سالمنطقه

ین حال ژئوپلیتیک منطقه و در عاستراتژیک ایران به منطقۀ مدیترانه را برعهده داشته است. تحوالت سوریه بر 

آفرینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه تاثیر زیادی دارد. همسایگی سوریه با در سطح بازیگری و نقش

فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق به عنوان اجزای مهم ژئوپلیتیک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. 

در ساحل مدیترانه، مسیر بسیار مهمی برای صادرات « طرطوس»و « یاسبان»تواند از طریق بنادر این کشور می

های پس از انقالب اسالمی، سوریه در سال .(48: 0892ولدانی، نفت و گاز به اروپا باشد)نجات و جعفری

ترین متحد عربی با جمهوری اسالمی ایران بوده است. نظام سوریه در جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه نزدیک

سالمی، با جمهوری اسالمی همراهی کرد. جایگاه سوریه چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از لحاظ نوع ایران ا

حکومتی که در آن قدرت را در دست دارد از یک طرف و همچنین قرار داشتن سوریه در خط مقاومت و در 

ایران برخوردار  ایهای راهبردی و منطقهجبهۀ ایران از طرف دیگر، از اهمیت بسیار زیادی برای سیاست

مخالفت با حضور و نفوذ غرب در منطقه، اتخاذ رویکرد ضد اسرائیلی و حمایت  .(24: 0890است)فرزندی، 

شمار ای ایران و سوریه بههای مشترک سیاست منطقهترین مولفههای مقاومت در لبنان و فلسطین مهماز گروه

اند. سوریه به لحاظ راهبردی بیشترین اهمیت ل کردهرود که دو کشور را به رکن اصلی محور مقاومت تبدیمی

آفرینی های مقاومت، نقشای مهم برای حمایت ایران از گروهرا برای جمهوری اسالمی ایران دارد و عرصه

: 0890شود)اسدی، یم صهیونیستی و غرب محسوب میای و گسترش توان بازدارندگی در مقابل رژمنطقه

ها های ژئوپلیتیکی اشاره شده در مطالب فوق حاکی از این است که این بحرانگیری بحراناما شکل(. 069

ها، های آیندنگر غرب بوده است. کشورهای غربی با تقسیم قومیتریشه در حدود یک قرن قبل براساس اندیشه

قی نداشته ها، مذاهب و ... در دو طرف مرزی که هیچ پایه و اساس منطها، رنگ پوستها، فرهنگها، زباننژاد

سپتامبر، شروع  00گذاری کردند. پس از حوادث بنای اختالف را در بین جوامع اسالمی پایهاز همان ابتدا سنگ

های افراطی تروریستی با های تحمیلی به منطقه و ظهور گروههای آمریکا و جنگهراسی، دخالتموج اسالم

ئوپلیتیکی در منطقه شد که تنها راه مقابله با های جدید ژعربی باعث بروز بحران -حمایت کشورهای غربی

طور همزمان ها بهها و یا هر دوی آنها یا ملتگیری جبهۀ مقاومت با همکاری دولتها، شکلاین بحران

ام عنوان یک گای بهسازی منطقهمحور امتای، اندیشۀ وحدتباشد. در این بین راهکار تشکیل چنین جبههمی

جهانی حضرت  واحدة اسالمی در راستای تشکیل حکومتسازی جهانی با عنوان امتعملی در ابتدا و امت

 بایستی پیگیری و دنبال گردد.عنوان یک آرمان قابل دسترس میمهدی )عج( به

 گیرینتیجه -6
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 های آیندنگر غرب بوده است. کشورهای غربی با تقسیمهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا براساس اندیشهبحران

گذاری کردند. مرزهای خودساختۀ کشورهای بنای اختالف را در بین جوامع اسالمی پایههدفمند مرزها سنگ

بب های ژئوپلیتیکی را سبحرانهای مستمر و مکرّر در منطقه، غربی در منطقۀ غرب آسیا با هدف بروز اختالف

های آمریکا و هراسی، دخالتسپتامبر، شروع موج اسالم 00شده است. سپس با ایجاد وقایعی چون حادثۀ 

 عربی باعث -های افراطی تروریستی با حمایت کشورهای غربیهای تحمیلی به منطقه و ظهور گروهجنگ

قاومت با گیری جبهۀ مها، شکلنها راه مقابله با این بحرانهای جدید ژئوپلیتیکی در منطقه شد که تبروز بحران

محوری، تناقض و تضادّی با تفکر حفظ ها و امتباشد. اندیشۀ وحدت ملتها میملت -همکاری دولت

ها ندارد، زیرا این اندیشه مبتنی بر تمامیّت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها و منافع کشورها و ملت

ای طقهسازی منمحور امتای، اندیشۀ وحدتسالم است. در این بین راهکار تشکیل چنین جبههاندیشۀ سیاسی ا

 واحدة اسالمی در راستای تشکیل حکومتسازی جهانی با عنوان امتعنوان یک گام عملی در ابتدا و امتبه

شه را دد. این اندیبایستی پیگیری و دنبال گرعنوان یک آرمان قابل دسترس میجهانی حضرت مهدی )عج( به

محوری توان با دو راهبرد پیگیری نمود: نخست، حفظ مرزها با وحدت اندیشه و افکار در قالب اندیشۀ امتمی

رسد؛ دوم، حذف مرزها و گرایانه و اجرایی به نظر میکه در شرایط کنونی راهکاری معقول، منطقی، واقع

یع با اهداف برشمرده شده توسط اندیشمندان اسالمی واحدة اسالمی در یک پهنۀ جغرافیایی وستشکیل امت

 توان دنبال کرد. محوری میبرخواسته از متون و منابع دینی به عنوان یک آرمان در اندیشۀ امت
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 سوریه بحران فراروی سناریو هفت

 
 معاون پژوهش دانشکده امنیت دانشگاه امام حسین )ع( مربی ،5 حسین عباسی

 گروه جنگ نرم دانشگاه امام حسین )ع(،  سید رکن الدین رشیدی آل هاشم، استادیار

 عباسعلی سلمانی، استادیار،  معاون آموزش دانشگاه امام حسین )ع(

 

 چکیده
( 0839 اسفند) 2500 مارس از غربی و منطقه کشورهای که به شمار می آید ژئوپلیتیک هایبحران از سوریه بحران

 ارگیبه آو که اقدامی شدند؛ شکل گیری آن موجب سوریه، کشور به هاآن گسیل و سلفی تندرو نیروهای از حمایت با

 کنونی روند مالحظه با. است شده جهانی، و ایمنطقه پیامدهای و سوریه هایزیرساخت ویرانی سوری، ها میلیون

. ی شودم ترسیم بحران این برای گوناگونی محتمل( سناریوهای و مطلوب)ممکن آینده با مرتبط های پیشران و بحران

 این ویرسازی ازتص به اسنادی و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با و تبیینی -تحلیلی روش از گیریبهره با تحقیق در

 یاستر انتخابات چند هر که دهد، می نشان پژوهش این احتمالی تصویر سازی شده نتایج که با شد پرداخته سناریوها

 ربراب در را نظام آن مقاومت و قدرت افزایش هایزمینه سوریه، بر حاکم نظام به افزاییمشروعیت با سوریه جمهوری

 و ای منطقه ژئوپلیتیک عوامل معرض در سوریه بحران سیال ماهیت اما کرد فراهم داخلی سطح در معارض هایگروه

 ینا سرنوشت بر یاد شده، ای و بین المللی(گانه)محلی، منطقه های سه عناصر سطح مجموعه و باشد می نیز جهانی

 .دارند اثرگذاری تأثیر آینده در بحران

 سوریه نظام تثبیت سناریو، معارضان، ژئوپلیتیک، انتخابات، بحران، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -5

 مورد همواره بوده و برخوردار ایه ویژ اهمیت از دیرباز از و راهبردی مهم ایمنطقه عنوان به غرب آسیا

جغرافیای  موقعیت نیز و... گاز و نفت طبیعی منابع است. وجود گرفته قرار جهانی و ای منطقه قدرتهای توجه

 این تاریخ، طول در دلیل همین باشد. به درگیری و مناقشه مدام مستعد منطقه این شده راهبردی موجب سیاسی

 .است خورده گره جهان گوناگون کشورهای منافع با که بوده روبرو زیادی های و ناآرامی ها جنگ با منطقه

                                                           
1. Email: abbasi 201023@yahoo.com                      

mailto:abbasi%20201023@yahoo.com
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و تحوالت  طوالنی شدن جنگ داخلی سوریه و آغاز هفتمین سال از چرخه مداوم خشونت و خونریزی در آن

به شمار می رود.  غرب آسیا منطقه کشورهای ترین مهم از سوریه .کرد تحلیل توان می  سو این را، در دیگرش

 و از همه مهمتر قرار اجتماعی و سیاسی ساخت تاریخی، قدمت اسالم، دنیای به آن ژئوپلیتیکی، تعلق موقعیت

 هایی استمولفه جمله از آن، با ضدیت  و اسرائیل با رژیم صهیونیستی همسایگی و محور مقاومت در داشتن

 از راهبردی لحاظ جغرافیای سیاسی و از غرب آسیا منطقه در سوریه .دارند کشور این اهمیت بر داللت که

دین  سه که است ای منطقه همچنین و قاره سه بهم رسیدن محل کشور است. این ای برخوردار ویژه اهمیت

 این در سوریه، بحران از روی دادن پیش نقش آفرین بوده اند. تا آن یهودیت( در و مسیحیت بزرگ )اسالم،

 برتری سایه در و اسد خاندان بود که با حکومت غرب آسیا منطقه و عربی کشورهای ترینت باثبا از کشور

بود.  برخوردار بیشتری امنیتی و سیاسی ثبات از عربی دیگر کشورهای سوریه نسبت به بعث، حزب ایدئولوژی

 انقالب پیروزی از پس شد. داخلی های بحران اسد و  خانواده موجب چیرگی سوریه ارتش بعث و حزب پیوند

 اشراهبردی روابط به توجه با اسالمی گرفت. جمهوری شکل کشور دو بین روابط نزدیکی ایران، در اسالمی

 تحوالت باورند این ایران بر مردانکرد. دولت اتخاذ بحران این قبال در را ثابتی موضع ازابتدا سوریه، حکومت با

 دخالت و است حل شدنی حکومت و گفتگوی مخالفان چارچوب در که است داخلی مسئله یک سوریه

 در بحران شدن طوالنی کند. با می کمک ها خشونت دامنه افزایشو  شدن تر پیچیده به تنها دیگر، کشورهای

 در در سوریه فرامنطقه و منطقه های قدرت از طیف دو جهانی و منطقه ای، های های قدرتدخالت و سوریه

 عربستان، نظیر عربی کشورهای از غربی و بخشی کشورهای آمریکا و برخی از این سو در گرفتند. قرار هم مقابل

 روسیه، چون کشورهایی و سوریه نظام مخالفان طیف در اردن ترکیه و نظیر همسایگان برخی و امارات و قطر

 .گرفتند سوریه جای نظام حامیان طیف در لبنان و... و عراق ایران، اسالمی چین، جمهوری

و محور  نیمسئله فلسطبرای در منطقه است و  یراهبرد تیموقع یدارا هیکه کشور سور ییاز آن جا

کشور  نیت اتحوال ه،یشروع بحران سور یاز ابتدا لیدل نیاست. به هم افتهی تیاهم هیژئوپلیتیک سور ،مقاومت

به  تیبا عنا یانجام مطالعه کنون نیو بنابرا شودی منطقه و جهان، رصد م یکشورها یبه صورت مستمر از سو

 تیاهم ه،یبحران سور تی، مطالعه وضعدر محور مقاومت هیو سور رانیا یاسالم یقرابت مواضع جمهور

 این حاضر مقاله اصلی سوال مهم کمک کند. نیتواند به غفلت از ایمطالعه م نیمضاعف دارد.انجام نشدن ا

 سناریوهای آینده بحران سوریه چیست؟  که است

 روش تحقیق -4

 اصلی: سناریوهای آینده بحران سوریه چیست؟ سوال -0-2
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سناریوهای هفت گانه قدرت گرفتن هر کدام از  از رو(: هریکتحقیق)سناریوهای پیشفرضیه  -2-2

 مخالفین بر آن پیروزی بازیگران محلی با حمایت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند بقای دولت سوریه و

 ای منطقه جهانی و منافع و  برای جبهه مقاومت و منفی مهمی  مثبت تواند پیامدهای می بحران تداوم یا و....

 .باشد آن داشته

 اسنادی و یا کتابخانه و مطالعات تبیینی -تحلیلی روش از گیریبهره با مقاله روش تحقیق: در این -8-2

نیز  ابزاری مؤثر برای یادگیری ،در واقع سناریوهاشد و  پرداخته سناریوها تصویر سازی و تبیین هریک از به

سناریوها ممکن است برای یادگیری یا ایجاد تغییرات (. 83 :0836،هانس اندهولد،یماتس و  ندگرن،یل)هستند

اختار ها و مفروضات موجود در سبه کار گرفته شود. سناریوها قدرت بسیار باالیی در به چالش کشیدن پارادایم

 لش کشیدنگیری واحدهای تحلیل دارند. از این رو، سناریوها ابزاری بسیار قدرتمند برای به چاتصمیم

 مطلق یدیوحزاده،یعل)روندی آینده به شمار میهای موجود و خلق دیدگاههای مشترک دربارهپارادایم

(. سناریوهای طرح شده با استفاده از داده های اسنادی و ژئوپلیتیکی و واقعیت های موجود و 0853، گرانیدو

 ین می شوند.کیفیت حضور نیروهای بین المللی، منطقه ای و محلی تحلیل و تبی

 هااطالعات و داده -9

 سوریه انسانی جغرافیای -5-9

 بانک جهانیهای گوناگون است که بر اساس اعالم های نژادی و قومیتسوریه کشوری متشکل از گروه

جمعیت  ٪95ها در این کشور عرب .0باشدنفر می 295٬030٬25جمعیت این کشور برابر با  2553در سال 

مانده جمعیت باقی ٪9ها و ارمنی هاترکدهند و دیگر کمینه های قومی از جمله کردها، کشور را تشکیل می

میلیون از سوری ها  03دهند. تراکم جمعیتی در سوریه از میانگین جهانی بیشتر است. بیش از را تشکیل می

کنند مالی و مرکزی، و استرالیا زندگی میدر سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، آمریکای جنوبی، ش

http://lahzehnama.ir/fa/news/14679/)  تخمین  ٪08میالدی، 2556جمعیت شهرنشین سوریه در سال

است که از این میان های زیادی از پناه جویان، در سده اخیر بودهاست. سوریه همچنین پذیرای گروهزده شده

و پناه جویان لبنانی پس از جنگ درونی لبنان اشاره کرد. 0943جویان فلسطینی پس از جنگ توان به پناهمی

کنند. جمعیت دارند که در چند اردوگاه زندگی می نفر 405٬555جویان فلسطینی خود به تنهایی نزدیک به پناه

                                                           
1 . The World Bank 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://lahzehnama.ir/fa/news/14679/
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?cid=GPD_1


 5932آبان  42و  42                                                                             «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»مجموعه مقاالت همایش 

 

062 

 

ناچار به  آمریکاجوی عراقی را نیز افزود که پس از اشغال عراق توسط پناه 0٬055٬555به این رقم باید 

 طردوطن شدند.)پیشین(

 سوریه و پیشروی آنها در معارضان جریان جنگ داخلی،بحران و  -4-9

 شکل عرب در جهان میالدی 2111 سال در گسترده اعتراضات سری یک بروز دنبال به سوریه تحوالت

 را سوریه تحوالت گردید. اینکه شمال آفریقا و آسیا غربی کشورهای در عمده تغییرات ساز زمینه که گرفت

 و سوریه در قدرت ساخت دارد. وجود اختالف نظران بین صاحب نه یا بدانیم اسالمی بیداری موج از ناشی

کنار  در داشت وجود سیاسی های جریان فعالیت و سیاسی های آزادی خصوص در چند دهه طی که شرایطی

 داشت وجود تقسیم قدرت در مختلف مذهبی قومی های گروه سیاسی وزن خصوص در که ای نارضایتی

 اجتماعی وضعیت .باشد داشته سوریه وجود حکومت از نارضایتی برای ایگسترده زمینه تا بود شده موجب

 کردند. گروه می تهدید را دولت همواره نیرویی بالقوه عنوان به معترض نیروهای که بود شکلی به سوریه در

 فرصت دهند می تشیکل سوریه در را جمعیتی اکثریت و هستند اتفاقشان سنی به قریب اکثر که اسالمی های

 ایتحرکات گسترده موجبات و شمرده مغتنم را غرب آسیا منطقه در اسالمی بیداری موج در نتیجه آمده وجود به

 مقاومت اعضاء ترین مهم از عنوان یکی به سوریه حکومت المللی بین نقش با مسئله این .آوردند وجود به را

 ایمنطقه فرا و ایمنطقه کشورهای نقش خصوص این است. همچنین در مرتبط بسیار اسرائیل برابر در اسالمی

با باال  2500(. در سال 9: 0895است)متقی،  برخوردار باالیی اهمیت از و مخالف حامی کشورهای عنوان با

 ،جبله، حمات، تظاهرات هایی نیز در شهرهای مختلف سوریه نظیر اعتراضات مردمی در جهان عربگرفتن 

ای ههای پراکندمواجه شد. تظاهرات ارتش سوریهپیوست که با سرکوب  به وقوع حمصو  درعا، الذقیه، دمشق

ر د بشار اسدشدیدتر بود.  حماهو  درعا، حمصدر شهرهای دیگر سوریه نیز بوقوع پیوست که در سه شهر 

داد. اما پس از آن که سرکوب ها توسط ارتش باال های سوریه نظری نمیابتدا در مورد این اعتراضات در رسانه

 علیه ارتش آزاد سوریهقیام مسلحانه توسط  حمصگرفت و هم چنین در برخی شهرها بخصوص در شهر 

های دولتی سوریه پرداخت و علت این اعتراضات در سوریه را داد، به مصاحبه با رسانهحکومت وی رخ 

سوریه  خیزشپس از  اتحادیه عربایستد. ها میدانست، او اعالم کرد که با اقتدار در برابر این توطئه اسرائیل

و کشته شدن هزاران معترض سوری توسط دولت بشار اسد، عضویت سوریه در اتحادیه عرب  2502-2500

ا حرکت ب ه،یدر سور زیدر حال ست یروهاین یکنون تیاز وضع یکل یریتصو یارائه به حالت تعلیق درآورد.

 خالصه کرد: نیچن توانیم را روهاین یبندراست به چپ، صف هیالیاز منته

 سوریه در معارضان جریان -5-9-9
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
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 سوریه در معارضان داخلی جریان -5-5-9-9

بندی طبقه برای واحدی مدل و الگو دادن دست امکان امر همین و بوده متنوع سوریه بسیار معارضان طیف

 است واقعیت این نمایدبدیهی می بین این در آنچه حال هر به .سازد می دشوار بسیار را آنها دقیق شناخت و

 جوانان بحران، دستخوش عرب کشورهای سایر نیز همانند سوریه در اعتراض اصلی فعاالن و گردان صحنه که

 بر آنها مشی خط .باشندمی سوریه برای بهتر آینده به نیل منظور به زمینه ایجاد اصالحات و درصدد که هستند

 جریان در مورد » نه «دارد تأکید ،«خشونت به نه «،«خارجی مداخله به نه «و« امنیتی حل راه به نه «سه

 چند یا یک مبنای بر و کرده استفاده بسیاری از الگوهای توان می آن دهنده تشکیل طیف و سوریه در معارض

خیل  د اجتماعی هایطیف شناسی گونه به که هایی تحلیل در مثال نمود. برای بندیطبقه را آنها خاص ویژگی

 اشاره غیره و موقعیت جغرافیایی ایدئولوژی، طبقه، مذهب، نقش به توان می پردازند،می سیاسی های پویش در

 موقعیت :از عبارتند آمده عملبه معارض های از جریان که هایی بندی تقسیم ترینمتدوال از نمود. برخی

 ایدئولوژی. جریان های مبارزه عبارتند از: عامل ،مبارزه روش ،مبارزاتی پیشینه و سابقه ،جغرافیایی

 جریان و معارضان سلفی المسلمین، اخوان نظیر هاییگروه اسالمی: شامل معارض جریان -0-0-0-8-8

 .اسالمی طلب اصالح معارض

 از های متأثرجریان و هاگروه متنوع طیف از متشکّل جریان چپ: این معارض جریان-2-0-0-8-8

 .است سوسیالیسم و مارکسیسم

 وجود مکاتب غربی پیرو معارضان انواع ها جریان این در الئیک: و لیبرال معارض جریان -8-0-0-8-8

 شکل اروپا در پیدایش اولیه مراحل در و دستکم بوده بنیاد غرب طیف این در دخیل تشکّلهای دارد. اغلب

 .اندگرفته

 تعارض و مبنای اعتراض و بوده ایدئولوژیک هویت فاقد جریان جدید: این معارض جریان4-0-0-8-8-

 و نوین روشهای از و بوده م 2500 سال در بحران فعال جوانان از غالباٌ .است نشده مشخص تاکنون آنها

 از آنها گوناگون هایتحلیل در گاهی کنند. حتیمی استفاده خود مواضع و بیان اعتراض برای ارتباطی ابزارهای

 .شودمی یاد سنتی معارضان نه و بوکی فیس معارضان عنوانبه

 صفحات در است که سوری گرایانملی از متفاوت جریان این ملی: و عربی معارض جریان -0-0-0-8-8

 هایایده از متأثر و عربی هایعلقه دلبسته معارضان عمدتاً ملی و عربی جریان شد. خواهد اشاره بدان آتی

 خارجی، یعنی سیاست در اسد های گیریجهت منتقد و بوده اعراب واحد نظری ملت الگوی و عربیستیپان

 باشد. می مقاومت محور ایران و به نزدیکی عوض در و عرب کارمحافظه و ارتجاع جبهه از دوری
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های  گروه میان نژادی و قومی تمایزات مبنای قومی: بر و نژادی جریان های معارض -6-0-0-8-8

 سریانی و آشوری یا کرد به معارضان توان می سوریه در مثال برای یابد.می بسط و گرفته شکل هویتی مختلف

 تحوالت در نیز مستقلی هایشخصیت سوریه، در شده ذکر های معارض سازمان و ها گروه بر عالوه کرد. اشاره

 اخیر منازعه در روند نقش دارای همچنین و دولت با تعارض جریان کل در جایگاه واجد که حضور دارند اخیر

  .هستند سوریه در

و عراق  هیاز سور یمهم یهامخالف اسد است و بخش انیجر نی)فعالً قدرتمندتر :داعش -5-0-0-8-8

 انیجر نیا هیعل یجهان یاست، به رغم آن که در ظاهر ائتالف یدولت اسالم لیتشک یرا تصرف کرده و مدع

در منطقه )به طور خاص  کایامر کیمتحدان استراتژ یبرخ یپنهان تیاز حما رسدیبه نظر م یوجود دارد، ول

 گرفته است! کایامر ییمورد حمالت هوا ریاخ یهاو همزمان در ماه شودیمند م( بهرههیعربستان، قطر و ترک

 سوریه: در خارجی معارضان جریان -4-5-9-9

 این رهبران .شوندمی شناسایی سوریه ملی شورای قالب در دولت دمشق خارجی معارضان کلی طوربه

 قرار بزرگ این ائتالف گفتمان چتر زیر معارضان کل از درصد هشتاد تا هفتاد حدود که این باورند بر جریان

 و ترکیه تسهیالت از استفاده با همچنین و اروپا و اتحادیه آمریکا حمایت تحت خارجی معارضان جریان دارد.

 گرفت. اجالسهای شکل ها نشست سلسله یک از پس سوریه ملی شورای گرفت. فارس شکل خلیج اعراب

 نشست ترکیه، در آنتالیا اجالس و همچنین 2 و 0 استانبول هاینشست :از عبارتند شورا این تشکیل به منتهی

 سه از متشکل شورا این.قطر دوحه در نشست دو نهایتاً و قاهره وین، نشست نشست بروکسل، نشست پاریس،

  :است سیاسی عمده جریان

 در سوریه حاکم سیاسی نظام و بعث حزب با دهه 4 حدود که المسلمین: اخوان جریان -0-2-0-8-8

 خوبیبه سعودی عربستان و قطر از امکانات سوریه 2500 سال حوادث در المسلمین اخوان است. ده بو درگیر

 تاکتیک کنند. می عمل غرب با خود توافقات پرتو در حاضر حال جنبش در این رهبران همچنین شد. مند بهره

 رهگذر از تا دمشق است با ض معار های الئیک و ها لیبرال به امتیازدهی حاضر حال در اخوان المسلمین مبارزه

 ساختار بررسی با برسد. قدرت مسند به اسد سرنگونی بشار از پس سوریه، حاکمیت علیه آنها پتانسیل از استفاده

در  که است حماه شهر اهالی انحصار در سوریه المسلمین اخوان رهبری یابیم که درمی جریان این رهبری

 )ابو »الشقفه ریاض محمد».داشت مهمی نقش اسد، حافظ حاکمیت با هشتاد دهه ای طایفه و سیاسی منازعه

 ترکیه، حمایت با اخیر، ماه چندین طی سوریه های اخوانی .سوریه( المسلمین اخوان کل دبیر(عام  ناظر حازم(
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 نقش اسد، مسلح مخالف و سیاسی معارضان رهبری و سازماندهی در مصر المسلمین اخوان و پشتیبانی قطر

 (.5: 0835میشل، ریچارد، داشتند) مهمی

 احیا دوباره 2500تحوالت  پی در و یافت سازمان 2550 سال در که دمشق: اعالمیه جریان -2-2-0-8-8

 اغلب و داشته الئیک و لیبرال خطمشی جریان این.دارند حضور جریان این در حزب و گروه 5 حدود شد.

 .دارند اروپایی و تابعیت آمریکایی آن رهبران

 سازمان ابتکار فرانسه به سوریه در بحران اولیه های ماه در که ها: الئیک و ها لیبرال ائتالف -8-2-0-8-8

 در جریان این کردن حاکم درصدد عربستان سعودی و قطر ترکیه، مانند آن ایمنطقه متحدان و یافت. غرب

 مداخله با که« ملی هماهنگی»سوریه  در خارجی مداخله طیف اخیر با چرا که.هستند سوریه سیاسی آینده بنای

 دیپلماتیک تحرک در سوریه ملی شورای .هستند تضاد در سیاست و اصول در است سوریه مخالف در خارجی

 بشار بدیل مثابه به را خود و آورده دستبه منطقه کشورهای و غرب را از خود مشروعیت تا دارد تالش خود

 رفعت «،«الحمصیمأمون »گروه  مانند معارض های گروه از کند. بسیاری معرفی سوریه آینده سیاسی در اسد

 گروه سوریه، در القاعده جریان به وابسته النصره جبهه و ها سلفی جریان و «خدام عبدالحلیم »گروه و« اسد

، لشگر «شمال طوفان «لشگر به موسوم گروه مسلح ،«فاروق»، گروه «شمال طوفان «،«توحید «اسالمگرای

 هنوز اسد داخلی مخالفان نیز و سوریه در پرست وطن به اصطالح جهادگرایانِ شبکه بزرگترین« الشام احرار»

 (.2502 صایغ، اند)یزیدنشناخته رسمیت به خود نماینده عنوان به .را شورا این

 توان می که مسلحانه است، سوریه خارجی معارض های گروه دیگر سوریه: از آزاد ارتش -4-2-0-8-8

 ترین اصلی ،)FSA 2 (سوريە آزاد اشاره کرد. ارتش« االسعد ریاض» به رهبری سرهنگ 0 آزاد ارتش جریان به

 ارتش در این .است شده تشکیل گردان و گروه و دسته چندین از و است مرکزی سوریه دولت مسلح مخالفان

 اسد بشار سرنگونی و نظامی برای عملیات و سوریه ارتش فراری سربازان و افسران توسط 2111 جوالی 22

 ژنرال .هستند گروه این بنیانگذاران و اصلی عوامل از هرموشی سرهنگ حسین و االسعد ریاض شد. تشکیل

 که حالی در .است متغیر ها گروه این افراد تعداد .است گروه این اصلی فرماندهان از نیز شیخ مصطفی احمد

است  مدعی حمص منطقه در ولید بن خالد بریگاد )تیپ( است، نفر 00 فقط ها این دسته از بعضی افراد تعداد

                                                           
 الحر السوری جیش1

2. Free Syrian Army  
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 دارد قرار ترکیه جنوب ختای در استان در FSA است. فرماندهی گردان چهار قالب در سرباز هزار 8 دارای که

 های گروه بین همکاری از پایینی سطح که در حالی کنند.می کار مستقل صورت به آن واحدهای بیشتر و

 ارتش یک مانند به نه و چریکی های گروه از ایشبکه صورت به کلی طوربه FSA ولی دارد وجود همجوار

 از کامل طور به جریان این (. هرچند2502،توریمون نسیسا نیستیکراست) مرکزی دولت با حال جنگ در

 بین این در شدید اختالفات اما برخوردارند، سوریه ارتش با مسلحانه نبرد برای تسلیحات غربی و تجهیزات

 تکیه آنها به کشور این با ارتش جنگ و سوریه در ناامنی برای توان نمی که کرده هدایت سمتی به را جریان

 مسائل در نیز تا حدودی و پردازند می ناامنی ایجاد به سوریه بحران در که مسلحی های گروه دیگر از .کرد

 جهادی های سازمان و ها گروه قالب در که جویان خارجی جنگ به توان می اند، کرده آفرینی بحران کشور این

و  ها خشونت علل درباره خود اعالمی هایگزارش در  نیز سوریه دولت .اشاره کرد هستند، فعال سوریه در

 مورد که کندمی اشاره « مسلحی تروریستی های گروه»به  کشور، این مختلف شهرهای در ها گذاری بمب

 .داند می دخیل کشور این حوادث در را القاعده سوریه همچنین دولت .هستند قطر و سعودی عربستان حمایت

نام  به ناشناخته قبالً گروه یک به حلب و دمشق یعنی سوریه بزرگ شهر دو بزرگ در گذاری بمب چندین

 به بود خواسته مسلمانان از الظواهری ایمن این، از (. پیش0890 است)تابناک، شده داده نسبت« النصره جبهه»

 های با انگیزه خارجی مسلح افراد حضور از فراوانی شواهد که حالی در .بجنگند اسد با دولت و بروند سوریه

نشان  جدی است. شواهد نشده هنوز تأیید سوریه در القاعده رسمی حضور اما دارد وجود سوریه در مذهبی

 سوریه به لیبی احتماالً و سعودی عربستان الجزایر، تونس، اردن، ،عراق لبنان، از خارجی جنگجویان که دهدمی

 .(llhan Tanir, CMEC, 2013)اندپیوسته های مسلح گروه به و رفته

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

 پیشروی معارضین مسلح راهنمای نقشهشکل: 

 
(http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1654/.aspx) 
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بنفش: مناطق درگیری ارتش سوریه با  رنگ -2 های مسلحتحت تصرف گروه رنگ صورتی: مناطق -0

 .های مسلحگروه

 چالش منافع قدرت های بزرگ در سوریه -2-9

 و کرده پیدا سرایت حساس غرب آسیا به مناطق اینک افریقا های شمال انقال و ها قیام اعتراض ها، موج

 و اجتماعی های بحران و سلسله انباشتگی اما داده است. قرار هدف را سوریه گوناگون، میان کشورهای از

 یکجابه رشته واکنش برای فرصتی سوریه درجست وجوی ملت شد موجب کشور این و سیاسی اقتصادی

 ملل میان در وحشت شدن دیوار شکسته و مصر و تونس های انقالب کنندکه لحظه شماری داخلی بحرانهای

 حوادث بروز در که عوامل مهمی (. از4: 0839وسوی،مگشود) سوریه ملت روی پیش را این فرصت منطقه،

 کشور، این آزاد در انتخابات برگزاری عدم و بودن حزبی توان به تک می ،است داشته تأثیر سوریه اخیر در

 در بدنه موجود اقتصادی فساد مذهبی، از نخبگان برخی و مردم به امنیتی های حددر سیستم از بیش فشارهای

 حکومت در انجام اصالحات خواهان سوریه مردم بیشتر .کرد کشور اشاره این در فقر وجود و نظام حاکمیت

بحران  تداوم در مردمی چند مطالبات هر بشار اسد. به ریاست فعلی نظام براندازی نه به قیمت اما باشند، می

 را اعتراضات در این خارجی عوامل نقش منطقه، آرایی های نقشه صف به نگاه اما با دارند، نقش مهمی سوریه

داخلی،  سطح تحلیل -0 سطح سه سوریه در در سیاسی بحران ریشه های به طورکلی .گرفت نادیده نمی توان

المللی، )برزگر،  ( و سطح تحلیلی بین008: 0890بهمنش، و منطقه ای، )نیاکویی (. سطح تحلیلی0890)قربانی،

 .می باشد توضیح و تبیین (، قابل0: 0890

 موقعیت ژئوپلیتیک سوریه -6-9

کیلومتر مربع، هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت در  035/030با مساحت « جمهوری عربی سوریه»

جنوب غربی آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه است و از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از جنوب با اسرائیل 

عاده المدیترانه، مرز مشترک دارد. کارشناسان سیاسی، به دلیل اهمیت فوقو اردن و از غرب با لبنان و دریای 

اند. آینده متفاوت از ترین کشور کوچک جهان نامیدهدی غرب آسیا، این کشور را بزرگهبرسوریه در منطقه را

 2 درصد مسیحی، 05درصد اهل تسنن،  54دینی،  میلیون نفری سوریه از نظر ترکیب 28. جمعیت گذشته است

های استان - درصد علوی 05، -دمشق و بصری و روستاهای اطراف حمص و حلب  -درصد شیعه دوازده امامی 

درصد  0و نزدیک به  -استان سویدا -درصد دروزی  8، حدود -الذقیه، طرطوس، حمص و اطراف مصیاف 

درصد از سایر  0د و درصد کُر 9درصد مردم سوریه عرب،  95شناسی قومی،است. از نظر جمعیت اسماعیلی

 کم یک دست سوریه، در بحران گیری شکل از قبل تا (88: 0892ولدانی، و جعفری )نجات ها است.قومیت
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 جمعیت کل درصد 9/5 کردها حدود با همراه که کردند می زندگی نیز فلسطینی هزار پانصد و عراقی آواره میلیون

 کشور این به راهبردی جایگاه که است شکلی به سوریه ژئوپلیتیک .(30-34: 0859نیا،  شدند)حافظ می شامل را

عنوان  به کشور این شده باعث آفریقا و اروپا آسیا، قاره سه اتصال نقطه در کشور این قرار گرفتن است؛ بخشیده

 (06: 0895بپردازد. )آجرلو،  نقش ایفای به غرب آسیا و صنعتی اروپای میان بازیگر یک

 های دینی در سوریهگروه: 2جدول شماره

 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 ) 

 گرا محلی های نیرومند اندیشه وجود -5-6-9

 برابر در وفاداریهای محلی تحکیم موجب محلی سیاسی و اجتماعی اقتصادی، خودکفایی سنت سوریه در

 محلی مرکز 02 کشور این در  .است رشد کاسته به مربوط مسایل از بسیاری اهمیت از و شده سیاستهای ملی

 تشکیل روستا ها ده و بزرگ شهرستان چند و سکنه هزار حداقل صد با شهر یک از کدام هر که دارد وجود

 آن موجب سوریه هویت نبودن یکپارچه  .است برخوردار کشاورزی سنتی خودکفایی پایگاه یک از و شده

 آورد دیگر فراهم مناطق در را احساسات نوع همین تحکیم زمینه منطقه وفاداریهای هر و که احساسات است

 (.89: 0892 ولدانی، جعفری و شود)نجات ماندگار کماکان محلی های اندیشه سان بدین و

 سوری ناسیونالیسم در کننده تعیین معیار یک عنوان مرزی: به تغییرات-4-6-9

 سوریه بطورکلی .است سوریه موجودیت از دقیق تعریف یک ارائه در ابهام وجود ژئوپلیتیکی عامل دومین

 و سیاسی مختلف هویت سه از استقالل پس و جهانی جنگ دو میان اول، جهانی جنگ از قبل سالهای در

 اردن، شامل عثمانی های امپراطوریاستان از یکی جهانی اول، جنگ از قبل کشور این .است داشته جغرافیایی

شد.  تقسیم فرانسوی و های انگلیسیبخش به مناطق این جنگ از پس .محسوب می شد کنونی لبنان و فلسطین

 در سال .گرفت ها قرارفرانسوی سرپرستی تحت اسکندرون استان لبنان، همراه به سوریه دو جنگ میان در

 هیچگاه مورد این اشغال و شد اشغال آتاتورک رهبری به ترک سربازان وسیله به اسکندرون استان میالدی،0989

 .نگرفت قرار سوریه قبول
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 ملی فوق وفاداری های اهمیت -9-6-9

 سوریه سرزمین سوری و ناسیونالیسم میان تناقص و محلی نیرومند هایاندیشه را ژئوپلیتیکی عامل سومین

 و یکپارچه ناسیونالیسم رشد هرگونه زمینه بیستم قرن در سوریه جغرافیایی مرزهای تغییر .دهدمی تشکیل

 ملی ماورای یا و وفاداریهای محلی بر از استقالل بعد و قبل ها راسوری سیاسی شعور و برد میان از را پرمغز

 گذاشت)کتاب سبز نهای محلی آرما کنار در همزمان را سوریه بزرگ و ن عربیسم بعثی پا شعارهای و قرارداد

 (.80-84: 0835سوریه، 

 غرب موضع و جهانی قدرت توازن تغییر -7-9

 حمالت .زوال گذاشت به رو اقتصادی( همکاری و توسعه سازمان -امپراتوری)ناتو قدرت 21 قرن آغاز با

امریکایی  جدید قرن پروژه اساس که بر نظمی بخشید؛ شتاب را جهانی نوین نظم اجرای ،2550 سال سپتامبر 00

 در بار اولین برای ناتو« هستید. ما علیه یا ما با یا شما»می گفت  که داشت قرار (PNAC) «بوش دبلیو جورج»

 اقدام افغانستان به حمله برای متحد، ملل سازمان بی توجهی به با منشورش و 5 ماده به استناد با خود تاریخ

 کشور این و کرد حمله عراق امپراتوری)غرب( به این متحد، ملل سازمان تأیید دوباره بدون بعد، سال دو .کرد

 سازمان های اقتصادیسیاست .شد باتالق درگیر سرعت به امپراتوری)غرب( این .درآورد خود اشغال را به

 (. این پشت65و 66: 0890خان، است)جونید شده کاهش حتی یا رکود دچار اقتصادی همکاری و توسعه

 و سوریه علیه طبل جنگ بر کوفتن در اقتصادی همکاری و توسعه سازمان و بی امان ناتو نقش ایفای صحنه

 می نشان را آنها تنگاتنگ می دهند، ارتباط تشکیل را آن سوریه و ایران که های دوسوی بحران  .است ایران

فلسطین  حماس لبنان و اهلل حزب سمت ارتباطی اش به و پل عرب مهمترین متحد سوریه، طریق از ایران .دهد

 به ایران و مقاومت جبهه پلی میان مثابه به اسد بشّار دولت و دولت این عراق، در اسالمی آغاز دولتی است. با

-می بازی پایگاه دو این ارتباط در را نقش اصلی جبهه این ترین حامیسرسخت و توانمندترین عنوان

 .rubin/2012))کنند

 های اصالحی در درون نظامبحران و درخواست -8-9

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، 

جمهوری برای حداکثر دو دوره هفت ساله با تأیید  مطبوعات و محدودیت مدت ریاستاعطای آزادی بیان و 

ها و اصالحات بر کاهش ناآرامی ، تغییری در نوع مبارزه ایجاد نکرد0895پرسی اسفند درصدی مردم در همه 95

از بحران آغزا جریان محافظه کار عربی با همراهی غربی( ستیونیصه یعرب یتوطئه غربتأثیر نداشت؛ زیرا )
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های مالی و انتقال سالح به داخل سوریه از طریق لبنان )در مرز غربی سوریه و به حمص( سوریه، ارسال کمک

بایست و اردن )در مرز جنوبی سوریه و به درعا( شروع شد که این امر برعمق بحران افزود. در این ارتباط، می

را در حمص و حماه سازماندهی کرده است. نتیجه آنکه، ها به نقش عربستان سعودی نیز اشاره نمود که سلفی

ای غرب آسیا خواهد داشت. به طوری که تغییر ای در آینده نظام منطقهمسأله سوریه نقش بسیار تعیین کننده

جهت سیاست خارجی سوریه به سوی جریان محافظه کار عربی موجب تغییر آرایش سیاسی نیروها در منطقه 

 (.0890)اسدالهی، خواهد شد

 ماه نخست 04مراحل بحران سوریه در : 8جدول شماره

برای کشاندن مردم به خیابان ها به  ، تالش مخالفان0895تا شهریور  0839از ابتدای بحران در اواخر اسفند  دوره اول
 ترکیب جمعیتی پیچیده سوریه، با شکست مواجه شد. دلیل عدم مشارکت طبقه متوسط و

عملیات نظامی، تعلیق عضویت  ، اجرای تاکتیک حمله مسلحانه و اجرای فاز0895تا اسفند 0895شهریور  دوره دوم
 سوریه در اتحادیه عرب و اعزام ناظران

 دوره سوم
انتحاری و ربایش  آغاز شد. مخالفان وارد فاز ترور، بمب گذاری، عملیات های نظامی،عملیات  0890از سال 

شورای امنیت ناکام ماند، کوفی عنان به عنوان نماینده ویژه  سوریه در شدند، تالش برای تصویب قطعنامه علیه
 اتحادیه عرب طرح شش ماده ای خود را ارائه کرد سازمان ملل و

 گیری بحران و اطمینان مخالفان به تغییر نظاماوج -3-9

شار اسد از بسازی برای دوران پس مشخصه اصلی این مرحله، باور مخالفین به سقوط نظام سوریه و بدیل

 بود. این باور به دو دلیل ایجاد شد: 

 المللی و رسیدن به اجماع نظر برای پس از اسد.تالش مخالفین برای کسب مشروعیت بین -0-9-8

پس از آغاز اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه، مخالفان دولت این کشور تالش های زیادی را برای ایجاد 

نشست هایی به منظور ایجاد اتحاد و یکپارچه کردن اقداماتشان علیه دولت آغاز ائتالف های فراگیر و تشکیل 

مخالفان دولت سوریه، مجموعه ای از گروه ها و افراد مختلف  .کردند اما چندان در این مسیر موفق نبودند

تفاوت ر مهستند که گرچه همه در مخالفت با دولت همصدا هستند اما شیوه و ابزارهای مخالفتشان با هم بسیا

برخی از ضرورت تغییر مسالمت آمیز در سوریه سخن می گویند و در این راه حتی گفت وگو با  .بوده است

دولت سوریه را نیز به عنوان یک گزینه مقبول می دانند و برخی دیگر اما گفت وگو با دولت را خیانت می 

ت با ابزارهای نظامی می دانند. عده ای از دانند و تنها ابزار خروج سوریه از وضعیت کنونی را براندازی دول

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 

واقع بینانه و تالش برای مصادره ی به زعم آنها انقالب مردم سوریه خارج از سوریه را متهم به نداشتن نگاه 
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همه گروه ها از جمله خارج نشینان را دارای حق برای تعیین سرنوشت  دیگر، بعضی مقابل در و دانند می

این اختالف نظرها طی بیست ماه اخیر ترکیبی ناهمگون از مخالفان دولت سوریه  .سیاسی آینده سوریه می دانند

ا ایجاد کرده که همواره یکی از دالیل اصلی در ناتوانی آنها در رویارویی با دولت این کشور بوده است که ر

اصلی ترین و مشهورترین گروه سیاسی مخالف . همچنان انسجام اداری و نظامی خود را حفظ کرده است

 مختلف های گروه از متشکل خود که شورا این. است بوده "شورای ملی سوریه"دولت در سوریه تاکنون 

کشورهای مخالف دولت سوریه همزمان . سال گذشته و با حمایت کشورهای غربی و عربی تاسیس شد است،

با افزایش فشار به دولت و سلب مشروعیت از آن، امیدوار بودند که شورای ملی بتواند به عنوان گزینه بدیل 

کند. با این وجود گذر زمان، امید این کشورها را اصلی پس از سقوط احتمالی دولت کنونی سوریه، نقش ایفا 

انتقادها به شورای ملی کم کم تبدیل به فشار شد؛ فشاری که شورای ملی را کرد. اندک اندک به یاس تبدیل 

به سمت تغییر در ساختار و تشکیالت خود و فراگیر کردن آن سوق می داد. در چنین وضعیتی بود که سنگ 

بندی که بین شرکت کنندگان در نشست دوحه به امضا 02بر اساس توافق . شدبنای نشست دوحه گذاشته 

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 

هد گرفت. هنوز مشخص نیست که در شرایطی که هنوز مخالفان نتوانسته اند بخش هایی از خاک شکل خوا

سوریه را به طور کامل در کنترل خود درآورند، دولت موقت چگونه می تواند، فعالیت کند. بر این اساس به 

ن دادن نشانظر می رسد تشکیل دولت موقت، دست کم در وضعیت کنونی، اقدامی سمبلیک برای قدرتمند 

گفته می شود یکی از دالیل طرح موضوع اعمال مدیریت یکپارچه در میان مخالفان مسلح،  .مخالفان است

تالش برای مهار گروه های شبه نظامی مسلح با گرایش های افراطی مذهبی بوده است. موضوعی که نگرانی 

سوریه در پی داشته برخی بویژه کشورهای غربی را از قدرتمند شدن این گروه ها در آینده 

 .(http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID)است

 جمهوریآینده بحران سوریه پس از انتخابات ریاست -51-9

ات ها و انجام اصالحآن در شرایطی که نظام سوریه خواهان گفتگو با مخالفان برای شنیدن صدای اعتراض

های خارجی به  های مخالف سیاسی با حمایت قدرتگروه (2500) 0895مورد نظر بود، در تابستان سال 

های مخالف در خصوص یک هدف که براندازی نظام بود اشتراک هایی دست یافتند. در ابتدا این گروهتوافق

نظر داشتند ولی در خصوص شیوه مبارزه که مسلحانه باشد یا سیاسی، اشتراک نظر وجود نداشت. از همان 

شد های الجزیره و العربیه به شکل کامالً فعال انجام میتحوالت سوریه از طریق شبکهای زمان، هدایت رسانه
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ای، تجهیزات و... از همان ابتدا توسط بازیگران خارجی که ترکیبی از کشورهای های عملیاتی، رسانهو هزینه

های اعی در کشورهای اجتمعربی، غربی و رژِیم صهیونیستی بودند، پرداخته شد که کامالً بر خالف جنبش

های مخالف با تحریکات خارجی، نهایتاً اقدام مسلحانه را به عنوان شیوه دیگر بود.به همین دلیل نیز گروه

« هالحسک»بر این اساس حتی اصالحات سیاسی همچون دادن شناسنامه به کردهای منطقه  .مبارزه انتخاب کردند

جاد و تشکیل احزاب مختلف بدون عالیق قومی، و پس از آن خارج کردن انحصار دولت از حزب بعث، ای

سهیم کردن احزاب در قدرت سیاسی، حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و محدود شدن طول مدت 

 0895پرسی اسفند درصدی مردم در همه 95جمهوری برای حداکثر دو دوره هفت ساله نیز که با تأیید ریاست

  .ضع مخالفان وابسته به رژیم های غربی و مرتجع عربی ایجاد نکرد( همراه بود، تغییری را در موا2500)مارس 

 یافته ها)تجزیه و تحلیل و تبیین اطالعات و واکاوی سناریوها( -2

 سناریوی اول: تضعیف علوی های سوریه)محو شدن آن ها باتقویت حکومت سنی( -0-4

 های تضعیف مناطق کردنشین و علویزمینه -0-0-4

 حکومت جانب از علوی حقوق تضعیف باره در بیانیه صدور به اقدام علوی، جامعه مختلف مقاطع در

 حکومت جانب از همواره سوریه در حاکم علوی کمینه (. وجود69 – 55، 0830نموده است)مرادیان،  ترکیه

 پشتیبانی با ترکیه همزمان حکومت کیه به شمار آمده کرد تر علویان تحریک عامل یک بعنوان سکوالر ترکیه

 باشد. چراکه نمی مذهب سنی و مذهب کشور علوی دو به سوریه تجزیه به حاضر سوریه تسنن اهل جامعه از

 محسوب بزرگ سوریه از بخشی و اسکندرون نام به گذشته در شهر هاتای که کنار در علوی مستقل دولت یک

 و ارضی برای تمامیت خطری تواند می دارد خود در را ترکیه علویان از زیادی جمعیت که شد. )ترکیه می

 ترکیه بیشینه مطالبات به گویی پاسخ و داخلی امنیت مسائل برای تنها نه ترکیه ( دولت.نماید فراهم ترکیه مرزی

 می تالش اسد بشار دولت ضد سوریه بر کشور تسنن اهل جامعه اجتماعی و سیاسی های محرومیت برابر در

 نقش ایجاد و رهبری خواستار غرب آسیا در خود اهمیت راهبردی و بفرد منحصر موقعیت دلیل به بلکه نماید

در  تسنن اهل رسیدن قدرت به و سوریه بعثی نظام است. سرنگونی غرب آسیا معادالت منطقه در تری فعال

ترکیهضعیف  دولت دستاورد برای مهمترین آورد. ارمغان به ترکیه کشور برای زیادی امتیازات تواند می سوریه

علوی ها و هضم آن ها در اکثریت سنی مذهب و ضعیف شدن تحریک پذیری جامعه علوی ترکیه از  شدن

 که است مورد دیگری سوری آواره میلیون یک برگشت طرف جامعه هم مذهب و کیش در سوریه است و

 است.  آورده بوجود ترکیه دولت برای زیادی و امنیتی اقتصادی مشکالت

 الفین مسلحسناریوی دوم: تسلط مخ -4-2
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های تندرو مسلح طیف وسیعی از دولت اسالمی عراق و شام )داعش(، جبهه النصره، احرار الشام، گروه

شود؛ ولی در شرایط کنونی بیشتر توجهات معطوف به گروه تکفیری دولت گردان التوحید و... را شامل می

لح پیروزی مخالفین مساسالمی عراق و شام )داعش( و گروه تکفیری جیش الفتح است. در این سناریو یعنی 

های تندرو مخصوصاً داعش از آن برخوردار است هایی که گروهشود که به خاطر مؤلفهگونه فرض میاین

همچون حمالت چریکی، جو ارعاب، پشتیبانی عملیاتی در سطح وسیع و ایجاد تقدس برای اهداف تعیین شده، 

یا  کمک های غیر مستقیم لجستیکی از سوی آمریکا و با استفاده ازیا مخالفین مسلح پیروزی ائتالف شورشیان 

بسیاری از تحلیل گران، پیروزی شورشیان با  .تفویض داوطلبانه قدرت به ائتالف مخالفان از سوی بشار اسد

کمک غیر مستقیم آمریکا و یا تفویض داوطلبانه قدرت به ائتالف مخالفان از سوی بشار اسد را بهترین گزینه 

ده می دانند. به عقیده آنها در صورت وقوع این پیش بینی، آمریکا به مهمترین هدف خود که برای ایاالت متح

چرا که اکثریت جمعیتی مخالفان را سنی  .همان محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران و روسیه است خواهد رسید

د. تام دانیلون، هایی تشکیل می دهند که مخالف سیاست های ایران و روسیه در حمایت از بشار اسد هستن

ترین عقب پایان رژیم اسد موجب بزرگ»، صریحاْ اعالم نمود که: 2500مشاور امنیت ملی آمریکا در دسامبر 

ن ای.« نشینی ایران در منطقه و برهم خوردن توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود

بر نظام این کشور فائق آید و تمام نواحی این کشور را به  های سوریه بتواندگروه با از بین بردن زیرساخت

های انجام شده و عدم یک پارچگی معارضان چه در ایدئولوژیک و... این اشغال خود درآورد. که بررسی

ستند؛ ه سناریواما به عقیده گروهی دیگر از کارشناسان که مخالف سرسخت این سناریوبه جایی نرسیده است. 

از آن جهت که موجب ایجاد پایگاه هایی امن برای تروریست های سلفی و همچنین  مسلح پیروزی مخالفان

نگرانی های حقوق بشری خواهد شد، پیامد های غیر قابل پیش بینی و فاجعه بار زیادی برای آینده منافع آمریکا 

 .تتی بر این مدعاسدر منطقه خواهد داشت. تجربه افغانستان و کمک آمریکا در به قدرت رسیدن طالبان اثبا

 سناریوی سوم: تشکیل دولت ائتالفی -9-2

 بس تا انتخاباتآتش -5-9-2

به موازات تکاپوی روسیه، ایران نیز برای حل بحران سوریه پا پیش گذاشته است. بسته پیشنهادی ایران 

ح نشده شرینسخه تعدیل شده طرح قبلی تهران است که به سازمان ملل هم فرستاده شده است. جزئیات آن ت

بندی شده است: الف( توقف فوری جنگ و اما شبکه المیادین مدعی شده که این طرح در چهار محور طبقه

وری ها و طوایف سبس، ب( تشکیل دولت وحدت ملی، ج( اصالح قانون اساسی و توجه بیشتر به گروهآتش

 هایها و صندوقگوی داخلی سوریوطرح ایران مبتنی بر گفت ،.و د( برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل
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زیرا در آن پرونده ثابت  .ای صورت گرفته استرأی است. نوسازی طرح ایران بالفاصله پس از مذاکرات هسته

تواند در مورد سوریه هم ای برای رقم زدن تحوالت بزرگ است و این تجربه میهزینهشده که مذاکره ابزار کم

ای فرصت بهتری برای کمک به حل بحران دارد. افزون بر این، شود. همچنین ایران پس از مسأله هسته تکرار

دو سال پیش نیز تکاپوی ایران و روسیه مانع از عملی شدن طرح حمله امریکا به سوریه شد. لذا دمشق به 

 .(http://iran-newspaper.com)مقامات مسکو و ایران اعتماد بیشتری دارد

 تشکیل دولت ائتالفی -4-9-2

شده در چارچوب گروه حمایت از سوریه و مفاد های انجاممسکو به توافق» بیان کرد: 5میخائل بوگدانف

جمهوری سوریه برای تشکیل دولت شورای امنیت پایبند است و از پیشنهاد بشار اسد، رئیس 2204قطعنامه 

تشکیل دولت وحدت ملی در آینده نزدیک را که  مسکو پیشنهاد اسد درباره» و «کندوحدت ملی حمایت می

دولت  از نظر روسیه «کند.شامل نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفان و برخی افراد مستقل است، تایید می

 های درگیر در بحران سوریه در آن حضور داشته و به تقسیم قدرت بپردازند. ائتالفی، دولتی است که همه طرف

( مطرح شد، 0المللی ژنو)در خصوص پایان بحران سوریه که در جریان نشست بینیکی از سناریوها 

تشکیل دولت ائتالفی است. ایده تشکیل دولت ائتالفی از سوی روسیه مطرح شد، اما برخی بر این باورند که 

ان یها در خصوص نحوه اجرای آن مغرب نیز با تشکیل چنین دولتی در سوریه موافق است، اما برخی اختالف

 (http://www.ghatreh.com)روسیه و آمریکا و میان مخالفین و نظام سوریه باعث شد کمتر به این ایده توجه شود

 سناریوی چهارم: تسلط ائتالف ملی معارضین -2-2

 : 4شورای ملی سوریه -5-2-2

عضو  805با  2500های معارضان سوریه بوده است که در دوم اکتبر ئتالفاین ائتالف یکی از اولین ا

اخوان »، «0سازمان آشوریان»، «اعالن دمشق»، «4های مستقلفراکسیون لیبرال»،«8جنبش انقالبی»های شامل گروه

و اشخاص معارضه اکثراً تبعیدی « 3فراکسیون ملی»،«5فراکسیون ملی کردها»و « 6بهار دمشق»، «المسلمین سوریه

و خارج نشین همچون جورج صبرا، برهان غلیون، عبدالباسط سیدا و میشل کیلو فعالیت خود را در استانبول 

                                                           
Mikhail Bogdanov1 

 الوطنی السوریالمجلس 2

 الحراک الثوری8

 کتلۀ المستقلین اللیبرالیین4

 المنظمۀ اتثوریۀ0

 ربیع دمشق6

 الکتلۀ الوطنیۀ الکردیۀ5

 الکتلۀ الوطنیۀ3

http://www.ghatreh.com/news/nn30954311/
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عنوان رهبر با حمایت ویژه ترکیه و قطر و اکثر کشورهای غربی و عربی آغاز کرد با تالش ترکیه این شورا به

ر د امات نظامی با رهبری سیاسی اهداف ترکیه در سوریه را تأمین کند.سیاسی ارتش آزاد معرفی شد تا اقد

شورای ملی مخالفان جریانات مختلفی اعم از اسالمی، ملی، لیبرالی، قومی، سوسیالیستی و حتی مستقل مردمی 

اوت فهای متها و همچنین برنامهها، سیاستها، روششرکت دارند؛ اما این جریانات به دلیل داشتن ایدئولوژی

رو بودند که هرروز موجب ضعف آن ویژه ازلحاظ ایجاد انسجام و تعیین رهبری روبهبا مشکالت زیادی به

 های دیپلماتیکعموماً این شورا دارای نگاه بدبینانه به جمهوری اسالمی ایران بوده و بارها تالش شده است.

ها و اعضای اما این امر شامل همه گروهآمیز بحران سوریه رد کرده است کشورمان را در مورد حل مسالمت

های مثبتی را برای ایران خصوص احزاب چپی و کردها در مواردی سیگنالها بهشود زیرا برخی از آنآن نمی

یئت ه گردد.های ترکیه بازمیطورکلی نحوه برخورد آن با جمهوری اسالمی به سیاستاند ولی بهارسال نموده

چک های کوتشکیل شورای ملی سوریه و گزینش مشی نظامی آن برخی از گروه هماهنگی ملی سوریه: در پی

گرا و کرد مقیم سوریه و خارج از سوریه که با مشی نظامی مخالف گرا، چپهای ملیو همچنین شخصیت

را  0هیئت هماهنگی ملی نیروهای تغییر دمکراتیک سوریه 2500اکتبر  00بودند در حلبون در ریف دمشق در 

ست حسن عبدالعظیم تشکیل دادند. این هیئت در اهداف خود اعالم کرد که خواهان تغییر نظام سوریه به ریا

آمیز صورت بگیرد. هیئت هماهنگی سوریه و کلیه وابستگان آن است ولی این تغییر باید از طریق مسالمت

ورهای غربی و های خود حفظ کند و دارای روابط با کشسعی کرده مشی استقالل گونه خود را سیاست

طور روسیه است و همواره در پی حل سیاسی بحران سوریه بوده است و تشکیل دولت انتقالی با حضور همین

گرچه ا های شاخص این هیئت است.پذیرد. هیثم مناع یکی از چهرهبشار اسد را برای تغییرات در سوریه را می

آمیز بحران سوریه رد کرده است برای پایان مسالمتهای جمهوری اسالمی ایران را این هیئت تاکنون تمام طرح

جو آن و برخی ارتباطات با روسیه، از زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط و برخی از ولی به دلیل مشی مسالمت

 .(http://www.alquds.co.uk/?p=240870)ها با جمهوری اسالمی ایران استهمکاری

 : 4ائتالف ملی سوریه -4-2-2

رای طور بین اعضای شودر پی بروز برخی اختالفات بین ترکیه و قطر در رهبری مخالفان سوری و همین

این ائتالف  2502های سیاسی و ارتش آزاد، با تالش دولت قطر در یازدهم نوامبر ملی سوریه و برخی از گروه

 عنوان رئیسب را بهبا شرکت بیش از شصت گروه معارض سوری در شهر دوحه شکل گرفت و معاذ الخطی

                                                           
 هیئۀ التنسیق الوطنیۀ لقوى التغییر الدیمقراطی0

 االئتالف الوطنی لقوى الثورة والمعارضۀ السوریۀ2
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این گروه انتخاب کردند و بعد از ایجاد اختالف بر سر رهبری محتاطانه الخطیب، اعضای ائتالف ملی جورج 

ن گروه فارس و ترکیه ایصبرا برای ریاست این ائتالف انتخاب کردند با تالش قطر و کشورهای حاشیه خلیج

ک ها یاین ائتالف نیز به دلیل تنوع ایدئولوژیتوانست حمایت اکثر کشورهای غربی را به دست آورد. 

های قطر و تا حدودی ترکیه پیروی های اول از سیاستایدئولوژی ثابتی نداشته است. این ائتالف در سال

کرد اما بعد از تحوالت در قطر )واگذاری قدرت پدر به پسر( و فعال شدن بیشتر عربستان و هماهنگی با می

کی از شیوخ قبایل سوریه به نام احمد الجربا نزدیک به عربستان به این پست انتخاب ترکیه در بحران سوریه ی

های عربستان قرار گرفت و حتی بعد از تغیر این شخص و انتخاب هادی شد و این ائتالف در جهت سیاست

کر است به ذالزم  البحره و خالد الخوجه این مشی وابستگی به عربستان در این ائتالف ادامه پیدا کرده است.

که یطورایم بهوجه نبودههیچهای این ائتالف شاهد هماهنگی بین اعضا بهبه دلیل تنوع افکار و ایدئولوژی

گرا تمایل زیادی به همکاری با غرب ندارند و تمایل دارند با روسیه ارتباط برقرار نمایند احزاب احزاب چپ

زیادی دارند و به دنبال تقویت روابط با ترکیه هستند به همین ها با عربستان مشکالت ویژه اخوانیگرا بهاسالم

دلیل ما شاهد مواضع بعضاً متضاد از سوی این ائتالف هستیم و این ائتالف مواضع مثبتی نسبت به جمهوری 

انداز روشنی از روابط این ائتالف با ایران وجود ندارد مگر تغییر رویکرد عربستان اسالمی ایران ندارد و چشم

 (http://rfsmediaoffice.com/2015/06/16/14072/#.VZEmOVKxW8l) ترکیه نسبت به این روابط. و

با هدف وحدت مخالفان نظام سوریه  0890در چهارمین سناریو،ائتالف ملی معارضین است که در آبان 

گروه اعالمیه »، «کمیته هماهنگی ملی»، «شورای ملی سوریه»های مختلف شد. این ائتالف از گروه تشکیل

المسلمین و لیبرال مخالف نظام بشار اسد، به ریاست و برخی از فعاالن کرد، اخوان« انجمن استانبول»، «دمشق

رضین که خود را طرفدار احمد عاصی الجربا مدعی حکومت در سوریه تشکیل یافته است. ائتالف ملی معا

مردم سوریه معرفی کرده است و اکنون جایگاه چندانی در تحوالت نظامی و سیاسی سوریه ندارد، هدف 

عملی خود را سرنگونی دولت اسد،  و هدف« رساندن صدای ملت سوریه به گوش جهانیان»نمادین خود را 

الم ترش مناسبات و توسعه مبانی سکوالر اعاز بین بردن ساختار امنیتی، رفع مشکالت اقتصادی سوریه، گس

 کرده است. این ائتالف دارای ساختار حکومتی و نیروی نظامی تحت عنوان ارتش آزاد است.

 المسلمین سوریهسناریوی پنجم: تسلط اخوان -2-2

 پراکندگی جغرافیایی -5-2-2

مرکز آنان، شهر حلب است. ترین المسلمین سوریه در شهر حلب، حمص و دمشق حضور دارند و مهماخوان

و  دهندهای مختلف مسیحی، علوی، شیعی و دروزی تشکیل میکمتر از سی درصد جمعیت سوریه را اقلیت

http://rfsmediaoffice.com/2015/06/16/14072/#.VZEmOVKxW8l
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ها، شاید بیشتر از ده درصد از ز این میان اخوانیا و هستند سنّتاهل از کشور این مردم درصدبیش از هفتاد 

ها چیزی حدود چهار تا هشت درصد دیگر، شاید جمعیت اخوانیدهند. به تعبیر سنّت را تشکیل نمیجمعیت اهل

 (/http://www.mehrnameh.ir/article/3095)کل جمعیت سوریه باشند

 عوامل گرایش اخوان سوریه به خشونت -4-2-2

 گرانگری نبود و تنها در جنگ با اشغالهای اخوان در ابتدا، بر مدار رادیکالیسم و انقالبیفعالیت

های نبرد شدند، اما ، هزاران فرد مسلح از اخوان مصر، سوریه و اردن راهی جبهه0943در سال صهیونیست 

المسلمین در کشورهای مختلف ارائه داد. های اخوانتوان الگو و برداشتی واحد دربارة فعالیتنمی

 ای پارلمانیهالمسلمین در مصر سعی کرد بقای خود را حفظ کند و حتی در برخی مقاطع در فعالیتاخوان

مشارکت کرد. اخوان در اردن تا حد زیادی چهارچوب سیاسی نظام پادشاهی را پذیرفت و سعی کرد در قدرت 

المسلمین رویکرد تقابلی داشت و با رویکرد انقالبی و تهاجمی و حتی شرکت کند، اما در سوریه، اخوان

گرایی اعتدال( 02: 0895جمعه زاده، )تدرگیری نظامی با دولت، برای ایجاد حکومت اسالمی تالش کرده اس

آمیز و دوری از خشونت و رویارویی مسلحانه نیز سوی جامعه مدنی و مشارکت سیاسی مسالمتو گرایش به

گرایان مصری گرفته شد و به سایر مناطق جهان عرب گسترش یافت، اما برای نخستین بار از سوی اسالم

حزب بعث  0968المسلمین سوریه پیش از کودتای داشت. اخوان تریالمسلمین سوریه موضع رادیکالاخوان

آمیز داشت، اما پس از در هیئت سیاسی و پارلمانی سوریه فعالیت مسالمت 0905و  0945های در طول دهه

بار روی آوردند. چند عامل مهم در گرایان سوری به تدریج به اقدامات جمعی خشونت، اسالم0968کودتای 

 ود:بار تأثیرگذار بگرایان به سمت خشونت و تبدیل اقدام جمعی مسالمت آمیز به خشونتسوق دادن اسالم

الئیک رژیم سیاسی جدید که مشروعیت خود را در تأکید بر ایدئولوژی های نیمهسیاست -0-2-0-4

 ل نبود.قبو گرایان قابلکرد که برای اسالمسوسیالیسم عرب و تأکید بر جدایی میان دین و سیاست جستجو می

 ها و پایان دادن به حیات پارلمانی در کشور؛انحالل همه احزاب سیاسی از سوی بعثی -2-2-0-4

 ؛0903عربیسم جمال عبدالناصر پس از گرایانه و پانهای وحدتمخالفت با طرح -8-2-0-4

کل ش المسلمین.ویژه علیه اخوانگسترش سیاست سرکوب و فشار علیه نیروهای مخالف، به -4-2-0-4

گرایان سوری در پنج سال اولیه حکومت حافظ اسد، به دالیل زیر، چندان ویژگی اقدام جمعی اسالم

 گرایانه نداشت:خشونت

 تداوم فقدان اقتدار سازمانی و رهبری در جنبش اسالمی؛ -0-4-2-0-4
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ر، مصگرایانه حافظ اسد برای تشکیل فدراسیون جماهیر عربی میان های وحدتسیاست -2-4-2-0-4

 یافت؛ تجلی 0958 اکتبر در اسرائیل به  سوریه و لیبی که در مشارکت او در حمله

های سخاوتمندانه کشورهای دلیل کمکبهبود نسبی اوضاع اقتصادی سوریه آن هم به -8-4-2-0-4

 خیز عرب.نفت

ار بصحنه سیاسی سوریه شاهد گسترش اقدام جمعی خشونت 0932تا  0956های اما در فاصله سال

 گرایانه بود که ناشی از عوامل زیر بود:اسالم

سوریه در لبنان که به دنبال آن نیروهای گوناگون فلسطینی و لبنانی،  0950مداخله نظامی  -4-4-2-0-4

 اعتنایی در قبال محاصره اردوگاه فلسطینی متهم کردند؛دمشق را به اتخاذ موضع ضد فلسطینی و بی

عنوان دین رسمی در قانون ک از سوی دولت بعث که در حذف اسالم بهاتخاذ سیاست الئی -0-4-2-0-4

 تجلی یافت؛ 0956اساسی سوریه در 

گرایان با انتخاب عدنان سعدالدین به عنوان رهبر افزایش اقتدار سازمانی در رهبری اسالم -6-4-2-0-4

مخالف اسالمی و چپ و ملی  و تشکیل جبهه اسالمی سوریه بر اثر ائتالف نیروهای 0956المسلمین در اخوان

 ؛0935در 

های ناشی از حضور ارتش سوریه وخیم شدن اوضاع اقتصادی سوریه بر اثر گسترش هزینه -5-4-2-0-4

های عربی به سوریه و به دنبال آن بسته شدن خطوط لوله نفت عراق به مدیترانه در در لبنان، کاهش کمک

کرد. سطح خشونت اقدام جمعی اسالمی در سوریه یان وارد میمیلیون دالر به سوریه ز 086که ساالنه  0953

رو به کاهش گذاشته و جنبش اسالمی سوریه در مقایسه با اواخر دهه  0995به بعد در طول دهه  0938از سال 

 (.63-60: 0895، احمدی)تضعیف شده است 0935و اوایل دهه  0955

 و لبنان و فلسطینهای فعلی اخوان سوریه در قبال ایران دیدگاه -9-2-2

های فعلی اخوان با گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است و اعتقاد به ایران و ، دیدگاهشدطور که بیان همان

شیعه نیز از این قاعده مستثنا نیست. رهبر امروز اخوان سوریه معتقد است که ایران و لبنان به دولت سوریه 

ت المسلمین سوریه و وهابیدر مورد عقاید تکفیری، میان اخوانآقای شوقی حداد معتقد است که . کنندکمک می

های علمی و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش غرب آسیاآقای محمدعلی مهتدی، کارشناس  تفاوتی وجود ندارد.

ای گفته است: آقای برهان غلیون در گفتگوی خود با وال استریت در مصاحبه غرب آسیا،و مطالعات استراتژیک 

ا اهلل و حماس ره بود که اگر ما ]در جنگ با دولت سوریه[ پیروز شویم، ارتباط با ایران و حزبژورنال گفت

 (.0890یزدانی، ) کنیمقطع می
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 المسلمین اخوانبه  سوریهگرایش مردم  -2-2-2

المسلمین سوریه که کمتر از ده درصد از مردم سوریه علت وجود برخی شرایط سیاسی و اجتماعی، اخوانبه

همراه خود دارد، به سمت خشونت روی آورده و نام آن را جهاد نامیده است. این گروه با کمک برخی از را 

های افراطی در سوریه به تقابل با حکومت بشار اسد پرداخته است؛ اگرچه از نظر فکری تفاوت چندانی گروه

 (.4: 0895یار، )خامهالمسلمین مصر نداردبا اخوان

 و آغاز بحران سوریه نالمسلمیاخوان -2-2-2

خود جامه عمل  ها سعی کردند تا از فرصت استفاده کنند و به خواستهبا آغاز بحران سوریه، اخوانی

ری ، محور سنتی به رهب«عصام عطار»بپوشانند. جمعیت اخوان سوریه در سه محور سیاسی در دمشق به رهبری 

علیه نظام سوریه اقدامات مسلحانه « فتاح ابو غداشیخ عبدال»در حمص و محور حلب به رهبری « مروان حدید»

ا ب« محمد ریاض خالد آل شقفه»و سیاسی انجام دادند و پس از آن این جریان برای اتحاد بیشتر زیر نظر 

دیدگاهی تندروتر به اقدامات خود علیه نظام سوریه پرداختند. این جمعیت برای افزایش نفوذ خود روزنامه 

ا بتواند میان طرفداران خود همبستگی ایجاد را چاپ کرد ت« العهد»

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

 سناریوی ششم: فرسایشی شدن بحران سوریه -6-2

 اهلل اکنترل حزب -5-6-2

ترل ا... را تحت کنهای گوناگون، حزبکند تا با شیوهها، رژیم اسراییل تالش میاسراییلی اولتاکتیک 

ا... از سمت های حمل تسلیحات برای حزبها به زعم خود، هدف قرار دادن کارواندرآورد. یکی از این شیوه

مات را در این رابطه مورد های اخیر به کرات اعالم کرده بود که تعدادی از مهسوریه است. این رژیم طی سال

تا  تر شدن بحران سوریه استها، تالش برای تعمیق و فرسایشیهدف قرار داده است. تاکتیک دوم اسراییلی

ش حضور ها افزایا... با حضور بیشتر در آن، به اصطالح در باتالق سوریه گرفتار شود. به زعم اسراییلیحزب

شدن این جنبش از مساله مقابله با اسراییل و در نتیجه، تالش  ا... در سوریه به معنای فارغاعضای حزب

ا... برای حفظ مرزهای امن با رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خواهد بود؛ در حالیکه این تجربیات حزب

ها بسیار کاربردی خواهد ا... در صحنۀ میدانی سوریه( در هرگونه نبرد زمینی آتی با اسراییلی)حضور حزب

همین رابطه، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد منافع اسراییل در تداوم جنگ فرسایشی  بود. در

تاکتیک سوم، ترورهای هدفمندانۀ اعضای  .(akhbar.com/node/253811-http://www.al) 5سوریه است

                                                           
 مصالح اسراییل فی مستقبل سوریا0

http://www.al-akhbar.com/node/253811
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ا... صهیونیستی در لبنان، سوریه و دیگر مناطق جهان است. ترور تعدادی از نفرات حزبا... توسط رژیم حزب

 ترین اسیر این جنبش در اسراییل که بعد ازا... و قدیمیدر لبنان، طی سال گذشته که سمیر قنطار، عضو حزب

یک چهارم، تهدیدهای ها قرار گرفت، در این راستا قابل ذکر است. تاکتآزادی در سوریه مورد هدف اسراییلی

باشد. به عنوان مثال، آموس یادلین، رئیس سابق بخش اطالعات نظامی ها در حمله به لبنان میای اسراییلیدوره

ا مدنظر ا... لبنان رکند که اسراییل باید طی پنج سال آینده، احتمال جنگ با حزبای اعالم میاسراییل طی مقاله

 (.2506یادلین، خود داشته باشد)

  :دولت ضعیف سوریهو هیشدن بحران سور یشیفرسا -4-6-2

شروع بحران و درگیری در سوریه در حقیقت، بهترین ظرفیت و بدیل را برای انحراف موج بیداری 

 های معترضان در کشورهایاسالمی ایجاد کرد و بدین ترتیب، نه تنها رژیم اسراییل از نوک پیکان خواسته

طبیعی  اش یعنی نظام اسد پدید آمد.بهترین شرایط برای تضعیف دشمن دیرینه اسالمی کنار گذاشته شد بلکه

آموس  .باشداست که راهکار استمرار و فرسایشی شدن جنگ، راهبرد مناسبی برای تضعیف بیشتر سوریه می

دیگر  هاسراییل باید خود را از لحاظ نظامی و سیاسی با این احتمال که سوری»نویسد: یادلین در این رابطه می

ها گزینۀ در حال حاضر در میان اسراییلی 5 «یکپارچه نباشد و این جنگ چند سال دیگر طول بکشد، آماده کند.

عربستان پس از مدیریت تحوالت اعتراضی دارد. جنگ فرسایشی در سوریه، بیش از سقوط نظام اسد طرفدار 

شده در سوریه استفاده نمود و در واقع در محیط پیرامونی خود در یمن و بخصوص بحرین، از بحران ایجاد 

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، 

سطح نیروهای مداخله گر منطقه ای و فرامنطقه ای و بطور اساسی، فرسایشی  گسترده شدن تعداد بازیگران و

شدن بحران در سوریه از فاکتورهایی است که در مجموع مطلوب سعودی ها بوده 

 .(http://hournews.me/news-55113.htm)تاس

ای بحران سوریه از آن به عنوان زنگ خطر برای آینده این کشور و منطقه از جمله سناریوهایی که از ابتد

شود، فرسایشی شدن بحران است. بر اساس این سناریو به دلیل اینکه طرفین، توان حذف کامل دیگری یاد می

سایشی رها ادامه خواهد یافت. فهای سیاسی نیز نیستند، درگیریرا ندارند و حاضر به تعامل با یکدیگر در عرصه

                                                           
1Ibid 

 

http://hournews.me/news-55113.htm
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ترین سناریوها برای مردم، نظام سوریه، مخالفان، منطقه و جهان است زیرا طرفین شدن بحران یکی از نامناسب

 ها به اهداف خود نخواهند رسید.درگیر و حامیان آن

 سناریوی هفتم: تثبیت نظام سوریه: -7-2

 مقاومت دولت و ارتش سوریه:  -5-7-2

سال از جنگ علیه سوریه تحوالت سیاسی و میدانی نبرد در سوریه به گونه ای پیش رفت  چندبا گذشت 

که نشان داد دولت و ارتش سوریه در برابر ائتالف معارضانی که تحت حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای 

ه رهبری ب به دنبال شکست این سناریو، ائتالف بین المللی مخالف بشار اسدو  غربی و عربی است مقاوم است

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 

در نهایت توافق مسکو و  .جوز کنگره کردحمله به سوریه را منوط به م رئیس جمهور آمریکااما در نهایت 

های شیمیایی سوریه سایه جنگ را از سوریه دور کرد و تب و تاب آمریکا برای واشنگتن برای نابودی سالح

درجه  035آمریکا به دلیل ناتوانی در حمله به سوریه هدف خود در سوریه را  .حمله به دمشق فروکش کرد

کردن حکومت بشار اسد بود اما ناتوانی نظامی، لجستیکی و سیاسی این  تغییر داد. هدف غایی آمریکا ساقط

رئیس تصمیم  .کشور باعث شد از تغییر حکومت سوریه به نابودی انبارهای شیمیایی این کشور رضایت دهد

 هایدر عدم حمله به دمشق و تردیدهای کاخ سفید همانند یک دومینو شکست (باراک اوباما) جمهور آمریکا

 .(http://www.farsnews.com/newstext)آمریکا در عرصه سیاست خارجی را به دنبال داشت متوالی

 بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه: -4-7-2

جمهوری بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه از سناریوهایی است که قبل از انتخابات ریاست

ر جمهوری، مخالفین نظام سوریه دمطرح و پس از انتخابات تقویت شد. تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست

که از  . در جبهه نظامی سعی شدتالش بودند تا در دو جبهه سیاسی و نظامی به تقابل با نظام سوریه بپردازند

های سقوط راه جنگ نیابتی یا همانند الگوی لیبی، غرب با پشتیبانی نیروی هوایی و مخالفین از راه زمین، زمینه

بشار اسد را فراهم کند. در عرصه سیاسی نیز تشکیل ائتالف ملی معارضین به عنوان بدیلی برای نظام سوریه، 

ارتش سوریه در  وریه در داخل و خارج این کشور صورت گرفت. اما پیروزیبه منظور تخریب وجهه نظام س

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. 

زدایی مخالفان را به چالش کشید؛ زیرا در جریان این انتخابات، جمهوری نیز راهبرد مشروعیتریاستانتخابات 
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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 

 (.http://www.pana.ir)نظر مخالفان،بشار اسد از محبوبیت باال برخوردار است. 

 نتیجه گیری و ارایه راهکار: -2

بحران سوریه به عنوان یکی از بزرگترین بحران های منطقۀ غرب آسیا در قرن بیست و یکم به حساب 

این بحران باعث شده است تا اکثر کشورهای دنیا با  .می آید که گسترة آن منطقۀ وسیعی را در بر گرفته است

جه اول تصادم و درگیری منافع قدرت های جهانی در سوریه باعث این معضل دست و پنجه نرم کنند. در و

 های دو جبهۀدرگیری. شده است تا این چالش به درزا بکشد و آینده ای روشن را برای آن متصور نباشیم

اساسی یعنی روسیه، چین و محور مقاومت اسالمی با محور غرب، کشورهای عرب حوزة خلیج فارس و ترکیه 

این بحران ابعاد بین المللی و جهانی به خود بگیرد به همین دلیل می توان اذعان داشت که  باعث شده است تا

تحوالت سوریه از این جهت با اهمیت است که آیندة آن ترسیم کنندة صورتبندی قدرت حداقل در غرب آسیا 

نند تالش می کاست. پر واضح است که در بحران سوریه دو ائتالف بزرگ جهانی درگیر هستند که هر کدام 

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 

همان طور که اشاره شد ظهور پدیده ویژه ای برخوردار است بحث رادیکالیسم مذهبی در غرب آسیا است. 

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 

 .ه دست آمده بود آسیب ببیند و آیندة منطقه به بحران کشیده شودکشورهای درگیر که طی سالیان متمادی ب

آنچه موجب تداوم بحران سیاسی کنونی سوریه شده است، مداخله های خارجی است. البته، الزم به  لذا

ذکر است که سوریه تاکنون از اصل بحران عبور کرده است. بنابراین، دو عامل منطقه ای و بین المللی بر عامل 

در جهت حاکم شدن وضعیت سیاسی جاری سوریه اولویت دارد. بنابراین، استقرار ثبات در سوریه از داخلی 

طریق تقویت همکاری های منطقه ای، راهکار سیاسی، اصالحات، گفتگوهای ملی ـ حل مسالمت آمیز بحران 

ران ژئوپلیتیک و در نتیجه بح مردم و هم دولت سوریه است، حاصل خواهد شد هم توافق مورد کهسوریه ـ 

 -یعرب -برد. الگویی که محصول هماهنگی مالی و لجستیکی جبهه غربیسوریه از الگوی خاصی بهره می

 ترکی برای ایجاد چالش است. بر همین اساس، توجه به نکات زیر گویای ابعاد بحران سوریه است:

 افت. ای ایجاد و تداوم یای و فرامنطقهبحران سوریه، خودانگیخته نبود بلکه با دخالت کشورهای منطقه -0
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های جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و حمایت از جریاناسد به دلیل اتخاذ مواضع مبارزهنظام بشارت  -2

 برد. ای بهره میو منطقه مقاومت در فلسطین و لبنان از حمایت ملی

بحران سوریه، مراحل اصالحات، تحرکات نظامی و تالش برای ثبات را داشته است که پس از برگزاری  -8

 کند تا اوضاع را به سوی ثبات پیش ببرد.سعی میسوریه جمهوری، نظام انتخابات ریاست

تحوالت سوریه در شرایط کنونی حالت سیال به خود گرفته و هر روز بعد جدیدی به آن افزوده  -4

 شود که در شرایط جاری، پیشروی ارتش سوریه با حمایت کشورهای حامی است.یم

شخص تثبیت نظام سوریه متحوالت سیاسی و میدانی نبرد و سال از جنگ علیه سوریه  چندبا گذشت  -0

 گردد.تر می

 :یجه این بحران هرچه باشدنت -6

 واهد کرد. جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران را برای آینده مشخص خ -الف

 رابطه سیاسی ایران با ترکیه، عربستان، روسیه و لبنان را رقم خواهد زد.  -ب

 توازن درک و فهم سیاست در غرب آسیا بین ایران و آمریکا و نهایتاً اسراییل را روشن می نماید.  -ج

 .رابطه بین ایران و عراق را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد -د

 راهکار:

ت با حضور همه گروه ها، قومیت ها و بازیگران می تواند عالوه بر حل مشکالت اختالفات اجرای انتخابا

و درگیری های نظامی و جلوگیری از تخریب منابع و ویرانی این کشور و جلوگیری از دشمنی و کینه های 

ویی با یبیشتر به همه بازی گران در صحنه مشارکت و مردم نقش بیشتری بدهد و اجرای چنین طرح و سنار

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.
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 اسالم هانج تکفیری-سلفی نخبگان های اندیشه در تکفیر بحران یابی ریشه
 

 (ع) صادق امام پژوهشگاه استادیار ،5عزیزان مهدی

 قم دانشگاه تطبیقی تفسیر دکتری پور، دانشجوی سجادی حسن

 

    چکیده
 مذهبی ظاهر به های ورزی تعصب از برخاسته اغلب اسالم، جهان در سیاسی و اجتماعی های بحران زمان، دیر از

 خودنمایی عراق و سوریه ویژه به خاورمیانه منطقه حوادث در تکفیری ـ سلفی های جریان اخیر دهه در. است بوده

 سلفی اننخبگ های اندیشه در تکفیر بحران های ریشه که است آن سؤال اکنون. یازیدند دست فراوانی جنایات به و کرده

 قهیف و کالمی حوزه دو در را بحران این خاستگاه سؤال، این به پاسخ در نوشتار این چیست؟ اسالم جهان تکفیری ـ

 وسنت، تابغیرک از تقلید منع عبادی، توحید از خاص تفسیر. است یافته دست توجهی درخور نتایج به و کرده بررسی

 اندیشه مبانی ازجمله اسالمی حکومت تشکیل برای جهاد و هجرت وجوب و اسالمی کشورهای در طاغوت با مبارزه

 آوری جمع هب اسنادی و ای کتابخانه روش با که است کاربردی ـ ای توسعه نوع از تحقیق این. است تکفیری نخبگان ای

 .است پرداخته اطالعات

 .قطب سید وهابیت، تیمیه، ابن سلفی، نخبگان تکفیر، بحرانها:  واژه کلید

 

 مقدمه -5

 برای نانآ و بودند فضائل تمامی دارای و کردندمی زندگی اسالم بهترِ قرنِ سه در که هستند کسانی سلف

 (96 ص ،4 ج ،0420 تیمیه، ابن)هستند ازسایرین تر¬شایسته مشکلی هر حل

 نبود؛ نظر مد دیگری معنای و شد می استعمال آن لغوی معنای به سلف( ق 523 -660) تیمیه ابن زمان تا

 ابعینت تابعینِ و تابعین صحابه، سلف، از او منظور. کرد وضع جدیدی اصطالح و تازه معنایی تیمیه¬ابن اما

 .قرارگیرد مسلمانان عملی و علمی مرجع باید ها زمینه همه در آنان رفتار و افکار وی، ازنظر که است 9 پیامبر

 آنجا تا وی. داندمی هجری اول قرن سه را قرون بهترین ،9 پیامبر به منسوب حدیثی از خود خاص تفسیر با او

 معرفی دین منابع از یکی عنوانبه ،9 پیامبر سنت و خدا کتاب کنار در را ایشان که داد می اهمیت سلف به

 چراغ و هدی اعالم» ،«پیامبران خلفای» ،«انبیاء ورثه» را سلف تیمیه . ابن(558 ص همان،: ک.ن: )کردمی

                                                           
1. Email: azizan24@yahoo.com 
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 داند،نمی معصوم را سلف صراحت به وی چند هر( 095–096 صص ،0420 تیمیه، ابن)کندمی معرفی «هدایت

 ه،تیمی ابن: ک.ن)هستند معصوم و اشتباه و خطا از مصون سلف، گویی که است ای اندازه به او تمجید اما

 (095–096 صص ،0420

 معنای به یزن سلفیه واژه طبیعی، طوربه و نیافت چندانی طرفدار و رفت محاق به او افکار تیمیه، ابن بامرگ

 کلید و شد مطرح تیمیه ابن افکار دیگر بار عبدالوهاب بن محمد ظهور با. نشد کاربردی ای، تیمیه ابن خاص

 رد رشیدرضا محمد سید و خطیب الدینمحب بار، اولین برای اخیر سده در. افتاد ها زبان سر بر او های واژه

 .گفتند سخن سلف به بازگشت و سلفیت از افریقا شمال

 یکسانی عقاید آنان همه اما شوند؛می محسوب سلفی اند،پذیرفته را سلف از تیمیه ابن تعریف که کسانی

 :است قرار این از سلفیه مختلف های گرایش. شوندمی تقسیم مختلفی های دسته به و ندارند

 می ممهدورالد و کافر را خود غیر و دانندمی مسلمان را خود تنها که هستند کسانی: تکفیری سلفیه -0

 .دکننمی تکفیر را خود جز مسلمانان همه داعش و صحابه سپاه القاعده، همچون هاییگروه و وهابیان. شمارند

 واجب اسالمی حکومت تشکیل برای را جهاد و هجرت که هستند کسانی عده این: جهادی سلفیه -2

 .دارد قطب سید عقاید در ریشه رویکرد، این. دانندمی

 تبلیغ بر را خود یها فعالیت محور و است تکفیری سلفیت برابر در تبلیغی سلفیه: تبلیغی سلفیه -8

 اخهش در و دارد جهان در سراسری ای شبکه که «تبلیغ جماعت. »است داده قرار گری سلفی مبانی و ها اندیشه

 .است رویکرد این نماینده گیرد، می قرار دیوبندیه فکری

 به زدن دامن از اما پذیرفته، اعتقادی مسائل در را سلفیه مبانی چند هر سیاسی سلفیه: سیاسی سلفیه -4

 امعهج اداره و سیاسی قدرت گرفتن دست به برای عمدتاً و دارد پرهیز اسالمی جوامع در عقیدتی اختالفات

 .گیرند می جای دسته این در پاکستان «اسالم علمای جمعیت» و مصر «المسلین اخوان. »کند¬می تالش

 از آنان دورشدن را مسلمان جوامع ماندگی عقب اصلی علت سلفیه از گروه این: اصالحی سلفیه -د

 کتاب به ار سلفیت عده این. کندمی توصیه اصیل اسالم به بازگشت به را مسلمانان همه و داندمی سنت و قرآن

 رویکرد این لیل،د همین به. تابعین تابعین و تابعین و صحابه به تیمیه ابن همچون نه و کندمی تفسیر سنت و

 مچونه اندیشمندانی. است متفاوت آنان با عمل و فکر در و دارد اشتراک سلفیه سایر با عنوان و اسم در تنها

 .دارند جای دسته این در شلتوت محمود شیخ و عبده محمد آبادی، اسد الدین جمال سید الهوری، اقبال

 اجعهمر مربوط منابع به توانندمی عالقمندان و است خارج نوشتار این رسالت از رویکردهاا این توضیح

 (058–90 صص ،0898 موسوی، علیزاده مهدی سید: ک.ر)فرمایند
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 فراوانی ایه کشی انسان و داده رخ لیبی و یمن عراق، سوریه، به تکفیری سلفیان تهاجم که اخیر سالیان در

 زمان هر زا بیش «تکفیر» واژه کلید شده، انجام تکفیر نام به آمریکا و آسیایی اروپایی، مختلف کشورهای در

 یهراس اسالم برای ابزاری و شده اسالمی جوامع سوز¬خانمان بالی که موضوع این. رسد می گوش به دیگری

 اختهس آشکار دیگری زمان هر از بیش را تکفیر های¬خاستگاه و ها زمینه با آشنایی ضرورت گردیده، جهان در

 کفیریت سلفیه همان یا اول نوع سلفیه سلفی، متنوع رویکردهای میان از نوشتار این در دلیل همین به. است

 هاینک ضمن. گرفت خواهند قرار بحث مورد ضرورت حد در صرفاً هاگروه سایر و است بحث اصلی موضوع

 جای تاریخ رد که هاییتکفیری سایر و هستند بحث مورد معاصر هایتکفیری تنها تکفیری، سلفیان بین از

 نسلفیا فکری های زمینه که است این در سخن پس. اند خارج بحث موضوع از ـ، خوارج مانند ـ اند گرفته

 فقهی و کالمی های¬خاستگاه سؤال، این به پاسخ در است؟ کدام آنان خاستگاه و چیست حاضر عصر تکفیری

 های اهخاستگ موضوع در شرک، و توحید مسئله کالمی، خاستگاه موضوع در. است قرارگرفته بحث مورد آنان

 حکومت تشکیل وجوب و جهاد و هجرت وجوب طاغوت، از اطاعت وجوب عدم تقلید، منع مسائل فقهی،

 .گرفت خواهند قرار بحث مورد اسالمی

 ها خاستگاه

 کالمی خاستگاه ـ الف

 توحید، ماقسا بین از. است شرک و توحید موضوع تکفیریان، کالمی خاستگاه مهمترین و ترین¬اساسی

 ازنظر. است بحث محل توحید انواع سایر از بیشتر عبادی توحید عبادی؛ و افعالی صفاتی، ذاتی، توحید یعنی

 توحید رد باشند، نداشته مشکلی ذاتی توحید در ابراهیمی های آیین پیروان و مسلمانان دیگر اگر تکفیریان

 سوی از بار نخستین قرائت، این. اند مرگ شایسته و شده محسوب مشرک دلیل همین به و دارند مشکل عبادی

 بدالوهاب،ع بن محمد جوزی، قیم ابن کثیر، ابن مانند او پیروان و شاگردان توسط سپس و شد مطرح تیمیه ابن

 در را آن ایدب که داشت نیز تری عمیق ریشه گروه این عقاید اینکه ضمن. شد پرورانده و تکرار البانی و باز بن

 .کرد جستجو اشعری و حنبلی ظاهرگرایانه گرایی نقل

 مضر هبلک غیرمفید، را علوم این و داشت مشکل فلسفه و منطق یعنی عقلی علوم با اساساً تیمیه ابن

 و طقمن رد در را «المنطق نقض» و «النقل و العقل تعارض درء» ،«المنطقیین علی الرد» کتاب سه او. دانستمی

 ولق بر را خلف قول که کرد متهم را اشعری متکلمان و شد ور حمله اشعری کالمبه حتی او. نوشت فلسفه

 می او( 090 ص ،0420 تیمیه، ابن). است شده آنان چندان دو نادانی باعث امر این و اندداده ترجیح سلف

 :گوید
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 ندک سیراب را ای تشنه و دهد شفا را علیلی که ندیدم و کردم دقت فلسفی مناهج و کالمی های روش در

 منطق، با مخالفت عَلَم که حالیدرعین او. شودمی دیده تعارض نوعی تیمیه، ابن کالمی اندیشه . در(همان)

 میکال های ل استدال و عقالنی های قیاس از خود، مباحث ضمن در و عمل در اما برافراشته، را کالم و فلسفه

 کالمی مباحث گذاشتن کنار و او نبودن متکلم معنای به کالم، علم با او مخالفت اینکه ضمن است؛ برده بهره

 طرح مدیون اًعمدت او شهرت و است کالمی شخصیتی باشد، فقهی شخصیتی که آن از بیش تیمیه ابن. نیست

 .است کالمی مباحث

 از استمداد و غیرخدا از بزرگداشت و تجلیل هرگونه وی، نظر در که آید برمی چنین او گفتار مجموع از

 :مدعاست این شاهد زیر، های نمونه. است شرک ـ نباشد او الوهیت به اعتقاد با چند هر اوـ

 (080 ص ،0 ج ،0456 تیمیه، این)است بدعت و حرام پیامبر قبر زیارت حتی مشاهد، و قبور زیارت

 شدن خارج موجب و است شرک حتی و بدعت حرام، 9 پیامبر زیارت برای حتی زیارت قصد به سفر

 . (800 ص ،0 ج ،0420 تیمیه، ابن)شودمی اسالم دائره از فرد

 (89–83 صص ،0454 تیمیه، ابن).است حرام قبور روی بر بنا ساختن

 ار گردنش باید نکرد توبه اگر داد، توبه را فردی چنین باید. است حرام ـ 9 پیامبر حتی ـ مُرده به توسل

 (800 ص ،0 ج تاریخ، بدون تیمیه، ابن). زد

 (206 ص ،0400 تیمیه، ابن). است شرک قبر، کنار خواندن نماز

 (209 ص همان،. )است بدعت نبوده، صالح سلف و 9 پیامبر سنت در که هرکاری

 ملع او فتاوای خالف بر تابعین، و صحابه یعنی تیمیه ابن اسالف که شد مطرح حالی در عقاید این

 بر کردند،¬می سفر مدینه به 9 حضرت آن مرقد زیارت برای جستند، می تبرک پیامبر آثار به آنان. کردندمی

 ...و شدند می متوسل 9 ایشان روح به ساختند، می بارگاه و گنبد الهی اولیاء سایر و ایشان مرقد روی

 اهل چهارگانه مذاهب فقهاء که گردید موجب مسلمانان عمومی عقاید و سلف با تیمیه ابن های مخالفت

 .رفت دنیا از زندان در او حتی که ای گونه به نمایند، زندانی و محاکمه بارها را وی سنت

 بانیپشتی و حمایت عدم نیز و مردم عامه و سنی و شیعه علمای عموم مخالفت دلیل به تیمیه ابن عقاید

. افتنی چندانی طرفدار پیروانش، و شاگردان از اندکی تعداد جز و رفت محاق به عمالً حاکمان، و سیاستمداران

 .است جوزی قیم ابن او برجسته شاگرد تیمیه، ابن عقاید مروّجان و طرفداران معدود از
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 دعقای که است تیمیه ابن شاگرد ترین برجسته( ق 500-690) جوزی قیم ابن به معروف ابوبکر بن محمد

 از ویپیر استادش مانند او. کرد منتشر و مدوّن را او آثار خود، استاد مرگ از پس و پذیرفت کامل طوربه را او

 (085 ص ،4 ج تاریخ، بدون ،جوزیه قیم ابن): دانستمی واجب را صحابه اعتقادات و اقوال

 عقاید اب مخالفت دلیل به و گرفت قرار علما و مسلمانان سخت برخورد و قهر ب مورد نیز او مانند البته و 

 .گردید زندان روانه عام، مأل در خوردن تازیانه از پس و شد محاکمه سلف، علماء و مسلمانان عمومی

 عبدالوهاب بن محمد

 قرن در( ق 0256-0000) عبدالوهاب بن محمد تیمیه، ابن مرگ از سال چهارصد حدود گذشت با

 عیار،تمام مقلدی چهره در او. نمود مطرح تندتری لعاب و رنگ با را او عقاید دوباره و کرد ظهور دوازدهم

 دلیل ینهم به. کرد منعکس خود آثار در بیفزاید، هاآن بر چیزی آنکه بی و پذیرفت را تیمیه ابن هایاندیشه

 نب محمد افکار بودن یکی دلیل به. دانست تیمیه ابن افکار تجدیدگر را عبدالوهاب بن محمد توانمی

 روش و منش لحاظ به. کنیممی خودداری وی افکار بازگویی از تکرار، از پرهیز برای و تیمیه ابن و عبدالوهاب

 :گرفت نظر در نفر دو این بین را اختالف و اشتراک از مواردی توانمی

 افکار ماندگاری رمز. اند برشمرده اثر 855 تا را او آثار مجموع چنانکه بود، تألیف پر عالمی تیمیه ابن -0

 وی آثار حجم و نگذاشت برجای ازخود چندانی آثار عبدالوهاب بن محمد اما اوست؛ پرشمار آثار دلیل به او

 .است صفحه 255 از کمتر مجموع، در

 هابعبدالو بن محمد اما دارد، کثیر ابن و قیم ابن مانند نامی صاحب شاگردان و استادان تیمیه ابن -2

 .نیست چنین

 بن مدمح اما رفت، انزوا به و نشد حکومت تشکیل و خود هایاندیشه گسترش به موفق تیمیه ابن -8

 به ـ مدینه و مکه ـ را اسالم جهان قلب و داد تشکیل حکومت کرد، منتشر را خود هایاندیشه عبدالوهاب

 .درآورد خود تسخیر

 یعلم شخصیت نه عبدالوهاب، بن محمد رشد عامل که است مهم مطلب این گویای مذکور گانهسه نکات

 .بود انگلستان شمشیر و پول سیاست، قدرت بلکه او؛

 بدالوهابع بن محمد اما نداد، آنان قتل به حکم اما رفت پیش مسلمانان تکفیر حد در فقط تیمیه ابن -4

 غارت و قتل به عمال و کرد صادر نیز را آنان قتل ز جوا حکم مسلمانان، تکفیر بر عالوه و نهاد پیش به گامی

 .پرداخت مسلمانان
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 انندهم عبدالوهاب. بود یکسان عبدالوهاب بن محمد و تیمیه ابن با مسلمانان و عالمان برخورد نحوه -0

 و درپ یعنی عالمان، ترین نزدیک حتی و افتاد زندان به و شد محاکمه مذهب سنی عالمان توسط تیمیه ابن

 نب سلیمان او، برادر. بازداشتند تکفیری هایاندیشه طرح از را او و برخاستند مخالفت به او با برادرش

: ک.ر بیشتر آگاهی برای)نوشت او افکار ردّ در را «الوهابیه علی الرد فی االلهیه الصواعق» کتاب عبدالوهاب

 را او راه دیگری عالمان عبدالوهاب بن محمد از . پس(850–296 صص ،0898 موسوی، علیزاده مهدی سید

 بزرگ مفتی ،(ق 0425-0885) باز بن همچون کسانی حاضر عصر در. پرداختند سخنانش تکرار به و داده ادامه

 . هستند قبیل این از وهابیان بزرگ محدث ،(ق 0425-0882) البانی ناصرالدین و سعودی

 امروز ریانتکفی تفکر ساخت زیر البانی و باز بن عبدالوهاب، بن محمد تیمیه، ابن چون افرادی هایاندیشه

 به تواف آن، به مربوط آیات و توحید مسئله به اشاره با مقدسى ابومحمد نمونه، عنوانبه. است کرده فراهم را

 م) زرقاوى مصعب ابو. شماردمى خارج اسالم از را آن به معتقدین و دهدمى زیارت و توسل بودن اکبر شرک

 کالم به مستند را آن و خواندمى طاغوت از جزئى را توسالت و زیارات تمام عراق القاعدة رهبر( م 2556

 ص ،0 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى هایجریان جهانى کنگره).کندمى تیمیهابن

 صراحت به ،«غائبه فریضۀ الجهاد» کتاب در مصر الجهادِ افراطى گروه رهبر ،(م 0959 م) فرج عبدالسالم( 60

 ارتداد ى،و فتواى طبق و است کرده تکفیر تیمیهابن فتواى طبق را اسالمى غیر و اسالمى کشورهاى حکام

 اهدیدگ از تکفیرى و افراطى هایجریان جهانى کنگره)است غیرمسلمانان کفر از شدیدتر مسلمان حاکمان

 .(65 ص ،0 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى

 .ردازیمپ می آن بیان به ذیالً که است کرده فراهم را آن فقهی خاستگاه مبنای تکفیر، کالمی خاستگاه

 فقهی خاستگاه ـ ب

 بدعت ،شرک مدار دائر را آن و تابند برنمی را سنت اهل اربعه مذاهب امامان از تقلید تقلید: تکفیریان، منع

 هب مستقیم مراجعه با دهدمی اجازه خود به تکفیریان از یک هر که است دلیل همین به. دانندمی حرمت یا و

 .کند اجرا و صادر را دیگران قتل حکم راحتی به و بپردازد اجتهاد به سنت و کتاب

 به گردی بار تابعان، و صحابه عملکرد نحوه و تقلید مسئله مورد در اسالم صدر تاریخ بر مروری از پس

 .گشت خواهیم باز تکفیری سلفیان دیدگاه

 و پرسیدند¬می حضرت آن از واسطه بی را خود شرعی احکام مسلمانان 9 اسالم پیامبر حیات دوران در

 ینب شرعی احکام به وعمل فهم در اختالفی دلیل همین به. بود ایشان آراء مسلمانان برای علمی مرجع تنها
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: مائده ؛025: نساء) «یستفتونک» و( 200 و 039: بقره) «یسئلونک» تعبیر بارها کریم، قرآن در. کردنمی بروز آنان

 .است رفته کار به دارد، حکایت 9 پیامبر از مردم هاىپرسش از که( 056

 سیدستر مسلمانان کشید، طول سال یکصد حدود در که حدیث کتابت منع دوران در 9 پیامبر دوران از پس

 شنیدند یم تابعین و صحابه از سینه به سینه را ایشان سخنان دلیل همین به نداشتند، 9 پیامبر احادیث به مستقیم

 اهل مسلمانان شرعی احکام مرجع تابعین، و صحابه رفتار نبود، دست در 9 پیامبر از حدیثی که موردی در و

 مرجع ،5 معصوم امامان گفتار و رفتار و نبوی سنت شیعیان، اردوگاه در که همچنان شد، می محسوب سنت

 .بود آنان عملی و علمی

 و شد افزون روز 9 پیامبر احادیث ضبط و ثبت برای شوق و شور حدیث، کتابت منع شدن برطرف با

 ،9 پیامبر احادیث آوری جمع با دینی عالمان دوران این در. گرفت قرار مسلمانان کار محور گرایی حدیث

 رعیش احکام به مدار، حدیث عالمان فتاوای اساس بر مسلمانان و دادند قرار خود فتوای محور را ایشان سخنان

 دسته ره که بود طبیعی. است ها کتاب این از ای نمونه انس بن مالک ی «الموطأ» کتاب. یافتند می دست خود

 مارش شد باعث رویه این. کردندمی تقلید داشتند دسترسی او به که خود دیار و شهر عالم از مسلمانان، از

 .بپاشد هم از مسلمین هماهنگی و وحدت شیرازه گذارده، فزونی روبه مُفتی عالمان

 ی افقه تمامی بین از شد مقرر وقت حاکمیت تصمیم بر بنا مشکل، این از رهایی برای ق 660 سال در

. ودش پیروی حنبل بن احمد امام و مالک امام شافعی، امام ابوحنیفه، امام یعنی فقیه چهار از تنها سنت، اهل

 فقهی مکاتب ایرس و شدند شناخته حنبلی و شافعی مالکی، حنفی، فقهی مکاتب بنیانگذاران اینان ترتیب بدین

 عالمان حتی افراد سایر و شدند می خوانده مجتهد چهارگانه مذاهب امامان تنها پس این از. بربستند رخت

 نرفت بین از معنای به این. کردندمی گزارش مردم برای را مذاهب امامان آراء تنها بلکه نبودند مجتهد دینی

 روند شیعی، های حوزه در همزمان. بود سنت اهل تمام گردیدن مقلد و سنت اهل فقهی های حوزه در اجتهاد

 به پاسخ و فقه کردن روزآمد حال در ،5 زمان امام عام نایبان عنوانبه شیعه ی فقها و بود پویا همچنان فقاهت

 به زمان آن تا که شد شنیده جدیدی صدای تیمیه ابن ظهور با هجری هشتم قرن در .بودند شیعیان نیازهای

 کفر را آن هک جایى تا برخاست مخالفت به شدیداً سنت اهل رایج تقلیدِ با تیمیه ابن. بود نخورده کسی گوش

. تدانسمی وتابعان صحابه سنت مخالف را تقلید که آمد وجود به روندی تاکنون پس آن از. خواند شرک و

 داند،می فرک و شرک را تقلید که رویکردی: داد جای دسته سه در را تقلید مخالفان رویکرد توانمی کلی طوربه

 نمونه کدام هر برای ذیالً. خواند می حرام را تقلید که رویکردی و شمارد می بدعت را تقلید که رویکردی

 :شودمی ذکر هایی
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 و مطلق رتصوبه فرد یک از تقلید که است معتقد اویند، داروام عقیده و فکر در سلفیان همه که تیمیهابن

 او( 259 ص ،25 ج ،0420 تیمیه، ابن).نیست جایز( ص) پیامبر مذهب از غیر مشخص مذهب یک به التزام

 اهل فقهى چهارگانه مذاهب از خاص مذهب یک به کس هر داردمى اعالم سنت، اهل عامه علیه فتوایى در

 ائمه از ىیک از تبعیت وجوب به معتقد که کسى چنین و است کافر بلکه گمراه، و جاهل ورزد تعصب تسنن

 ،22 ج ،0420 تیمیه، ابن)! شود کشته باید گرنه و کند توبه خود عقیده این از باید باشد خاص طوربه اربعه

 .(249–243 صص

 او هب هستم، اشعرى اعتقادى، ازنظر اما شافعى فقه، در من بگوید هرکس: داردمى بیان دیگر جایی در او 

 تیمیهابن شاگرد قیم. ابن(056 ص ،4 ج ،0420 تیمیه، ابن) !است ارتداد معنای به بلکه اضداد، از این گوییم می

 کارها نتریقبیح و هابدعت ترینبزرگ از و صحابه سیره خالف را شخص یک از تقلید استادش نندهما نیز

 .(009 ص ،2 ج تاریخ، بدون ،جوزیه قیم ابن)داندمی

 ستهدان سنت و قرآن ترک معنای به را چهارگانه امامان از پیروی وهابیت، گذاربنیان عبدالوهاب بن محمد

 معتقدند، بدان اسالمى مذاهب تمام که را مصطلح فقه ای،¬نامه در و( 054 ص ،0 ج ،0420 نجدی، عاصمی)

 سپ پیشوایان و خدا رسول را «اهلل دون من أرباباً ورهبانهم أحبارهم إتخذوا» آیه :است نوشته و دانسته شرک

 شرک ار آن خداوند که است فقه همین و اندکرده تفسیر اید،گذاشته فقه را آن اسم شما کهچیزى همین به او از

 فسرانم بین معنا این در اختالفی من. است کرده معرفى «خدا از غیر ارباب» را آن صاحبان کردن دنبال و نامیده

 .(09 ص ،2 ج ،0420 نجدی، عاصمی)بینم نمى

 را حنفى مذهب خصوصاً مذاهب سایر فقه حاضر، عصر در وهابی محدث ترین بزرگ البانى، ناصرالدین

 نّتس و کتاب اساس بر و ما شرع به( ع) عیسى: »گویدمى و دهدمى قرار انجیل شدهتحریف کتاب کنار در

 نیز را مذاهب مقلدین شیوه او( 54 ص ،0428 ،فسقا)...«و حنفى فقه و انجیل مثل آن غیر به نه کند،مى حکم

 فقهى مّهائ فتواى به: ثانیاً. ندارند پیامبر و خدا گفتار به توجّهى هرگز: اوّلًا که داندمى جامدى مقلدین شیوه

 را ناب و برگزیده اسالم وى .(205 ص تاریخ، بدون ،سلیم)ندارند توجهى ـ خود مذهب امام از غیر ـ دیگر

 عرفىم بصیرتبى را مقلد مسلمانان است، جهل عین تقلید که مطلب این بیان با و داندمى هاسلفى اسالم

 افراطى هایجریان جهانى کنگره)باشد نداشته اجتهاد توانایی فرد مگر داندمى تقلید حرمت را اصل وى. کندمى

 .(284 ص ،0 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و

 تقلید را خود امامان از اربعه مذاهب پیروان تقلید حاضر عصر سلفی عالمان دیگر از ،الفوزان صالح

 .(004 ص ،2 ج ،0428 الفوزان،)خواندمى کورکورانه
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 چیست؟ مذموم تقلید از منظور پرسید باید فوق دیدگاه ارزیابی در

 آنان رنظ و نشانیم می سنت و کتاب عرض هم را آنان که است کسانی از پیروی تقلید از منظور اگر -0

 عقلی جیهتو هیچ و است حرام و بدعت و شرک تقلید این تردید بدون پذیریم، می سنت و کتاب از مستقل را

 .نیست آن پشتوانه قبولی قابل شرعیِ و

 و کتاب از باید ما و است سنت و کتاب نظر دارد، ذاتی ارزش آنچه که است آن تقلید از منظور اگر -2

 نظر ینا رسانند، می مقلدان ما به را سنت و کتاب نظر متخصص، عنوانبه دینی عالمان اما کنیم پیروی سنت

 امامان در منحصر مجتهدان تعداد و است باز همواره اجتهاد باب دیدگاه این در. است دفاعی قابل و درست

 .نیست چهارگانه مذاهب

 مسلمانان همه صالحیت به اعتقاد و عالمی هر از مسلمانی هر پیروی مذموم، تقلید از منظور اگر -8

 وجههیچبه نظر این است، علمی روش و منطقی ضابطه هیچ بدون سنت و قرآن از شرعی نظر استخراج برای

 .نیست دفاع قابل

 در ظرهان سایر از بیش آنچه اما دید؛ توانمی را برداشت سه هر از پایی ردّ تقلید، مخالف سلفیان بین در

 بس یکار را اجتهاد عده این که معنا بدین. است سوم نظر است، مشاهده قابل تکفیری سلفیان نظرات بین

 گذشته رد که معنایی به مطلق اجتهاد تحصیل به نیاز و آید برمی بسیاری عهده از که پندارند می آسان و سهل

 شد منتشر میالدی 2504 سال در که تصویری کلیپی در هندی ابوالبراء نمونه عنوانبه. نیست بوده مطرح

 :گوید¬می

 این» گویند می من به علما همه... شودمی روشن چیز همه بخوانید، را قرآن جهاد آیات و کنید باز را قرآن

 ار قرآن خودتان و نکنید توجه اینها به... «نیست جهاد وقت اکنون و نیست واجب آیه آن و است واجب آیه

 باعث که است دیدگاه همین(. http://www.sunnidaily.net)بفهمید را جهاد[ حقیقت و مفهوم] تا بخوانید

 بین در ظرن صاحب و سال کهن مفتیان از خبری و کنند ظهور نورسیده و جوان مفتیانی هاتکفیری بین در شده

 .نباشد آنان

 و سرخوردگی نوعی از حاکی سنت، اهل جوانان بین در تقلیدی ضد تند موضع این که است این انصاف

 یشپ صدسال چند که مذهبی رئیس فقهی نظر کنندمی احساس که جوانانی. است موجود وضع از نارضایتی

 تفکر نای وقتی هاآن. باشد باز ها دوران همه در اجتهاد باب باید و نیست آنان امروز نیاز پاسخگوی زیسته،می

 مشکالت حل وبرای خوانده مجتهد را خود شوندمی مچبور بینند نمی مقبول دینی عالمان عامه بین در را

 .یردگ می شکل تکفیری های جریان های خاستگاه از یکی که است صورت بدین. شوند کار به دست جامعه
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 ودهب توجیه این با هاتکفیری توسط عراق و سوریه به اخیر ساله چند طاغوت: حمالت از اطاعت حرمت

 حکومت تشکیل برای و مبارزه طاغوت با باید قرآن حکم طبق و اند طاغوت کشورها این حاکمان که است

 برای تا اند کشانده سوریه به را مسلمان جوانان جهان، کشور 35 حدود از توجیه همین با. کرد تالش اسالمی

 غالب و ایجر تفکر تفکر، این گفت باید اما بدهند؛ شدن کشته و کشتن به اسدتن بشار حکومت کردن ساقط

 :آنکه توضیح. نیست و نبوده تاریخ طول در سنت اهل

 ردنک تکیه از را مؤمنان که است روایاتی و آیات از آکنده نبوی سنت و کریم قرآن که است آن واقعیت

 قرآن از تواننمی روی هیچ به و است داشته حذر بر کاران گنه و طواغیت از نمودن اطاعت و ستمگران بر

 رب تکیه از را مؤمنان کریم قرآن. جست مدد ستمگر حاکمان از اطاعت تجویز برای نبوی روایات و کریم

 ،(24: انسان) گنهکاران ،(0: احزاب) منافقان و کافران ،(3: قلم) دروغگویان از اطاعت و( 008: هود) ظالمان

 و فاسق ظالم،» کنند،می حکم خدا غیرحکم به که را کسانی و داشته برحذر( 23: کهف) هواپرستان و غافالن

 جهنم آتش را جامعه گمراه رهبران از کنندگان اطاعت جایگاه که همچنان( 45-44: مائده. )است خوانده «کافر

 که دارد وجود 9 اعظم پیامبر از فراوانی روایات سنت اهل روایی جوامع در . نیز(63-66: احزاب)داندمی

 زا تعابیری و کرده مذمت شدتبه را جور حاکمان و ندانسته روا «خالق معصیت در را انسانی هیچ از اطاعت»

 دشدی قیامت روز در هستند، خداوند غضب مورد ستمکار حاکمان: است رفته کار به هاآن مورد در دست این

 هپذیرفت خداوند وحدانیت به هاآن شهادت هستند، خداوند نزد مردمان بدترین و دید خواهند را ها عذاب ترین

 .(084–088 صص ،0890 میرعلی،: ک.ر)است جایز هاآن غیبت و دارند قرار 9 پیامبر نفرین مورد نیست،

 نقل 9 پیامبر از ظالم حاکم از اطاعت تجویز در که روایاتی شودمی ثابت روایات، و آیات همین دلیل به

 از اعتاط نبوی روایات و قرآن اینکه با که بوجود می آید سؤال این اکنون  .است غیرواقعی و ساختگی شده،

 است؟ حاکمان مطلق از اطاعت سنت اهل بر حاکم ادبیات چرا تابند، برنمی را جور حاکمان

 دوران در. است مجعول روایات و صحابه رفتار و گفتار عمدتاً تفکر، این گاه تکیه که است آن واقعیت

 توجیه برای وقت حاکمان و شد 9 پیامبر سنت جایگزین صحابه سنت رفته رفته ،9 پیامبر حدیث کتابت منع

. تنیس قاعده این از خارج نیز بحث مورد موضوع. گرفتند کمک صحابه رفتار و گفتار از عمدتا خود کار

 یرویپ ،«حَجاج» از تابعین نیز و کردند اطاعت ،«معاویه» از صحابه که آنجا از: »نویسدمی باره این در «شوکانی»

 .(888 ص ،06 ج تاریخ، بدون شوکانی،) «است جایز جائر حاکم از اطاعت بنابراین،. کردند

 نخستین برای هک بود کسی او. شد قائل تفکر این گسترش در بیشتری نقش معاویه برای باید بین این در

. ادد گسترش و کرد ابداع خود از اطاعت به مردم واداشتن و حکومتش توجیه برای را گری جبری تفکر بار
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 استخو برابر در باید مردم و خداست خواست مطابق مردم، بر حاکمان و والیان حکومت تفکر این برمبنای

 .کنند تبعیت حاکمان از و باشند تسلیم خدا

 اصل در و آورده اصل یک و پنجاه در را سنت اهل عقائد خود، اعتقادنامه در نیز اشعری ابوالحسن امام

 .(050 ص ،0 ج ،0400 سبحانی،: از نقل به)است کرده مطرح را حاکمان از اطاعت آن، پنجاهم

 قبول وا از حقی کسی که شود نمی آن مانع باشد جابر سلطانی اگر من نظر به :است معتقد نیز غزالی امام

 هیمنت او تبدیل و عزل و گردد دشوار او خلع و شود اقتدار و شوکت دارای اگر نادان ظالم سلطان زیرا نکند،

 زا است واجب و گذاشت خود حال به را او که است واجب بشود، فرسا طاقت آشوب و خونریزی و فتنه به

 .(24 ص ،0886 لیبسنی، و خدوری)نمود وفرمانبرداری اطاعت او

 نووی،: ک.ن). اند دانسته اجماعی را آن سنت اهل بزرگان از برخی که است حدی به اعتقاد این شیوع

 :است گفته بارهدراین نووی امام( 229 ص ،02 ج ،0455

 مردم، وقحق تضییع یا و ستم فسق، دلیل به تواننمی که باورند این بر سنتاهل محدثان و فقها جمهور 

 عواقب از و کرده موعظه را وی است واجب بلکه کرد، خروج او علیه تواننمی و نمود خلع یا و عزل را حاکم

 .(84 ص ،3 ج ،0455 نووی،) داشت حذر بر کارها آن

 بدون تیمیه، ابن).باشند ظالم چه اگر است حکام بر خروج جواز عدم سنت، اهل روش تیمیه، ابن عقیده به

 ابن)است مرده جاهلیت مرگ به بمیرد، حال این در و نباشد حاکم مطیع کس هر و( 894 ص ،8 ج ،ب-تاریخ

 .(000 ص ،0 ج ،ب-تاریخ بدون تیمیه،

 0425-0885) باز بن مانند سلفی علمای و عموماً سنت اهل علمای و داشته ادامه امروز به تا عقیده این

 آیا: ک.ر)کنندمی پافشاری اعتقاد براین خصوصاً،( ق 0425-0882) البانی و فوزان صالح عثیمین، ابن ،(ق

 .(92دی 22 دارد، مشروعیت وهابیت و سنت اهل دیدگاه از حاکم علیه خروج

 آیه تفسیردر فخررازی. اند برخاسته مخالفت به عقیده این با سنت اهل علمای از متفکرانی مقابل، نقطه در

 ار «االمر اولی» اطاعت خداوند آیه این در چون که است معتقد «منکم االمر اولی و اطیعواالرسول و اطیعوااهلل»

 فخر)دباش فاسق فردی تواندنمی و باشد اشتباه و خطا از معصوم باید فردی چنین کرده، واجب مطلق بطور

 .(044 ص ،05 ج ،2550 رازی،

 راههم ها سلفی سایر با سلطان، از اطاعت موضوع در سلفی، گرایشات داشتن درعین عبده محمد شیخ

 وقمخل از اطاعت عدم همه، قبول مورد مسائل ازجمله :گوید می المنار تفسیر در او. دارد دیگری نظر و نیست

 دمرت اسالم دین از حاکم چنانچه. کرد اطاعت توانمی پسندیده امور در تنها. است خالق معصیت صورت در
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 احادیث با آمده، ستمگر زمامداران برابر در صبر خصوص در آنچه اما... نمود قیام او علیه است واجب شود،

... است فتنه ایجاد از جلوگیری و مسلمانان میان وحدت حفظ آن از مراد و باشدمی تعارض در دیگری آیات و

 بدون و وی عزل بدون توانمی زند،می سر حاکم از که گناهانی یا داردروامی[ حاکم] که هاییستم مورد در

 .نشاند جایش به را دیگری و خلع را وی قبول، عدم صورت در و کرد اصالح را او درگیری

 امور زمام حیله و زور به یزید چون بود، نوع همین از باغی، و ستمگر پیشوای بر 5 حسین امام خروج

 .(263–265 صص ،6 ج تاریخ، بدون رضا، رشید)گرفت دست به را مسلمانان

 طشر حاکم برای را «عدالت» پاکستانی، معاصر برجسته متفکران از( م 0959 -0958) مودودی ابواالعلی

 نمی واجب را او اطاعت و دانسته باطل اساس از را او حکمرانی شرط، این فقدان صورت در و داندمی

 . (069–063 صص ،0953 مودودی،)شمارد

 را او و گذاشت شگرفی اثرات( م 0966 -0956) قطب سید مصری، عالم بر مودودی ابواالعلی تفکرات

 طرحم سنت اهل جهان در را جدیدی سخنان «الطریق فی معالم» کتاب نگارش با قطب سید. کرد خود شیفته

 که است ایجامعه اسالمی، جامعه. کرد تقسیم جاهلی و اسالمی طیف دو به را جوامع کتاب، این در او. کرد

 و( 455 ص ،2 ج ،0423 همو، ،94 و 260 ص ،0400 قطب، سید)کندمی حکومت اسالم احکام و خدا آن در

 رأس در و موجود جوامع اکثر او. کندمی حکومت انسان خدا، جای به آن در که است ایجامعه جاهلی، جامعه

 به حکم و طاغوت حکومت دلیل به نیز موجود اسالمی جوامع. داندمی جاهلی جامعه را غربی جوامع هاآن

 ....(و 245 ،069 ص ،0400 قطب، سید)شوندمی محسوب جاهلی جوامع ها،آن در «اهلل انزل ما غیر»

 و قرآن با را ظالم حکام از اطاعت تفکر و بودند آمده ستوه به ستمگر هایحکومت از که مصری جوانان

 کتاب و آمدند وجد به قطب سید سخنان شنیدن با دیدند، می تعارض در الهی فطرت و سلیم عقل نبوی، سنت

 به دست آن اجرای برای و نکرد بسنده خود دیدگاه تئوریک طرح به سید. چرخاندند دست به دست را سید

 بُرد و،ا اعدام. شد اعدام عبدالناصر جمال دستور به نهایت در و افتاد زندان به بار چند دلیل همین به و شد کار

 .کرد چندان دو را سخنانش

 جاهلی، و اسالمی به جوامع تقسیم بر عالوه او نبود؛ «الطریق فی معالم» در سید سخنان همه این، اما

 داشت پی در را متفاوتی های برداشت سخنان، این. دانست کافر اند، راضی جاهلی جوامع به که نیز را کسانی

 رابرب در سید. شمردند کافر را هاآن و کردند تکفیر را خود والدین مصری جوانان از بسیاری که ای گونه به

. دهم یم نظر مصلح و داعی یک عنوانبه بلکه نیستم، قضاوت مقام در من گفت و گرفت موضع برداشت این

 ادرص من برادر هدف :دهدمی توضیح چنین بارهدراین اوست هایاندیشه مبلغان از یکی که قطب سید برادر
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 مردم هب دیگر باریک را شدهفراموش حقیقت آن که بود این وى هدف تنها بلکه نیست، مردم بر احکام کردن

 رفمنح راه این از یا دارندبرمى گام خداوند مستقیم درراه آیا که کند مشخص را آنان راه سرانجام و بشناساند

 کمح صدور ما وظیفه گمانبى. قاضى نه گریمدعوت ما: »گفتمى که شنیدم وى از بار چندین خودم. اندشده

 مفهوم زا مردم زیرا کنیم، آشنا اهلل اال الاله مفهوم با را مردم که است این ما وظیفه تنها بلکه نیست، مردم بر

 .(20 ص ،0452 قطب، محمد)« ناآگاهند است، خداوند شریعت به برگشتن همان که آن حقیقى

 داشته مالقات وى با قطب سید بازداشت از قبل اندکى که کندمى تصریح مصرى محققان از غزالى، زینب

 و انپدر تکفیر براى جوانان که «الطریق فى معالم» و «القرآن ظالل فى» در موجود هاىعبارت برخى درباره و

 ردک اعالم صراحت به پرسش این پاسخ در سید. است پرسیده او از کردندمى استدالل هاآن به خود مادران

 داندمی فقها اختصاصى حوزه در را شرعى احکام درباره نظر اظهار و نشده شرعى احکام متعرض او که کرده

 از رىتکفی و افراطى هایجریان جهانى کنگره: از نقل به). است نداشته اعتقاد تکفیر اندیشه به هرگز او و

 (42 ص ،0 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى دیدگاه

 برای روشنی به تکفیر، از او منظور که دارد وجود سید هایاندیشه بیان در اشکال این صورت هر در

 اعثب و شده وی عقاید از برداشت سوء یا استفاده سوء باعث امر وهمین نیست مشخص آثارش خوانندگان

 .شوند تأسیس قطب سید افکار به استناد با متعددی تکفیری هایگروه گردیده

 و وانانج توسط و رسید بستبن به اخیر سده در ظالم حاکم از اطاعت سلفی و قدیمی تفکر نتیجه، در 

 کفیریت تند تفکر به عوامل، سایر به شدن ضمیمه با بعدی گام در و شد کشیده چالش به اجتماعی مصلحان

 .شاهدیم را آن پیامدهای و آثار که شد منتهی

 رتهج موجود، وضعیت از رفت برون راه داشت اعتقاد وی اینکه قطب سید عقاید بیان در نکته آخرین

 این شرح آید، می درپی آنچه. است اسالمی حکومت تشکیل سرانجام و طواغیت با جهاد جاهلی، مُدُن از

 .است اجمال

 و است اسالمی روایات و کریم قرآن مهم های کلیدواژه از «جهاد» و «هجرت»جهاد:  و هجرت وجوب

 فریضه، ود این به عمل با معتقدند هاآن. است برخوردار ای ویژه جایگاه از تکفیری سلفیان سیاسیِ فرهنگ در

 دستور ،گوناگون تعابیر با زیادی آیات در کریم قرآن .پوشانید تحقق جامه «اسالمی خالفت» آرمان به توانمی

 ....(و 005 ،40: نحل ؛25: توبه ؛50 و 54 ،52: انفال ؛090: عمرانآل)است داده هجرت به

 را جهاد برای ویژهبه هجرت آیات، این به استناد با ـ، است تکفیری سلفیه از نوعی که ـ جهادی سلفیه

 جویندیم تمسک پیامبر از روایتی به بارهدراین هاآن. انددانسته ناممکن هجرت بدون را جهاد و همگانی تکلیفی
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 ص ،2 ج ،0422 بخاری،) «داشت خواهد ادامه نیافته، پایان جهاد که زمانی تا هجرت: »است آمده آن در که

 بیزار نند،کمی زیست هاآن سرزمین در و مشرکان با که کسانی از پیامبر آن، طبق که روایتی نیز و( 0935 ح 04

 برپایی مقدمه را جهاد و جهاد مقدمه را هجرت هاآن .(2640 ح 80 ص ،8 ج تاریخ، بدون ابوداود،)است

 و جهاد هجرت، مهم گانهسه درواقع،. دانندمی اسالمی خالفت مقدمه را اسالمی حکومت و اسالمی حکومت

 را کفردارال از هجرت تیمیه ابن. است سلفیان از دسته این اندیشه اصلی مقومات از اسالمی حکومت برپایی

 0939-0940) عزّام . عبداهلل(230 ص ،03 ج ،0426 تیمیه، ابن)داندمی واجب دارد را آن توان که کسی برای

 اظتحف آن، از هدف که دانسته جهاد برای ایمقدمه و دینی واجبی را هجرت تکفیری، سلفیان پردازنظریه ،(م

 از تکفیری سلفیت هواداران از نفر هزار هاده مهاجرت .(04 ص تاریخ، بدون عزام،)است مسلمانان نوامیس از

 نشان راق،ع و سوریه به اخیر هایسال در آنگاه و بوسنی به سپس افغانستان، در جنگ برای دنیا مختلف نقاط

 شدن فرامرزى و پذیری تحرک درنهایت، که دارد هاگروه این اعتقادى منظومه بر هجرت فرهنگ تأثیربخشی از

 .است داشته دنبال به را ایشان

 ؛90: نساء ؛069 و 026: عمرانآل: ک.ن) قرآن در. است اسالم مهم ارکان از و اعمال برترین از نیز جهاد

 ؛00 ص ،6 ج ،0422 بخاری، ؛02 ص ،0 ج ،0422 بخاری،: ک.ر)روایات و( 26 و 20: توبه ؛69: عنکبوت

 ،«جهاد» واژه. است رفته سخن فراوانی به مجاهدان، فضیلت و جهاد باب در( 64–2 صص ،0 ج ،0455 کلینی،

 چیزی نهایت به و کار در مبالغه ،(436 ص ،0 ج ،0453 فارس، ابن) تالش و مشقت معنای به «جهد» ریشه از

 باجان، خدا درراه مبارزه: »از است عبارت شرع اصطالح در و( 253 ص ،0892 اصفهانی، راغب) است رسیدن

 دفاع یا رشعائ برپاداشتن و اسالم اعتالی و گسترش باهدف متجاوزان، و کافران با درنبرد هادارایی دیگر و مال

 اول سال در که دارد اختصاص دفاعی جهاد به باره،دراین آیه نخستین( 8 ص ،20 ج ،0455 نجفی،) «آن از

 89: حج)بپردازند خود از دفاع به مشرکان هجوم برابر در که است داده اجازه مسلمانان به و شدهنازل هجری

 جهاد باب در هاتکفیری رفتار و اندیشه مایه. بن(803 ص ،0400 نیشابوری، واحدی: ک.ن بارهدراین)( 45 و

 میاسال هایسرزمین به هاصلیبی تجاوز و مغوالن یورش زمانه در که او. یافت تیمیه ابن آثار در توانمی را

 هاآن اب باید که دانستمی کافرانی زنند، سرباز اسالم قانون از و نپردازند جهاد به که را مسلمانانى زیست،می

 .(230 ص ،8 ج ،0426 تیمیه، ابن)باشند گفته نیز را شهادتین اگر حتى جنگید،

 به وامعج تقسیم با او. پرداخت جهاد مسئله به مبسوط طوربه قطب سید بار نخستین معاصر، دوران در

 و خواند جاهلی هایمدینه هاآن در طاغوت حاکمیت دلیل به را نشینمسلمان جوامع اکثر جاهلی، و اسالمی

–65 صص ،0938 قطب، سید)دانست مسلمانی هر وظیفه را جاهلی هایحاکمیت برابر در جهاد ترتیب بدین
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 حکومت هب نیل و جاهلى جامعه از خروج براى راه تنها و داشته طریقیت جهاد تکفیرى، سلفیان اندیشه در .(60

 ظلم از که گردید سلفیانی بخشالهام قطب، افکار .(32 ص تاریخ، بدون سرور،: ک.ن)است اسالمى خالفت و

 طراح رج،ف عبدالسالم. بودند آمده تنگ به جهانی زورگویان سوی از مسلمانان تاریخی تحقیر و مستبد حاکمان

 لحانهمس جهاد فقهی، هایاستدالل با «الغائبه الفریضه» کتاب در که است افراد این ازجمله سادات، انور ترور

 فرج عبدالسالم فقهی مباحث ترینمهم از. کردمی القاء خود مخاطب به نجات راه تنها و فریضه یک عنوانبه را

 وی. بود کرده صادر اسالمی هایسرزمین به مغوالن یورش هنگام به تیمیه ابن که است فتواهایی کتاب، این در

 آنان کشتن و آنان علیه قیام و مرتدند اند،گفته شهادتین که حالدرعین مغوالن، اینکه بر مبنی تیمیه ابن فتوای

 ایمن .(066 ص ،0832 هاله،) دانست منطبق آن حکومتی نظام و مصر بر حاکم اوضاع بر را است واجب

 زمین زا بخشى بر سیطره بر مبتنى لزوماً را جهاد از گیرىبهره در گروه این راهبرد نیز القاعده رهبر الظواهرى

 اساس بر راشده خالفت بازگشت زمینه کهطوریبه داند،می آن در اسالمى دولت برپایى و اسالم جهان قلب در

 .(280 ص تاریخ، بدون الظواهری،)سازدمی فراهم را نبوى منهاج

 هادیج سلفیان فراراه گسترده ایجبهه و گردید اوضاع شدن تر تندروانه در آغازی نقطه افغانستان، جنگ

 را جهاد نظریه ،قطب سید و تیمیه ابن افکار از تأثیرپذیری با تبار، فلسطینی عزّام عبداهلل میان، این در. گشود

 سالمىا حکومت تشکیل باهدف شهادت و جهاد فرهنگ توسعه وی، دیدگاه ترینمهم. داد گسترش ازپیشبیش

...( و سخنرانى علمى، مباحث) غیرنظامی امور به جهاد معناى توسعه عزّام،( 25 ص تاریخ، بدون عزام،). بود

 اجبو این ترک نادرست توجیه باهدف ترسو افراد سوى از بیشتر که دانستمى جهاد معناى در تحریف را

 عزام هایاندیشه تأثیر تحت سخت که نیز الدنبن اسامه( 06 ص تاریخ، بدون عزام،). گیردمى صورت الهى

 ادیع شهروندان غیرنظامیان، کشتن او. داشت گریافراطی سمت به جهاد دادن سوق در را نقش بیشترین بود

 (www.azzam.com/html/articesdeclaration.html)شمردمی جایز را مسلمانان حتی و

 که دهدیم نشان الدنبن و عزام فرج، عبدالسالم قطب، سید تا گرفته تیمیه ابن از سلفی رهبران مواضع

 تیمیه، ابن. است داشته جهاد مسئله به افراد این رویکرد در سزایی به تأثیر مسلمانان، زندگی بر حاکم واقعیات

 گرىدی بخش صلیبیان و کرده تصرف را بغداد یعنى اسالمى، خالفت مرکز هامغول که کرد جهاد اعالم زمانی

 جهانی هایقدرت که خواند جاهلی را اسالمی کشورهای زمانی قطب سید. بودند کرده اشغال را اسالم جهان از

 از که دندز سادات انور ترور به دست زمانی یارانش و فرج عبدالسالم. بودند یافته تسلط اسالمی کشورهای بر

 ملهح افغانستان به شوروی که کرد جهاد اعالم هنگامی نیز عزام عبداهلل. بردندمی رنج خارجی و داخلی فساد

 جز راهی غربی، استعمارگران مقابل در اسالم جهان متوالی هایشکست به پاسخ برای هاآن درواقع. بود کرده
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 جهاد مسئله دوباره طرح به منظور بدین و( 20 ص ،0855 دکمیجان،)نداشتند جهاد اسالمی سنت به بازگشت

 دلیل هب مسلمانان بین در موجود هاینارضایتی از تکفیری، رهبران اکنون. پرداختند آن تندروانه بازتعریف و

 ردهک استفاده خود اعمال توجیه برای خاورمیانه، در آمریکا نظامی حضور و مسلمان ظاهربه هایحکومت فساد

 کسانی ها،گروه این نگاه در. نمایندمی توجیه مقدس جهاد بانام را گناهبی مردم عامقتل و تروریستی عملیات و

 جنگ یک در باید را هاآن و شوندمی محسوب دشمن غیرمسلمان، خواه و مسلمان خواه نیستند، هاآن با که

 .(92–30 صص ،0838 اسپوزیتو،)کرد نابود ندارد، وجود ابزار و هدف میان تناسبی هیچ که محدودیت بدون

 شکبى .شودمى شناخته آمیزخشونت و تکفیری قرائتی با ویژهبه جهاد، با عمدتاً غرب، در اسالم اکنون

 عمدتاً یرهاىتفس با و دانسته جهاد فریضه کنندگاناقامه را خود که است هایىگروه عهده بر تقصیر، این بیشتر

 همقول زیادی، حدود تا اینک. اندکرده ترسیم جهان مردم اذهان در اسالم، از تنفرآمیز و خشن ایچهره نادرست،

 مسلمانان عار و ننگ مایه بلکه شده، تهی خود بخشرهایی و آفرینعزت محتوای از تنهانه «جهاد» ارزشیِ

 و یحىمس و سنى شیعه، از اعم خود مخالفان به «شرک» مفهوم تعمیم با هاتکفیری میان، این در. است گردیده

 .کنندمی عمل خویش شرعی وظیفه به خود زعمبه ،9 پیامبر سنت و قرآن به خود آورشرم اعمال استناد نیز

 کردن وادار بر جهاد، باب در شدهمطرح آیات از یکهیچ تکفیریان، اصرار باوجود که است آن حقیقت

 گسترش و بسط و مظلومان نجات مشرکان، گرىفتنه با مقابله بر بلکه ندارد، داللت اسالم پذیرش به مشرکان

 آن که یافت موردى تواننمی 9 خدا رسول عصر در نیز تاریخى ازنظر. دارد داللت اسالم سیاسى حاکمیت

 مانانمسل اذیت و آزار یا گرىفتنه اهل کهآن بدون اسالم، پذیرش به مشرکان کردن وادار براى صرفاً حضرت

 اسالم، ننپذیرفت و بودن مشرک سبب به تنها را گروهى یا فرد و باشد کرده جهاد باشند، اسالمى دعوت مانع یا

 فقهای اکثریت که روستازاین .(54 ص ،0833 ورعی،)باشد کرده اسالم پذیرش به تهدید جهاد و جنگ با

 قدندمعت حزم ابن و شافعى هرچند است، دشمن تجاوز از جلوگیری ابتدائى، جهاد از هدف که برآنند سنت اهل

 معتقدند سنت اهل معاصر فقهای از برخی( 90 ص ،0425 البوطی، رمضان). است کفر با مقابله آن، از هدف که

 نجاما نظامى تهاجم و سالح وسیلهبه اسالم رسالت دعوت و نشر سیاسى، قدرت و اسالمى دولت باوجود که

 ،0402 الزحیلی،)کندنمى دعوت ایمان به را دیگران مسلحانه، هجوم راه از اجبار و اکراه با اسالم، و گیردنمى

 غیرمسلمانان و مسلمانان میان همیشگی تقابل وجود معنای به جهاد وجوب همچنین .(55–63 صص ،0 ج

 95 ص ،0402 الزحیلی،) است مسلمانان و اسالم مصالح تثبیت برای حلاهر آخرین منزلهبه جهاد بلکه ،نیست

 و سرزمین گشودن باهدف نه( 65: انفال) نظامی بنیه تقویت به اسالم دعوت گفت باید رهگذر این از .(95 و
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 مارش به تهدیدی که را کفاری به تعرض اسالم،. است دفاعی هایآمادگی کسب منظوربه بلکه غارتگری،

 .(036: عمرانآل ؛3: ممتحنه: ک.ن)است کرده تشویق آنان با نیکو تعامل به حتی و برنتافته آیندنمی

 و نزنا کشتن اسالم، زیرا است، اسالم اصول با آشکار تضاد در جهاد، به هاتکفیری نگاه نوع در واقع،

 از را هاآن جهاد، به مسلمانان دعوت عین در و داندنمی جایز را آنان اموال تاراج نیز و سالخوردگان و کودکان

 زنى به جنگ میدان در حضرت آن که است شدهروایت ص خدا پیامبر از. داردبازمی تعدی و ظلم هرگونه

 شخصی پسس! شده؟کشته چرا پس جنگیدند،مى که نبود کسانى جزو زن این: فرمود. بود شدهکشته که برخورد

 تاریخ، ونبد ماجه، ابن: ک.ن)! نرساند قتل به را زنان و کودکان که بگوید او به که فرستاد ولید بن خالد نزد را

 یُحِبُّ ال اللَّهَ نَّإِ تَعْتَدُوا ال وَ یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی قاتِلُوا وَ» آیه تفسیر در نیز عباس ابن( 943 ص ،2 ج

 کودکان و زنان کشتن است، شده نهی آیه این در که «اعتداء» از مراد که است گفته( 095: بقره) «الْمُعْتَدِین

 .(000 ص ،2 ج ،0402 طبری،)باشدمى

 .بنامند اسالمى جهاد را خود غیرانسانی و خشن رفتارهاى ندارند حق تکفیرى هاىگروه اساس، این بر

 عادل امام اجازه با باید باشد، مقابل طرف بودن کافر ـ حزم ابن و شافعی زعمبه ـ جهاد دلیل هم اگر حتى

 .ندارد وجود امامی چنین تکفیری، سلفیان میان در و گیرد صورت

 اسالمی حکومت تشکیل ضرورت

 اسالم صدر در راشده خالفت یادآور که باشدمی خالفت مدل سنت، اهل نگاه در حکومت آرمانی الگوی

 معنای به واژه این. است اسالمی جامعه بر حکومت برای سنت اهل سیاسی فقهی ساختار ،«خالفت. »است

 بعد مسلمانان سیاسی نظام برای ایویژه عنوان اصطالح، در و( خلف ذیل ،0453 فارس، ابن) است جانشینی

 سنت، اهل اندیشه در خالفت . نظریه(540 ص ،8 ج ،0950 وجدی، فرید)باشدمی ص خدا پیامبر رحلت از

 ص ،0832 فیرحی،)محورند شورا معموالً که بوده جدید نظریات با تقابل در که است سلفیه دیدگاه به ناظر

 مستندات و ادله ترینقوی ازجمله و دارند اجماع حکومت تأسیس وجوب به نسبت سنت اهل . جمهور(08

 جغرافیای که است یادآوری به الزم .(020 ص ،0850 فیرحی،)است «الضرر» شرعی قاعده آنان نظر در اجماع

 .است امامت و والیت اندیشه شود،¬می بحث آن از شیعه در آنچه و بوده سنت اهل به محدود اعتقاد، این

 را سلفی نخبگان اسالمی، خالفت مجدد برپایی دغدغه گاههیچ م، 0922 سال در عثمانی سقوط زمان از

 مانده،باقی فکری دغدغه حد در عموماً که گرفته صورت فراوانی هایکوشش آرمان این تحقق برای و نکرده رها

 یان،م این در. است گردیده سنت اهل میان در سیاسی نوین فقه شدن تئوریزه موجب مستمر، اهتمام همین اما

 دولت سترشگ از که وی. اندداشته مؤثرى نقش اندیشه این گسترش و بازتعریف در رضا رشید نظیر شخصیتی
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 بر «العظمی االمامه أو الخالفه» عنوان تحت مقاالتی در بود، نگران اسالمی جوامع در گراییقوم عواقب و ملی

 از یرویپ به نیز المسلمین اخوان گذارانپایه دیگر، سوی از. ورزید تأکید اسالمی خالفت به مجدد بازگشت

 تکفیر، رکت بر هاآن تأکید اما بودند، بند پای راشده خالفت به بازگشت و صالح سلف میراث به رضا، رشید

 و 082: 0860 عنایت،)بود تحزب و انتخابات پارلمان، نظیر مدرن نهادهاى از گیرىبهره و دعوت رویکرد

080). 

 هجامع از هجرت لزوم نظریه ارائه با او. کرد جدیدی مرحله وارد حوزه این در را سلفی اندیشه قطب، سید

 انقالبی شکلی به اخوانی، هایورزی تساهل رد و( 22 :0938 قطب، سید) مستبد، حاکمان با جهاد و جاهلى

 جوامع مشکالت رفع و اسالمى جوامع ساماندهی قطب، اعتقاد به. گفت سخن اسالمى حکومت تأسیس از

 میان از برای جهاد اسالم، نخستین هدف که داشت اصرار وى. است اسالم حاکمیت استقرار درگرو بشرى

 .(003 :0938 قطب، سید)است ساخته بشر هاینظام برداشتن

. است ودخ سیاسی اندیشه رکن ترینمهم عنوانبه خالفت، نهاد احیای دنبال به نیز تکفیری سلفی جریان

 ندک تبدیل عیارتمام و مسلمان ایجامعه به را شده کافر ـ خود زعمبه ـ جامعه سرعتبه دارد تالش جریان این

 تشکیل ضرورت درباره که جریان این رهبران. نماید احیا مستمر و مسلحانه جهاد با را اسالمی حکومت و

 اسالمی جامعه در سیاسی سلطه اند،کرده اجماع ادعای( النبى منهاج على الخالفۀ) 9 «پیامبر شیوه به خالفت»

 سازوکارهای و دموکراسى اندیشه با دلیل، همین به و( 036: 0833 بهنساوی،) دانندنمی ملت حقوق جزء را

 ،طرطوسی). اندداده تنزل کفر و شرک حد در را آن و کرده مخالف شدتبه قوا تفکیک و انتخابات مثل آن

. دارند ابا آن از مؤمن و سلیم نفوس و است کفر و کثیف دموکراسى ها،آن باور در( 0 ص ،ب-تاریخ بدون

 حقیقت اسالم، در کهدرحالی. است اکثریت رأی دمکراسی، در حقانیت مالک پندارندمی هاآن( 5 ص همان،)

 وافقتم آن با دنیا مردم همه اگرچه است، باطل باشد، مخالف آن با چه هر و است سنت و کتاب بر مبتنی تنها

 .(5–0 صص ،0425 زرقاوی،) کنند

 و الماس صدر در نخست خلیفه دو تجربه همچون دالیلی طرح با تکفیری، سران از بخشی وجود،با این

. اندذیرفتهپ حکومت امر در سلفی نخبگان ساختن شریک در را هاییحداقل مشورت، اصل بر قرآن تأکیدات نیز

 اهل» ظرن بر مبتنى و بوده وفادار شورا اسالمى اصل به باید حکومت» که است کرده تأکید بارهدراین ظواهری

( 28 و 02 :0853 قادری،: از نقل به)«کند لحاظ شریعت کارشناسان عنوانبه را علما دیدگاه و باشد «عقد و حل

 بر نیمبت همواره تکفیرى سلفى جریان رهبران اندیشه که اندآن بر پژوهشگران برخی سخنان، این رغمعلی

 ىسیاس اقتضائات بر بنا اند،گفتهمی سخن مردم یا عقد و حل اهل نظر به توجه از هم اگر و بوده تغلّب
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 نگرهک مقاالت مجموعه تکفیری، سلفی جریان اندیشه در حکومت الگوى ،نباتیان اسماعیل محمد: ک.ن)است

 .(424 و 2:409 ج اسالم، علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى هایجریان جهانى

 است اجبو حکومت برپایى که معتقدند و دانسته ایدومرحله را حکومت تشکیل تکفیری، مفتیان اغلب

 خالفت» آرمان از تنازل با هاآن( 38 ص تاریخ، بدون سرور،). باشدمی خالفت که است نهایتى آن براى و

 خاص شرایط در را، خالفت از پیش حکومت است، راشدین خلفای عصر در النبی مدینه گرتداعی که «اسالمی

 «الفعلب خالفت» تعبیر با حاکمیت، نوع دو این از نیز رضا رشید اندنموده اعالم مجاز موقت، ضرورتی عنوانبه

 وضعیت در خالفت احیای دانستن غیرممکن با وی .(082 :0860 عنایت،)است یادکرده «آرمانی خالفت» و

 اسالمی حکومت او، جدید طرح درواقع. نمود مطرح آن برای جایگزینی منزلهبه را اسالمی حکومت موجود،

 که بود اییگرملی با سازگار و کوچک جغرافیایی محدوده در( بالفعل خالفت) اسالمی دولتی تشکیل معنای به

 :0860 عنایت،)باشد اسالمی هایسرزمین تمام در( آرمانی خالفت) اسالمی خالفت برای ایمقدمه توانستمی

 لقاعدها به وابسته هاىجریان همه تقریباً بلکه سنت، اهل علمای تنهانه که است نگاهی چنین اساس بر .(080

. جستند تبری آن از و کرده رد را شام و عراق در داعش اسالمى خالفت اعالن مختلف، کشورهاى در

(www.al-akhbar.com/node/199979)  ،خود راهبرد نقض را داعش سوی از خالفت اعالن القاعده 

 در را امارتی کند،می بیعت القاعده با که گروهی هر اینکه، توضیح. دانستمی «امارت» تشکیل لزوم درزمینه

 همین هب. شد خواهند بزرگ خالفتی تشکیل ساززمینه نهایتاً هاامارت این و داردمی برپا خود کشور از اینقطه

 سرزمین به که ساخته مکلف را خود هواداران داعش، اما اند؛نکرده خالفت اعالم القاعده رهبران گاههیچ دلیل

 جهان مناطق تمام در جهاد شدن فراگیر برای سرزمین آن از و نمایند هجرت سوریه و عراق یعنی خالفت

 جزء از ایدب که است معتقد القاعده بگیریم، نظر در کل را خالفت و جزء را امارت اگر دیگر،عبارتبه. بکوشند

 هایجریان جهانى کنگره ؛62 :0894 زارعی،)داندمی نسبت این عکسبه ملتزم را خود داعش اما رسید کلبه

 داخلی نیز و اىمنطقه اختالف .(406 ص ،2 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى

 یهاجریان جهانى کنگره)شودمی تحلیل «خود حدود از داعش تجاوز» چارچوب در صرفاً داعش، با هاتکفیری

 .(409 ص ،4 ج تاریخ، بدون ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى

 وجهچهیبه داعش خلیفه بغدادی سلفیان، برخی تصریح و سنت اهل مذاهب فقه مطابق این، از گذشته

 خلیفه با عقد و حل اصحاب یا مردم جمهور بایستمی امر، این تحقق برای زیرا ندارد، را خالفت شرایط

 .(2:الف-تاریخ بدون طرطوسی،)است نشده محقق وی خصوص در شرط این کهدرحالی نمایند؛ بیعت
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 هایپیوستگی نیز و جهان نقاط دیگر و سوریه عراق، در آفرینیفاجعه با تکفیریان نیز عمل درصحنه

 شود،می آشکارتر هرروز آن بارفضاحت ابعاد که غربی هایقدرت و منطقه هایدولت برخی با نظامی سیاسی،

 اتموجب تردیدبی و نمایند ارائه جهان به را سنت اهل موردنظر( امارت حتی و) خالفت از الگویی توانندنمی

 .زد خواهند رقم کنونی عصر در را اندیشه این در بستبن و انسداد

 گیرینتیجه

 پیروان و یمیهت ابن. است شرک و توحید از تیمیه ابن خاص تفسیر کالمی، لحاظ از تکفیر بحران خاستگاه

 انجام و الهی اولیاء از تجلیل و احترام هرگونه شرک، تعریف در توسعه با عبدالوهاب، بن محمد خصوصبه او

 این. خوانندمی مشرک را آن دهندگان انجام و دانندمی شرک را است نشدهانجام 9 پیامبر دوران در که کارهایی

 .است مبتنی اساس همین بر تکفیریان اعمال و شدهپذیرفته نیز معاصر دوران در تفسیر

 محمد توسط اندیشه این. است شرک 9 پیامبر از غیر فردی از تقلید بود معتقد تیمیه ابن نیز تقلید مسئله در

 از تقلید ـ دارند آن حکم در که اختالفی با ـ آنان عقیده طبق و شد پذیرفته معاصر تکفیریان و عبدالوهاب بن

 .است بدعت یا و شرک یا حرام سنت، اهل چهارگانه مذاهب امامان

 اسالمی سرزمین حاکم از اطاعت که هست و بوده این سنت اهل غالب نظر حاکم، از اطاعت موضوع در

 یشهاند این بعد به قطب سید دوران از. باشد فاسق و ظالم او اگر حتی است، واجب دیار آن مسلمانان همه بر

 ود،شنمی اجرا خداوند حکم هاآن در که کشورهایی دانستن جاهلی مدینه با قطب سید و شد کشیده چالش به

 محصول ابتدا در هرچند اندیشه این. فراخواند اسالمی حکومت تشکیل برای جهاد و هجرت به را همگان

 حال در. شد همراه سیاسی هایدسیسه با مرورزمانبه اما بود، قطب سید خواهیاسالم هایدغدغه و تفکر

 آسیاب هب آب اندیشه، این مؤسس هایآرمان از گرفتن بافاصله و سخن این تکرار با تکفیری سلفیان حاضر

 باعث و دهندمی هدر را اسالم جهان انسانی نیروی و معنوی مادی، امکانات تمام و ریزندمی ستیزاناسالم

 .شوندمی اسالم جهان بیشتر چه هر تفرقه
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 . ءدارالضیا: طنطا. نیااللبا صرالدیننا الشیخ عند السلفی المنهج(. تاریخ بدون. )عبدالمنعم عمرو ،سلیم .29
 . دارالشروق: قاهره. الطریق فی معالم(. 0938. )قطب سید .85
 . منجی آوای: قم(. ششم ویرایش. )وهابیت و گری سلفی شناسی تبار(. 0898. )موسوی علیزاده مهدی سید .80
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