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درباره موسسه آینده پژوهشی جهان اسالم
مؤسسه ی آینده پژوهی جهان اسالم با ابتنای بر عنایات الهی و ذخایر معنوی مکتب تعالی بخش اسالم و دانش
و تجربه اندیشمندان جهان اسالم مؤسسه ایست طراز اول در حوزه ی مطالعات فرهنگی – هنری ،سیاسی ،اقتصاد ی
و بین المللی جهان اسالم در سطح منطقه .در سطح کوتاه و میان مدت نیز با طراحی و م دیریت بهینه نیروهای
معنوی و مادی موجود ،می کوشد ضمن پایه گذاری و ارتقا رشته مطالعات جهان اسالم در سطح تحصیالت تکمیلی
و طراحی گروه ها و دوره های آموزشی -پژوهشی ،دیدگاهی واقع گرا -عملگرا را در همگرایی و وحدت جهان
اسالم گسترش دهد.
 -5نگرش
این مؤسسه با نگاهی امیدوارانه نسبت به امکان همگرایی و وحدت جوامع اسالمی در چارچوب نظریه ی
«امت واحده» و در چارچوب شکل گیری «بلوک قدرت جهانی بالمنازع جهان اسالم» در افق  0445-05آینده ای
معین را مورد توجه قرار می دهد .موسسه آینده پژوهی جهان اسالم ،با هدف واکاوی مبانی و راهکارهای ارتقا سطح
کیفی و کمی مناسبات کشورهای اسالمی پایه گذاری شده است .این موسسه به دنبال یافتن بستری تبینی -تحلیلی
برای بهبود جایگاه کشورهای جهان اسالم در نظام بین الملل ،فزونی بخشی امنیت ،رفاه و آسایش شهروندان این
کشورها و زمینه چینی برای همگرایی و یکپارچگی میان آن ها است .رهیافت موسسه استوار بر زاویهدیدی واقعگرا
و عملگرا می باشد .این موسسه در پی گره زدن حوزه نظر و عمل در مطالعات جهان اسالم است .در این نوع نگاه،
آموزش ها و پژوهش های کمی و کیفی به یکدیگر پیوند داده شده تا رهاوردها و برایندهای آن ،صورتی کاربردی
و عملیاتی بهخود بگیرد.
 -4مأموریت
معرفی و ترویج آموزه ها و الگوهای توانمندساز برای ایجاد همگرایی و هم افزایی میان جوامع اسالمی ،مقابله
با تحریف چهره ی اسالم و تضعیف قابلیت های بی بدیل جهان اسالم .موسسه آینده پژوهی جهان اسالم با هدف
مطالعه و بررسی مسایل و مشکالت جهان اسالم پایه گذاری شده است و می کوشد تا مبانی علمی -پژوهشی
کاربردی ،مساله محور و دارای قابلیت عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه و تحصیل کرده در ایران و جهان
اسالم فراهم بیاورد.
 -9هدف
تقویت روندها و پیش ران های مؤثر بر شکل گیری آینده ی مطلوب برای جهان اسالم در چارچوب بلوک قدرت
جهانی بالمنازع از راه افزایش همگرایی و اتحاد میان کشو رهای جهان اسالم.
 -4راهبرد
اجرای طرح های مطالعاتی بنیادی ،توسعه ای – راهبردی با استفاده از توانمندی های دانشی اندیشمندان جهان
اسالم داخل و خارج از کشور در قالب مؤسسه ی مردم نهاد ،با هدف جمع آوری ،تدوین ،تحلیل و نشر مبانی و
منابع نظری و الگوهای مؤثر در قالب کتاب و مقاله؛
برگزاری نشست های علمی داخلی و خارجی برای ایجاد فرهنگ راهبردی مشترک ،هم افزایی و وحدت نظری
با تکیه بر امکانات مردمی؛
ارائه ی گزارش مطالعات موردی به مسئوالن سیاسی– فرهنگی کشور به منظور تقویت روند تصمیم گیری های
راهبردی در تعامل با سایر کشورهای اسالمی؛
برگزاری نمایشگاه های فرهنگی  -هنری داخلی و بین المللی به منظور بازنمایی و معرفی شایسته ی نمادهای
اصیل ،قابلیت های گردشگری و زیبایی های جوامع اسالمی؛
ایجاد شبکه ی تعاملی مؤسسه به منظور ترویج نگرش و تسهیل ارتباطات و تأمین منابع برای کاربران عالقه مند.

ج
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سخن دبیر همایش(دکتر سیدیحیی صفوی)
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  0990و دگرگونی در ساختار نظام دوقطبی جهان،
تحلیلگران و صاحب نظرانی که موضوع" قدرت " را در مقیاس بین المللی بررسی و آینده پژوهی
می کنند ،بروز و وقوع سناریوهای مختلفی را محتمل می دانند.
اولین سناریو دوران عدم ثبات ،ناپاید اری امنیت ،سیالیت قدرت و عدم قطعیت است .به زعم موافقان
این سناریو جهان دچار بی ثباتی و بی نظمی نوین خواهد شد .سناریوی دوم تک قطبی شدن قدرت در
مقیاس جهانی است که ایاالت متحده آمریکا به صورت آشکار در پی تشکیل قدرت هژمون و قدرت
بالمنازع سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی خود و تحقق نظام تک قطبی بین المللی است .سناریوی
سوم به چندقطبی شدن قدرت و نقش آفرینی سایر بازیگران سیاسی مطرح مانند اتحادیه اروپا ،روسیه،
هند و چین اشاره می کند .چهارمین سناریو ،شکل گیری قدرت های قاره ای است و به طور خاص قاره
آسیا را به عنوان قدرت بزرگ جهان می داند.دراین سناریوکشورهایی مانند چین ،هند و روسیه اساس
شکل گیری قدرت این قاره معرفی شده اند.
اما سناریوی دیگری که دستگاههای اطالعاتی ،اتاق های فکر و مراکز دولتی علمی و تحقیقاتی
قدرت های جهانی احتمال وقوع آن را جدی تر می دانند اما به دالیل گون اگون کمتر از آن سخن به میان
می آورند ،بروز و ظهور یک قدرت جدید به نام " قدرت جهان اسالم" در قرن حاضر است.
جهان اسالم با برخورداری از موقعیت جغرافیای ممتاز( 22درصد از مساحت خشکی های جهان)
موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ،ذخایر غنی انرژی( 50درصد نفت جهان و  05درصد ذخایر
گاز طبیعی جهان) و نیز برخورداری از غنای فرهنگی ،تاریخی و تمدنی ،به صورت بالقوه قابلیت تبدیل
شدن به یک قطب قدرت جدید را دارد.
آمریکایی ها و دیگر قدرت ها که با درک این ظرفیت ها و توانمندی های بی نظیر ،تشکیل هژمونی
جهانی خود را با چالش جدی مواجه دیدند ،در سال  2550میالدی ،حادثه  00سپتامبر را با چندین واسطه
ایجاد کردند .پس از آن رخداد تاکتیکی ،یک جریان مبارزه با اسالم را در سطح راهبردی سامان دادند و
گزاره " اسالم مساوی است با تروریست" را نزد بخش عمده ای از افکار عمومی جهانیان انگاره سازی
کرد ند و جریان اسالم هراسی را در مقیاس جهانی به راه انداختند.آنها همچنین با حمایت از نظام های
سیاسی فاسد وگماردن رهبران سیاسی وابسته و ناالیق در برخی از کشورهای اسالمی و دامن زدن به
اختالفات ارضی و مرزی ،ناسیونالیسم و نژادگرایی ،تفرقه و انشقاق میان اهل سنت و شیعیان و علویان،
بی ثبات سازی راهبردی و اقدامات مخرب دیگر ،جهان اسالم را در وضعیتی قرار دادند که با فراموشی
د
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ضرورت وحدت و همگرایی اسالمی و آزادی فلسطین اشغالی ،از به کارگیری مولفه های بی نظیر قدرت
خود نیز غافل شوند .هرچند تردیدی نیست که بخشی از چالش ها و بحر ان های کنونی در جهان اسالم
منشأ داخلی داشته و متوجه عملکرد ضعیف و نابخردانه برخی از نخبگان و دولت های اسالمی است.
در این راستا موسسه آینده پژوهی جهان اسالم که با هدف تولید ادبیات و ترسیم زمینه های وحدت
و همگرایی اسالمی راه اندازی شده است ،تصمیم گرفت "همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی
جهان اسالم" را برگزار نماید.
برگزاری این همایش بین المللی می تواند از طریق تضارب آراء و همفکری میان نخبگان داخلی و
خارجی ،تا حدی در شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه های بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم ،یافتن
راهکارهای حل آن ها و نیز استقرار همگرایی امت اسالمی تأثیرگذار باشد.
در اینجا برخود الزم می دانم از حمایت ها و همکاری برادر عزیزم جناب آقای دکتر محمد مهدی
تهرانچی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی که زمینه همکاری مسرت بخش میان موسسه آینده پژوهی
جهان اسالم و دانشگاه شهید بهشت ی را مهیا ساخت ،قدردانی نموده و از یکایک همکاران ایشان در دانشگاه
که ما را در برگزاری مطلوب این همایش یاری رساندند ،و نیز از حامیان ،مشارکت کنندگان و ارائه
دهندگان مقاالت سپاسگزاری نمایم.
امیدوار هستیم که این همایش بتواند در جهت تقویت همگرایی دولتهای اسال می ،در جهت مقابله
با آمریکایی ها و صهیونیست ها برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشورهای اسالمی ،تقویت محور مقاومت و
ایجاد وحدت نظر بین اندیشمندان و عموم روشنفکران جهان اسالم برای دسترسی به همگرایی و آزادی
قدس شریف موثر واقع شود.
کَتَبَ اهلل لَاَغلِبَنَ اَناَ و رُسُلی
دکتر سیدیحیی صفوی
رییس موسسه آینده پژوهی جهان اسالم
و دبیر همایش

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

نظریه سرچشمه های جغرافیایی منازعه بین کشورها
در ارتباط با انگیزه های تنش ،منازعه و جنگ بین کشورها و سازه های انسانی ،عوامل و ارزش های جغرافیایی
نقش اساسی را به عهده دارند .عواملی که به عنوان ارزش ها و منافع ملی و یا جمعی ملتها و سازه های انسانی
از قبیل سرزمین ،فضا ،مرز ،منابع معدنی ،آب ،سرمایه ،علم و فناوری و ...به آن نگریسته می شود  .همچنین عوامل
زمینه ای که موجبات تمایز و تفاوت بین سازه های انسانی نظیر گروه های قومی ،مذهبی و نژادی را به وجود
می آورند در بروز تنش موثرند .عالوه بر این مسئله تغییر ،تاسیس ،موجودیت و شکل بندی ساختار سیاسی فضا
و تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی در مقیاس های محلی ،منطقه ای و جهانی عمدتا از نظر  -حکومت ها به
عنوان هدف سیاسی منازعه تعیین می شوند .همچنین احتمال وجود جنبه های فطری ،روانشناختی ،و ایدئولوژیک
در وقوع منازعه بین کشورها وجود دارد.
عوامل اساسی تولید کننده جنگ به طور عینی آنهایی هستند که از آنها برداشت ارزش ها و منافع حیاتی و
جمعی به عمل می آید که برای تصرف ،کنترل یا رفع تهدید از آنها به اقدام سیاسی و جنگی مبادرت می شود.
این عوامل و ارزش های بنیادین در حوزه های جغرافیا ،سیاست و ایدئولوژی قرار دارند .معموال حکومت ها
نسبت به برخی عوامل جغرافیایی /طبیعی یا انسانی /بیرون یا درون قلمرو خود دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه
همسایگان یا قدرت های مداخله گر منطقه ای یا جهانی دارند که در چنین حالتی مشاجره میان آنها بروز می کند.
عمده ترین عوامل جغرافیایی تاثیرگذار در تولید تنش و منازعه بین کشورها عبارتند از:
.1فضا و خاک  :کشورهای قوی تر معموالً چشم طمع به قلمرو سرزمینی دیگران بویژه همسایگان خود
دارند ،و برای نفوذ در فضای جغرافیایی و یا حتی تصرف اراضی آنها تالش می کنند.
 .2مسیر ارتباطی :همه کشورها بویژه کشورهای محصور در خشکی نیاز به ارتباط با دنیای خارج دارند.
برخی هم برای تردد کشتی های تجاری و جنگی به آبراهه ها و تنگه هایی نیازمندند که در قلمرو آنها نیست .
لذا تالش کشورهای نیازمند برای دسترسی به این زمینه ها و تالش دارندگان گذرگاه های زمینی ،هوایی و دریایی
برای بهره مندی بیشتر ،باعث تنش می شود.
 .3خط تقسیم آب و سرچشمه رودخانه ها :هنگامی که چنین پدیده ای در مرز دو کشور باشد ،فرسایش
بستر رود ،جابجایی مرز را به دنبال دارد و پیامد آن تنش و اختالف مرزی دو کشور همسایه می باشد.
 .4رودخانه هایی که در مسیر خود از چند کشور می گذرند :آنها تمام یا بخشی از سرزمین کشورهای مسیر
گذر را سیراب می کنند ،و در تنش زایی میان این کشورها نقش دارند .چون شهروندان هر کشور مدعی " حق
آب "هستند و هر دستکاری در آب رودخانه ها مانند احداث سد ،بهره برداری بیشتر ،تغییر مسیر و ...می تواند
به اختالفات دامن بزند.
 .5مرز دریایی مشترک :این مرزها گرچه بر اساس مفاد کنوانسیون  9190حقوق دریاها مشخص می شود،
اما چگونگی ترسیم خط مرز و قلمرو سازی ،بهره برداری از کانی های فالت قاره ،ذخایر آبزیان و نیز شیوه
مالکیت یا تصرف جزایر می تواند باعث تنش میان کشورهای ذینفع شود.
 .6تعیین مرزهای مشترک دریاچه ای :که برای رژیم گذاری میان کشورهای ساحلی آنها مسئله آفرین است.
 .7منابع زیرزمینی مشترک مرزی که در دو سوی خط مرز گسترش پیدا کرده اند :چنانچه میان کشورهای
ذینفع ،بر سر شیوه بهره برداری از آنها توافقی حاصل نشود ،می تواند به تنش میان آنها بینجامد.

و
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.8مجاورت پایتخت یا شهر بزرگ و حساس یک کشور با مرز :بدلیل قائل شدن حاشیه امنیتی برای آن.
.9یک موقعیت استراتژیک :که برخورداری از آن موازنه قدرت نظامی را دگرگون می کند و دارنده آن می
تواند کشور رقیب را زیر فشار و یا تهدید بگذارد.
 .11ذخایر کانی یا سوختی چشمگیر و غنی :که کشور همسایه یا کشورهای قدرتمند برون مرزی و جهانی
به آن چشم می دوزند و برای تصرف یا بهره برداری از آن می کوشند.
 .11روش مصنوعی باران زا کردن ابرهای گذرنده :که ممکن است با اعتراض کشورهایی که همه ساله به
شکل سنتی و طبیعی از ذخیره رطوبتی این ابرها سهم و بهره ای داشته اند ،قرار بگیرد.
 .12جابجایی عشایر در دو سوی مرز بین المللی :عشایری که برای ادامه حیات و بقای خود به دامپروری
متکی هستند و زندگی دامی آنها هم به علف زارهای مناطق ییالق و قشالق بستگی دارد ،جابجایی آنها در دو
سوی مرز بین المللی می تواند تنش زا باشد.
 .13گروه اقلیت جدایی خواه :اقلیت های قومی یا مذهبی که در حاشیه کشورها مستقرند چنانچه از اندازه
و وزن ژئوپلیتیکی کافی برخوردار باشند و عوامل بیرونی نیز به آنها کمک کند ،می تواند منشأ تنش با کشور مادر
باشند و بر روابط آن با کشورهای محرک یا پشتیبان خود تأثیر منفی بگذارد.
.14گروه اقلیت محاط در خشکی کشور مادر :که مورد حمایت کشور متروپل حامی خود قرار می گیرد.
 .15گروه اقلیت پراکنده در دو سوی مرز :که با یکدیگر تعامالت فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
مذهبی ،و  ...میان مرزی دارند.
.16گروه اقلیت گسترش یافته از یک کشور به کشور مستقل دیگر :برخی گروه های اقلیت حاشیه کشورها،
به گونه ای دنباله ملت کشور دیگر هستند و با آن تجانس دارند .چنانچه حکومت های مادر بخواهند ،می توانند
از آنها به عنوان اهرم فشار علیه همسایه استفاده و یا آنان را به جدایی از آن کشور و پیوستن به خود تشویق کنند.
 .17تفاوتها و تضادهای فرهنگی و هویتی :گاهی سازه های انسانی و ملت های همسایه به علت خصیصه
های فرهنگی و دینی متفاوت با هم سازگاری ندارند و این پدیده به بروز تنش ،اختالف و کشمکش بین آنها
کمک می کند.
منابع:
.1حافظ نیا ،محمدرضا .)0830(.اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .مشهد  :انتشارات پاپلی.
.2حافظ نیا ،محمدرضا .)0859(.مبانی مطالعات سیاسی اجتماعی)جلد اول (.قم :نشر سازمان حوزه ها و
مدارس علمیه خارج کشور.
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پیام دبیر کمیته اجرایی همایش (دکتر سید حمزه صفوی)
جهان اسالم ،با وجود دارا بودن پتانسیل بسیار قوی برای تبدیل شدن به یک بلوک قدرت جهانی ،در حال
حاضر با مشکالت عدیده ای مواجه است .تروریسم تکفیری ،شکاف های قومی و مذهبی ،اختالفات ارضی و
مرزی ،بحران های زیست محیطی و .. .باعث شده است تا جهان اسالم از بی ثباتی رنج برده و واگرایی پر رنگ تر
شود .در واقع برآیند مشکالت داخلی ،و دخالت های خارجی و وجود نا آگاهی نسبت به پتانسیل های جهان اسالم
باعث شده است تا به رغم سابقه طوالنی ایده وحدت و همگرایی در جهان اسالم ،متأسفانه این آرمان تاکنون با
موفقیت چندانی روبه رو نگردد .بسیاری از مشکالتی که اکنون در جهان اسالم وجود دارد ،در مرزهای جغرافیایی
قابل حل نیستند ،بلکه باید در یک نگاه فراگیر ،در مقیاس جهان اسالم برای درمان وحل وفصل آنها راهکارهایی
را پیداکرد .یکی از چالش های جدی در این مسیر ،عدم ارتباط الزم نخبگان جهان اسالم با یکدیگر و فقدان درک
مشترک نسبت به وضعیت جاری است و بی تردید هرگونه ارتباط سازی دراین بستر نیازمند فهمی مشترک از معانی
است که می تواند رخ دهد؛ لذا باید ارتباطات منسجم بین نخبگان جهان اسالم برای همفکری و همکاری برقرار
گردد تا در سطوح باالدستی به عرصه های حکوم تی نیز تبدیل شود.
موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف خود برای بررسی علمی زمینه های دستیابی به وحدت و
همگرایی اسالمی ،و ایجاد فضای تعاملی و تفاهم بین االذهانی میان نخبگان جهان اسالم اقدام به برگزاری اولین
همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جها ن اسالم نموده است.
شناخت حقیقی ،از بررسی موشکافانه و دقیق بحران ها شروع می شود .رسالتی که همایش بین المللی بحران
های ژئوپلیتیکی جهان اسالم برعهده گرفته است شناسایی فنی ،علمی و دقیق دانشگاهی برای شناسایی بحرانها و
پرهیز از تالش شعاری وتمرکز بیشتر به اقداما ت راهبردی است.
تالش های بسیار زیادی از حدود دو سال پیش صورت گرفته است تا این همایش به نحو احس برگزار شده
و فضای مناسبی برای تبادل افکار نخبگان داخلی و خارجی فراهم آید .بنده به نوبه خود از تمام کسانی که در
راستای برگزاری هر چه بهتر این همایش زحمت کشیده ان د ،و نیز از تمام اساتید و دانشجویانی که با ارسال مقاله
بر غنای علمی این همایش افزودند کمال تشکر و قدردانی را دارم .در اینجا الزم است از زحمات اساتید و همکاران
دانشگاه شهید بهشتی آقایان :دکتر محمدرضا نبید مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی ،دکتر لطفعلی کوزه
گر معاون محترم پشتیبانی ،دکتر صالحی زاده مدیر محترم مرکز همایش های دانشگاه ،آقای مهابادی مسئول محترم
حراست دانشگاه ،آقای علی اصغر لشگری ،اقای هوشیار کولی وند ،آقای اسماعیل لو و خانمها جدیری کشاورز
تشکر گردد.
امیدوارم که جنبش آگاهی بخشی در جهان اسالم بتواند مسیر درست خود را طی نموده و موجبات رشد و

توسعه و رفاه کشورهای اسالمی و کاهش اختالفات و رسیدن به نقطه همگرایی حول محور بنیادین " امت واحده"
فراهم آید.

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

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

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه /مرکز

0

ابراهیم ترکمان ،ابوذر

سازمان فرهنگ و ارتباط اسالمی

2

احمدی ،سید عباس

دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

8

احمدی نوحدانی ،سیروس

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

4

اخباری ،محمد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

جغرافیای سیاسی

0

اراکی ،محسن(آیت اهلل)

حوزه(مجتهد)

فلسفه تطبیقی

6

اطاعت ،جواد

شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی

5

اعظمی ،هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای سیاسی

3

افشردی ،محمد حسین

دانشگاه عالی دفاع ملی

جغرافیای سیاسی

9

امینیان ،بهادر

وزارت امور خارجی

روابط بین الملل

05

آجورلو ،محمد جعفر

امام حسین

جغرافیای سیاسی

00

آشنا ،حسامالدین

دانشگاه امام صادق (ع)

فرهنگ و معارف اسالمی

02

بافرانی،جمال

شهرداری تهران

جغرافیای سیاسی

08

برزگر ،کیهان

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روابط بینالملل

حقوق

04

بروجردی ،عالءالدین

مجلس شورای اسالمی

.......

00

پاپلی یزدی ،محمد حسین

تربیت مدرس

جغرافیای انسانی

06

تسخیری ،محمدعلی(آیت اهلل)

مجلس خبرگان رهبری

حوزی(مجتهد)

03

توکلی نیا ،جمیله

شهید بهشتی

جغرافیای شهری

09

جنیدی ،رضا

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

25

حاجی یوسفی ،امیر محمد

شهید بهشتی

علوم سیاسی

20

حافظ نیا ،محمد رضا

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

22

حسینی ،حسین

رئیس دانشکده پیامبر اعظم

علوم سیاسی

28

حشمت زاده ،محمد باقر

شهید بهشتی

علوم سیاسی

24

ذوقی بارانی ،کاظم

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

20

رامشت ،محمد حسین

دانشگاه اصفهان

ژئومورفولوژی

26

رحمانی فضلی ،عبدرالرضا

شهید بهشتی

جغرافیای انسانی

25

رشنو ،نبی اهلل

جهاد کشاورزی

جغرافیای سیاسی

23

رشید ،غالمعلی

دانشگاه عالی دفاع ملی

جغرافیای سیاسی

29

رضویان ،محمد تقی

شهید بهشتی

جغرافیا

85

رومینا ،ابراهیم

تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

80

زرقانی ،سید هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای سیاسی

82
88

زندی ،غرایاق
زهرانی ،مصطفی

شهید بهشتی
وزارت امور خارجه

علوم سیاسی
علوم سیاسی

84

سجادپور ،سید کاظم

وزارت امور خارجه

علوم سیاسی

ط
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80

شبابی ،مهرشاد

شهید بهشتی

علوم سیاسی

86

شریفی سادات ،سید علی

وزارت امور خارجه

جغرافیای سیاسی

85
83

شوشتری ،جواد
صدوق ،حسن

شهرداری تهران
شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی
جغرافیای طبیعی

89

صفوی ،سید سلمان

مدیر مرکز بینالمللی مطالعات صلح لندن

مطالعات ایران

45

صفوی ،سید یحیی

امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

40

صفوی ،سیدحمزه

دانشگاه تهران

علوم سیاسی

42

عبداللهیان ،امیر

وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

48

علیپور ،عباس

امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

44

عیوضی ،محمد رحیم

دانشگاه امام خمینی(ره)

آینده پژوهشی

40

فرجی ،بهرام

دانشگاه امام حسین(ع)

جغرافیای سیاسی

46

فرجی راد ،عبدالرضا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

جغرافیای سیاسی

45

فرشچی ،علیرضا

دانشگاه امام حسین(ع)

مطالعات نظامی

49
05
00
02

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

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

جغرافیای سیاسی
جغرافیای سیاسی
روابط بین الملل
جغرافیای طبیعی

08
04

کریمی پور یداله
کوالیی ،الهه

دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی
مطالعات منطقهای

00

متقی ،ابراهیم

دانشگاه تهران

علوم سیاسی

06
05

محمدی ،محمدرضا
مدیری ،مهدی

دانشگاه شهید بهشتی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

جغرافیای سیاسی
جغرافیای شهری

03

موسوی ،سید رسول

وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

09

محرابی ،علیرضا

دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای سیاسی

65
60

میر احمدی ،منصور
میر محمدصادقی ،حسین

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی
علوم سیاسی

62

یزدان پناه ،کیومرث

دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

اعضا کمیته اجرایی همایش
5

دکتر سیدحمزه صفوی

دبیر کمیته اجرایی همایش

4

دکتر سیدمهدی نبوی

قائم مقام دبیر کمیته اجرایی

9

دکتر فریبرز مسعودی

عضو کمیته اجرایی

2

دکتر سیدرسول موسوی

عضو کمیته اجرایی

2

شهربانو الهامی

عضو کمیته اجرایی

6

عهدیه آتشی

عضو کمیته اجرایی

7

حسین پورقیومی

عضو کمیته اجرایی

8

فاطمه اسماعیلی

عضو کمیته اجرایی

3

مریم قهرمانی

عضو کمیته اجرایی

ي
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فهرست مقاالت
عنوان مقاله و نویسنده

ردیف

صفحه

.5

بررسی بحران های امنیتی پس از بهار عربی؛ مطالعه موردی :لیبی(مهرداد عله پور)

5

.4

ریشه یابی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم با تاکید بر نقش گفتمان سکوالر-دینی و وهابی-سلفی(علی علی

42

حسینی و حسین عربیان)
.9

بحران ژئوپلیتیکی افراطگرایی در پاکستان و پیامدهای آن در جهان اسالم(عباس علی پور و محسن سیاح)

96

.2

بررسی مفهومی جهان اسالم به مثابه منطقهای راهبردی :رویکرد ژئوپلیتیکی و عقیدتی(داود غرایاق زندی)

62

.2

روسیه و مدیریت بحران سوریه(محمد جواد فتحی و مهدی منوری و اشکان صفری)

.6

ظرفیتشناسی فقه ابن تیمیه برای مقابله با اندیشههای تکفیری(محمدرضا فالح تفتی سید محمد حسینی)

529

.7

نگاهی اجمالی بر بحران ژئوپلیتیکی سوریه و حق تعیین سرنوشت مردم(دکتر بهرام فرجی و سید حسین موسوی فر

552

74
و

و هادی گودرزی)
.8

ریشهیابی افراطگرایی گروههای دینی جهان اسالم در آراء و اندیشههای ابن تیمیه(ریباز قربانی نژاد و عبداهلل

592

مهربان)
.3

خاورمیانه و اسالم رسانه ای تحلیلی انتقادی در چارچوب مطالعات پسااستعماری(محمدتقی قزلسفلی)

 .52تأثیر فرآیندهای انباشت سرمایه بر شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم؛ مورد مطالعه :عربستان(مرتضی

526
564

قورچی و محبوبه صفایی مهر و روح اهلل حسینی)
 .55نقش رسانه و وسائل ارتباط جمعی در شکلگیری و نفوذ گروه تروریستی داعش در منطقه(بهمن کرمی کیا و

582

شهریار ربیعی و مرضیه کرانی)
 .54نئوسلفیسم و ژئوپلیتیک خاورمیانه(حسن کریمی)

532

 .59تحول در بحران قومی بلوچستان با تکیه بر نقش دولتها و بازیگران مداخلهگر(مائده کریمی قهرودی و محسن

452

اخباری)
 .52ژئوپلیتیک افراطگرایی در آسیای مرکزی(علیرضا کوهکن و سامیه باقری)

442
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بررسی بحران های امنیتی پس از بهار عربی؛ مطالعه موردی :لیبی
مهرداد عله پور ،5دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده
سال  2500نقطه عطفی برای منطقه استراتژیک خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود؛ زیرا در این بازه زمانی
برخی از مردم کشورهای مناطق مذکور در پرتو تحوالت موسوم به بهار عربی به صورت دومینووار بر ضد رژیم های
اقتدارگرای خود دست به قیام و اعتراضات انقالبی زدند و موجبات تحوالت عمیقی را در این مناطق فرآهم آوردند .با
این وجود مهمترین نتیجه ای که تحوالت مزبور در پی داشت سقوط دولت های مستبد و دست نشانده غرب بود که در
پی آن یکی پس از دیگری از اریکه قدرت پایین کشیده شدند .از جمله حکومت های مستبد و دست نشانده ای که به
وادی سقوط کشیده شد ،می توان به سقوط معمر قذافی رهبر و دیکتاتور لیبی اشاره کرد که با پیروزی حرکت های
اعتراض آمیز و دخالت ناتو ،نه تنها حکومت بالمنازع وی پس از  42سال خاتمه یافت بلکه دوران تازه و متفاوتی در
این کشور آغاز شد .حال باتوجه به این موارد سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با
بکارگیری نظریه مطالعات امنیتی جهان سوم درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند این است که مهمترین چالش هایی
که حکومت پسااقتدارگرا با آنها روبرو است منبعث از چه عواملی می باشد؟ و اینکه با توجه به سیر وقایع روی داده و
فضای حاکم بر این کشور ،آینده لیبی به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود؟ طبق نتایج پژوهش حاضر تحوالت
پساانقالبی در لیبی بیش از هر عاملی منبعث از مشکالت داخلی و شکاف های ناشی از آن می باشد؛ به نحوی که پس
از قذافی حکومت جدید یا پسااقتدارگرا با چالش هایی مانند تعارضات شدید قبیله ای ،بحران اقتدار یا آمریت و ناامنی
ناشی از خشونت های کنشگران قبیله ای و اسالم گرایان تندرو و سلفی رو برو است.
واژگان کلیدی :لیبی ،قذافی ،بحران امنیتی ،آمریکا ،داعش.

.5مقدمه
جنبش های سیاسی همواره یکی از عوامل پویایی اجتماعی در جوامع انسانی می باشد که شکل گیری آن
در هر کشوری موجد تغییرات مهمی در راستای تأمین خواسته های مردمی بوده است .در این میان ،جنبش
های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا که تحت عناوینی چون «بیداری اسالمی» و «بهار عربی» شناخته شده اند
1

. Email: mehrdadalipour1992@gmail.com
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از جمله جنبش های اجتماعی مهم در قرن حاضر می باشد که منشأ تغییرات بنیادی تری در کل این منطقه
بوده است (سمیعی اصفهانی و نوروزی0898 ،؛  .)60توضیح اینکه در سال  2500مردم کشورهای عرب
خاورمیانه و شمال آفریقا بر ضد رژیم های اقتدارگرای خود دست به قیام و اعتراضات انقالبی زدند و فصل
جدید را در تاریخ سیاسی مناطق مذکور رقم زدند (حاتمی و دیگران .)024 ،0898 ،در خصوص اعتراضات
مردمی که منشاء تحوالت عمیقی در خاورمیانه و شمال آفریقا گردید اینکه ،این اعتراضات در  05سپتامبر سال
 2505میالدی با قیام مردم تونس آغاز شد .خودسوزی " محمد بوعزیزی" ،جوان تحصیل کرده تونسی ،جرقه
ای برای شروع این اعتراضات بود (کوشکی و همکاران0890 ،؛ .)004
در تشریح نقطه آغاز تحوالت موسوم به "بهارعربی" اینکه؛ پلیس گاری دستی غیرمجاز یک جوان 26
ساله سبزی فروش را مصادره کرد .محمد بوعزیزی که از این واقعه احساس تحقیر و ناتوانی می کرد ،به یک
ساختمان دولتی محلی رفت و خود را به آتش کشید .این واقعه پیش درآمد اعتراضات گسترده سیاسی شد که
در نهایت به سقوط بن علی د ر تونس انجامید .تأثیر سرایتی این رویداد بر سایر جوامع عرب به گونه ای بود
که چند صباحی بعد مبارک نیز در مصر سقوط کرد و دامنه اعتراضات ،کشورهای مختلفی چون بحرین ،یمن،
لیبی و سوریه را فراگرفت و در کشورهای دیگری چون مراکش ،اردن و عربستان سعودی نیز اعتراضاتی به
وقوع پیوست (نیاکویی0890 ،؛ .)08
اما نکته قابل توجهی که در رابطه با تحوالت موسوم به "بهار عربی" باید مدنظر داشت این است که در
ابتدا سرنگونی دومینووار رژیم های استبدادی و اقتدارگرای عربی ،تحلیل گران و پژوهشگران منطقه ای و بین
المللی را مات و مبهوت کرد و ای نگونه به نظر می رسید که در کشورهایی نظیر لیبی که اعتراضات مردمی در
آن به پیروزی رسیده ،شرایط داخلی بهبود چشمگیری پیدا کند ،اما به واقع این چنین نشد و انقالب مزبور
همانند همتایان خود در مصر و تونس به دموکراسی پایدار نینجامید و حکومت جدید یا پسااقتدارگرا در روند
دموکراسی و دولت سازی فراگیر یا مقتدر و دموکراتیک با چالش های مهمی مواجه شد (سردارنیا و عمویی،
0898؛  )068 – 064و نتوانست به اهدافی که معترضان ترسیم کرده بودند نائل شود ،که به همین سبب و در
این راستا نگارندگان پژوهش حاضر درصدد واکاوی چالش ها و تحوالت پس از بهار عربی در کشور آفریقایی
لیبی بر آمده اند.
اما در مورد پیشینه بحث به اجمال باید گفت که با بررسی ادبیات موجود پیرامون تحوالت انقالبی
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در میان آثار فارسی و انگلیسی ،می توان به این نتیجه رسید که با
وجود کثرت منابع در تجزیه و تحلیل این وقایع ،هیچ کدام از این آثار به بررسی نظری این تحوالت از منظر
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مکاتب امنیتی پس از بهار عربی نپرداخته اند و اینکه در میان نویسندگان داخلی و خارجی تاکنون رویه غالب
در تحلیل وقایع و رویدادهای اخیر خاورمیانه از جمله لیبی توجه به ابعاد سیاسی و تا حدی اقتصادی اعتراضات
بوده است.
حال با توجه به این موارد ،نگارندگان پژوهش حاضر درصدد هستند تا از منظر رویکرد مطالعات امنیتی
جهان سوم ،انقالب لیبی و تحوالت پس از آن را با تأکید بر بحران آمریت وعدم توانایی حکومت پسااقتدارگرا
در روند دولت سازی مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و به این سؤال پاسخ دهند که تحوالت و وقایع روی
داده در لیبی پس از بهار عربی را چگونه می توان مورد ارزیابی قرار داد؟ و اینکه با توجه به سیر وقایع روی
داده و فضای حاکم بر این کشور ،آینده لیبی به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود؟
در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش ،ابتدا به مباحث نظری پیرامون نظریات مطالعات امنیتی جهان
سوم پرداخته می شود؛ زیرا این چنین به نظر می رسد که از میان نظریه های موجود ،این نظریه به دلیل توان
تحلیلی مناسب تری که نسبت به سایرین داراست قابلیت کاربست بیشتری دارد ،سپس به اختصار ویژگی کلی
کشور لیبی و چگونگی وقوع انقالب در این کشور در زمان قذافی از نظر گذرانده می شود و در ادامه ویژگی
حاکم بر این کشور در حکومت پسااقتدارگرا (پس از سقوط قذافی) را مورد واکاوی قرار می دهیم و در آخر
چشم انداز پیش روی این کشور را به بحث می گذاریم.
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که تحوالت لیبی پساانقالبی بیش از هر عاملی منبعث از
مشکالت داخلی و شکاف های ناشی از آن است؛ به نحوی که پس از قذافی حکومت جدید یا پسااقتدارگرا
با چالش هایی مانند تعارضات شدید قبیله ای ،بحران اقتدار یا آمریت و ناامنی ناشی از خشونت های کنشگران
قبیله ای و اسالم گرایان تندرو و سلفی رو برو است.
 .4چارچوب نظری :نظریه مطالعات امنیتی جهان سوم
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش ،به مثابه پشتوانه نظری این تحقیق ،نظریه مطالعات امنیتی
جهان سوم می باشد که از سوی محمد ایوب مطرح شده است.
به طورکلی باید توجه داشت که امنیت مهمترین وظیفه دولت ملی و اصلی ترین موضوع رشته روابط بین
الملل است (پورآخوندی0895 ،؛  .) 9با این حال نکته قابل تأمل در رابطه با مفهوم امنیت اینکه نوع نگاه به
چالش امنیت و راه کارهای مقابله با آن در هر کشور منبعث از برداشت بازیگران درگیر و ماهیت چالش های
امنیتی حاکم بر آن کشور می باشد ،به نحوی که بر اساس دو عامل (برداشت بازیگران و ماهیت چالش ها)
بازیگران درصدد رفع چالش ها و برقراری امنیت خود بر می آیند (جانسیز و دیگران؛  )266 ،0890که در
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همین رابطه احمد ساعی معتقد است؛ امنیت یک مفهوم موردی است و بستگی به زمان و مکان خاص خود
دارد و برای هرکشوری به شکل خاص خود ظاهر می شود (ساعی0834 ،؛ .)00
اما در رابطه با چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش حاضر باید گفت که نظریه پردازی و مطالعات
امنیتی در خصوص جهان سوم در طی دوران جنگ سرد ظاهر شد .کروالین توماس ،محمد ایوب ،راب واکر،
ادوارد ای آزر ،و چونگ ـ این مون از صاحب نام ترین نظریه پردازان مسائل امنیتی جهان سومند .آنان با
بررسی مطالعاتی رئالیستی دریافتند که این رهیافت را کمتر می توان به مسائل امنیتی جهان سوم تعمیم داد و
اینکه بررسی مسائل امنیتی جهان سوم نیازمند نظریه پردازی و مطالعات مستقل تری است .این نظریه پردازان،
تکیه بر موضوعات امنیتی در رهیافت رئالیستی را مهمترین ایراد می دانند و بر این باورند که امنیت در جهان
سوم در سایر ابعاد بیش از بخش نظامی حائز اهمیت است .توماس درخصوص ضعف نسبی در استقالل
سیاسی ،آسیب پذیری های داخلی را بیشتر مورد توجه قرار داده است و ایوب مهمترین مسئله امنیتی جهان
سوم را با فرآیند شکل گیری دولت مرتبط می داند (عبداله خانی0892 ،؛  ،)204و آنرا در سطح محلی مورد
بررسی قرار می دهد.
توضیح اینکه ایوب امنیت در جهان سوم را یک کیک چندالیه می داند که طعم های گوناگون دارد ،اگرچه
هر الیه کیک مزه خاص خودش را دارد ،اما در ترکیب با دیگر طعم ها ،مزه ثابت خود را از دست می دهد.
سه الیه اصلی این کیک ،ابعاد محلی ،منطقه ای و جهانی امنیت هستند .اگرچه این سه بعد مشکل آفرین امنیت
در جهان سوم ،متأثر از یکدیگرند ،اما بعد محلی ،دیگر ابعاد را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است (ایوب و
محمودی0830 ،؛ .)058
به طورکلی از نظر اندیشمندان امنیتی جهان سوم و به طور خاص محمد ایوب ،میان مفهوم امنیت و
چگونگی برقراری آن در جهان سوم و جهان غرب تفاوت هایی قابل توجهی وجود دارد که بخش مهمی از
آنها را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
0ـ در جهان غرب امنیت بیشتر خارجی است ،در حالی که در جهان سوم بیشتر مسئله داخلی است.
2ـ در جهان غرب ،امنیت دارای پیوستگی مثبت با نظام بین الملل است ،درحالی که در جهان سوم ،امنیت
با نظام بین الملل بیشتر رابطه منفی دارد.
8ـ در جهان غرب ،امنیت را بیشتر اتحادهای سازنده تأمین کرده اند ،در حالی که در جهان سوم چنین
شرایطی مهیا نشده است.

31

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

4ـ به گفته ایوب ،ایده امنیت در جهان سوم دولت محور و مبتنی بر موضوعات سیاسی است؛ بنابراین،
موضوعات امنیت در کلیه حوزه ها باید از فیلتر حوزه سیاسی بگذرد (عبداله خانی0892 ،؛  ،)206زیرا از
آنجایی که بعد سیاسی امنیت کمتر از سایر موارد ،تنظیم و طبقه بندی شده است (ماندل0835 ،؛  )059این
سری کشورها (جهان سوم) در راستای برقراری امنیت خود با مشکالت عدیده ای روبرو شده اند .البته باید
توجه داشت که گرچه ایوب امنیت در جهان سوم را دولت محور و براساس موضوعات سیاسی مطرح می کند
اما با این حال می گوید " تأکید بر اولویت حوزه سیاسی در تعریف امنیت به آن معنا نیست که این حوزه می
تواند یا باید از دیگر حوزه ها و فعالیت های اجتماعی مرتبط با مسئله امنیت مجزا باشد"؛ اما اصرار دارد کلیه
موضوعات دیگر حوزه ها که با امنیت مرتبطند ،باید از طریق حوزه سیاسی پاالیش و با آن متناسب شوند.
پس به طور کلی می توان چنین گفت که مفهوم امنیت در جهان سوم در دیدگاه ایوب ،چیزی فراتر از
مفهوم امنیت در حوزه نظامی است و اینکه مهمترین مشکل امنیتی کشورهای موسوم به جهان سوم نبود امنیت
محلی و ضعف در مراحل اولیه دولت سازی می باشد که موجب شده این سری کشورها با مشکالت امنیتی
عدیده ای دست و پنجه نرم کنند .در همین راستا مطالعه مورد لیبی پس از قذافی نشان می دهد که بسیاری از
عوامل ناامنی که حکومت پسااقتدارگرا با آن روبرو است منبعث از عواملی داخلی بوده و مرتبط با فرایند دولت
سازی می باشد.
 .9لـیبی؛ از قذافی تا بهار عربی
لیبی کشوری است که در منطقه شمال آفریقا و در ساحل جنوبی دریای مدیترانه واقع شده است .در
خصوص اهمیت لیبی همین بس که با توجه به جغرافیای منحصر به فرد این کشور ،لیبی کلید نفوذ به عمق
آفریقا از جمله مصر ،تونس ،سودان ،مالی ،الجزایر و نیجر محسوب می شود (.)http://www.jamaran.ir

مساحت لیبی  0/509/035کیلومتر مربع می باشد که سومین کشور پهناور آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور
جهان محسوب می شود .به لحاظ جغرافیایی این کشور از شرق با مصر ،از غرب با تونس و الجزایر ،از جنوب
با سودان ،چاد و نیجر همسایه می باشد (سروش و اصغریان0892 ،؛.)029
از نظر تقسیمات کشوری لیبی از سال  2555به  82استان و چهار ناحیه اداری تقسیم شده است .پایتخت
لیبی ،شهر طرابلس می باشد و از دیگر شهرهای پر اهمیت آن می توان به بنغازی ،مصراته ،سبعا ،سرت ،طبرق،
البیضاء ،بنی ولید و زاویه اشاره کرد .از نظر مذهبی ،اسالم دین رسمی لیبی است و بیش از  95درصد مردم
سنی مذهب هستند .گذشته از مسلمانان سنی ،تعداد محدودی از مسیحیان و یهودیان و پیروان فرق مذهبی
دیگر نیز در این کشور زندگی می کنند 95 .درصد مردم لیبی از نژادهای عرب و بربر هستند و زبان های رایج

31

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

در این کشور عربی ،انگلیسی و ایتالیایی می باشد (نیاکویی0890،؛ .)069 – 055در رابطه با تاریخ سیاسی
پرفراز و نشیب لیبی اینکه این کشور در سال  0900استقالل یافت و تا سال  0969با نظام پادشاهی اداره می
شد .در سال  0969نظام پادشاهی از طریق کودتای ارتش بر افتاد و از آن زمان به بعد قذافی به مدت  42سال
قدرت را در این کشور در دست داشت .قذافی از زمان به قدرت رسیدن در این کشور در سال  ،0969با
رویکردی استبدادی ،سازمان ها و نهادهای غیردولتی مدنی در این کشور را منکوب کرد؛ به طوری که هیچ
حزب سیاسی ،اتحادیه تجاری مستقل ،سازمان های خیریه و یا حتی سازمان های اولیاء ـ مربیان در لیبی اجازه
فعالیت نداشت .قذافی از آنجایی که از تبدیل شدن این گونه اتحادیه ها به احزاب مخالف دولت واهمه داشت،
تنها به تعداد محدودی از سازمان ها با ماهیت نهاد های مدنی از جمله سازمان فنی و حرفه ای یا سازمان
صلیب سرخ ،آن هم تحت کنترل دولت اجازه فعالیت داد (حاتمی و دیگران0898 ،؛ .)088
نکته قابل توجهی که در خصوص نظام سیاسی لیبی در زمان حکومت معمر قذافی باید مدنظر داشت این
است که این کشور براساس هم پیمانی های قبیله ای ـ سیاسی اداره می شد؛ بدین توضیح که گروه ها و
نهادهای سیاسی و مدنی مبتنی بر حمایت قبیله ای ،کامالَ استبدادی و خودکامه بود و تشکیل احزاب و جامعه
مدنی در این کشور ممنوع بود .سنوسی الفکری صاحب کتاب نظام سیاسی در لیبی می نویسد حمایت قبیله
ای نقش اساسی را در نظام سیاسی لیبی ایفا می کند .نویسنده اشاره می کند که نظام معمر قذافی بر اساس
ائتالف سه قبیله بزرگ تر بنا نهاده شده است که مهمترین آنها "القذافه" می باشد که قبیله شخصی قذافی و
خانواده وی است (امام جمعه زاده و همکاران0892 ،؛  .)040اما مورد مهم دیگری که در خصوص چگونگی
حکومت سرهنگ قذافی باید مدنظر داشت این است که نحوه کشورداری و حکومت وی بیش از هر عامل
دیگری منبعث از کتاب سبز لیبی بود .در واقع کتاب مذکور مانیفست حکومت قذافی محسوب می شود؛ زیرا
مهمترین ویژگی های حکومتی وی در آن گنجانده شده بود .با توجه به موارد فوق الذکر مهمترین ویژگی های
حکومت قذافی که منجر به سقوط حکومت وی شد را می توان به شرح زیر نام برد:
5ـ اتکا بر شبکه های قبیلگی و خویشاوندی و فقدان نهادهای دولت مدرن:
در لیبی دوران قذافی فرهنگ و ارزش های قبیله ای و روح جمعی با ویژگی ها و خصلت های سنتی بر
این سرزمین سایه افکنده بود و مناسبات و وفاداری های قبیلگی و قومی بسیار پررنگ بود به نحوی که از نهاد
ها و ملزومات دولت مدرن از جمله قانون اساسی ،تفکیک قوا ،پارلمان ،احزاب و دستگاه دولتی و بوروکراتیک
کارآمد عمالَ خبری نبود و پدیده ای تحت عنوان جامعه مدنی در این کشور در دوران قذافی وجود نداشت.
4ـ اقتدارگرایی فردی و سرکوب سیاسی:
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حکومت قذافی در عمل بر پایه روابط پیچیده شخصی ،قبیلگی و خویشاوندی و در نبود کامل هرگونه
نهادمندی سیاسی و رویه های دموکراتیک تداوم یافت .در این نظام سیاسی هرگونه مخالفت با سرکوب مواجه
شده و بسیاری از معارضان حکومت از جمله اسالم گرایان در طی دهه های  0995و  2555به شدت سرکوب
و بسیاری از فعاالن اسالم گرا زندانی و قتل عام شدند.
9ـ فساد گسترده:
فساد گسترده اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های بارز حکومت قذافی بود .اگرچه در این کشور به دلیل
وجود درآمد های سرشار نفتی ،وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با کشورهایی مانند مصر و یمن بسیار بهتر
بوده اما فساد گسترده ای در میان طبقه حاکم و نزدیکان قذافی وجود داشت که باعث نارضایتی مردم لیبی شده
بود (نیاکویی0890 ،؛ 053ـ  ) 055و موجبات اعتراضات گسترده ای را فرآهم آورد که در نهایت به سقوط
حکومت استبدادی قذافی انجامید.
اما در تشریح جامعه شناسی اعتراضات موسوم به "بهار عربی" که موجبات سقوط قذافی را فرآهم آورد
اینکه؛ یکسری عوامل داخلی و خارجی به نوبه خود موجب شدند که حکومت چهاردهه ای قذافی سقوط
کرده و حرکت های مردمی به پیروزی بیانجامد و بهاری را در سرزمین زمستانی قذافی نوید دهد .توضیح
مطلب اینکه جرقه تحوالت لیبی در روزه های  00و  06فوریه  2500از شهر بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی
بعد از طرابلس ،با دستگیری یکی از فعاالن حقوق بشری به نام فتحی تاربل که برای زندانیان سیاسی کار می
کرد ،زده شد؛ روز  05فوریه توسط فعاالن سیاسی روز خشم نام گذاری گردید .این روز مصادف بود با سالگرد
درگیری های سال  2556در شهر بنغازی که نیروهای دولتی ،مخالفانی را که به کنسولگری ایتالیا حمله کرده
بودند ،به قتل رساندند .در این روز خانواده  0255کشته و مفقود زندان مخوف ابوسلیم واقع در حومه طرابلس
با دردست داشتن تصاویری از عزیزان خود در برابر دادگستری بنغازی تجمع کرده و خواهان روشن شدن
سرنوشت قربانیان خود شدند .این تجمع کامالَ مسالمت آمیز با یورش نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد.
بدین ترتیب شراره انقالب لیبی با این رویداد شکل گرفت و شهر بنغازی و برخی شهرهای دیگر نظیر مصراته،
زاویه و جبل األخضر در حمایت از خواسته های خانواده قربانیان زندان ابوسلیم قیام کردند.
با ادامه درگیری ها در لیبی مخالفان در شرق این کشور با استیال یافتن بر سازمان های امنیتی ،شروع به
آتش زدن و از بین بردن ساختمان های دولتی کردند و با فرار نیروهای امنیتی ،ادوات نظامی به دست مخالفان
افتاد .استفاده گسترده قذافی از نیروی نظامی علیه مخالفان در شرق این کشور سبب گردید که آتش خشم مردم
در دیگر نقاط لیبی برافروخته شود و دامنه اعتراضات به دیگر شهرها از جمله طرابلس ،مصراته و چند شهر
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دیگر کشیده شود (موسی زاده و رنجبر0898 ،؛  )062و موجبات جنگ داخلی تمام عیاری را فرآهم آورد که
در نهایت پس از گذشت شش ماه ،با دخالت نظامی ناتو در حمایت از انقالبیون به سقوط رژیم قذافی انجامید
(نیاکویی.)58 ،0898 ،
البته باید توجه داشت که قذافی در جهت مانع شدن اعتراضات و آرام کردن اوضاع متشنج داخلی ،حقوق
و عوارض گمرکی را پایین آورد و  24میلیارد دالر به ساخت مسکن و توسعه محلی برای پیشگیری از سرایت
اعتراض ها اختصاص داد ،ولی این کوشش ها خیلی دیر و تزویر بود نه تدبیر .هم چنین رژیم با بهره گیری
از سیاست هویج و چماق برای آرام کردن اوضاع برخی فعاالن سیاسی برجسته را بازداشت و برخی زندانیان
سیاسی را آزاد کرد .به عالوه ،با توزیع  005هزار رایانه دستی تالش کرد جوانان لیبیایی را از حضور در
اعتراضات بازدارد .با این حال ،تالش رژیم در جلوگیری از دسترسی کاربران به شبکه های اجتماعی اینترنت
و اطالع رسانی ماهواره ای ناکام ماند .بنابراین ،فوران و غلیان گسترش یابنده اعتراضات پایه های رژیم دیرین
قذافی را با شدت و حدت بیشتری لرزاند .در نتیجه ،قذافی برای بقا در قدرت به خشن ترین اشکال سرکوب
از جمله بمباران مخالفین خود روی آورد (خادمی0890 ،؛  )68که هیچ یک از اقدامات صورت گرفته توسط
قذافی کارساز واقع نشد و نتوانست مانع از سقوط حکومت استبدادی وی و پیروزی معترضان شود.
نکته قابل توجهی که در خصوص تحوالت انقالبی لیبی باید مدنظر داشت این است که عالوه بر موارد
فوق الذکر عوامل خارجی به خصوص ایاالت متحده و ناتو به نوبه خود روند فروپاشی حکومت استبدادی
قذافی را تسریع بخشیدند و زمینه های الزم برای پیروزی انقالبیون را بیش از پیش فراهم کردند .توضیح مطلب
اینکه برخی دولت های مداخله کننده غربی از جمله ایاالت متحده در قالب ناتو بنا به دالیل متعدد داخلی و
یا کسب /تقویت وجهه و نفوذ بین المللی درصدد برآمدند تا مداخله در لیبی را همچون مداخله نظامی در
کوزوو در دهه  95میالدی به نوعی اقدامی در راستای حفظ جان غیرنظامیان توجیه کنند (دولت خواه و امام
جمعه زاده0894 ،؛  )68اما واقعیت امر این است که همواره کشورهای عضو ناتو و در رأس آنها ایاالت متحده
از اقدامات به اصطالح بشر دوستانه برای سرپوش گذاشتن بر دخالت های خود بهره گرفته اند و همواره
دغدغه منافع خود را داشته اند تا برقراری عدالت و مساوات بین المللی .اما به طور کلی باید گفت که به چند
علت مدیریت بحران در لیبی برای غرب ضروری می نمود .از یک سو وجود منابع سرشار نفتی در لیبی و از
سوی دیگر عمق ژئوپلیتیکی این کشور (به عنوان همسایه اروپا) غرب را نسبت به تحوالت لیبی حساس
ساخته بود .بنابراین گرچه کشورهای غربی در قالب ناتو و با شعار حقوق بشری مداخله کردند اما در پس
ذهن این دولت ها ،حفظ منافع نفتی و نیز جلوگیری از رشد اسالم گرایی محرک و انگیزه اصلی ورود به
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بحر ان لیبی بوده است .بنابراین ساختار قبیله ای حاکم در این کشور و عدم وجود نهادهای مدنی وسیاسی
ریشه دار در کنار ورود عامل سوم یعنی ناتو ،بحران در لیبی را پیچیده تر و در نتیجه طوالنی تر ساخت که در
نهایت به سقوط دیکتاتوری چهل ساله قذافی انجامید .حال باید توجه داشت که نقش پیمان ناتو در بحران
لیبی نقشی جانبی در یک مدل کامالَ استثنایی به نام خیره سری و لجاجت قذافی و غیرقابل سرایت در مدل ها
و نمونه های دیگر است (موسوی0895 ،؛ .)6
 .2ایاالت متحده و تحوالت موسوم به "بهار عربی"؛ لیبی
قیام های مردم کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که منجر به سقوط دیکتاتوری های دست
نشانده غرب گردید ،نظام سلطه غرب و آمریکا را غافلگیر کرد .در این راستا آمریکا سعی کرد با استفاده از
ابزارها و سازوکارهای مختلف اعم از سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی در سطوح مختلف محلی ،منطقه ای و
فرامنطقه ای  ،سوار بر موج شود و تحوالت سیاسی منطقه را در جهت منافع استراتژیک خود هدایت کند و
جریان را خنثی سازد.
به طور کلی واکنش ایاالت متحده آمریکا در قبال تحوالت موسوم به "بهارعربی" را می توان در سه مقوله
یا شاخص توضیح داد:
اول؛ اعمال سیاست دوگانه در برخورد و تعامل با تحوالت سیاسی و قیام های مردمی جهان عرب؛ مطابق
آنچه که در یمن نسبت به جنایت ها و آمار شهدایی که توسط رژیم بن علی به قتل رسیدند بی تفاوت بود و
چشم پوشی کرد .دوم؛ سوار شدن بر موج تحوالت جاری و خیزش های مردمی در جهت منافع آمریکا و
غرب؛ که نمونه عینی آنرا می توان در مورد حکومت های بن علی ،مبارک و قذافی مشاهده نمود .سوم؛ سیاست
تفرقه بینداز و نابود کن (مورد سوریه).
در رابطه با موضع گیری متفاوت مقامات کاخ سفید نسبت به تحوالت موسوم به "بهارعربی" اینکه این
نوع برخورد های متفاوت بیش از هر عامل دیگری منبعث از استراتژی این کشور است که اولویت را به پیگیری
منافع ایاالت متحده فارغ از اینکه در کجا باشد داده است .درباره اهداف استراتژیک ایاالت متحده در منطقه
غرب آسیا و شمال آفریقا چه در دوران گذشته و چه در دوره تحوالت اخیر خاورمیانه که تاکنون توسط همه
حکومت های پی در پی آمریکا به عنوان سیاست راهبردی این کشور به اجرا در آورده شده بود ،باید تأکید
کرد که این سیاست بر سه اصل تکیه دارد:
5ـ منابع نفتی هرکجا که باشد و هرچقدر که از قاره آمریکا دور باشد ،متعلق به آمریکا بوده که طبق
دیدگاه هنری کسینجر ،اساس و محور اصلی امنیت ملی این کشور به شمار می رود .آنچه که برای آمریکا
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اهمیت دارد ،ادامه پمپاژ نفت خاورمیانه با پایین ترین نرخ می باشد؛ مسئله ای که ایاالت متحده تاکنون برای
تأمین آن ،کثیف ترین و وحشتناک ترین جنگ ها را به پا کرده است.
4ـ حفظ هژمونی آمریکا و برتری آن بر سایر کشورهای جهان براساس ایدئولوژی لیبرالیسم غربی که با
استفاده از نیروی عظیم نظامی خود و به کار گیری هفتصد پایگاه نظامی در سایر نقاط استراتژیک و سوق
الجیشی جهان میسر شده است.
9ـ حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و برتری آن بر سایر کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که این
هدف اصلی و راهبردی آمریکا در منطقه است (دوست محمدی و الغبان0894 ،؛ .)005
توضیح اینکه با شدت گرفتن درگیری ها میان معترضان و طرفداران قذافی ،مقامات آمریکایی درصدد
دخالت در لیبی برآمدند؛ این در حالی بود که پیش تر مقامات آمریکایی قبل از شروع عملیات در لیبی ،با لحنی
محتاطانه از مداخله نظامی در این کشور سخن می گفتند که مهمترین علت آن مخالفت افکار عمومی این
کشور با آغاز جنگی تازه بود .در نظر سنجی گالوپ که چند روز قبل از حمله نظامی ناتو به لیبی انجام شد،
تنها  45درصد با انجام چنین حمالتی موافقت کردند که پایین ترین میزان حمایت مردمی از مداخله نظامی
آمریکا محسوب می شود ،اما حفظ منافع آمریکا به ویژه در زمینه سیطره بر منابع انرژی ،این کشور را مجبور
کرد ائتالف حمله کنندگان را همراهی کند.
نکته قابل توجه در خصوص چگونگی مداخله ایاالت متحده در تحوالت لیبی اینکه آمریکایی ها به ویژه
شخص اوباما به هیچ وجه نمی خواستند حمله به لیبی تهاجم جدید آمریکا به کشوری مسلمان جلوه کند.
بنابراین ،مسئولیت حمالت برعهده ناتو گذاشته شد .از طرفی ،کشورهای مهم ناتو هم چون آمریکا ،انگلیس و
فرانسه تصمیم گرفتند طرف های بیشتری به ویژه بخش هایی از جهان اسالم را در این قضیه درگیر کنند؛ لذا
اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا را هم وارد ماجرا کردند تا هیچ تردیدی باقی نماند که کشورهای اسالمی نه
فقط با این تهاجم مخالف نیستند بلکه خود به بخشی از نیروی حمله کننده تبدیل شده اند.
با این وجود پس از کش و قوس های فراوان ائتالفی از کشورها برای حمله به کشور لیبی تشکیل شد و
تصمیم برآن شد که حکومت قذافی از طریق مداخالت نظامی ناتو به ورطه سقوط کشیده شود .که در این بین
در عملیات هوایی ناتو به لیبی که با حمایت آمریکا صورت گرفت ،عالوه بر ویرانی شهرها و تأسیسات لیبی،
هزاران لیبیایی کشته یا مجروح شدند .در نهایت ،قیام مردم لیبی که در  05فوریه  2500علیه رژیم قذافی شروع
شده بود ،پس از  3ماه درگیری با نی روهای قذافی ،با دستگیری و کشته شدن قذافی به پیروزی رسید
(قاسمی0890،؛.)065
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 .2معادله قدرت در لـیبی پسا قذافـی
انقالب لیبی در ادبیات سیاسی جهان با نام انقالب  05فوریه شناخته میشود .انقالبی خونینی که نه تنها
منجر به روی کار آمدن حکومت مردم ساالر نشد ،بلکه با منحرف شدنش ،کشور پهناور لیبی را تکه تکه کرده
و آن را به جوالنگاه گروه های مسلح داخلی و تروریست های تکفیری برای کسب قدرت تبدیل کرد و معادله
قدرت پیچیده ای را در این کشور رقم زد.
به طورکلی با بررسی هایی که در حکومت پساقذافی صورت گرفته است به خوبی مشخص گردیده که
حکومت جدید یا پسااقتدارگرا نه تنها توفیق چندانی در برقراری مردم ساالری نهادمند و دولت سازی فراگیر
کسب نکرده بلکه با تهدیدات و چالش های امنیتی قابل توجهی روبرو شده است که ثبات و موقعیت دولت
در لیبی جدید را هدف قرار داده اند؛ در این راستا مهمترین این چالش ها را می توان تعارضات قومی ـ قبیله
ای ،خشونت های شدید و مداخله نظامیان و شبه نظامیان در سیاست برشمرد که این عوامل به نوبه خود مانع
از شکل گیری دولت مقتدر و سامان سیاسی مشروع و باثبات در فضای داخلی لیبی پساقذافی شده اند .در
خصوص شکل گیری دولت مقتدر و سامان سیاسی هانگتینتون اذعان می دارد که سامان سیاسی یکی از
ملزومات بسیار مهم برای دولت سازی و ثبات و امنیت مشروع است و اینکه مهم ترین اولویت برای کشورهای
جهان سوم در مسیر توسعه همانا ثبات یا برقراری سامان سیاسی مشروع و مستمر است و نبود آن باعث از هم
گسیختگی شدید جامعه و تبدیل آن به جامعه سیاست زده یا پروترین است(هانگتینتون0858 ،؛  )029که با
توجه یه این تفاسیر می توان گفت جامعه کنونی لیبی نیز بنا به دالیلی چون دخالت شبه نظامیان وابسته به
قبایل در سیاست و گسترش خشونت در آن ،تبدیل به یک جامعه پروترین شده است .بنابراین چالش امنیت،
شدیدترین چالش و امنیت به عنوان فوری ترین نیاز جامعه لیبی پسااقتدارگرا است .در نبود ساز و کارهای
کنترلی ،تنش های قومی سرکوب شده در دوره قذافی دوباره شعله ور شدند و گروه های سلفی در شرق لیبی
از این فرصت برای کنترل بر شرق لیبی استفاده کردند (سردارنیا و عمویی0898 ،؛  )038که چنین وضعیتی
منجر به وقوع "بحران آمریت یا سلطه و اقتدار" شده است.
اما در ارتباط با تحوالت داخلی لیبی در دوره پس از پیروزی خیزش مردمی باید دانست که نخستین
انتخابات آزاد پارلمانی در ژوئیه  2502با حضور طیف های مختلف سیاسی برگزار شد .سه گروه عمده رقیب
در این انتخابات را ائتالف نیروهای ملی و لیبرال به رهبری محمود جبرئیل (نخست وزیر سابق دولت انتقالی
لیبی) ،حزب عدالت و سازندگی وابسته به اخوان المسلمین و حزب اسالم گرای تندروی الوطن تشکیل می
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دادند .در این انتخابات و در حالی که گروه های اسالم گرای این کشور در مورد دستیابی به یک پیروزی
بزرگ ،همچون دستاوردهای همفکرانشان در تونس و مصر امیدوار بودند ،ولی در نهایت ائتالف نیروهای ملی
و لیبرال که دارای ایده های ملی گرایانه ،سکوالریستی و لیبرالی می باشند ،در این انتخابات پیروز شدند .در
این مورد علی زیدان نیز که مورد حمایت ائتالف مذکور بود با پشت سر گذاشتن نامزد اسالم گرای عدالت و
سازندگی وابسته به اخوان المسلمین این کشور ،به عنوان نخست وزیر موقت برگزیده شد (صبوحی و حاجی
مینه0892 ،؛  .)028نکته قابل توجه اینکه با پیروزی مخالفان قذافی و برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی همگان
بهاری سیاسی را در سرزمین زمستانی لیبی متصور بودند و اینگونه به نظر می رسید که مردم ساالری نهادمند
جایگزین دیکتاتوری سرهنگ قذافی شده است .اما واقعیت امر این است که با بررسی های صورت گرفته در
حکومت پساقذافی به خوبی م شخص گردیده که حکومت جدید یا پسااقتدارگرا نه تنها توفیق چندانی در
برقراری مردم ساالری نهادمند و دولت سازی فراگیر کسب نکرده است بله با چالش های امنیتی قابل توجهی
روبرو است؛ به نحوی که در مقایسه با رژیم پیشین وضعیت مردم نه تنها بهتر نشده بلکه سیر نزولی هم داشته
است.
توضیح اینکه در لیبی پسا قذافی مردم هنوز از فقدان امنیت رنج میبرند و در تالشند تا ملزومات اولیه
زندگی خود را با قیمتهای سرسام آور و سوبسید اندکی که داده میشود ،تهیه کنند .خدمات پزشکی پایه
تقریبا وجود ندارند و مردم مجبورند تا برای درمان ،به کشور همسایه یعنی تونس بروند .آنان که تمکن مالی
دارند ،در پی مهاجرت به اروپا هستند ،کاری که به دلیل بسته شدن تمامی سفارتهای غربی بسیار سخت
است و شهروندان لیبی برای گرفتن ویزا باید به تونس سفر کنند .تولید نفت ،منبع اصلی درآمد دولت به
میزان ¾ کاهش یافته ،لیبی اکنون کمتر از نیم بشکه نفت در روز تولید میکند و خزانه کشور نمیتواند از پس
پرداخت حقوق هزاران کارمند دولت برآید .حقوق کارمندان دولت دست کم با سه ماه تعویق پرداخت میشود.
تمامی پروژه های زیربنایی که در دست اجرا بودند ،از زمان شروع ناآرامیها در چهار سال قبل متوقف شدند
و کمپانی ّهای خارجی با خروج خود ،تنها ساختمان های بلند متروکه را با جرثقیل های بیکار زنگار بسته در
طرابلس بر جای گذاشتند .هزاران لیبیایی در داخل کشور آواره شدهاند و تخمین زده می شود که یک میلیون
شهروند برای تأمین امنیت خود به کشورهای خارجی ،از جمله مصر و تونس رفته باشند(http://www.al-

 .)monitor.com/pulse/fa/originalsعالوه بر این موارد نزاع گروههای سیاسی نیز به نوبه خود باعث شده
است که مردم امید چندانی به بهبود شرایط در کوتاه مدت نداشته باشند.
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حال با توجه به موارد فوق الذکر باید گفت که واقعیت معادله قدرت در لیبی کنونی اینگونه است که این
کشور در بحران عمیقی گرفتار شده که به مراتب سخت تر از بحرانی است که در عراق و سوریه شاهد آن
هستیم .در حال حاضر دو دولت مدعی ،یکی در طرابلس و دیگری در شهر البیضا وجود دارند که هیچ یک از
مشروعیت کافی برای کسب قدرت برخوردار نیستند و اینکه بنا به دالیلی چون خالء قدرت و عدم وجود
دولت مرکزی قدرتمند ،گروه های مختلف داخلی و خارجی ادعای زمامداری دارند و راحت ترین راه را برای
رسیدن به اهداف خود ،دست بردن به اسلحه می دانند .بنابراین محیط بی ثبات به وجود آمده در کنار ساختار
سنتی و قبیله ای ،موجب شده است که لیبی کنونی به بهشت تروریست های مدرن از جمله داعش بدل شود
و شرایط مناسبی را برای استقرار گسترده گروه های تروریستی ـ تکفیری فراهم آورد.
نکته قابل تأمل در خصوص فضای خأل قدرت بوجود آمده در دولت پسااقتدارگرا اینکه ،همه بازیگرانی
که در نظام های سابق در بند دولت بوده و یا در گوشه ای تحت نظر به سر می بردند ،تالش داشتند در
وضعیت جدید ایفای نقش کنند .تالش این بازیگران برای پیشبرد اهداف و حاکم کردن اندیشه خود از راه
های گوناگون قانونی و غیرقانونی به اختالفات و ناامنی پس از تحوالت دامن زده است (نبوی و فاتحی0892 ،؛
 ) 002که در این راستا عمده بازیگران موجد این وضعیت را می توان؛ جریان های سکوالر ،اسالم گرا و
تروریست های و گروه های تکفیری نام برد که هریک از این جریانات با توجه به مرام و مسلکشان در راستای
دستیابی به منافعشان به هر ابزاری تمسک می جویند.
الف) جریان سکوالر :این بازیگران در لیبی مورد حمایت غرب و عربستان سعودی هستند که عمدتاَ در
مناطق شرقی این کشور و در مرز لیبی با مصر حضور دارند و هدف اصلی آنها تشکیل دولتی از جنس دولت
عبدالفتاح السیسی در مصر است.
ب) جریان های اسالم گرا :جریان های اسالم گرا دومین دسته از بازیگران عرصه سیاسی و امنیتی لیبی
کنونی را تشکیل می دهند ،که مهمترین این جریان ها شامل اخوان المسلمین و فجر لیبی است که در مقابل
جریان سکوالر قرار دارند و مورد حمایت قطر و ترکیه می باشند.
ج) تروریست ها و شبه نظامیان :لیبی کشوری دارای ساختار قبیله ای است و قبایل نقش مهمی در این
کشور ایفا میکنند .حدود  045قبیله در لیبی وجود دارند که تقریباً  85قبیله در ساختار سیاسی این کشور نقش
پررنگی دارند .در واقع در لیبی ساختاری شبیه جامعه مدرن وجود ندارد و این یکی از دالیل اصلی ناکامی
انقالب لیبی محسوب میشود .در عین حال ،ساختار قبیله ای لیبی همزمان با درگیری های سیاسی و نبود
دولت مرکزی قدرتمند زمینه الزم برای حضور تروریست ها و تشکیل گروه های شبه نظامی در این کشور را
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فراهم کرده است .جنگ  9ماهه داخلی نیز در شکلگیری گروه های شبه نظامی و گسترش حضور تروریست
ها در این کشور نقش مهمی داشته است زیرا طی این جنگ سالح های زیادی در اختیار مردم این کشور قرار
گرفت؛ به نحوی که لیبی اکنون که با نبود دولت مرکزی قوی مواجه است ،به یکی از منابع اصلی تأمین سالح
گروههای تروریستی تبدیل شده است ( .) http://www.shia-news.com/fa/news/88653در این راستا از
جمله گروه های تروریستی خطرناکی که در لیبی پساقذافی فعالیت گسترده ای داشته و موجبات بروز اوضاع
نابسامان سیاسی ،اقتصادی و امنیتی را فراهم آورده است می توان به داعش لیبی اشاره کرد.
 .6داعش لـیبی:
گروه تروریستی ـ تکفیری داعش لیبی با تأثی از داعش سوریه و عراق در نوامبر  2504رسماَ فعالیت خود
را با منتشر کردن فیلم تبلیغاتی از گردن زدن  20مسیحی قبطی مصری در سواحل مدیترانه آغاز کرد .اولین
نمایش جدی داعش در لیبی ،این پیام را به گوش جهانیان رساند که لیبی نیز مانند عراق و سوریه ،به محل
مناسبی برای جوالن تروریست ها تبدیل شده و آنها به راحتی می توانند مردم را اسیر کرده و سر آنها را در
کمال آرامش در سواحل مدیترانه از تن جدا کنند و پهنه بیکران دریا را به رنگ خون درآورند .اما در خصوص
چرایی حضور و گسترش داعش در لیبی می توان گفت با توجه به وجود منابع انرژی از جمله نفت ،مساحت
گسترده ،موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب های آزاد و ذخایر تسلیحاتی ،این کشور آفریقایی جذابیت
ویژه ای برای گروه تروریستی ـ تکفیری داعش پیدا کرده است که در این بین درگیری میان شبه نظامیان و
گروه های داخلی دیگر ،به نوبه خود موجبات ظهور این گروه افراطی را بیش از پیش فراهم آورده است.
نکته قابل توجهی که درخصوص داعش لیبی باید مدنظر داشت این است که در روزهای ابتدایی اعالم
موجودیت این گروه تروریستی ـ تکفیری ،برخی از تحلیل گران با توجه به تفاوت فرهنگی و ساختار اجتماعی
کشور لیبی با عراق ،افزایش قدرت داعش در لیبی را دور از انتظار می دانستند و نقش آفرینی این گروه را
محدود به برخی از شهرهای کوچک و روستاها ارزیابی می کردند .جفری هاوارد در مقاله در فارن افرز در
این باره نوشته بود:
برای داعش یافتن راه در هزارتوی رقابت های داخلی ،قومی ،قبیله ای ،ایدئولوژیکی و سیاسی در لیبی به
شدت دشوار خواهد بود .مهمتر اینکه بیشتر رقابت کنندگان بر سر قدرت در لیبی ،به فکر منافع شخصی خود
هستند و از این رو پیشروی داعش در کشور را تهدیدی برای برنامه های سیاسی و اقتصادی خود می دانند.
گروه های مسلح داخلی در لیبی پیشتر درگیری ها را برای تحت کنترل درآوردن شبکه های پر درآمد قاچاق
و تسلط بر منطقه آغاز کرده اند و تالش های داعش برای سوء استفاده از شرایط و پیشروی در منطقه نتیجه
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خوشایندی برای این گروه نداشته است .در شرایط کنونی ،گروه های مسلح داخلی احتماالَ توان مقابله با تالش
های داعش را خواهند داشت .به عالوه ،حضور بیشتر داعش در لیبی ،این گروه را به دشمن مشترک گروه
های مسلح داخلی تبدیل خواهد کرد و احتماالَ تا زمان وجود تهدید داعش ،این گروه ها در جبهه ای مشترک
مبارزه خواهند کرد ( )http://www.shahidnews.com/view/15744و به مقابله با این گروه خطرناک و
تکفیری خواهند پرداخت .اما موضوع قابل تأملی که در این رابطه باید مدنظر داشت این است که با گذشت
زمان نه تنها خالف این فرضیه بر همگان آشکار شد بلکه داعش لیبی نهایت بهره برداری را از شکاف میان دو
دولت طبرق و طرابلس ببرد؛ به نحوی که براساس برنامه ریزی های قبلی خود توانست با تسلط کامل بر شهر
مهم و استراتژیکی چون سرت پیشروی قابل توجهی در لیبی پساقذافی داشته باشد و پایگاه جدیدی برای طرح
ریزی و اجرای عملیات های خود در آفریقای شمالی بیابد که همین عوامل به نوبه خود نه تنها تشکیل حکومت
واحد درلیبی را با مشکل روبرو ساخت بلکه کشور را به حالت فلج دراورد و موجبات افزایش گسترده دامنه
بی ثباتی به همسایگان را فراهم نماید.
 .7سناریوهای آینده لـیبی
با توجه به آنچه بیان شد ،سناریوهای متعددی برای آینده بحران لیبی متصور است که در ادامه به تشریح
هریک می پردازیم:
یک ـ ثبات نسبی و آرامش؛
این سناریو مبتنی بر توانایی و قدرت اجرایی پارلمان آینده برای تسلط بر اوضاع داخلی کشور است؛ بدین
ترتیب که پارلمان جدید در راستای برقراری ثبات و امنیت در لیبی پساقذافی نه تنها باید جریان های مختلف
سیاسی را بر سر میز مذاکره گردآورد بلکه همراهی مردم را با پارلمان جدید افزایش دهد.
اما نکته قابل توجه در رابطه با سناریوی مزبور این است که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این
سناریو بنا به دالیل زیر چندان محتمل نخواهد بود و نباید در کوتاه مدت انتظار بهبود وضعیت کنونی را داشت.
ـ عدم حل مشکالت و موانع پارلمان سابق.
ـ عدم حل اختالفات بنیادین میان جریان های سیاسی و نظامی لیبی.
ـ قوت یافتن اندیشه فدرالیته به ویژه در میان مردم نواحی شرقی لیبی.
دو ـ جنگ داخلی و توسعه بحران امنیتی (ادامه وضعیت موجود):
شاید بتوان این سناریو را محتمل ترین سناریو در میان گزینه های مطرح شده معرفی کرد.
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از جمله مهمترین عواملی که منجر به بروز جنگ داخلی و توسعه بحران امنیتی در لیبی پساقذافی شده
است ایجاد بن بست سیاسی و عدم توانایی گروه های متعارض برای انجام گفتگوهای سازنده می باشد که در
نتیجه آن گروه های سیاسی و نظامی در سایه عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند و در فضای خالء قدرت
بوجود آمده در صدد پیگیری منافع خود برآمده اند که تالش بازیگران برای پیشبرد اهداف و حاکم کردن
اندیشه خود از راه های قانونی و غیرقانونی به اختالفات و ناامنی پس از تحوالت دامن زده است و شکاف ها
و تنش های سیاسی و امنیتی ژرفی را موجب شده اند.
حال با توجه به این موارد اینگونه به نظر می رسد که بحران امنیتی ناشی از جنگ داخلی به دلیل عدم
غلبه یکی از طرفین دعوا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و حل بحران در کوتاه مدت قابل تصور
نیست.
سه ـ مداخله خارجی:
با بررسی سیر وقایع صورت گرفته در لیبی پساقذافی این چنین به نظر می رسد که افزایش حجم درگیری
ها و بروز جنگ داخلی و تبدیل لیبی به سومالی دوم ،پای نیروهای خارجی اعم از کشورهای ذینفع منطقه ای
و فرامنطقه ای را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بحران لیبی باز خواهد کرد .البته در خصوص این سناریو
ذکر دو نکته ضروری است:
اول اینکه از جمله عوامل خارجی تأثیرگذار در بحران کنونی لیبی کشورهای منطقه ای هستند که در پرتو
تحوالت اخیر منافعشان مورد تهدید جدی واقع شده است .در این رابطه برخی از کشورهای عربی همچون
عربستان ،امارات و قطر با حمایت مالی و نظامی از هم پیمانان خود (داعش لیبی) بصورت غیرمستقیم در این
کشور مداخله کرده و بر شدت بحران می افزایند.
دوماَ اینکه مداخله خارجی محدود به کشورهای ذینفع منطقه ای نبوده و کشورهای فرا منطقه ای نظیر
ایاالت متحده که در لیبی دارای منافع مستقیم هستند در این بحران مداخله خواهند کرد .نکته قابل توجه در
خصوص مداخله خارجی برخی کشورهای فرامنطقه ای از جمله ایاالت متحده این است که با توجه به سیاست
های اتخاذ شده از سوی دولت وقت آمریکا مبنی بر اهمیت دادن به منطقه پاسیفیک در مقابل کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا و اینکه نمی خواهند خود را به صورت مستقیم بعد از جنگ افغانستان و عراق وارد
جنگ پرهزینه دیگری کنند سعی شان بر این خواهد بود که از طریق اجماع با سایر کشورهای فرامنطقه ای
ذینفع در بحران لیبی از جمله فرانسه ،در قالب نیروهای موسوم به ائتالف ،حمالت نظامی هدفمندی را به بهانه
هدف قرار دادن مواضع گروه های جهادی از جمله داعش مورد پیگیری قرار دهد.
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با این حال نکته ای که باید مدنظر داشت این است که این سناریو در کوتاه مدت امکان تحقق نداشته و
در آخرین مرحله بحران لیبی قابل تصور است.
 .8نتیجه گیری
مبنای نوشتار حاضر مروری بر مفهوم امنیت از دیدگاه نظریه مطالعات امنیتی جهان سوم که از سوی محمد
ایوب مطرح شده است می باشد ،در این راستا نگارندگان پژوهش حاضر سعی شان بر این امر استوار بوده
است تا با بهره گیری از مؤلفه های نظریه مذکور چالش های امنیتی حکومت پسااقتدارگرا پس از سقوط
حکومت استبدادی معمر قذافی را از منظری متفاوت با تحلیل های عمدتاَ ژورنالیستی و با تأکید بر نقش گروه
های اسالم گرا و تکفیری به خصوص داعش لیبی در گستره مفاهیم و معناها مورد بررسی قرار دهند و به این
سؤال مهم پاسخ دهند که مهمترین چالش های حکومت پساانقالبی در لیبی منبعث از چه عواملی است؟ و از
میان عوامل مؤثر ،کدامیک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که در پرتو تحوالت دومینووار موسوم به "بهار عربی" که در سال
 2500کشور آفریقایی لیبی را در برگرفت ،ابتداَ بارقه های امید برای برقراری مردم ساالری در لیبی پساقذافی
ایجاد شد تا جایی که به نظر می رسید با پیروزی معترضان بر دیکتاتوری و اختناق معمر قذافی ،لیبی حیات
تازه ای پیدا کند .با این حال واقعیت امر این است که سقوط حکومت دیکتاتوری قذافی نه تنها پایان یک راه
نبود بلکه در سا یه عدم شکل گیری دولت مرکزی قدرتمند و در فضای خالء قدرت به وجود آمده به مرور
کشمکش های شدید میان گروه های معارض نظامی و سیاسی ،منجر به پیدایی چالش های امنیتی اسفناکی شد
که بیش از پیش لیبی پساانقالبی را تحت تأثیر قرار داده و آنرا به ورطه فروپاشی و تجزیه کشانده است.
حال با توجه به موارد مورد اشاره باید گفت که لیبی کنونی با سه چالش عمده و نگران کننده مواجه است
که از جمله آنها می توان به چالش های سیاسی ،چالش اقتصادی و اجتماعی و چالش امنیتی اشاره کرد .توضیح
اینکه از میان چالش های مذکور چالش های امنیتی از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است اما در
عین حال باید توجه داشت که چالش های مزبرو جنبه هم تکمیلی دارند و در کنار یکدیگر لیبی کنونی را
تحت تأثیر قرار داده اند .به طور کلی مهمترین چالش های امنیتی لیبی کنونی را می توان به گسترش فعالیت
گروه های تروریستی ـ تکفی ری همچون داعش لیبی اشاره کرد که این عامل به نوبه خود موجب شده است
که در لیبی پساقذافی نه تنها واژه ای به نام امنیت معنا نداشته باشد بلکه این کشور انقالبی در معرض چندپاره
شدن یا افغانیزه شدن قرار گیرد و شاهد وضعیتی به مراتب اسفناک تر از دوران قذافی باشیم که اگر روند
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کنونی ادامه یابد و گروه های تروریستی ـ تکفیری داعش لیبی بر کشور سیطره یابند این کشور به سومالی و
افغانستان دیگری تبدیل خواهد شد.
منابع و مآخذ
 .0امام جمعه زاده ،جواد؛ رمضانی ،ملیحه؛ رحیمی ،رئوف« .)0892( .شکل گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی :ضرورت ها،
موانع و راه کارها» .راهبرد ،شماره  .65صص  064ـ .089
 .2ایوب ،محمد؛ محمودی ،احمد« .)0830( .معضل امنیت ملی در جهان سوم» .مطالعات راهبردی ،شماره  .06صص  002ـ .058
 .8جانسیز ،احمد؛ عله پور ،مهرداد؛ میرزایی ،معصومه« .)0890( .روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در پرتو نظریات
"امنیتی"» .یازدهمین همایش ملی خلیج فارس .صص .260 – 235
 .4حاتمی ،عباس؛ امیدی ،علی؛ رشیدی علویجه ،مهرداد« .)0898( .بررسی تطبیقی تأثیر نوع جامعه مدنی بر نوع گذار در انقالب
های تونس ،مصر و لیبی» .مطالعات انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،شماره .83صص  045ـ .028
 .0خادمی ،غالمرضا« .)0890( .واکاوی عملیات ناتو در لیبی» .مطالعات راهبردی جهان اسالم ،شماره  .05صص  54ـ .60
 .6دوست محمدی ،احمد؛ الغبان ،محمد« .)0894( .بیداری اسالمی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و واکنش ایاالت متحده
نسبت به آن» .مطالعات انقالب اسالمی ،شماره  .40صص  085ـ .059
 .5دولت خواه ،زهرا؛ امام جمعه زاده ،سید جواد« .)0894( .دکترین مسئولیت حمایت :بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای
امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه» .راهبرد ،سال بیت و چهارم ،شماره  .55صص  34ـ .09
 .3ساعی ،احمد« .)0834 ( .امنیت ملی در جهان سوم» .پژوهش حقوق عمومی ،شماره  .04صص  95ـ .00
 .9سروش ،علی؛ اصغریان ،زینب« .)0895( .بیداری اسالمی لیبی و افق های پیش روی جمهوری اسالمی ایران» .پژوهش های
منطقه ای ،شماره  .6صص  006ـ .025
 .05سمیعی اصفهانی ،علی رضا؛ نوروزی نژاد ،جعفر« .)0898( .شکاف های اجتماعی و جنبش های سیاسی در خاورمیانه (نمونه
های موردی :مصر ،لیبی ،تونس ،یمن)» .مطالعات سیاسی جهان اسالم ،شماره  .9صص  96ـ .60
 .00سردارنیا ،خلیل اله؛ عمویی ،رضا « .)0898( .تحلیل انقالب لیبی و چالش های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران
هویت و آمریت» .روابط خارجی ،سال ششم ،شماره  .20صص  095ـ .060
 .02صبوحی ،مهدی؛ حاجی مینه ،رحمت« .)0892( .بررسی مقایسه ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال تحوالت عربی؛ بررسی موردی
تونس ،مصر و لیبی» .روابط خارجی ،سال چنجم ،شماره  .25صص  084ـ .99
 .08عبداله خانی ،عبداهلل« .)0892( .نظریه های امنیت» .انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
تهران.
 .04قاسمی ،مصطفی« .)0890( .سیاست غرب در قبال لیبی در دوران قذافی» .مطالعات راهبردی جهان اسالم ،شماره  .00صص
 032ـ .005
 .00کلودزیج ،ادوارد« .)0895( .امنیت و روابط بین الملل» .مترجم نادر پورآخوندی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
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 .06کوشکی ،محمدصادق؛ بایرامی ،زیور؛ میرحسینی ،فرشته« .0890 .یررسی زمینه ها و علل مشترک تحوالت جهان عرب در سال
های  2500ـ ( 2502بررسی موردی تونس ،مصر ،لیبی ،یمن و بحرین)» .پژوهش های انقالب اسالمی ،شماره  .0صص  034ـ
.008
 .05ماندل ،رابرت« .)0835( .چهره متغییر امنیت ملی» .ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران ،چاپ سوم.
 .03موسوی ،حسین« .)0895( .مدل انقالب لیبی و رواج مفاهیم مخاطره آمیز» .مطالعات خاورمیانه ،شماره  .64صص  6ـ .0
 .09موسی زاده ،رضا؛ رنجبر ،رضا« .)0898( .بررسی مقایسه ای رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال تحوالت اخیر لیبی و بحرین
( 2500ـ  .»)2502مطالعات انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،شماره  .85صص  056ـ .009
 .25نبوی ،سید عبداالمیر؛ فاتحی ،محمد« .سلفی های لیبی و انقالب  05فوریه» .پژوهش های سیاسی جهان اسالم ،شماره  .3صص
 050ـ .000
 .20نیاکویی ،امیر« .)0890( .کالبد شکافی انقالب معاصر در جهان عرب» .چاپ اول ،نشر میزان.
 .22نیاکویی ،امیر« .)0898( .ارتش و سیاست در خاورمیانه عربی» .انتشارات دانشگاه گیالن.
 .28هانگتینتون ،ساموئل« .)0858( .سامان سیاسی در جوتمع دستخوش دگرگونی» .ترجمه محسن ثالثی ،چاپ دوم ،تهران :نشر
علم.
24. http://www.jamaran.ir/fa/n117557.
25. http://www.shia-news.com/fa/news/88653.
26. http://www.shahidnews.com/view/15744
27. http://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals
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ریشه یابی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم
با تاکید بر نقش گفتمان سکوالر-دینی و وهابی-سلفی
علی علی حسینی ،استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
حسین عربیان ،0کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده
در ریشه یابی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم ،دو رویکرد متفاوت به دین اسالم نقش برجسته ای ایفا می
کند؛یکی گفتمان متحجرانه وهابی-سلفی است ،که این رهیافت را عربستان سعودی دنبال می کند و درتالش برای
گستراندن آن در جهان اسالم است؛ دوم گفتمان التقاطی سکوالر -دینی است ،که در پوشش اسالم میانه رو ،ارزش ها و
فرهنگ غربی را در قالب دموکراسی ،حقوق بشر ،پلورالیسم و مفاهیمی از این دست دنبال می کند و به عنوان خرده
گفتمانی از لیبرال دموکراسی در منطقه توسط ترکیه دنبال می شود .این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که
این دو گفتمان سازی متفاوت از منابع دینی چه نقشی در ایجاد بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم ایفا می نماید؟ از
منظر این نوشتار علیرغم تفاوت های مبنایی در مفصل بندی دال های دو گفتمان وهابی-سلفی و سکوالر-دینی؛ این دو
گفتمان به خاطر تالش در جهت حاکم کردن گفتمان خوددر منطقه نقش مشابهی در ایجاد بحران های ژئوپلیتیکی در
جهان اسالم ایفا می کنند .پیامد این نقش آفرینی شوم،تضعیف هر دو رویکرد به ظاهر اسالمی و ایجاد محیط مناسب
برای هژمونی گفتمان لیبرال دموکراسی در جهت دست یابی به اهداف و منافع منطقه ای و نیز تامین امنیت برای رژیم
صهیونیستی است.
این مقاله با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای و اینترنتی درصدد است تا بحران های ژئوپلیتیکی ایجاد شده را،
از مجرای تحلیل گفتمان ریشه یابی نماید.
واژگان کلیدی :گفتمان وهابی-سلفی ،گفتمان سکوالر-دینی ،تحلیل گفتمان ،ژئوپلیتیک

.5مقدمه
برخورد امواج رنسانس بر سواحل جهان اسالم و با ورود مدرنیته -با تمام لوازم آن -به جهان اسالم کلید
تقابل گفتمانی بین سنت و تجدد زده شد.ورود مدرنیته به جهان اسالم و ایجاد حکومت های سکوالر در منطقه
1. Email: arabianhossein@ymail.com
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تاثیر شگرفی بر غیریت سازی گفتمان اسالم سیاسی ایجاد نمود و با فروپاشی کمونیسم این تقابل به اوج خود
رسید .با فروپاشی کمونیسم ،گفتمان لیبرال دموکراسی(ضدیت 0گفتمان کمونیسم در جهان دو قطبی) به هژمونی
جهانی در جهان تک قطبی دست یافت .این دوران مصادف بود با بیداری اسالمی در جهان اسالم با نمونه های
بارزی چون انقالب اسالمی ایران؛ که پاسخی بود به سرکوب های سکوالریسم و مدرنیسم از مبانی
دینی(.ابراهیمی .)055:0839،لذا از یک سو انقالب اسالمی ایران نوک پیکان خود را متوجه جهان هژِمونیک
غرب و شیطان بزرگ آمریکا کرده بود(موسوی خمینی ،0853،ج )439 :05و از سوی دیگر گفتمان لیبرال
دموکراسی به رهبری آمریکا نیاز به غیریت دیگری داشت تا با آن خود را تعریف نموده و معنا بخشد و درجهان
تک قطبی پاد گفتمانی برای خود احیا نماید .در این راستا خرده گفتمان های لیبرالیستی در جهان اسالم با
التقاطی از منابع اسالمی روز به روز فعالیت های خود را گسترش دادند .یکی از مهم ترین خرده گفتمان های
لیبرالیسی را می توان در دایره گفتمان سکوالردینی به رهبری ترکیه دانست که از نقش سازنده ای در این
عرصه برخوردار است.
در برابر گفتمان لیبرالیستی ،غیریتی به نام گفتمان اسالمی بویژه اسالم سیاسی قرار دارد .این گفتمان نیز
خرده گفتمان های متعددی را شامل می شد که هریک را میتوان در سطح پائین تری یک گفتمان نامید اما
آنچه مد نظر غرب است ،تالش در راستای غیریت سازی گفتمانی است که بیشترین ضدیت را برای غرب
تداعی کند.در این راستا زمانی که تئوری پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما نظرها را به سمت پایان جنگ و
درگیری و رسیدن به پیشرفت و رفاه در سایه فرهنگ و آموزه های لیبرال دموکراسی سوق می داد؛ هانتینگتن
با تئوری «برخورد تمدن ها» توجهات را متوجه آینده ی نظام جهانی می کند .همین زمان است که مفاهیم و
اندیشه هایی تحت عنوان بنیادگرایی ،تروریسم و مفاهیمی از این دست به عنوان نشانگان زبانی بر سر زبان ها
می افتاد تا از این طریق گفتمان لیبرال دموکراسی غرب بتواند «تروریسم» را جای «کمونیسم» غیریت سازی
نماید .اوج این تالش ها در جریان  00سپتامبر رخ می دهد.
نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این وضعیت پرداخته و با عنوان «خطر سرخ رفت ،خطر سبز آمد»
زمینه را برای متقاعد کردن افکار عمومی جهت ایجاد یک فضای روانی در کشور غربی برای مبارزه با اسالم
هراسی فراهم کرده واسالم را یک آموزه خشن ،نامعقول ،سازش ناپذیر معرفی می کند که تداعی گر جنگ
سردی باشد ،که در آن جای کمونیسم با اسالم سیاسی تغییر می کند (سعید  09 :0859ـ  .)28دراین راستا
گفتمان وهابی-سلفی به رهبری عربستان سعودی به عنوان مهمترین خرده گفتمان غیریت ساز نقش گفتمان بد
-antagonismمعادل معانی چون دشمن ،دیگری و غیریت 1
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را در ایجاد بحران های ژئوپلیتیکی منطقه در جهت منافع غربی و دیکتاتور های عربی برای سلطه و هژمونی
گفتمان لیبرال غربی ایفا می نماید .این نوشتار تالش می کند تا با رویکرد تحلیل گفتمان نقش این دو گفتمان
را در ایجاد بحران های منطقه ای واکاوی نماید.
.4چارچوب نظری
تحلیل گفتمان به مثابه نظریه ای برای تحلیل سیاسی اجتماعی مرهون تالش های فکری ارنستو الکالئو و
شنتال موفه است.در روش تحلیل گفتمان الکالئو و موفه امور اجتماعی و سیاسی و به طورکلی جهان واقعیت،
تنها درون ساخت های گفتمانی قابل فهم اند و این گفتمان ها هستند که به فهم ما از جهان شکل می
دهند(.صادقی و دیگران )053:0894،درگفتمان مجموعه ای از دال ها به صورت شبکه ای در می آیند و
معنایشان در آنجا تثبیت می شود .تثبیت معنای یک نشانه در درون گفتمان از طریق طرد دیگر معانی احتمالی
آن نشانه ،صورت می گیرد(  )Laclau & Muffe.1985:138از این رو هر گفتمانی ،جهانی و در پس آن،
انسانی نو را برمی سازد .که تنها در حوزه گفتمان مخصوص به خود معنا می یابد.
تثبیت معنا در یک گفتمان نیازمند مفصل بندی 0دال ها در دایره یک دال مرکزی 2است که به واسطه آن،
نشانه ها با هم تالقی یافته و یک نظام معنایی را شکل می دهند(هوارث .)068:0855،چنین فرایندی در عرصه
تحوالت و منازعات معنایی نیازمند تالش برای ترغیب دیگران برای پذیرش اعتبار دال ها و تثبیت کردنشان
در معانی نسبتا قطعی است تا به بخشی از دستور زبان زندگی روزمره تبدیل شوند (صادقی و
دیگران )006:0894،در این فرآیند هر گفتمانی که با نیروی بیشتری دست به جذب دال های شناور بزند و آنها
را در حوزه گفتمانی خود جای دهد و همزمان به تضعیف هنجارها و باورهای گفتمان های مقابل اهتمام ورزد،
از توان هژمونی بیشتری برخوردار خواهد بود.
گفتمان ها همواره به واسطه «دشمن» هویت پیدا می کنند و نظام معنایی خود را بر اساس آن تنظیم می
کنند .وجود گفتمانی که مطلقاً به تنهایی بر جامعه ای حاکم باشد بر اساس این نظریه امکان پذیر نیست و
هرگز نمی توان سیر تحول یک گفتمان یا نظام معنایی آن را مورد بررسی قرار داد ،مگر آن که آن را در مقابل
یک دشمن (گفتمان رقیب) قرار داد(سلطانی .)060:0838،از همین رو است که هویت تمامی گفتمان ها مربوط
و مشروط به وجود غیریت است و گفتمان ها تالش می کنند در برابر خود غیریت سازی
کنند( ) smith,1998:56غیریت سازی طیفی از مفاهیم ،از رقابت تا دشمنی و سرکوب خشونت بار را در بر

1 articulation
2 Nodal point
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می گیرد(سمیعی اصفهانی و دیگران .)90:0894،ایجاد چنین رابطه خصمانه ،که منجر به تولید دشمن و دیگری
می گردد برای تاسیس مرزهای سیاسی امری ضروری است(امیدی و خیری.)346:0894،
چنین است که درگیری معنایی در جهان اسالم ،بر سر تثبیت معانی برتر از تفسیر منابع دینی ،سبب ایجاد
نزاع گفتمانی می گردد .چنین نزاعی می تواند خود را در حوزه جغرافیایی برای تسلط هر یک از گفتمان های
سکوالر دینی و وهابی سلفی نشان دهد و بحرانی درجهان اسالم برای تسلط بر داراالسالم بیافریند.
 .9گفتمان سازی از منابع اسالمی
در تاریخ اسالم از آغاز تاکنون فهم پدیدههای دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است .به همین
سبب در جهان اسالم تالش های گسترده ای صورت گرفته تا نوع برداشت از منابع دینی به انحراف کشیده
نشود و یا در حد اختالفات در دایره دستگاه فقهی باقی بماند از این رو در مورد نحوه استفاده از قرآن کریم
در بین فرق اسالمی -برخالف برداشت افراطی و تفریطی -دیدگاه غالب شیعه و سنی این است که سطوحی
در قرآن وجود دارد که درحد معانی لغوی و محاورات عرفی می باشد و برای هر آشنا به زبان عربی کم و
بیش قابل فهم است .اما عالوه بر این ،سطوح دیگری در قرآن وجود دارد که فهم وتفسیر آن نیازمند به مقدمات
الزم و تامل عقلی است که نیاز به مطالعه درآیات دیگر و شان نزول ها ،قرائن پیوسته و ناپیوسته ،و شرایط
دیگری است که دستگاه فقه بر آن تاکید دارد(هوشنگی و پاکتچی .)483:0895،نادیده گرفتن این مقدمات اگر
چه با اختالفاتی جزئی ،سبب می گردد انحرافات بزرگی در جهان اسالم بر اساس نوع برداشت از منابع دینی
حاصل آید و این وضعیت را پیچیده گی منابع معرفتی از جمله قرآن کریم و پتانسیل های نهفته در آن دو
چندان می کند و از آنجایی که اسالم جزء اعتقادی هر مسلمانی است در تثبیت دال های شناوری که بر اساس
گفتمان های دینی صورت می گیرد پذیرش را برای مسلمانان در عرصه های مختلف و هژمونی سازی گفتمان
ها بسیار راحت تر می گرداند .از این روست که در جهان اسالم گفتمان ها ارتباط تنگاتنگی با اسالم پیدا می
کنند.
.2گفتمان سکوالر دینی
در گذشته ،ایجاد حکومتهای الئیک و سکوالریسم ستیزه جو در جهان اسالم و برخورد مستقیم به منظور
استحاله اسالم هدف امریکا و غرب بود ،اما ناکارآمدی حکومتهای ضددینی و غربگرا و به ویژه تشدید
بحرانهای مشروعیت و نبود دموکراسیهای حداقلی در این نظامها ،امریکا و غرب را به سوی این نظریه
هدایت کرد ،که با ایجاد و حمایت از شبکهای از مسلمانان لیبرال و میانهرو ،اهداف خود را به گونهای دیگر
دنبال کند .در این پازل ،دولتمردان ترکیه ،به عنوان مسلمانانی میانهرو و غیرانقالبی (عملگرا) ،اولین حلقه(خرده

11

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

گفتمان) از شبکه مد نظر در جهان اسالم را تشکیل می دادند(اکبری کریم آبادی .)003:0892،گفتمان لیبرال
دموکراسی برای اینکه بتواند الهام بخشی نموده و از فروپاشی گفتمانی خود ممانعت نماید گفتمان سکوالر
دینی ترکیه را به عنوان الگوی یک کشور مسلمان دموکراتیک و سکوالر که متحد استراتژیک اسرائیل ،امریکا
و غرب است ،به ملت های منطقه معرفی می کند ( .)Bayman,2011:139گفتمان سکوالر دینی ترکیه هم،
برای اینکه بتواند مشروعیت خویش را افزایش دهد به چنین اتحادی با گروه های لیبرال دموکراتیک داخلی و
خارجی نیاز دارد (امام جمعه زاده و دیگران )60:0892،زیرا در جهان گفتمان ها معنا یابی همواره در ارتباط با
گفتمان شکل دهنده صورت می گیرد و خارج از آن مرزبندی هایی است که هویت ها خود را از هویت های
غیر و بیگانه محفوظ می دارند(یارمحمدی .)044:0838،از این رو گفتمان سکوالر دینی به عنوان خرده گفتمانی
از لیبرال دموکراسی شروع به مفصل بندی دال هایی چون؛ نوگرایی و تجدد؛ جدایی دین از سیاست؛ و اجتهاد
تسهیلی حول دال مرکزی سکوالر دینی می کند تا گفتمان جدیدی را ایجاد نمایند.
الف) نوگرایی و تجدد
نوگرایی وتجدد در گفتمان سکوالر دینی ترکیه ،بسیاری از حوزه های ارزشی تمدن غربی را شامل می
شود ،به گونه ای که اردوغان معتقد است«:ما انسان های محافظه کار دموکراتیکی هستیم .به طوری که انچه
برای ما اهمیت دارد ارزش های دموکراتیک و نه ارزش های مذهبی است»(امام جمعه زاده و دیگران)00:0892،
در منشور  2528حزب عدالت و توسعه نیز ،سیاست مبتنی بر سازش و مصالحه ،پلورالیسم ،تساهل ،سیاست
اصالحات تدریجی ،عادیسازی پروسهی سیاسی و تنشزدایی ،رئالیسم سیاسی و وحدت ترکیه ،سیاست
طرفدار تغییر در راستای یک دموکراسی پیشرفته و ...از ارزشهای مورد تأکید دموکراتهای محافظهکار معرفی
شده است 85 ،Political Vision of Ak parti 2023(.سپتامبر )2502
با پذیرش ارزش های لیبرال و حرکت در این مسیر دیگر نمی توان از این گفتمان به عنوان گفتمانی صرفا
دینی یاد کرد بلکه گرایش های این الگو ،بازتاب دهنده پیوند عمیق آن با حقوق دینی است(یاووز.)85:0839،
به عبارتی طرفداری از حجاب اسالمی ،از موضع اعتقاد به برتری پوشش حجاب یا به قصد تبلیغ صورت نمی
گیرد ،بلکه بیشتر کنشی دموکراتیک منشانه تلقی می شود؛ رویکردی دموکراتیک که معتقد است حجاب نیز
باید به عنوان نوعی از پوشش اختیاری مورد احترام قرار گیرد (فادرانی .)6:0894،بنابراین حق آموزش ،اصل
عدم تبعیض ،میثاق اروپایی حقوق بشر و سایر قرار داد های بین المللی حقوق بشر ،به جای اسالم ،به عنوان
تنها مرجع در دفاع از هویت های اسالمی در ترکیه به کار می روند(امام جمعه زاده و دیگران.)049:0839،
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چنین گفتمانی تجربه تازه ای از وفاداری به اصول سکوالریسم به عنوان پایه و اساس تشکیل دولت مدرن
و رویکردی مثبت به نقش دین در جامعه را در دال مرکزی گفتمان سکوالر دینی مفصل بندی می کند که در
صدد معنا بخشی آن درسطح جهان اسالم است و هدف خود را خلق جهانی مدرن و نو از قرآن ،احادیث و
سنت می داند(ارس و کاها )63:0830،به گونه ای که ارزش های محلی(اسالم)بتواند با ارزش های مدرن
(دموکراسی)ارتباط یابند( .امیدی و خیری.)305:0894
ب) جدایی دین از سیاست
جدایی دین از سیاست نقش بارزی را در غیریت سازی گفتمان سکوالر دینی ایفا می کند و به عنوان یک
دال موثر برای هویت دهی به گفتمان و جذب و گسترش حوزه گفتمانی عمل می نماید.
از منظر این گفتمان سلطه دولت بر امور دینی بر اسالم آسیب میزند و از این رو ،دین باید از کنترل
دولت آزاد شود(نورالدین .)0835،در این رابطه فتح اهلل گلن با رویکرد های دینی دولت گرا (و یا همان
رویکرد سیاسی)،مخالفت جدی دارد و اصوال بر این امر تاکید می کند که اسالم سیاست را به عرف واگذار
نموده و شریعت نباید در امور سیاسی مداخله کند و دولت نیز نباید در امور دینی (له یا علیه آن)دخالت داشته
باشد (نوروزی فیروز .)48:0892،از این رو ،وی از رژیم های ایران و عربستان انتقاد می کرده (ارس و
کاها )60-68:0830،و در برابر آن از جدایی بین دین و سیاست در جوامع معاصر مسلمان حمایت میکند.
در این گفتمان تاکید بر جدایی دین از سیاست در ضدیت با دین قرار ندارد و اردوغان نیز بر این نکته
تاکید دارد که سکوالریسم به معنی ضدیت با مذهب نیست ،بلکه تضمینکنندهی آزادیهای مذهبی است.
دولت باید از یک آتهئیست هم حمایت کند)2 :2508 ،Kuru( .به عبارتی اردوغان در مقابل الئیسیته آمرانه
کمالیست ها ،خود را مدافع الئیسیته راستین می دانست که متضمن حضور دین در جامعه و بی طرفی دولت
در قبال ادیان مختلف است( .)Josseran,2010: 144به گمان اردغان الئیسیته یعنی امکان بیان آزادانه باور
های دینی؛ وی تعریف خود از الئیسیته را از تورگوت اوزال وام گرفته بود که می گفت":دولت الئیک است،
اما افراد الئیک نیستند" دیدگاهی که خود تا حدودی از تجربه و الگوی سکوالریسم در ایاالت متحده آمریکا
الهام گرفته بود (جمعی از نویسندگان )845:0892 ،در ایاالت متحده آمریکا جامعه به ارزش های دینی خود
دلبسته است و اخالقی فردگرا و لیبرال اما منزه طلب و دین باور بنیاد اعتقادات مشترک و همراهی و یکپارچگی
فکری جامعه را تشکیل می دهد .اما دین به رغم حضور مستقیم و محسوس در همه جنبه های زندگی شخصی،
به تعبیر تامس جفرسون ،به وسیله دیواری از دولت جدا می شود(جمعی از نویسندگان .)296-290:0892،از
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این رو طبیعی است ،گفتمان سکوالر دینی به عنوان خرده گفتمانی از لیبرال دموکراسی چنین رویکردی داشته
باشد.
بنابراین سکوالریسم به عنوان ضامن اصلی صلح و دموکراسی اجتماعی ،مفهومی دو وجهی است.نخستین
وجه آن این است که ساختار حکومت نباید بر قوانین دینی استوار باشد؛ الزمه آن نیز وجود یک نظام حقوقی
استاندارد ،منسجم و یکپارچه است؛ وجه دوم سکوالریسم لزوم بی طرفی حکومت است که باید ،ضمن حفظ
فاصله برابر با همه باور های دینی ،آزادی دین و عقیده افراد را تضمین کند(تقی پور .)0898 ،از این رو مقامات
ترکیه نظام سیاسی خود را مدلی میان دو جریان افراطی ،یعنی اقتدار گرایی سکوالر و بنیاد گرایی اسالمی حاکم
بر سیاست و حکومت کشور های خاورمیانه دانسته( )Duran and Yilmaz,2011: 1و برای تثبیت معنای
چنین برداشتی به غیریت سازی در برابر گفتمان خود می پردازند.
.9اجتهاد تسهیلی
عرفانی و غیر نص گرا بودن اسالم رایج در ترکیه ،زمینه را برای تفسیر شخصی ،کثرت گرا و نیز انعطاف
پذیردر برابر ارزش های مدرنیته مساعدتر می کند (موثقی گیالنی و اعتمادی فر )20:0898،و قرائتی مدرن از
صوفی گرایی تساهل طلب آناتولی ارائه می دهد (نوازنی و دیگران)000:0898،؛ قرائتی که عناصر گوناگونی
را از منابع مختلفی گرفته و آن را در کوره ذوق خود ذوب کرده و چیزی بدیع و مستقل از آن می سازد.
از این منظر قید و بندی در حوزه حیات دینی وجود ندارد ،چون هر کس آزاد است مطابق میل خود به
عبادت بپردازد .ازاین رو بایستی هر مسلمان خود حکم قرآن و سنت را درباره زندگی فردی وخانوادگی خود
دریابد ( )Gundem,2005چنین برداشتی از منابع دینی ریشه در اندیشه های صوفیانه ای دارد که سریف
ماردین،جامعه شناس ،از آن با عنوان "شخصی گرایی"0یاد می کند که تالش دارد فرد گرایی را در بین مومنان
ترغیب نماید( .کازان سیجیل،مارس )2504از این رو با تفاسیر شخصی از دین زمینه زمینه برای برداشت های
پلورالیستی از دین فراهم می شود.
.2گفتمان وهابی-سلفی
گفتمان وهابی-سلفی از مکتب اهل حدیث وجریان فقهی حنبلی از احمد ابن حنبل شروع می شود و با
ابن تیمیه تئوریزه شده و با افرادی همچون محمد بن عبد الوهاب به قدرت سیاسی دست می یابد.این گفتمان،
اسالم را دال برتر در اجتماعات مسلمین میداندبه گونه ای که در این پیوند ،دال برتر بهعنوان انتزاعیترین
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اصل عمل میکند و دیگر فضاهای گفتمانی توسط آن معنا مییابند .دال های اساسی این گفتمان را می توان
در اسالم حداکثری؛ گذشته گرایی و بازگشت به سلف؛ اجتهاد تکفیری خالصه کرد.
الف) اسالم سیاسی
پتانسیل وسیعی که در آیات قران وجود دارد زمینه الزم را برای تثبیت معانی اسالم سیاسی در ذیل گفتمان
وهابی-سلفی فراهم می آورد .به عنوان نمونه یکی از سه ویژگی اصلی در افکار محمد ابن عبدالوهاب آموزه
امر به معروف و نهی از منکر است،که آن را زمینه ای برای راه اندازی جریانات فعال سیاسی-نظامی قرار داد
و با تاکید بر وجوب آن سازمانی را پدید آورد که خود را «اخوان من اطاع اهلل» می خواندند(هوشنگی و
پاکتچی )86:0895،وهابیت باتمرکز گرایی سیاسی درشکل گیری نخستین امیر نشین سعودی وهابی نقش مهمی
داشت.اتحاد تاریخی محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود به شکل گیری نخستین دولت سعودی انجامید.
این دولت در عربستان به بهانه پاالیش ایمان از بدعت واجرای قانون اسالم گسترش یافت که در مادهی نخست
قانون اساسی خود نیز بر آن تاکید دارد«:پادشاهى عربستان سعودى ،حکومتى اسالمى ،عربى و مستقل است که
مذهب آن اسالم ،قانون اساسى آن کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ،زبان آن عربى و پایتخت آن ریاض است».
لذا در این گفتمان همه شئون سیاسی و اجتماعی در صلب قرآن و سنت جست جو می شود و دین درآن
دارای رسالت اجتماعی جامع و فراگیری است که فرایند های قانونی و دولتی باید تابع خداوند باشد چه اینکه
به گفته قران کریم حکم تنها از آن خداوند است «ان الحکم اال اهلل»(قطب )43-49:0402،از این رو هر حکومتی
که شریعت اسالمی درآن اجرا شد حکومت دین است و هر حکومتی که این شریعت در ان اجرا نشود .مورد
پذیرش اسالم نیست اگر چه هیئتی دینی بر آن حاکم باشد یا عنوان اسالمی به خود داشته باشد(مستقیمی
وابراهیمی)845:0839،
گفتمان وهابی سلفی با تاکید بر جامعیت دین اسالم تالش دارد تمام مسائل روز را به نوعی با گنجاندن
آن ذیل مفهوم اسالم حل و فصل نماید.اسالم در این گفتمان به عنوان طریقی جامع برای زندگی در نظر گرفته
می شود(.)Ahmad,1991:462-463
ب) بازگشت به سلف صالح
سلفیان معتقدند سلف صالح به خاطر نزدیکی به زمان پیامبر(ص) و همراهی با ایشان قرآن را بهتر فهمیده
از این رو فهم آن ها بهترین فهم است و باید در مسائل مختلف از جمله مسائل اعتقادی فهم آنان را بردیگر
فهم ها مقدم دانست.چنین فهمی برای متاخرین حجت است و نباید از آن عدول کرد.چنین مبنایی بیش از همه
توسط ابن تیمیه مورد تاکید قرارگرفته است ابن تیمیه توصیه می کند«بر شما باد به آثار سلف؛ آنان آنچه را
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موجب شفا و کفایت است،آورده اند و پس از آن ها کسی چیزی که آنان ندانند نیاورده است»(اهلل نیا سماکوش
و میرزایی )048:0898،از این رو هر عقیده یا عملی که بر پایه قرآن ،سنت یا عمل صحابه پیامبر بنا نشده باشد،
بدعت خوانده می شود .محمد بن عبدالوهاب با الهام از اندیشههای ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم جوزی و با
طرح مجدد بازگشت به اسالم اصیل ،اندیشه پیروی از سلف صالح و قرائت افراطی را بار دیگر بیان نمود .او
مسلمانان را به سادگی اولیه دین و پیروی از سلف صالح دعوت نمود و مظهر بارز سلف صالح را از منظر
خود ،احمد ابن حنبل قرار داد و از این رو سلفیت و وهابیت کنار هم قرار گرفتند(کشاورز )080 :0890 ،و
شروع به غیریت سازی در برابرگفتمان خود نمودند .این گفتمان که درقرن بیستم تبدیل به گفتمان هژمونیک
در عربستان سعودی شد ،با ذهنیتی جزم گرا با بسیاری از مسائل مدرن با عناوینی چون شرک و بدعت مبارزه
کرد .سلفی ها پایبند به ظواهر احکام قرآن و سنت در این راه تعصب شدیدی به خرج دادند؛ در مواردی نیز
اگر چه ابعادی از مدرنیته را پذیرفتند ،اما آن را موجود در گزاره های دینی و جاری در دوره پیامبر(ص) و
صحابه معنا کردند و در اینجا نیز اعالم بیزاری از تمدن غرب نمودند(هوشنگی و پاکتچی.)200:0895،
سید قطب معتقد است:اسالم تنها دو نوع جامعه را به رسمیت می شناسد جامعه اسالمی و جامعه جاهلی.
جامعه اسالمی ،جامعه ای است که عقیده ،عبادت ،قانون ،نظام و اخالق و رفتار آن مطابق با اسالم باشد .اما
جامعه جاهلی ،جامعه ای است که منطبق با معیار ها و موازین اسالم نیست و عقیده و ارزش ها و نظام و
شرایع و اخالق و رفتار اسالمی بر آن حکم نراند"( قطب)089:0853،در چنین گفتمانی اسالمیکردن جامعه
اصل است و مفاهیم مدرنی همچون دموکراسی ،سکوالریسم ،حقوق بشر ،حضور زن در عرصهی عمومی،
مشارکت سیاسی مردم و ...که همه از مشخصههای مدرنیسم است ،جایی ندارد .مقبل بن هادی الوادعی از
مفتیهای سرشناس وهابی درباره مفاهیم مدرنی چون دموکراسی می گوید« دموکراسی کفر است؛ زیرا خداوند
در قرآن کریم فرموده است که «حکم تنها از آنِ خداوند است» پس ما احتیاجی به دموکراسی نداریم...زیرا
معنای آن این است که مردم خودشان بر خود حکومت کنند؛ یعنی کتاب و سنت نقشی
ندارند»(وادعی .)222:0420،تالش چین گفتمانی در راستای ازسرگیری زندگی اسالمی ،آنهم اسالمی که در
قامت خلیفهگریهای رایج در طول تاریخ دیده شده ،شناخته میشود ،نه نسخهای که قابلیت تعامل مثبت با
پیشرفتهای دنیای مدرن را داشته باشد.
ج) اجتهاد تکفیری
نص گرایی و مخالفت با دخالت عقل در فرایند فهم دین ،همواره به عنوان یکی از ویژگی های اصلی
وهابیان و سلفیان شمرده می شود.همین نص گرایی است که آنان را به قرائت ظاهری کنونی شان از توحید و
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سایر باور های اسالمی رسانده است(هوشنگی و پاکتچی .)009:0895،اسالم وهابی سلفی با روش نص گرایی
و محتوای تاکید بر برخی تعالیم اسالمی مانند توحید با هدف تهذیب پیرایه های غیر اسالمی دین مبین اسالم
به پا خواست اما درتفسیر ظاهری متن مقدس متصلب و مضیق عمل کرد و باب اجتهادی را باز نمود که زمینه
برداشتهای تکفیری قرار گرفت.
محمد بن عبدالوهاب به شدت از مفتوح بودن ابواب اجتهاد دفاع می کرد تا در واقع نو آوری های عقیدتی
خود را که با تعالیم علمای سنی مذاهب اسالمی همخوانی نداشت ،با توسل به تفسیر ظاهری آیات و روایات
مستحکم سازد .این آموزه عمدتا بدین دلیل مورد توجه قرار گرفته که به اخالف بعدی امکان نظریه پردازی و
صدور احکامی را می دهد که با پایبندی به روش استنباطات فقهی معمول علمای گذشته ،امکان رسیدن به
چنان احکامی یا دشوار و یا به تمامی ناممکن است(هوشنگی .)039:0839،ممتاز احمد نیز تالش برای انفتاح
ابواب اجتهاد بر خالف رای علمای گذشته سنی را یکی از مقاصد گفتمان سلفی وهابی می
داند( )Ahmad,1991:462-463ادعای چنین مفهمی است که با وجود اجتهاد اما زمینه انحصار را فراهم می
آورد.
ادعای فهم تعالیم ناب دینی با مراجعه مستقیم به متون و منابع اصلی (قرآن و سنت)و به دور از چارچوب
های مرسوم علمای سنتی قرون میانه اسالمی سبب عوامانه کردن مفاهیم مهمی چون جهاد و ابزاری کردن آن
برای مبارزه علیه دشمنان می شود( .)Roy, 2003: 89تا از این طریق غیریت سازی درخشونت ترین شکل خود
برای هژمونیک کردن گفتمان وهابی-سلفی دنبال شود .از این رو چنین گفتمانی به خاطر اعتقاد به حقانیت
مطلق خود فضایی برای پرسش و نقد باقی نمی گذارد و چون دیگران را مطلقا باطل دانسته و راه برون رفت
را در جهاد می بیند ،امکان گفتگوی سیاسی و اجتماعی و مردم ساالری را منتفی دانسته و مطلوب خود را در
جامعه تک صدایی می بینند(هوشنگی و پاکتچی.)425:0895،
بنابراین گفتمان وهابی-سلفی قائل به معرفت شناسی حدیث گرای خردستیزانه است به گونه ای که به
ستیز با فلسفه و کالم و باور به داللت فرا تاریخی برای متن وعمل صحابه قائل است و از لحاظ معنی شناسی
ظاهرگرا و مخالف هر گونه تفسیراست (صادقی و دیگران )000-005:0894،چنین گفتمانی به حدی عقل ستیز
و ارتجاعی است که حتی در شمول مذاهب چهار گانه اهل سنت نیز قرار نمی گیرد.
.6مواجهه دو گفتمان و ایجاد بحران ژئوپلیتیکی در جهان اسالم
قدرت های بزرگ غربی بویژه ایاالت متحده آمریکا با خرده گفتمان های الئیک منطقه درصدد طرد و
نفی گفتمان اسالم سیاسی بود و آن را به عنوان مانع جدی در برابر تثبیت معنایی دال های شناور خود می
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دانست و از این رو آن را در حوزه دیگری و غیریت معنا می کرد چرا که اساسا هر گفتمان نتیجه موقت از
یک هژمونی به مثابه یک قسم ثبات بخش به قدرت است واین همواره نوعی از طرد و نفی دیگران را در پی
دارد (موفه .)02:0830،این طرد و نفی ارزش های اسالمی توسط گفتمان لیبرال دموکراسی واکنش عظیمی را
از سوی مسلمانان با کنش جمعی بیداری اسالمی در پی داشت .چنین کنشی در ابعادی چون انقالب اسالمی
ایران به مرور تغییر تاکتیک را از سوی گفتمان رقیب می طلبید .زیرا حیات گفتمانی بستگی مستقیم به معنادهی
گفتمان به دال های خود دارد .معنادهی در اینجا حالتی مستمرگونه است که در صورت انقطاع سبب جدایی
دال ها و فروپاشی گفتمان از درون و در نهایت به حاشیه کشیده شدن گفتمان از وضع هژمون به موضع
اپوزیسیون می شود(تاجیک.)08:0838،
بر این اساس تغییر تاکتیک به مرور از روش های غیریت سازی خشونت گرا به سمت روش های نرم تر
و مسالمت آمیزتر حرکت می کرد؛ به عبارتی تغییر حمایت ،از خرده گفتمان های الئیک و سکوالرستیزه جو،
به سمت خرده گفتمان های سکوالر مسالمت آمیز یا سکوالر دینی که در دایره میانه رو ها گنجانده می شدند
(آنجل و دیگران .)05:0839،طوری که سیبل ادموندز از ماموران اف بی ای بیان می کند که ایاالت متحده
عملیات اسالمی کردن آسیای مرکزی را از اواخر سال  0995آغاز نمود(طباطبائی .)0839،این تغییر رویکرد در
راستای گسترش گفتمان لیبرال دموکراتیک در جهان اسالم صورت می گرفت تا بتواند در برابر غیریتی چون
بیداری اسالمی دال های شناور و افراد بیشتری را در حوزه دال مرکزی خود جذب کند .خرده گفتمان سکوالر
دینی زمانی می توانست به خوبی نقش آفرینی نمایدکه گفتمان بیداری اسالمی تضعیف گردد چنین تضعیفی
می توانست نشان دادن خشونت ،تکفیر و ترور و انتساب آن به گفتمان بیداری اسالمی و در قالب گفتمان بنیاد
گرایی باشد که بالفاصله بعد از فروپاشی شوروی در عرصه وسیعی از سوی غرب پمپاژ می شد و مورد
حمایت قرار می گرفت(احمدی و بید هلل خانی 23:0890،و نیز  )Goodson,2001,81تا تقابل گفتمانی بین
گفتمان سکوالر دینی و گفتمان وهابی سلفی بتواند جریان بیداری اسالمی را به حاشیه راند.
از این رو با تاکید خارجی بر منابع متضاد معرفتی ،تقابل گفتمانی شکل می گرفت که در آن گفتمان نقل
گرا با تفسیر ظاهر گرایانه از برخی آیات قران و با تاکید افراطی برنقل و نفی عقل ،استنتاجات خاصی را به
عنوان احکام الهی در عرصه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مطرح کند و منجر به تحقق اسالمی متحجرانه و
خشن گردد .چنین رویکردی در نوع نگاه به مصداق مسلمان وکافر ،بدعت ،نوع تفسیر از جهاد و نحوه مواجهه
با مظاهر تمدنی میتوانست بخوبی نمایان شود .با این وصف گفتمان وهابی-سلفی هرگونه تفاوت و اختالف
سلیقه با ایدئولوژی خود را برنمی تابد و حکم به تکفیر طرف مقابل میدهد .نتیجه این استدالل آن میشود که

10

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

مسلمان کسی است که عالوه بر قول اعتقاد به توحید ،در فعل نیز متناسب با تفسیر این جریانات نقل گرا از
شریعت عمل کند و همین امر باعث شده است که آنها نه تنها گروههای غیر سنی هم چون شیعه و صوفیان را
از دایره اسالم خارج کنند ،بلکه با مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز اختالف نظر و تقابل داشته باشند.
این امر زمینه ای برای خودنمایی گفتمان سکوالر دینی فراهم می آورد تا ضمن تاکید بر بحران های ایجاد
شده راه رهایی را در نوع دیگری از معرفت شناسی دینی ببیند که درحوزه پلورالیسم قرار داشت .از این رو
تعریفی شخص محور ،عرفی گرا ،متساهل و مداراجویانه عرضه می شود که در آن دیگر خبری از شریعت و
فقه نیست و حکومت بر مدار ارزش های لیبرال غربی می چرخد .بنابراین تقابل گفتمانی سکوالر دینی با
گفتمان سلفی وهابی با توجه به پتانسیلی که در جهان اسالم به خصوص خاورمیانه وجود دارد سبب به حاشیه
راندن گفتمان بیداری اسالمی می گردد .از این رو تهدید کننده ای به نام دیندار تکفیری در برابر غیریتی به
نام دیندار تسهیلی قرار می گیرد و در گیرودار تکفیر و تسهیل ،اصل دین به حاشیه می رود.
از این رو دین و بویژه نوع معرفت دینی و برداشت ازمنابع دینی زمانی که در حوزه گفتمان سازی قرار
می گیرند ،خود را از دایره مباحث معرفتی خارج کرده و در حوزه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
در نهایت جغرافیایی نشان می دهد که نیاز به رشد و گستردگی در برابر گفتمان های رقیب دارد و الزمه رشد،
کسب فضای جغرافیای جدید است که اگر کسب نکند از توسعه و رشد باز می ماند .این تلقی از ژئوپلیتیک
ماهیتاً مترادف با اندیشه امپریالیستی و توسعه طلبی است که متأسفانه در قرن بیستم منجر به دو جنگ جهانی
و هالکت بیش از شصت میلیون انسان شده است(مقیمی و ستوده .)206:0892،این تفسیر بسیار خطرناک از
ژئوپلیتیک ،تنش و بحران در منطقه را ایجاد ،تقویت و گسترش می دهد.
وهابیان سعودی از شهریور  ،0863به بهانه کمک های آموزشی و انسان دوستانه به مهاجران افغان ایاالت
بلوچستان ،مراکز متعددی تحت عنوان ،موسسه الدعوه االسالمیه ،اداره االسرا ،موسسه مکتبه المکرمه الخیریه
و موسسه المسلم تاسیس کردند و از طریق کمک های مالی ،فرهنگ وهابیت و سیاست های خود را تبلیغ می
کردند(احمدی و بید هلل خانی .)29:0890،چنین رویکردی بهعنوان ابزاری برای گسترش نفوذ عربستان سعودی
در جوامع مسلمان استفاده و از فعالیتهای اسالمی در سراسر جهان حمایت مالی میکند(استنسلی:0898 ،
 .)88-80همین فعالیت ها بعد ها باعث نضج وشکل گیری بسیاری از گروه های تندرو و تکفیری گردید.
در مقابل گفتمان سکوالردینی نیز برای تسلط گفتمان خود در منطقه در تالش است.این تالش ها با
تاکتیک های مختلفی از «تنش صفر با همسایگان»تا ورود نظامی به خاک همسایه در نوسان است .موضع گیری
فعال ترکیه در سطح اعالمی و اعمالی در قبال انقالب های منطقه ،از جمله در قبال مصر و لیبی ،و نیز ورود
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فعال این کشور به عرصه تحوالت سیاسی سوریه ،از جمله برگزاری نشست مخالفان دولت سوریه ،حکایت
از چنین نقشی دارد (ببری و دیگران.)8:0898،
تالش های گسترده خرده گفتمان ها در منطقه ای حساس و استراتژیک_ منطقه ای که با کوچکترین
تحولی در یکی از کشور های عضو ،تغییرات بزرگی را در ژئوپلیتیک خود تجربه کند(جمالی و شفیع
پور .)044:0892،چون خاورمیانه؛ سبب می گردد با کوچک ترین مناقشه ای ،در حوزه جغرافیای منطقه بحران
های بزرگی ایجاد شود که نمونه های متعددی از آن را در منطقه با حمله شوروی به افغانستان ،حمله آمریکا
به افغ انستان وعراق ،تحوالت بیداری اسالمی و بحران در سوریه ،یمن و دیگر کشور های اسالمی شاهد
هستیم.
اما نقش آفرینی یکسان این دو گفتمان ،در انحراف بیداری اسالمی مسلمانان با تمرکزدادن موج بیداری به
سوریه و زمینه سازی درگیری و ایجاد بحران بزرگ ژئوپلیتیکی در جهان اسالم با ظهور گروه های تکفیری و
جهادی است که در نهایت هر دو زمینه را برای تحقق منافع غرب وگفتمان لیبرال دموکراسی و نیز امنیت برای
رژیم صهیونیستی فراهم می کنند و بازنده اصلی به طور حتم ،جهان اسالم است.
.7نتیجه گیری
قرآن کریم به عنوان نسخه کامل الهی برای راهنمایی و سعادت بشریت فرستاده شده است .جامع بودن
چنین منبعی حداقل به اندازه پیچیدگی ظرافت انسانی است؛ زیرا برای هدایت او فرستاده شده است .لذا چنین
پیچیدگی ای نیاز به همان دقت در برداشت و استفاده از آن را می طلبد که برای استفاده کننده همه جوانب را
در نظر گرفته باشد .در نگاه تشیع چنین توانمندی ای تنها از آن امامان معصوم (علیهم السالم) است که با مدد
الهی می توانند دال و مدلول را به هم رسانند و تثبیت معنا درحقیقت واقعی خود شکل گیرد.اما زمانی که بر
حسب دالیلی دسترسی به چنین حجتی وجود ندارد دستگاه فقهی با تمام لوازم آن که در طی قرن ها به مرور
شکل گرفته است باالخص که مکاتب فقهی اهل سنت نیز بر آن تاکید داشته اند .می تواند نقش ارزنده ای در
این عرصه بازی کند و حداقل مانع از این شود که دال های اسالمی روی هر مدلولی قرار گرفته و گفتمان
سازی کنند .گفتمان لیبرل دموکراسی غرب به خوبی بر این نکته واقف بود که می توان از این پتانسیل در
غفلت جوامع اسالمی به نفع خود و برای هژمونی سازی گفتمان خود استفاده کند.از این رو تالش درجهت
ایجاد خرده گفتمان هایی درجهان اسالم به منظور فروپاشی این دستگاه صورت گرفت تا از این طریق بتوان
هر دال اسالمی را روی هر مدلولی سوار کرد و در صدد گفتمان سازی برآمد.
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گفتمان سکوالردینی به رهبری ترکیه با معرفت شناسی عرفی گرا و شخص محور از منابع دینی و در
مقابل گفتمان وهابی سلفی به رهبری عربستان سعودی با معرفت شناسی متحجرانه و منحصر در اندیشه
وهابیت؛ زمینه گفتمان سازی و درنتیجه تالش برای تثبیت معانی ای را فراهم نمودند که در یک سو اسالم
سکوالر قرار می گرفت که در عین توجه به دین ،وجوه سیاسی آن را نادیده می انگاشت و آن را در حوزه
فردی محدود می کرد.لذا بسیاری از احکام دین ،چون امر به معروف و نهی از منکر ،قصاص ،جهاد ومعامالت
اقتصاد اسالمی در آن به فراموشی سپرده می شد و در نهایت زمینه برای برداشت پلورالیستی از اسالم را فراهم
می آورد و از سوی دیگر گفتمان وهابی سلفی با برجسته کردن وجوه سیاسی در مقابل متجاوزین به سرزمین
های اسالمی و ت فاسیر خاص از این مفاهیم درقالب جهاد و درنهایت تکفیر هر آن که که در دایره تفاسیر آنها
نمی گنجید زمنه بسیاری از خشونت ها رادرجهان اسالم فراهم آوردند .تاکید هر یک از گفتمان ها بر اندیشه
خود به غیریت سازی گفتمان مقابل منجر می گردید .در نتیجه چنین تقابل گفتمانی سبب می گردید عربستان
خود را وارث اسالم و جهان اسالم را از آن خود بداند واز این رو به حمایت گسترده از اندیشه وهابیت در
اقصی نقاط جهان اسالم چون پاکستان ،افغانستان ،مصر ،لیبی،و دیگر کشور های اسالمی با منابع مالی حاصل
از استخراج نفت کمک نماید و در مواقعی نیز وارد معرکه شده و درکشور هایی چون یمن ،سوریه و عراق با
حمایت از تکفیری های پرورش یافته دست خود سبب ایجاد بحران های ژئوپلوتیکی گردد .درمقابل ترکیه نیز
که روزی مرکز امپراتوری عثمانی بود .با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی خود و شرایط جهانی و غلبه
گفتمان لیبرال دموکراسی و هجوم ارزش های غربی در دوره جهانی شدن سبب گردید خود را در دایره اسالم
لیبرالی قرار دهد و راه نجات را در تلفیق اسالم با غرب بر مبنای فدا کردن وجوهی از اسالم بداند تا بتواند به
نوعی با سائیدن برخی از وجوه اسالم آن را در تلفیقی با اندیشه لیبرالیسم هم راستا گرداند .چنین تالشی می
توانست بخصوص درجریانات بیداری اسالمی تقابل گفتمانی را تشدید نموده و خود را در جغرافیای جهان
اسالم چون مصر،سوریه ،عراق وسایر کشور های اسالمی نشان دهد.
منابع و ماخذ
 .0ابراهیمی ،نبی اهلل .)0839(.گفتمان اسالم سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه ،فصلنامه مطالعات راهبری ،سال سیزدهم،شماره
چهارم،صص094 -050
 .2احمدی ،حمید؛ بید اهلل خانی ،آرش .) 0890(.طالبان پاکستان:علل پیدایش ،ماهیت و چالش های امنیتی ،فصلنامه سیاست ،دوره
 ،42شماره  ،0صص83-20
 .8ارس ،بولنت؛ کاها ،عمر .)0830(.جنبش اسالم لیبرالی در ترکیه :اندیشه های فتح اهلل گولن،ترجمه سید اسد اهلل اطهری ،فصلنامه
مطالعات خاورمیانه ،شماره ،82صص32-09
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راهبردی.
اکبری کریم آبادی ،نورالدین .)0892(.بیداری اسالمی در کشاکش الگوپذیری از مدل حکومتی انقالب اسالمی ایران و
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ترکیه و علل آن ،فصلنامه آفاق امنیت ،دوره جدید –سال سوم ،شماره ششم،
امام جمعه زاده،سید جواد؛ رهبر قاضی،محمودرضا؛ مرندی ،زهره.)0892(.تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالم
گرایی با تاکید بر حزب عدالت و توسعه ،مطالعات جهان اسالم ،سال اول ،شماره سوم،صص52-40
امیدی ،علی؛ خیری ،مصطفی .)0894(.تجزیه و تحلیل گفتمانی اسالم گرایی در ترکیه وتاثیر آن بر سیاست خارجی آنکارا(مطالعه
موردی:رابطه ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال های  2552تا  ،)2500فصلنامه سیاست ،دوره ،40شماره  ،4صص303-348
ببری،نیکنام؛ عباسی ،مجید؛ مغنی ،محمد.) 0898(.سیاست خارجی ترکیه و بیداری اسالمی(مطالعه موردی:تحوالت مصر و
تونس)،جستارهای سیاسی معاصر ،سال پنجم ،شماره اول ،صص26-0
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تقی پور ،سحر.) 0898(.چالش های گفتمان سکوالریسم در ترکیه ،پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/2455/.aspx
جمالی ،جواد؛ شفیع پور ،ابراهیم .)0892(.انقالب اسالمی و بیداری اسالمی جهان اسالم:چالش ها و فرصت ها ،مطالعات انقالب
اسالمی ،سال دهم ،شماره  ،88صص006-040
جمعی از نویسندگان به اهتمام اصغر افتخاری .) 0892(.مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)،تهران :دانشگاه امام
صادق(ع)
رابسا ،آنجل؛بنارد،چریل؛ شوارتز،الول اچ؛ سیکل،پیتر .)0839(.استراتژی آمریکا:توسعه شبکه های سکوالر-لیبرال در جوامع
اسالمی ،ترجمه علی اکبر اسدی،تهران:اندیشه سازان نور
سعید ،ادوارد ،0859 ،اسالم رسانه ها ،ترجمه اکبر افسری ،تهران ،توس.
سلطانی ،سیدعلی اصغر .)0838(.تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره ،23صص035-008
سمیعی اصفهانی،علیرضا؛ اکوانی،حمداهلل؛ شفیعی سیف آبادی،محسن .)0894(.تحلیل گفتمان جهانی شدن و ظهور اسالم سیاسی
سلفی-جهادی در خاورمیانه عربی،پژوهش های سیاست اسالمی ،سال سوم ،شماره هفتم،صص008-39
صادقی ،سید شمس الدین؛ اخوان کاظمی،مسعود؛ محمدی ،محمد کریم .)0894(.رهیافت انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره
،82صص023-050
طباطبائی ،سید حسین .)0839(.فتح اهلل گلن و همکاری با  CIAدر آسیای مرکزی؛ افشاگری یا پروژه ،بررسی استراتژیک
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https://ir.mondediplo.com/article2113.html
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نوزدهم ،شماره دوم ،تابستان.
 .20مستقیمی ،بهرام؛ ابراهیمی،نبی اهلل .)0839(.مبانی و مفاهیم اسالم سیاسی القاعده ،فصلنامه سیاست ،دوره ،45شماره ،8صص-885
800
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بحران ژئوپلیتیکی افراطگرایی در پاکستان و پیامدهای آن در جهان اسالم
عباس علی پور ،5دانشگاه امام حسین(ع)
محسن سیاح ،دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،تبیین موضوع افراط گرایی در پاکستان به عنوان بحرانی ژئوپلیتیک از یک سو است که
نه تنها کشور پاکستان را با یک چالش جدی در شکل دهی دولت  -ملت و حاکمیت دوگانه مواجه کرده بلکه عمال
کنترل بخشهایی از این کشور را از دست دولت مرکزی خارج کرده است و سپس بررسی پیامدهای و تاثیرات این
بحران ژئوپلیتیکی بر جهان اسالم است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه ای خواهد بود.
یافته های پژوهش نشان می دهد در حال حاضر پاکستان با سه چالش ژئوپلیتیکی مهم روبروست ،این سه چالش عبارتند
از -0 :تروریسم وافراط گرایی مذهبی– قومی  -2دولت ضعیف و بحران اقتدار  -8دخالت قدرت های فرا منطقه
ای.نتایج نشان می دهد بحران افراط گرایی با منشا جغرافیایی پاکستان در بلند مدت نه تنها تهدیدی برای رشد خشونت
در این کشور قلمداد می گردد ،بلکه این بنیادگرایی بعنوان سرچشمه ای برایس جریانات افراط گرایی منطقه ای و حتی
کل جهان اسالم تلقی می گردد .ژئوپلیتیک مناطقی از پاکستان با توجه به محدودیتهای ذاتی -ساختاری ،موانع فرهنگی-
فکری ،رشد بی رویه جمعیت ،کمبود امکانات مالی و تخصصی در جریان تاریخ ،در حالت یا وضعیتی قرار گرفته است
که فاقد مقدورات و ملزومات ضروری رشد اولیه بوده است .امتزاج تداوم این شرایط با ژئوپلتیک بحرانساز آن موجب
ترویج و تعمیق رفتار خشونتبار در این منطقه شده است.
در حال حاضر پاکستان با سه چالش ژئوپلیتیکی مهم روبروست ،این سه چالش عبارتند از -0 :تروریسم وافراط
گرایی مذهبی– قومی  -2دولت ضعیف و بحران اقتدار  -8دخالت قدرت های فرا منطقه ای .این مقاله با روش توصیفی-
تحلیلی در صدد بررسی بحران افراط گرایی در پاکستان و پیامدهای آن برای جهان اسالم است.
واژگان کلیدی :بحران ژئوپلیتیکی ،افراط گرایی ،پاکستان ،جهان اسالم ،امنیت

 .5مقدمه
بحران در یک منطقه جغرافیایی میتواند ریشه در علل مختلف داشته باشد ،از برخی موارد و ویژگیهای
تحمیل شده بر آن منطقه گرفته تا برخی ویژگیهای ذاتی یک منطقه جغرافیایی ،همه و همه میتواند زمینه سازی
1

. Email: aivan31@yahoo.com
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شکل گیری بحران در یک منطقه در نظر گرفته شود .بر همین اساس است که میتواند مدعی شد ژئوپلیتیک
یک منطقه نیز زمینه بحران سازی را خواهد داشت.
کشور پاکستان یکی از مناطق جغرافیایی است که به نظر میرسد درگیر این بحران ژئوپلیتیکی است ،بحرانی
که البته ریشه در ساخت و بافت فرهنگی ،جغرافیایی ،قبایلی و تاریخی برخی مناطق این کشور داشته و ثمره
آن شکل گیری یک بحران ژئوپلیتیکی افراط گرایانه است.
تاثیرات این بحران در محدوده مرزهای پاکستان خالصه نشده و خود را به یک عنصر تاثیر گذار در برخی
مناسبات منطقهای نیز مبدل کرده است .این تحقیق به دنبال آن است که به بررسی و تبیین این بحران ژئوپلیتیکی
در پاکستان و خروجی آن که امروزه در ادبیات سیاسی جهان از آن با عنوان افراط گرایی یاد میشود بپردازد و
از سوی تاثیرات این بحران در فضای داخل کشور پاکستان و همچنین تاثیرات قابل توجه آن بر برخی تحوالت
منطقه چگونه خواهد بود .سوال اصلی این پژوهش این است که بحران ژئوپلیتیکی افراط گرایی در پاکستان
چه پیامدهای برای جهان اسالم دارد؟
 -4مبانی نظری؛ ژئوپلیتیک بحران زا و بحران ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط واشکال یا پدیده های محیطی ،چون موقعیت جغرافیایی ،شکل
زمین ،منابع کمیاب ،امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی ،دریایی ،فضایی ،هوایی ) وغیره را در تصمیم گیری
های سیاسی به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه وبررسی می
کند(مجتهدزاده083:0839،و .)089بحران ها واختالفات ژئوپلیتیکی از پایداری وتداوم نسبی برخوردار بوده
وبه سادگی قابل حل وفصل نیستند( .حافظ نیا .)023:0834،هر ساختار معنایی برساخته شده در یک حیطه
مکانی و در قالب فضایی خاص است و ریشه در جغرافیای فرهنگی آن مکان و سرزمین خاص دارد که این
جغرافیای فرهنگی بر توصیف و تجزیه و تحلیل نحوه تفاوت و یکسانی در زبان ،مذهب ،اقتصاد ،حکومت و
دیگر پدیده های فرهنگی از مکانی به مکان دیگر تکیه دارد(جردن و راونتری .)00 :0835 ،ژئوپلیتیک پاکستان
نوعی از مؤلفههای بومی -محلی رشد نیافته را همچنان با ماهیت کهن آن در خود حفظ کرده است که با مفهوم
توسعه نیافتگی توصیف میشود .جغرافیای پاکستان با توجه به محدودیتهای ذاتی -ساختاری ،موانع فرهنگی-
فکری ،رشد بی رویه جمعیت ،کمبود امکانات مالی و تخصصی در جریان تاریخ ،در حالت یا وضعیتی قرار
گرفته است که فاقد مقدورات و ملزومات ضروری رشد اولیه بوده است .امتزاج تداوم این شرایط با ژئوپلتیک
بحرانساز آن موجب ترویج و تعمیق رفتار خشونتبار در این منطقه شده است« .مناطق قبایلی پاکستان» به
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سبب خصیصه تنشزای خود که امروزه به منشأ تهدید علیه سایر نقاط منطقه تبدیل شده است ،در چهارچوب
مفهومی مذکور قابل تحلیل و بررسی است.
«ژئوپلیتیک بحران ساز» در پاکستان که حاصل امتزاج قدرت قبایل و موقعیت جغرافیایی است ،موجب
توجه بازیگران بین المللی به کشمکش در سرزمینی با ابعاد ظاهری کوچک اما اعماق وسیع و ناشناخته است.
قبایل پاکستان در ادوار اخیر مجدداً از حاشیه به متن آمدهاند و به وزنهای مؤثر در ژئوپلیتیک منطقه تبدیل
شدهاند .بر این اساس ،رمز و راز بحران مزمن در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان را باید ثمره پیوند ژئوپلیتیک
بحران زای این منطقه با سیاست بینالملل دانست .عالوه بر این ،هم اکنون قبایل منطقه قبیلهای پاکستان به
صورت خودمختار و تافته جدا بافته در پیکره سیاسی منطقه عمل میکنند .در حال حاضر ،چون واحدهای
سیاسی افغانستان و پاکستان قادر به وارد ساختن قبایل به جریانهای اصلی قدرت و سیاست در سرزمین ملی
نیست ،خصیصه قدرت سازی جغرافیا و انسان ،در قلمرو قبایل به خدمت عناصر محلی این نواحی در آمده
است و آنها با تشدید گرایشات خودمختاری ،رویکردهای ضد دولتی و ضد خارجی را برگزیدهاند .در مجموع
میتوان مثلث بحران ژئوپلیتیک در پاکستان را با ذکر سه عنصر «جغرافیا»« ،انسان» و «فرهنگ خشونت» ترسیم
کرد که راهبردهای بینالمللی و مداخالت فرامنطقهای مهمترین تسریع کننده بحرانزا در این راستا به شمار
میرود.
 .9روش تحقیق.
این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی .از لحاظ روش شناسی توصیفی – تحلیلی است .ابزار اصلی جمع
آوری اطالعات استفاده از ابزار فیش نویسی است.و روش تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده از روش های
توصیفی است.
 .2اطالعات و دادهها.
 -2-5بررسی ابعاداجتماعی – تاریخی و جغرافیایی بحران ژئوپلیتیک در کشور پاکستان

پاکستان در جنوب غربی آسیا در محدوده 28الی  86درجه عرض جغرافیایی و 60الی  50درجه طول
شرقی واقع شده است.مساحت این کشور  352 /498مربع می باشد .مولفه های ژئوپلیتیکی کشور پاکستان از
یک سو جغرافیایی و سیاسی بوده و از سوی دیگر می توانند به عنوان مولفه های داخلی و خارجی نیز محسوب
شوند(محمدی.)859:0830،
حادثه یازده سپتامبر است که آسیای جنوب غربی را در کانون تحوالت بین المللی قرار داد ،چراکه بعضی
از تحلیل گران معتقدند حوادث یازده سپتامبر از این منطقه نشات گرفته است .از این رو کشورهای پاکستان و
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افغانستان از ابتدا در خط مقدم علیه تروریسم قرار گرفتند (فرزین نیا .)4:0838،تحوالت پس از یازده سپتامبر
در منطقه و حمایت پاکستان از جنگ با تروریسم اثراتی بر منافع ملی این کشور در کشمیر ،افغانستان ،برنامه
هسته ای ،و در سطوح داخلی جامعه داشته است(همان.)3-5:
 )9-5-5درگیریهای قومی ،قبیلهای و مذهبی
شکافهای مذهبی ـ قومی در پیدایش کشمکشهای افراط گرایانه میباشد و شکاف ریشهدار قومی و
زبانی به طور اجتناب ناپذیری ،مشکالت پیچیدهای را برای یکپارچگی سیاسی و تأمین نظم سیاسی و ثبات
پایدار ،به وجود میآورد؛ به خصوص در مواردی که نهادها و سازمانهای رسمی سیاسی ،در امتداد خطوط
شکاف قومی (مذهبی ،زبانی یا نژادی) توسعه یافته باشند .براساس اطالعات کمیسیون عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد در سال  ،2550هنوز بیش از  8میلیون مهاجر (که تقریبا  30درصد آنها را پشتونها تشکیل میدهند)،
به علت جنگهای جاری افغانستان ،در پاکستان باقی ماندهاند و  38درصد از مهاجران ،هدف خود را اقامت
دائم در پاکستان میدانند .پاکستان در نواحی قبیلهای که به صورت فدرال اداره میشود و رهبران قبیلهای آن
مناطق از طالبان حمایت میکنند ،با بیثباتیهایی روبهرو است .پاکستان برای سرکوبی ناآرامیهای محلی،
مجبور به استقرار نیروهای ارتش خود در این نواحی شده است .این در حالی است که آتشبس اعالم شده
بین رهبران قبیله ای و دولت پاکستان ،ثبات الزم را به منطقه باز نگردانده است.اضافه بر این ،پاکستان مدت
زیادی است که در بزرگترین ایالت خود ،یعنی بلوچستان ،دچار بیثباتی است .همین بی ثباتی سبب شده
است تا این مناطق بصورت ویژهای مستعد رشد افراط گرایی باشند و از سویی به شدت مورد طمع ذی نفعان
رشد افراط گرایی در منطقه نیز قرار بگیرند
 -2-5-4ویژگیهای منحصر به فرد منطقه قبایلی پاکستان
-

بافت اجتماعی مناطق قبایلی

هفت منطقه قبیلهنشین در مرز شمال غرب پاکستان ،حوزه زیست قبایل مختلف قوم پشتون محسوب
میشود .این جغرافیای قومی -قبیلهای ،امروزه پس از قرنها ساختار سنتی قدرت را همچنان حفظ کرده است.
«مناطق خودمختار قبیلهای» پاکستان که جمعیت آن بیش از  0میلیون نفر برآورد میشود ،فقط  2درصد جمعیت
پاکستان را داراست .مساحت این منطقه بیش از  25هزار کیلومتر مربع ( 8/0درصد خاک پاکستان) بوده و از
غرب به خط مرزی دیوراند با افغانستان ،از شمال به ایالت خیبر ،از شرق به ایالت پنجاب و از جنوب به ایالت
بلوچستان محدود شده است.
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میزان میانگین تعداد افراد هر خانوار در منطقه قبایلی  05نفر است که  4نفر بیش از میانگین کشوری است.
نرخ شهرنشینی در منطقه قبایلی  8درصد و نرخ سواد نیز  05درصد است .آمار حاضر نشان میدهد ،جمعیت
ساکن در مناطق قبایلی دارای سطح سواد پایین و عمدتاً دارای بافت قومی -قبیلهای است .به لحاظ مذهبی در
کنار اکثریت مطلق اهل سنت که عمدتاً پشتون حنفی و پیرو مکتب دیوبندی هستند ،فقط در حدود  5درصد
شیعه مذهب میباشند که عمدتاً در منطقه قبیلهای کُرّم ایجنسی به سر میبرند .مذهب حنفی و متعصب ساکنان
قبایلی با سنتهای قبایلی پشتون نیز آمیخته شده است.
هفت ناحیه منطقه قبیلهای که به طور فدرال اداره میشوند ،به «کارگزاریهای قبیلهای» موسومند .در رأس
هر منطقه قبیلهای« ،کارگزار سیاسی» که نماینده مستقیم رئیس جمهور است قرار دارد .در واقع قانون اساسی
پاکستان ،اداره مناطق قبایلی را براساس قوانین مشابه «قوانین جزایی سرحد» که از  0950و توسط بریتانیا وضع
شده بود ،به رسمیت شناخته است .زیرمجموعههای هر کارگزاری قبیلهای در قالب بخش (تحصیل) اداره
می شود که تحصیلدار و معاون وی ،امور اجرایی آن را بر عهده دارند .کارگزار سیاسی مسئول اداره منازعات
بین قبیلهای بر سر مرزها ،مراتع و منابع طبیعی و تنظیم مبادله اقتصادی با سایر نواحی قبیلهای است.
رخدادهای جنایی ،جزایی و مدنی از طریق «قانون جنایی سرحدی» بریتانیا حل و فصل میشوند،
«جرگهها» نیز مکانیسم تصمیمگیری و حل و فصل امور محلی هستند که عمدتاً براساس قوانین شریعت و
قواعد و رسوم سنتی صورت میگیرد .اجرای تصمیمات جرگه بر عهده قبایل است .مردم نیز باید تصمیمات
جرگه را بپذیرند .در بسیاری موارد جدی و مهم ممکن است برخی اعضای قبیله در قالب «لشگر» سازماندهی
شده و تصمیمات جرگه را با زور اجرایی کنند .مصالحه ،حل و فصل منازعات محلی و حتی مجازات افرادی
که از قوانین و سنن محلی سرپیچی میکنند ،در حیطه عملکرد جرگههاست.
-

ویژگیهای خاص جغرافیایی مناطق قبایلی

ویژگیهای طبیعی و سرزمین ،مهمترین بستر تحلیلهای ژئوپلیتیک امنیت محسوب میشوند .قلمرو
جغرافیایی مناطق قبایلی ،عالوه بر اینکه ویژگیهای منحصر به فردی دارد و از این لحاظ دژ نفوذ ناپذیر در
برابر دنیای خارج بوده و ملک مطلق قبایل محسوب میشود ،از نوعی وحدت کامل سرزمینی نیز برخوردار
است .پیوستگی طبیعی هفت منطقه خودمختار قبیلهای در درون و جداپذیری شرایط زیستی و معیشتی قبایل
از ساکنان مناطق کوهپایهای و جلگهای مجاور در سرزمینهای افغانستان و پاکستان ،منجر به واگرایی تاریخی
آنها نسبت به مناطق پیرامون بوده است.
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سرزمین قبایل پاکستان در طول تاریخ همواره به صورت منطقهای حائل و خودمختار بین امپراتوریهای
ایران ،هند (بریتانیا) و روس بوده است .طی دو هزار سال به طور مداوم ،سرزمینهای واقع در اطراف این
عوارض طبیعی – انسانی منحصر به فرد ،دست به دست شده است .تهدید علیه قدرتهای بزرگ در این
منطقه ضرباتی بوده است که از ساکنان درههای هندوکش متحمل شدهاند .ارتفاعات بسیار بلند هندوکش از
یکسو دیواره دفاعی افغانستان در حوزه شرقیاش محسوب شده و از سوی دیگر ،نوعی عقبه راهبردی پاکستان
در برابر تهدیدات هند است .لذا همواره خطوط مرزی دو کشور در این ناحیه محل مناقشه سخت بوده است.
بر این اساس ،تداوم استقالل نسبی این منطقه در آینده محتملتر است.
جغرافیای نظامی مناطق قبایلی نیز منطقه عملیاتی بسیار مستعدی را جهت جنگهای چریکی در دسترس
شبه نظامیان قرار میدهد .لذا هرگونه نبرد کالسیک دنیا در این ناحیه علیه گروههای چریکی ،محکوم به
شکست است .تمامی شرایط مذکور در این بخش از جهان ،موجب شده است که افکار خودمختاری و واگرایانه
در آن ریشه دوانده و چشمداشت دولتهای مجاور این منطقه جهت سلطه کامل بر آن را در بلند مدت موجب
میشود .لذا امکان بر قراری ثبات و امنیت وجود ندارد .مناطق هفتگانه قبیلهای از شمال به جنوب عبارتند از:
 -0باجور :مرکز این منطقه ،شهر خار است و چهار قبیله بزرگ «عثمان خیل»« ،ترکانی»« ،ماموند» و
«ساالرزئی» در این ناحیه سکونت دارند .طالبان محلی این منطقه به رهبری مولوی فقیر محمد به فعالیت علیه
دولت مرکزی و امریکا مشغولند .باجور با  655هزار نفر جمعیت ،پرجمعیتترین منطقه قبایلی است.
 -2مُهمَند :مرکز این منطقه ،شهر مهمند است و قبایل زیادی از جمله مهمند ،موسی خیل ،تارک زئی،
صافی ،حلیم زئی ،مورچه خیل ،غورباز و میروخیل در این منطقه به سر میبرند .گروه طالبان محلی «مولوی
عمر خالد» در این ناحیه فعال هستند.
 -8خیبر :مرکز منطقه قبیلهای خیبر ،ناحیه «بارا» است .گروههای طالبانی انصاراالسالم و لشکر اسالم (به
رهبری منگال باغ) در این منطقه فعالیت دارند .قبایل جمرود ،بارا ،مالغوری و قبایل آفریدی در دره «تیرا» به
عنوان ماهرترین قبایل در صنعت اسلحه سازی به سبک سنتی ،در این منطقه سکونت دارند .در این منطقه نیز
بیش از دو هزار نیروی مرزبانی مستقر هستند.
 -4اورکزئی :مرکز این منطقه ،ناحیه کاالیا است .قبایل ساکن در آن عبارتند از :اورکزئی ،موسی زئی ،علی
خیل ،موالخیل ،میشتی ،شیخان ،بلند خیل و اسماعیل زئی .قاری ضیاءالدین در «دره آدم خیل» رهبری طالبان
محلی این منطقه را بر عهده دارد.
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 -0کُرّم ایجنسی :این منطقه به مرکزیت پاراچنار دارای سه هزار نیروی مرزبانی و  45درصد جمعیت
شیعه است .قبایل این منطقه که شامل دو قبیله توری و بنگش است ،برخالف سایر پشتونها ،شیعه مذهبند.
مراکز تجمع شیعیان پشتون در این منطقه شهرهای پاراچنار ،کوهات و هنگو هستند .به دلیل حضور شیعیان در
این ناحیه ،طالبان بومی فعالیت چندانی در آنجا ندارند.
 -6وزیرستان شمالی :مرکز این منطقه ،میران شاه است و در حدود  8هزار نیروی مرزبانی در آن مستقر
هستند .قبایل عثمان زئی وزیر ،داور ،غورباز ،خارسین ،سیدگئی و محسودهای مال کشی در این منطقه مستقرند.
طالبان محلی در این منطقه به رهبری حافظ گل بهادر و قاری شکیب فعالیت میکنند .طالبان تحت امر گل
بهادر و مولوی نذیر عمدتاً در خاک افغانستان به عملیات میپردازند.
 -5وزیرستان جنوبی :جنجالیترین منطقه طالبانخیز در پاکستان و وسیعترین منطقه قبایلی این منطقه
است .مرکزیت آن «وانا» است .قبایل ساکن در آن شامل وزیریها ،محسودها و دوتاریهاست .طالبان این
منطقه طیف وسیعی از عقبه طالبان افغان از جمله جاللالدین حقانی و طالبان پاکستانی از جمله حکیماهلل
محسود ،قاری حسین و عبدالولی را شامل میشوند (.پژوهشنامه پاکستان :چالشهای داخلی وسیاست خارجی،
مرداد )0895
 -2-9بررسی زمینههای تاریخی تشکیل و رشد افراط گرایی در پاکستان
 -4-8-0ریشههای نظری شکل گیری سلفی گری در پاکستان
جریان سلفیگری به دنیای عرب محدود نمانده و به سایر کشورهای اسالمی نیز گسترش یافته است.
جماعت اسالمی که در شکل اولیهاش به وسیله موالنا ابوالعالء مودودی ،در شبه قاره هند باعث تحرک مسلمانان
شد ،ابتدا تحت تأثیر اخوانالمسلمین مصر قرار داشت و مکتب دیوبندی نیز که طرفداران فراوانی در شبه قاره
دارد ،در شرایط زمانی مشابهی تحت فشار استعمار خارجی و حذف مسلمانان هند از قدرت ،شکل گرفت.
مکتب«دیوبندی»از شکست قیام مسلمانان هند ،انحالل رسمی حکومت گورکانیان و تسلط کامل انگلیس
بر این کشور نشأت می گیرد.متفکران این مکتب در بررسی علل این شکست به موضوع«جهاد»رسیدند و با
تأسیس مدرسه دینی «دیوبند»که در آن زمان دهکده ای کوچک بود،آموزش جهاد را با هدف آزادی دوباره هند
در رأس مواد درسی قرار دادند.آنان هم چنین تدریس هرگونه علوم جدید را که وابسته به قدرت استعماری
تلقی می شد در این مدرسه ممنوع اعالم کردند .
این مدرسه در عالم اهل سنت آثار بسیار عمیقی بر جای گذاشت.طالب در آن با دیدگاهی حزبی تربیت
می شدند و آن چه را«بازگشت به اصل اسالم»خوانده میشد،در آن میآموختند ،اما اشغال افغانستان توسط
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شوروی سابقاتفاقی بود که تقویت دیدگاه مکتب دیوبندی در اوضاع کنونی شد.در این زمانامر جهاد مورد
توجه غرب و دولت پاکستان،و مکتب دیوبندی مورد بهره برداری بازی گران این عرصه قرار گرفت؛چنان که
مدارس مذهبی این مکتب اولویت خود را جهاد در افغانستان قرار دادند و دولت پاکستان و کشورهای غربی
و عربی نیز از آنها حمایت کردند.
در واقع ،این دو نحله فکری در عالم تسنن در پاسخ به شکست مسلمانان از قدرت نظامی برتر غرب به
وجود آمدند و نگاه هر دو به بازیابی قدرت مسلمانان بود .با توجه به اینکه جریان سلفی دارای سه گرایش
اصالحطلبی ،سنتگرایی و جهادی است ،میتوان گفت آنچه حکمت دیوبندی را با سلفیگری در یک جهت
قرار داده بخش جهادی آن است ،هرچند اصالحطلبان و سنتگرایان نیز در شبه قاره هند و در میان مسلمانان
شرق آسیا حضور دارند و هر دو نیز از متن سنتهای مذهبی حنفی سرچشمه میگیرند .از سوی دیگر ،آنچه
موجب پیوند نزدیک جهادگران دیوبندی و سلفی وهابی شد ،بدون شک اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر
شوروی و نفوذ کمونیسم به آن کشور بود .تا قبل از این تاریخ ،اندیشه سلفی وهابی در پاکستان نفوذ زیادی
نداشت ،اما پس از اشغال افغانستان و شکلگیری اتحاد ضد شوروی بین مجاهدین افغان ،دنیای غرب و اعراب
وضعیت متفاوتی در پاکستان به وجود آورد و جریان سلفی جهادی به شدت مورد حمایت قرار گرفت .علمای
دینی ،جهاد را براساس آموزههای مکتب دیوبندی واجب میدانستند ،همچنان که علمای وهابی چنین برداشتی
داشتند و جوانان عرب را به جهاد در افغانستان تشویق میکردند و درست در همین نقطه دو مکتب جهادی به
یکدیگر رسیدند و همکاری آنان تا به امروز در قالب سازمان القاعده و طالبان افغانستان و پاکستان ،ادامه یافته
است.
 -4-8-2ریشههای تاریخی رواج افراط گرایی با پرچم اسالم در پاکستان
اساساً هر اندیشهای از جمله اندیشههای افراط گرایانه ،پدیدهای آنی و ناگهانی نیست که بیزمینه و انگیزه،
ناگاه به گونه جامع و مانع در نقطهای سربرآورد و سپس به سرعت گسترش یابد و بر محیط پیرامونش اثر
گذارد .از این رو افراط گرایی دینی که در طی چند دهه اخیر به صورت گستردهای فضای منطقه را تحت تاثیر
خود قرار داده است را باید ناشی از جریانات دینی و فکری سه قرن اخیر دانست که از زمان اندیشههای شاه
ولیاهلل دهلوی ( 0558-0562میالدی) ،محمد قاسم نانوتوی در سال  ،0356بنیانگذار مدرسه پرآوازه دیوبند و
جمعیت علمای اسالم در  0909میالدی دانست که در ترکیب با تحوالت فکری پس از استقالل پاکستان و به
قدرت رسیدن اندیشه سلفی وهابیت در عربستان سعودی ،جریان فکری نیرومندی را در دهههای اخیر در
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جامعه پاکستان پدید آورد که هوادار سرسخت قرآن و سنت و سیره خلفا و صحابه و باورمند به نظرات علمای
سلفند و مخالف اجتهاد و تجدد به شمار میروند.
پیوند این تحول فکری با تحوالت عینی چون مسئله کشمیر ،اشغال افغانستان ،حضور مهاجران افغانی در
مناطق قبایلی پاکستان ،محرومیت شدید مادی و معنوی این مهاجران و سیاستهای ضیاء الحق و حمایت
عربستان سعودی ،موجب شکلگیری دهها جریان بنیادگرای دینی در پاکستان بهویژه از دهه  0935میالدی شد.
گروههای تندرویی مانند لشگر طیبه ،سپاه صحابه،جماعت الدعوه ،لشکر جهنگوی و ...از مهمترین جریانات
بنیادگرایانه دینی داخل پاکستان به شمار میرود .اما در این میان شاید بتوان اشغال افغانستان و شکل گیری
جبهه جهاد در مقابل ارتش سرخ شوروی را مهمترین عامل برای شکل گیری شرایطی کامال جدید و استثنائی
برای پاکستان قلمداد کرد .مهمترین گروههای افراط گرای حاضر در مناطق قبایلی پاکستان را میتوان گروه
های «جمعیت علمای اسالم (گروه فضل الرحمن)» « ،جمعیت علمای اسالم (گروه موالنا سمیع الحق)»« ،لشگر
جنگوی»« ،سپاه صحابه» و «گروههای مبارز کشمیری  -پاکستانی» دانست.
 -0جمعیت علمای اسالم (گروه فضل الرحمن)« :جمعیت علمای اسالم» در سال  0946از «جمعیت
علمای هند» منشعب شد .جمعیت علمای اسالم عمده ترین حزب سیاسی متعلق به مکتب دیوبندی به شمار
می رود .این گروه تا نیمه اول دهه  0935تنها نماینده سیاسی رسمی دیو بندی ها تلقی می شد؛ اما از سال
 0930به بعد سپاه صحابه و برخی احزاب کوچک دیگر نیز در میان دیوبندی ها ظهور یافتند که از لحاظ فکری
تفاوت های جدی با جمعیت ندارند .جمعیت علمای اسالم عمدتا از پشتون های ایالت بلوچستان و سرحد
تشکیل گردیده و در دوران جهاد افغانستان روابط بسیار نزدیکی با گروه های پشتون افغان برقرار کرده بود.
پس از پیروزی مجاهدان افغان در بهار  0992( 0850م) و بروز جنگ های داخلی ،جمعیت علمای اسالم با
حمایت دولت پاکستان و برخی کشورهای عربی« ،جنبش طالبان» را به وجود آوردند.
جمعیت دارای مدارس مذهبی فراوانی در پاکستان است که ده ها هزار طلبه دینی در آنها مشغول تحصیل
هستند .این مدارس ،مراکز مهم آموزش های تفکر تندروانه مکتب دیوبندی و افکار بنیادگرایانه شمرده می
شود .وجود همین مدارس به جمیعت فرصت داد تا در راه اندازی جنبش طالبان در سال  0994نقش فعالی
ایفا کند .رشید احمد می گوید« :طالبان در مدارس تحت سرپرستی موالنا فضل الرحمن ،مولوی تندرو و
حزبش جمعیت العلمای اسالم ،درس خوانده اند»( احمد رشید.)02 :0859،
 -2جمعیت علمای اسالم (گروه موالنا سمیع الحق) :این گروه در گذشته عضو جمعیت علمای اسالم به
رهبری موالنا فضل الرحمن بود ،اما از آن انشعاب کرد و تحت رهبری موالنا سمیع الحق شاخه جدیدی را به
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وجود آورد .موالنا سمیع الحق از روحانیون پشتون تبار صوبه سرحد است و قلمرو نفوذ او عمدتا در همان
صوبه محدود می گردد .شهرت موالنا سمیع الحق بیشتر در گرو شهرت مدرسه معروف «دارالعلوم حقانی»
است .او ریاست این مدرسه را به عهده داشته و در همان جا مشغول تدریس علوم اسالمی است.
مدرسه حقانی در ناحیه «اکوراختک» پیشاور واقع شده است .در این مدرسه حدود سه هزار طلبه از
کشورهای مختلف مشغول تحصیل هستند .موالنا شیرعلی شاه استاد حدیث مدرسه حقانی می گوید« :در سال
جاری سه هزار طلبه از کشورهای مختلف به تحصیل در این مدرسه مشغولند که البته بیشتر این طلبه ها افغانی
هستند و در واقع هشتاد درصد از فارغ التحصیالن این مدرسه نیز در جهاد افغانستان نقش دارند» .وی می
افزاید« :تابه حال بیش از ده هزار نفر از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند»( ترجمان سیاسی.)09 :0859 ،
موالنا شیرعلی شاه درباره مواد آموزشی مدرسه چنین می گوید« :این مدرسه سعی دارد بر تربیت نوجوانان
چچنی ،ترکمنستانی و ...نظارت کند تا آنها بر اساس تعالیم اسالمی و جهادی تربیت شوند»( همان .)09 :مدرسه
موالنا سمیع الحق نه تنها بر آموزش اصول انقالبی مانند جهاد ،شهادت و مبارزه با کفر و آمریکا توجه ویژه
نشان می دهد که آموزش های نظامی و استفاده از سالح را نیز جزء برنامه های جنبی مدرسه قرار داده است.
 -8سپاه صحابه :سپاه صحابه در ششم سپتامبر  0930به دست حق نواز جنگوی در شهر «جنگ» از توابع
ایالت پنجاب بنیان گذاری شد .حق نواز جنگوی قبالً عضو جمعیت علمای اسالم بود .او فردی مذهبی،
متعصب و شدیدا ضد شیعه شناخته شده بود .انگیزه اصلی او از تأسیس «سپاه صحابه» بنابر اظهارات خود او
و سایر رهبران این گروه ،مقابله با نفوذ ایران در پاکستان و جلوگیری از رشد تشیع سیاسی در این کشور بوده
است .موالنا ضیاءالرحمن فاروقی ،سرپرست پیشین سپاه صحابه ،درباره اهداف تأسیس سپاه صحابه چنین می
گوید:
موالنا حق نواز شهید به منظور جلوگیری از موج فزاینده خصومت با صحابه کرام و پس از اعالم تکفیر
خلفای راشدین توسط رهبری کشور همسایه ،سپاه صحابه را در تاریخ ششم سپتامبر  0930در شهر جنگ پایه
گذاری نمود(ماهنامه خالفت راشده.)00 : 0998 ،
سپاه صحابه جزو پیروان مکتب دیوبندی به شمار می رود .حق نواز جنگوی ،بنیان گذار مقتول آن ،پس
از گسترش فعالیت های تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران در پاکستان و آغاز جنبش شیعی تحت عنوان «تحریک
نفاذ فقه جعفریه» (نهضت اجرای فقه جعفری) در این کشور سپاه صحابه را بنیان گذاری کرد .این گروه از
افراطی ترین گروه های مذهبی در این کشور است و همه یا عمده فعالیت های آن ،بر محور ضدیت با شیعه
می چرخد .سپاه صحابه آغازگر درگیری های فرقه ای در پاکستان شناخته می شود .از نظر این گروه مهم ترین
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وظیفه یک عضو سپاه صحابه مبارزه با شیعه است .به همین دلیل تا به حال صدها تن از شیعیان را در شهرهای
مختلف به قتل رسانده است .در اوایل ،حمالت تروریستی این حزب بیشتر متوجه اعضای «نهضت جعفری»
بود ،اما در سال های اخیر ،سیاست مداران ،حقوق دانان ،بازرگانان ،کارمندان و مدیران دولتی شیعه مذهب را
نیز آماج حمالت تروریستی خود قرار داده است.
سپاه صحابه ،آن طوری که گفته می شود ،از سوی برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان حمایت مالی
می شود .این حمایت ها توانسته است سپاه صحابه را به یک حزب بزرگ در پاکستان و خارج از پاکستان
تبدیل کند .بر اساس آمارهای رسمی رهبری این حزب در سال  ،0994این گروه دارای چهارده هزار دفتر
نمایندگی در هفده کشور جهان بوده است(ماهنامه خالفت راشده.)6 :0400 ،
 -4لشکر جنگوی« :لشکر جنگوی» یکی از گروه های افراطی مذهبی است که گفته می شود از طرف
سپاه صحابه به منظور درگیری با «نهضت جعفری» تأسیس شده است .این گروه چندین سال به عنوان شاخه
نظامی سپاه صحابه عمل می کرد .افراد آن عمدتا مسلح بوده و فعالیت های آن بیشتر از نوع تروریستی و دامن
زدن به مسائل فرقه ای می باشد .در سال  0990پس از آن که سپاه صحابه تحت فشار احزاب میانه رو اسالمی
وارد ائتالف با احزاب دیگر در «شورای همبستگی ملی» (ملی یک جهتی کونسل) به منظور حل منازعات فرقه
ای گردید ،لشکر جنگوی به سرکردگی ملک اسحاق و ریاض بسرا و غالم رسول شاه از سپاه صحابه منشعب
شده و از پیوستن به «شورای همبستگی ملی» امتناع ورزیدند.
رهبران لشکر جنگوی به دلیل دست داشتن در ترور رهبران مذهبی شیعیان و حمله به خانه فرهنگ ایران
در مولتان و الهور تحت تعقیب قرار گرفته و هم اکنون ملک اسحاق و ریاض بسرا دو متهم اصلی ،در افغانستان
به سر می برند .افراد وابسته به لشکر جنگوی نه تنها در اقدامات خشونت آمیز و مسلحانه در داخل پاکستان
دخیل هستند که در افغانستان و کشمیر نیز در کنار طالبان و حرکة المجاهدین و لشکر طیبه سرگرم مبارزه اند
 -0گروه های کشمیری ـ پاکستانی :در یک دهه اخیر ،نسل دیگری از گروه های بنیادگرای مذهبی در این
کشور رشد کرده است که می توان از آنها به «گروه های کشمیری ـ پاکستانی» تعبیر کرد .این گروه ها به منظور
جهاد در کشمیر علیه سلطه  08ساله هند تشکیل گردیده و در جبهه کشمیر در حال مبارزه هستند .خاستگاه
اصلی این گروه ها پاکستان بوده و یا متأثر از بنیادگرایی اسالمی پاکستان می باشند .احزاب عمده این جریان
جدید عبارتند از «حرکة المجاهدین»« ،لشکر طیبه»« ،جیش محمد» و «مجاهدین البدر».
رهبران این گروه ها معموالً در پاکستان مستقرند .فعالیت های آنها در شهرهای بزرگ پاکستان به ویژه در
کراچی که اکثر جمعیت آن را مسلمانان مهاجر هندی تبار تشکیل می دهد ،بسیار چشمگیر است .نمایندگی
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های این گروه ها کمک های مردمی را از سراسر پاکستان جمع آوری کرده و در میان مجاهدان مستقر در
کشمیر و خانواده آنان و خانواده شهدا توزیع می کنند .کمک های مذهبی مانند گوشت های قربانی در ایام
عید قربان و فطریه در عید فطر که از طریق اکیپ های مستقر در مساجد جمع آوری می شود یکی دیگر از
منابع در آمد این گروه ها را تشکیل می دهد.
«لشکر طیبه» که یکی از گروه های بسیار فعال کشمیری است ،تحت رهبری پروفسور حافظ سعید عملیات
های چریکی زیادی را در کشمیر انجام می دهد .این گروه وابسته به «مکتب اهل حدیث» است که از لحاظ
اعتقادی به وهابیت بسیار نزدیک می باشد .گروه دیگر «حرکة المجاهدین» است که در گذشته «حرکة االنصار»
نامیده می شد ـ این گروه پس از قرار گرفتن نام آن در فهرست گروه های تروریستی از سوی آمریکا ،نام خود
را تغییر داد .این دو گروه مراکز آموزشی خود را به دلیل فشار آمریکا بر پاکستان ،از پاکستان به افغانستان منتقل
کرده و نیروهای آنها تا آخر در کنار طالبان و افراد اسامه بن الدن فعاالنه حضور داشتند .به ویژه پس از جنگ
کارگیل در سال  0993بخش عمده این نیروها از کشمیر به افغانستان منتقل شدند.
از دیگر گروه های کشمیری ـ پاکستانی ،گروه «مجاهدین بدر» و «جیش محمد» هستند .این دو گروه
عمدتا نظامی هر از چند گاهی عملیاتی را در داخل کشمیر انجام می دهند .در اول اکتبر سال « 2550جیش
محمد» حمله سنگینی بر پارلمان کشمیر در سرینگر انجام داد که در آن  83نفر از اعضای پارلمان و محافظان
آنها کشته شدند( ترجمان سیاسی ،سال ششم ،ش .)26 :40
گروه های کشمیری ـ پاکستانی در کنار فعالیت های سیاسی و نظامی ،فعالیت های آموزشی را نیز ادامه
می دهد .طبق برخی آمارها «دو گروه اسالمگرای لشکر طیبه و حرکة المجاهدین چیزی بیش از  035مدرسه
در اختیار دارند»( همان ،ش ،82ص  )8که همه این مدارس در داخل پاکستان قرار دارد.
 -2-2عوامل تشدید کننده بحران ژئوپلیتیک افراط گرایی در پاکستان
 بحران اقتصادی :مشکالت اقتصادی در سال های اخیر در کشور پاکستان به شدت فراگیرشده است.بیکاری ،ارتشا ،فساد مالی ،سرقت و ...در حال افزایش است .گرچه پرویز مشرف از سال  0993به بعد تا
حدودی با فساد مالی و اداری مبارزه کرد و موفقیت هایی نیز داشت؛ اما واقعیت این است که ریشه کنی یا
حتی کاهش جدی چنین معضالتی در توان دولت نیست .رشد فزاینده نرخ بیکاری و فقر ،جامعه را در آستانه
انفجار قرار داده است .بنابر بعضی آمارها تقریبا  80جمعیت سیزده میلیونی شهر کراچی در خانه های مخروبه
زندگی می کنند(به نقل از :اکونومیست 9 ،ژانویه  .)0999این وضعیت به احزاب و مؤسسات خیریه اسالمی
فرصت داده است تا بیش از پیش سیاست های دولت سکوالر را به باد انتقاد بگیرند .جوانان و نوجوانان عمدتا
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بیکار که امیدشان به توانایی دولت در رفع مشکالت اقتصادی شان را از دست داده اند ،احزاب و مؤسسات
خیریه اسالمی را تنها پناهگاه واقعی خود یافته اند .این جوانان بعضا به خاطر تأمین زندگی خود و خانواده به
استخدام احزاب جهادی در افغانستان و کشمیر در می آیند.
تداوم این شرایط ،جوانان و مردم فقیر کشور را مجذوب شعارهای تندروانه و انقالبی احزاب اسالمی
همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی ،مبارزه با فساد ،بیکاری و استثمار زمینداران بزرگ کرده است .برخی
گروه های مذهبی با پشتوانه مالی سرمایه داران عرب حاشیه خلیج فارس و دولت های آنان توانسته اند اعتماد
تعداد زیادی از افراد وابسته به طبقات محروم را به خود جلب کنند .جوانان دردمند و بعضا عقده ای با انگیزه
های اقتصادی و انتقام گیری از صاحبان قدرت و ثروت و یا صرفا مذهبی به امید پاداش های اخروی ،به سوی
گروه های تندرو اسالمی کشیده می شوند
 بحران اجتماعی :یکی از بحرانهای فعال در جامعه پاکستان ،نیز که در شکل گیری و تعمیق بحران افراطگرایی تاثیر غیرقابل چشم پوشی داشته و دارد بحران اجتماعی است.
 سیاستهای آی .اس .آی :عالوه بر گروههای تروریستی ،جا دارد از نقش و کارکرد تشکیالت اطالعاتیارتش پاکستان نیز در این عرصه پرده برداشت .سازمان اطالعات ارتش پاکستان ،از سال 2550تاکنون ،نقش
مؤثری در تحوالت منطقه داشته است ،تا حدی که بسیاری از تحلیلگران مسائل پاکستان ،معتقدند که ظهور
طالبان تا حد زیادی متأثر از اراده این سازمان امنیتی بوده و همین مسئله در سالهای بعد نیز به دستاویزی برای
طرح اتهامهای مختلف علیه این سازمان تبدیل شده است .با این وجود ،برخی از جریانات افراطی توسط آی.
اس .آی کنترل میشود؛ برخی از کنترل آن خارج شدهاند و برخی از این جریانات توسط این سازمان هدایت
میشوند.
آژانسهای اطالعاتی پاکستان به واقع یکی از کارآمدترین دستگاههای اطالعاتی و امنیتی حداقل در حوزه
منطقهای محسوب میشوند .این سازمانها نقش مؤثری را در سیاست خارجی پاکستان بهویژه در مسائل کشمیر
و افغانستان ایفا کرده و در سیاست داخلی نیز به شدت رفتار گروه و احزاب سیاسی را کنترل میکنند .در بین
آژانسهای اطالعاتی پاکستان آی.اس.ای به دلیل استقالل بیشتر ،از نقش برجستهتری در تحوالت سیاسی
پاکستان برخوردار است .بسیاری از آگاهان به مسائل امنیتی پاکستان به نقش این آژانس در تحوالت اخیر
پاکستان اذعان دارند .در شرایط حاضر آی .اس .آی متهم به دخالت در حوادث تروریستی افغانستان است.
روزنامه نیویورک تایمز ،در سی ام جوالی سال  2553میالدی ،گزارشی منتشر کرد که براساس آن سازمان
مرکزی اطالعات آمریکا ،سیا ،در دیدار با مسئوالن بلند پایه پاکستان ،شواهدی را به آنها نشان داده است که
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حاکی از تحکیم ارتباط سازمان اطالعات ارتش پاکستان با برخی گروههای ستیزه جو در افغانستان است که
در عملیات تروریستی در این کشور دست دارند .ایاالت متحده بر این گمان است که عناصری در داخل آی
اس آی با طالبان در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان همکاری میکنند .در هر حال ،این سازمان همواره یکی
از مظنونان حمالت تروریستی در داخل و خارج از پاکستان بوه است.
 -2تجزیه و تحلیل
تاثیر بحران ژئوپلیتیک افراطی گری پاکستان بر رابطه با ایران:
تاثیر عامل قومیت به عنوان یکی از عوامل بحران زا در ژئوپلیتیک پاکستان را باید در بافت قومی و قبیلهای
حاکم بر منطقه بهویژه در دو کشور افغانستان و پاکستان و پیوندهای آنان با بخش شرقی ایران ،بهویژه در استان
سیستان و بلوچستان دانست که براساس پیوند میان پشتونهای پاکستان و افغانستان و بلوچهای ایران و
پاکستان ،شکل گرفته است.
خشونت های فرقه ای با توجه به فقر نسبی در استان های مرزی شرق ایران ،می تواند پتانسیل پذیرش
برخی عقاید انحرافی ،فرقه های ضاله یا عضویت آنان در برخی شاخک های تروریستی مانند جندالشیطان را
فراهم کنند که ضرورت دارد متولیان امر در سیاست های دفاعی امنیتی الیحه برنامه ششم ،تدابیر و اقدام های
بازدارنده الزم را مورد توجه قرار دهند.
مجاورت سرزمینی جمهوری اسالمی ایران با چهار ایالت پنجاب ،سرحد ،سند و بلوچستان پاکستان که از
کانون های استقرار گروه های تروریستی و منازعات مسلحانه فرقه ای است از موءلفه های تهدیدزای ثبات
امنیت مرزهای شرق کشور است .در این راستا یکی از اهداف انعقاد توافق نامه جامع امنیتی میان تهران و
اسالم آباد ،بسترسازی برای اتخاذ نقشه راه مشترک و حداکثر هم افزایی بهینه ظرفیت دو کشور برای مدیریت
پیش رویدادی تهدیدات تروریستی فرقه گرا در سرحدات و نوار مرزی دو کشور است.
هرچند چالش قومی میان ایران و پاکستان هرگز به میزان و شدت چالش قومی افغانستان و پاکستان نبوده
است ،اما این عامل همواره در مناسبات دو کشور تاثیرگذار بوده است.بروز اختالفات و سوء تفاهمات مختلف
بین دو کشور در اثر پویشهای قومی بهویژه در منطقه بلوچستان ایران ،همواره انگشت اتهام ایران را متوجه
دولت پاکستان و نهادهای اطالعاتی این کشور در پشتیبانی مادی و معنوی این جریانات ساخته است .در
سالهای اخیر ،فعالیت گروه تروریستی موسوم به جنداهلل در مناطق شرقی ایران بهویژه استان سیستان و
بلوچستان ،یکی از مهمترین موارد اختالفنظر بین ایران و پاکستان را پدید آورد.
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این گروه با ادعای مطالبات قوم بلوچ ،موجب شکلگیری پویش بسیار جدی قومیتگرایی و تجزیهطلبی
در جنوب شرقی ایران شده است و برای پیشبرد اهداف خود از افراط گرایی دینی و نیز اقدامات تروریستی،
به نحو موثری بهره گرفته است .گروگانگیری پرسنل مرزبانی ،حمله به ستونهای گشتی نیروی انتظامی ایران،
حمله به مسافران در محور تاسوکی – زابل و به شهادت رساندن  22شهروند ایرانی و گروگانگیری  5تن
دیگر ،از مهمترین اقدامات این گروه تروریستی به شمار میرود .نقطه اوج اقدامات این گروه را باید به شهادت
رساندن بیش از دهها نفر از افسران سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از جمله سردار شوشتری ،معاون نیروی
زمینی این نهاد مهم نظامی ایران در اکتبر 2505دانست که تاثیر بسیار منفی بر روابط ایران و پاکستان برجای
گذاشت .بعد از وقوع این حادثه تروریستی ،بالفاصله نوک پیکان موضعگیری رسانهها و مقامات ایران ،متوجه
دولت پاکستان شد و در شدیدترین موضعگیری ،محمود احمدینژاد ،رسماً مقامات پاکستانی را متهم به دخالت
در این حمله تروریستی نمود و خواهان بازداشت و استرداد عبدالمالک ریگی ،رهبر گروه تروریستی جنداهلل
به ایران شد .مصطفی محمدنجار ،وزیر کشور ایران نیز دولت پاکستان را متهم به حمایت مالی از گروه
تروریستی جنداهلل نمود .در مقابل دولت پاکستان با رد اتهامات واردشده ،کوشش نمود فضای ملتهب پیش
آمده را آرام کند .اسالم آباد در گام نخست ،این اقدام را محکوم کرد و  00افسر امنیتی ایران را که به صورت
غیرقانونی وارد خاک پاکستان شده بودند ،آزاد ساخت و آصف علی زرداری ،رئیس جمهور پاکستان ،در دیدار
با مصطفی نجار ،عاملین این حمله را دشمنان دو کشور خواند که قصد ایجاد اختالل در مناسبات ایران و
پاکستان دارند.
این مسئله نشان داد که نفوذ عوامل افراطی در جنبشهای قومی بلوچ میتواند به سیاسی و امنیتی شدن
هویتهای قومی مذهبی ،تبانی گروههای تروریستی ،شبکههای جنایی سازمان یافته ،احزاب ناسیونالیستی
افراطی ،افراطگرایی دینی و غیره بینجامد و به تدریج جبههای سیاسی – نظامی برای جمهوری اسالمی ایران
در استانهای مجاور شرقی باز کند .تاثیر این اقدامات بر روابط دو جانبه ایران و پاکستان کامالً محسوس بود.
از سوی دیگر اساسا برخی از این جریانات افراط گرا با هدف کاهش نفوذ ایران در پاکستان و جلوگیری
از گسترش انقالب اسالمی ایران شکل گرفته است و آنچه موجب تاثیرگذاری فعالیت این گروهها بر مناسبات
دو جانبه ایران و پاکستان شده است ،جهتگیریهای ضد ایرانی-شیعی برخی از این گروهها –به طور مشخص
سپاه صحابه و شاخه نظامی آن لشگر جهنگوی -بر پایه برداشت سطحی و افراطگرایانه از آموزههای اهل سنت
است.
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اگر سپاه صحابه پاکستان را نماد گروههای افراطگرای مذهبی در این کشور بدانیم ،اهداف آن را در منشور
این سازمان چنین میخوانیم« :تالش برای احیای نظام خالفت ،تالش برای حراست از شرافت صحابه ،حداکثر
اقدامات ممکن علیه فرقه تشیع ،تالش برای وحدت فرقه اهل سنت ،فراهم آوردن چتر قانونی الزم برای
خواسته های فرقه اهل سنت و انتقال آموزههای بزرگان دین به نسل جدید .هر مسلمانی که شیعه را کافر
بپندارد می تواند عضو این سازمان شود ،همه اهل سنت باید علیه دشمن مشترک یعنی شیعه متحد شوند».در
جزوه منتشر شده از سوی این گروه که تحت عنوان «افشای چهره واقعی انقالب اسالمی» است ،در مورد
جمهوری اسالمی ایران آمده است« :انقالب اسالمی ایران یک توطئه جهانی علیه اسالم است .انقالب خمینی
اولین تالش عمده شیعیان برای گسترش شیعهگری (شیعیزم) در سراسر اروپا از طریق ترکیه  -تا روسیه از
طریق کشورهای مسلمان آسیای میانه و تا سریالنکا از طریق پاکستان بود .اهل سنت در ایران تحت آزار و
شکنجه هستند .دانشجویان اهل سنت در دانشگاههای ایران مجبور به خواندن متون شیعی هستند .لذا دولت
پاکستان باید این کشور را یک کشور سنی و شیعیان را غیرمسلمان اعالم کند».
به موازات اقدامات تبلیغی و دینی این جریانات در سطح مدارس دینی پاکستان علیه تشیع و حامی اصلی
آن ایران ،این جریانات نیز برای پیشبرد اهداف خود به مانند جریانات قومی ،از اهرم تروریسم بهره میجویند.
برآیند این امر انجام حمالت تروریستی متعدد علیه شیعیان ایرانی و پاکستانی در طی دو دهه اخیر بوده است.
به شهادت رسیدن صادق گنجی ،سرپرست خانه فرهنگ ایران در الهور ،در سال  ،0995به آتش کشیده شدن
کتابخانه مرکز فرهنگی ایران در الهور در  09ژانویه  85( 0995دی  )0850از طرف سپاه صحابه ،حمله
تروریستهای مسلح وابسته به سپاه صحابه به خانه فرهنگ ایران و شهادت هفت تن از مسئوالن این مرکز در
شهر مولتان در  85فوریه  2( 0995اسفند  ،)0850از جمله موارد مهم ترکیب افراط گرایی دینی با تروریسم
است که تاثیر بسیار منفی بر مناسبات دو جانبه ایران و پاکستان برجای گذاشته است .این وقایع منجر به تعطیلی
سه خانه فرهنگ به مدت چند سال در شهرهای راولپندی ،حیدرآباد و مولتان و تقلیل فعالیتها و یا کاهش
میزان حضور دیپلماتهای ایرانی در برخی از نمایندگیها در پاکستان شده است.
تاثیر متقابل بحران افراط گرایی میان افغانستان و پاکستان:
تاثیرات گسترش افراط گرایی در مناطق قبایلی پاکستان و نسبت آن با افغانستان را باید نسبتی متقابل و
رفت و برگشتی قلمداد کرد .در حالی که بهانه جهاد در مقابل شوروی در افغانستان زمینه شکل گیری منسجم
گروههای افراطی در پاکستان بوده است ،اما در برههای از زمان این نسبت برعکس شده و این چهرههای موثر
افراط گرایی در افغانستان بودهاند که برای تعلیم و آموزش خود را به مدارس دینی پاکستان رساندهاند.
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بر این اساس ،شکلگیری جریان طالبان را باید ترکیب دو عامل قومیتگرایی و افراط گرایی دینی دانست
که برای پیشبرد اهداف مورد نظر خود در سطح وسیعی از ابزار تروریسم بهره جسته است .باورهای قوممدارانه
طالبان بر پایه ارزشهای قومی-قبیلهای قوم پشتون ،خطر تجزیهطلبی را متوجه افغانستان و پاکستان و باورهای
افراط گرایانه آنها مبتنی بر آموزهای سلفی و وهابی نیز متوجه ایران شیعی ساخته است« .طالبان از بعد دینی با
نگاه وهابیگری و دشمنی آشکار با تفکر شیعه و نشان دادن نسخهای انحرافی از اسالم و حکومت اسالمی ،از
بعد سیاسی و امنیتی ایجاد ناامنی و تهدید مرزهای شرقی ایران و تصفیههای قومی و نژادی – دینی در درون
افغانستان و ایجاد موج مهاجرت آنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران ،ترور اتباع ایرانی در پاکستان و
افغانستان ،ترانزیت مواد مخدر ،بیثباتسازی منطقه و ایجاد زمینه حضور و افزایش دخالت قدرت های بزرگ،
در تقابلی آشکار با منافع ملی و سیاست خارجی ایران قرار دارد».
تأمین منافع پاکستان در جهت سرپوش گذاشتن و به حاشیه کشاندن قضیه های اختالفی بین افغانستان و
پاکستان و تأسیس یک حکومت مذهبی-قومی افراطگرا به رهبری پشتون ها در افغانستان است30.پاکستان به
امنیت و ثبات افغانستان از ره گذر اقوام پشتون می نگرد و حذف آن ها از صحنه سیاسی افغانستان را خالف
منافع ملی خود ارزیابی می کند.
برخالف دهه شصت و هفتاد که پشتون های افغانستان با تاثیرگذاری بر پشتون های پاکستان،امنیت ملی
این کشور را به خطر انداخته بودند ،جنگ مجاهدین افغان علیه ارتش سرخ شوروی،به پاکستان فرصت داد تا
زاویه تاثیرگذاری را تغییر جهت دهد.
ارتش و تبلیغاتافراط گرایان اسالمی در درون آی اس آیاز عوامل تعیین کننده پیروزی پشتون ها در جنگ
افغانستان به شمار می رود.جریان طالبان از اساس،با اتکا بر قوم پشتون و به مدد پنهانی پشتونیست ها سازمان
دهی شد.اسالم طالبان به همین سبب اسالم قومی به حساب می آید .پشتونیست ها در افغانستان فقط یک چیز
می خواهند:زعامت انحصاری پشتونان این زعامت را به هر وسیله و طریقی که ممکن باشد باید به دست آورد.
در تقسیم بین المللی کار جهاد در افغانستان«،حمایت مالی مدارس مذهبی»به کشورهای عربستان سعودی
و امارات متحده عربی واگذار شد«،حمایت تسلیحاتی»را امریکا و انگلیس بر عهده گرفتند و پاکستان«هم آهنگ
کننده کمک ها»و«ارائه دهنده آموزش های نظامی و جاسوسی» بود.
بیش از ده هزار مدرسه مذهبی با گرایش افراطی در پاکستان وجود دارد که بیشتر آنها جهاد طبق الگوی
ترکیبی-ایدئولوژیکی مکتب«دیوبندی»و مکتب«سلفی»است.این مدارس مذهبی در دوره جهاد،به شدت از
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حمایت دستگاه امنیتی این کشور(آی اس آی)بهره مند شدند و در کنار آموزش ایدئولوژیک،آموزش نظامی
طالب و مجاهدین در گسترده ترین سطح ممکن تحقق یافت.
ضیاء الحق طی پروژه اسالمی کردن پاکستان،تغییرات زیادی به وجود آورد .او هزاران مدرسه دینی در
سراسر کشور تأسیس کرد.این مدرسه ها لب ریز از مردان جوان فقیر پاکستانی بود که تحت کنترل نظامیان
افراطگراقرار داشتند.آنها از این افراد استفاده کردند تا جنبش طالبان را پدید آوردند که بعدها بر افغانستان حاکم
شد.
مولوی فضل الرحمان،رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان پاکستان که پدر معنوی طالبان نیز خوانده
میشود،فرمان نامه ای صادر کرد و دستور مسدود ساختن دروازه های مدارس دینی را برای مدت پنج سال،به
منظور جهاد در کشور افغانستان صادر نمود .این فرمان نامه ،جهاد را فرض عین خوانده و از تحصیل علم به
عنوان فرض کفایه یاد کرده و طالبان مدارس دینی پاکستان را برای جهاد با احزاب جهادی درگیر در افغانستان
تشویق و ترغیب نموده و جهاد را تا زمان برپایی دولت اسالمی در افغانستان الزم خوانده است.
در سال های ریاست جمهوری ریگان ،کمک نظامی به مجاهدین افغان بیشتر شد .استدالل سیا آن بود که
از این طریق می توان شوروی را به خروج از افغانستان وادار نمود .در همین زمان،رابطه میان آی اس آی و
سیا بیشتر شد.سازمان امنیت و اطالعات پاکستان،مقر سازمان دادن جنگ مجاهدین افغان علیه قوای شوروی
گردید.سازمان سیا از طریق سرویس اطالعاتی پاکستان،نقش کلیدی در تربیت نظامی مجاهدین افغان ایفا کرد
و مدارسی که گروه های وهابی و بنیادگرا شکل داده بودند،کم کم تدریس جنگ های چریکی سازمان سیا را
در دروس خود گنجاندند.در زمان ضیاء الحق،هزاران مدرسه علمیه در پاکستان تشکیل شد که از میان آنان
طالبان به وجود آمدند .طالبان یک گروه و تعدادی افراد مشخص نیستند که دولت مرکزی یا نظامیان کشوری
بتوانند در زمانی کوتاه آنها را نابود کنند.طالبان به درست یا غلط،یک تفکر و اندیشه است که این تفکر،در بیش
از سه هزار مدرسه دینی در پاکستان تعلیمات الزم را می آموزند و با همان تفکر نیز زندگی می کنند.طالبان
دارای یک پایگاه ایدئولوژیک هستنداین پایگاه ایدئولوژیک عبارت است ازشکل افراطی جنبش«دیوبندی»که
احزاب اسالمی پاکستان در اردوگاه های مهاجران افغان در پاکستان تبلیغ می کردند.
پاکستان بیش از حد تصور،دارای منافع مشترک با افغانستان است.هر تغییر سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و
فرهنگی در افغانستان بی تردید آثار فراوانی بر وضع داخلی پاکستان خواهد گذاشت.به همین دلیل دولت
پاکستان بر اوضاع داخلی افغانستان به دقت تأمل و توجه دارد .بر همین اساس تاثیر گذاری گروههای افراطی
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پاکستانی بر شرایط سیاسی افغانستان را نقطه مطلوب خود قلمداد کرده و ظاهرا بر همان اساس سیاستهای
خود در قبال افغانستان را تنظیم میکند.
تاثیر بحران افراط گرایی پاکستان بر روابط با هند:
از زمان تجزیه شبه قاره در ژوئن  0945تاکنون ،هند همواره برای پاکستان ،به عنوان بزرگترین دشمن و
نزدیک ترین منبع خطر به شمار آمده است .این اختالفات تاریخی و عمیق ،بر نوع مناسبات دو کشور با سایر
کشورها همواره تاثیرگذار بوده است .به طور سنتی ،به دلیل ضعف پاکستان در برقراری توازن قدرت کامل در
برابر هند ،اسالم آباد همواره در پی یافتن راهی برای ایجاد توازن مورد نظر خود بوده است .سیاست نزدیکی
به ایاالت متحده ،چین ،ایران و اعمال نفوذ در صحنه تحوالت افغانستان ،بخشی از کوششهای پاکستان در
این زمینه است .در نقطه مقابل ،کوشش هند نیز ،همواره در مقابله با این سیاستهای پاکستان قرار داشته است.
برآیند این تقابل ،شکلگیری معادالت سیاسی پیچیده شبه قاره در طی شش دهه گذشته است.
از زمان استقالل پاکستان تاکنون این دو کشور به عنوان دشمنان اصلی یکدیگر ،سه بار در سال های
( )0965( ،)0945و ( ) 0950وارد جنگ با همدیگر شده اند و بارها تا نزدیکی یک درگیری تمام عیار پیش
رفته اند .به نحوی که حدود نیم میلیون نفر در این درگیری ها جان خود را از دست دادند .به رغم تالش هایی
که در جهت کاهش تنش در روابط میان دو کشور صورت گرفته است ،اختالف میان دو کشور هم چنان با
افت و خیزهای فراوان ادامه دارد.
از نگاه دولتمردان هندی ،جدایی کشمیر از هندوستان در نهایت به سبب دخالتهای پاکستان ،منجر به ایجاد
حکومتی دین ساالر و تحت کنترل افراطیون مذهبی خواهد شد که باعث گستردگی وسیع نا آرامی های قومی
و مذهبی در هندوستان می گردد .تاثیر افراط گرایی بر این موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم ،بحران
کشمیر تا سال  0935برخاسته از تالشهای ناسیونالیستی برای الحاق به پاکستان بوده است اما از اوایل دهه
 0995به دنبال ورود طالب مدارس مذهبی پاکستان و مبارزان افغانی به صفوف مبارزان کشمیری ،ماهیتی کامالً
مذهبی پیدا کرده است(همان).
دیوید ریف معتقد است که مبارزان کشمیری تحت تأثیر اتدیشه های افراطی ،اختالف میان پاکستان و هند
در خصوص مسئله کشمیر را مانند مسئله تعارض اعراب و اسرائیل در خصوص بیت المقدس دانسته و به
مبارزه مداوم جهت دستیابی به حق خود اعتقاد دارند .طبق آموزه های مدارس مذهبی پاکستان و اعتقاد گروه
های افراطی این کشور رزمندگان کشمیری نه تنها تروریست نبوده بلکه تحت عنوان مبارزان آزادیباید به نبرد
خویش ادامه دهند.
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استراتژی این گرو ها با منافع پاکستان سازگار و علیه هند تدوین شده است .مقامات دهلی نو معتقدند
سـازمان های افراطی کشمیری جهت تقـویت صفوف جنگی شـان مانند طالبان ،از طلبه های مدرسـه های
مذهبی داخل پاکسـتان اسـتفاده نموده و از حمایت وسیع مرکز الدعوة االرشـاد در پاکسـتان که این مدرسـه
ها را تمویل می کند ،برخوردار می باشـند .در ضمن ،عناصر مربوط به شـبکه القاعده که پس از آغاز حمالت
نیرو های آمریکایی از افغانسـتان گریخته اند ،مجدداً در این گروه ها سـازماندهی شـده اند.
 تاثیر بحران افراط گرایی پاکستان ،بر لشگرکشی قدرتهای فرامنطقهای به غرب آسیا:حادثه  00سپتامبر که نقطه سرآغاز حرکت امریکا برای لشکرکشی نظامی علیه مسلمانان به بهانه مبارزه با
تروریسم تلقی میشود ،سبب شده است تا کشور پاکستان به عنوان خاستگاه جریان القاعده یکی از نقاط مورد
توجه امریکا برای حضور نظامی در این منطقه باشد ،هر چند دولت وقت پاکستان به دلیل فشارهای بینالمللی،
سیاست خود را همراهی با این حرکت امریکا قرار داد و از قبل این سیاست ،منافع کالنی را از امریکا طلب
کرد ،اما به هر شکل وجود ریشه های افراط گرایی در مناطقی از پاکستان ،زمینه ساز لشکر کشی امریکا به
منطقه و حضور نظامی در منطقه بوده است.
در عرصه مبارزه علیه تروریسم ،برای دولتمردان کاخ سفید -چه در زمان بوش و چه در زمان اوباما-
کامالً روشن بوده و هست که بدون همکاری پاکستان ،هرگونه عملیات علیه تروریستها و به خصوص طالبان،
تقریباً بینتیجه خواهد ماند؛ علت این مهم آن است که مدارس مذهبی تندرو این کشور نقش مهمی در پرورش
تفکرات رادیکال داشته و دارند و ریشه طالبان را باید در این مدارس جستوجو کرد .مدارس مذهبی پاکستان
پس از حمله آمریکا به افغانستان ،جهت مجازات عامالن حادثه  00سپتامبر  ،2550بیش از پیش فعال شده و
به گسترش آموزههای رادیکال و اعزام نیرو به افغانستان برای کمک به طالبان اقدام مینمایند .ایاالت متحده
معتقد است اگر اسالم آباد محدودیت جدی در توسعه این مدارس ایجاد کند ،از اهمیت این مدارس به عنوان
ابزاری جهت ترویج رادیکالیسم کاسته خواهد شد.
در حقیقت ،پس از حمله نیروهای ائتالف به افغانستان در سال  ،2550جهت حذف طالبان از قدرت و
نابودی تروریستها ،طالبان و تعدادی از نیروهای القاعده و مبارزان خارجی همراه آنها به مناطق قبیلهای
پاکستان گریخته و در آن جا پناه گرفتند و مناطق مذکور را به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی ایاالت متحده
آمریکا مطرح نمودند.
پاک سازی این مناطق از تروریستهای القاعده و طالبان توسط پاکستان ،یکی از مهمترین برنامههای ضد
تروریستی آمریکا میباشد که در صورت عدم تأمین ،اجرای راهبرد اوباما (آف-پاک) در منطقه را با مشکل
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مواجه می سازد .در حقیقت ،تهدیداتی که از درون سرزمین پاکستان ،به خصوص مناطق قبایلی این کشور،
سرچشمه میگیرد و منافع امریکا را در افغانستان مورد هدف قرار میدهد ،موجب شد اوباما دامنه جغرافیایی
راهبرد خویش را از افغانستان به پاکستان تسری دهد و گزینه ارسال کمک مالی دالر برای سامان بخشیدن به
وضعیت این مناطق را مطرح نماید.
از دیگر دالیل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم ،حضور مجموعهای از گروههای افراط گرا در
خاک این کشور میباشد که هم خود تروریست هستند و هم به حمایت همه جانبه از تروریستها میپردازند.
تعداد بیشماری از گروههای افراط گرا با اهداف متنوع در پاکستان وجود دارد ،اما مهمترین این گروهها شامل
گروههای تروریستی فرقهای مانند سپاه صحابه ،لشکر جنگوی ،لشکر طیبه ،جیش محمد،حرکت المجاهدین،
حرکت الجهاد االسالمی پاکستان ،تحریک طالبان پاکستان،تحریک نفاذ شریعت محمدی ،جنبش طالبان
افغانستان ،القاعده و سایر تروریستهای غیرآسیایی همراه آن که در نواحی قبیلهای خود مختار پاکستان و
ایالت سرحد شمال غربی مخفی شدهاند ،میشوند.
بسیاری از رهبران این گروههای تروریستی پاکستانی معتقدند هم زمان با دستور اوباما در خصوص اعزام
نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان ،آنها نیز باید اقدام به افزایش اعزام نیروهای کمکی خود به این کشور نمایند
و هزاران نیروی شبه نظامی خود را به افغانستان جهت مبارزه با نیروهای ناتو و آمریکا گسیل دارند .لذا میتوان
گفت از آن جا که تمامی این گروهها به عنوان گروههای تروریستی در لیست سیاه واشینگتن قرار دارند ،بنابراین
از عمدهترین شروط موفقیت آمریکا در جنگ علیه تروریسم ،اتخاذ واکنشی جدی و اقدامی مؤثر از جانب
پاکستان علیه این گروهها میباشد.
اسالم آباد بعد از حوادث  00سپتامبر  ،2550تحت فشار کاخ سفید ،مجبور به اعالم قطع حمایت از طالبان
شد .این در حالی بود که حکومت طالبان برای نخستین بار از سوی پاکستان و بعدها عربستان سعودی و
امارات متحده عربی ،مورد شناسایی قرار گرفت .هم چنین پاکستان یکی از سه کشوری بود که در زمان رژیم
طالبان ،در کابل سفارت داشت و آخرین کشوری بود که بعد از حوادث تروریستی  00سپتامبر ،تحت فشارهای
خارجی به ویژه از جانب آمریکا ،سفارت خود را تعطیل و حمایت از طالبان را قطع نمود .با وجود چنین
روابط و پیچیدگیهایی بود که پاکستان در استراتژی آمریکا برای جنگ علیه تروریسم ،اهمیت فوقالعادهای
یافت.
نقش مهمی که این معما در تالشهای پاکستان به منظور مبارزه با تروریسم ایفا میکند ،حتی پس از
کنارهگیری مُشرّف از قدرت در  03آگوست  ،2553ادامه دارد.
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همکاریهای اطالعاتی میان ایاالت متحده و پاکستان ،به ردیابی و دستگیری مظنونین اصلی [به عضویت
در] القاعده در خاک پاکستان کمک کرد .پاکستان در اکتبر  ،2550این امکان را برای ایاالت متحده فراهم
ساخت تا برای حمله به طالبانِ داخل افغانستان ،از چهار پایگاه هوایی آن کشور استفاده کند تا بر این اساس
زمینه حضور نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا و بخشهای جنوبی آن و مرزهای ایران فراهم شود.
 تاثیر بحران افراط گرایی پاکستان بر تحوالت سوریه:با آغاز بحران سوریه که در ابتدا با عنوان جنبشهای اصالح طلبانه سیاسی مطرح شد ،سیلی از مبارزین
افراط گرا از سراسر جهان به این منطقه گسیل داده شدهاند تا تحت عناوین مختلف و جبهههای متعدد ،به
مقابله با دولت مستقر بشار اسد در سوریه و شکل دادن یک جغرافیای سیاسی جدید در این منطقه بپردازند.
این اتفاق با ظهور گروهی جدید التاسیس با نام «دولت اسالمی عراق و شام» شکل و قالب خاص و
متفاوتی به خود گرفت ،خصوصا که دامنه فعالیت این گروه از کشور سوریه فراتر رفته و به اشغال بخشهایی
از کشور عراق و طراحی برخی حمالت تروریستی در کشورهای غربی و اروپایی نیز منجر شد.
تحلیل گران منطقهای داعش را رقیبی جوان و جدید برای سازمان قدیمی و با سابقه القاعده در منطقه
خاورمیانه می دانند که در بازتولید روحیات جهادی مبتنی بر تفکری اخوانی و البته با حمایت سیاسی ترکیه و
حمایتهای مالی قطر شکل گرفته است ،این رقابت به حدی بوده است که بخش عمدهای از درگیریها در
سوریه به درگیری میان این دو گروه سپری شده و حتی به انتشار فتاوای و نامههای سرگشاده رهبران این دو
گروه در فضای رسانهای منجر شده است.
این رقابت در عمق استراتژیک و حیات خلوت القاعده یعنی افغانستان هم ادامه داشته به حدی که طالبان
از جذب نیرو توسط داعش در افغانستان به شدت نگران شده و اقدامات قابل توجهی را برای جلوگیری از آن
انجام داده است که میتواند به سیاست همکاری با ایران در این زمینه اشاره کرد.
اما با این حال پس از یک تبانی کالن ،این گروهها توانستند با یک تقسیم کار ،مجددا جبهه خود مقابل
دولت اسد را یکپارچه کنند.
عمدهترین نیروهای تحت نفوذ القاعده در سوریه را می توان دو جریان احرار الشام و جبهه النصره عنوان
کرد .نکته حائز اهمیت آنجاست که غالب جنگجویان این دو گروه که اکنون در یک تقسیم کار مشترک با
داعش به تقسیم کشور سوریه کمک میکنند ،مبتنی بر آموزههای شکل گرفته در مدارس دینی پاکستان مشغول
فعالیت بوده و از آن طریق به سالح معنوی و مادی مبارزه و افراط گرایی تجهیز شده اند.
 -6جمع بندی و نتیجه گیری
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بررسی شرایط خاص کشور پاکستان نشان میدهد که ویژگیهای ژئوپلیتیکی این کشور ،زمینه ساز شکل
گیری بحران افراط گرایی در این منطقه است .تاثیرات این بحران ژئوپلیتیکی که عمال مقابله با آن از دست
دولت مرکزی پاکستان نیز خارج شده ،را به خوبی میتوان در روابط این کشور با ایران مشاهده کرد .کشیده
شدن دامنه افراط گرایی به داخل مرزهای شرقی ایران تحت عنوان جریان جند اهلل یکی از مهمترین تاثیرات
این امر است که تهدیدی جدید برای امنیت ملی ایران از جانب شرق فراهم آورده ،و حال آنکه برخی از
گروههای افراطی حاضر در پاکستان نیز اصلیترین ماموریت خود را جلوگیری و مقابله با گسترش حوزه نفوذ
انقالب اسالمی ایران در منطقه اعالم و عنوان کرده بودند.
اما تاثیر این بحران ژئوپلیتیکی بر افغانستان کمی متفاوت است و به نوعی با این کشور و منافع کالن آن
پیوند خورده است ،چرا که اکنون مناطق قبایلی پاکستان به عنوان عقبه استراتژیک طالبان به شمار رفته و در
نتیجه معادالت موجود در افغانستان را دست خوش چالشهای عمده و جدی کرده و میکنند ،هر چند دولت
مرکزی پاکستان نیز از این موضوع چندان ناراضی نیست و مبتنی بر دیدگاهی که افغانستان را عمق استراتژیک
پاکستان عنوان کرده و معرفی میکند ،استقرار دولتی ضعیف در این کشور را مناسبتترین گزینه برای تسلط
و نقش آفرینی در آن میداند.
بحران افراط گرایی در پاکستان بر مناقشات قدیمی این کشور با هند نیز بیتاثیر نبوده است چرا که پس
از مدتی و با ورود مجاهدین از جبهه افغانستان به جبهه کشمیر ،رنگ و بوی درگیری در این حوزه نیز کامال
رنگ و بویی ایدئولوژیک و مبنی بر رویکردهای طالبانی به خود گرفته است و اساسا هدف گذاری برخی از
گرو های افراطی موجود در این مناطق نیز جهاد در کشمیر بوده ،هر چند که برخی کارشناسان معتقدند این
اتفاق بدون خواست دولت پاکستان نبوده و عمال دولت پاکستان نیز سیاست منطقه ای خود در حوزه کشمیر
را از این طریق اعمال کرده و میکند.
وجود کانون افراط گرایی در مناطق قبایلی پاکستان موجب شده است تا این کشور به بهانه مبارزه با
تروریسم ،به یکی از مقصدهای لشکرکشی ارتشهای فرامنطقهای از جمله ارتش امریکا و ناتو به منطقه غرب
آسیا شود که و عمال پای این ارتشها را به منطقه باز کند .این مساله خصوصا در دوران پس از یازده سپتامبر
جدی تر شده و با همکاری دولت پاکستان ،مناطق قبایلی این کشور یکی از اهداف بمباران هوای امریکا به
بهانه از بین بردن فرماندهان ارشد القاعده و طالبان به شمار میرفته است.
هر چند شکلگیری جنبش داعش با خاستگاهی متفاوت از القاعده و گروههای جهادی عرب – افغان
بوده و عمال منشا اخوانی – ترکی میتوان برای آن قائل بود ،اما به هر شکل امروز و در بحران سوریه یکی از
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هم پیمانان این گروه ،شاخههای منطقهای القاعده از جمله احرار شام و جبهه النصره است که در جبههای واحد
با هدف تجزیه کشور سوریه و عراق و شکل گیری نقشه ای جدید در منطقه در حال فعالیت هستند و عمال
از همین مناطق تغذیه انسانی و ایدئولوژیک میشوند.
در مجموع بحران ژئوپلیتیک شکل گرفته در مناطق قبایلی پاکستان از آنجا که با باورهای مذهبی و
بافت های اجتماعی و تاریخی این مناطق گره خورده و عمق پیدا کرده ،به یک چالش تقریبا غیرقابل کنترل
مبدل شده که تاثیرات جهانی و منطقهای قابل مالحظهای دارد ،هرچند که برخی فرمولها از جمله کنترل قبایل
با قبایل و یا قطع حمایت های دولتی عربستان و آی اس آی پاکستان از جریانات افراط گرا میتواند میزان آن
را کاهش بدهد اما به نظر میرسد تغییر در این مناطق نیازمند تغییر بنیادین در ساختارهای سیاسی و اجتماعی
و شکل گیری نظامات جدید سیاسی و اجتماعی در این منطقه است.
منابع و ماخذ
 .0اعظم طارق)0835( ،پیامهای زندان ،کراچی مکتبه عمر فاروق(.با نا)
 .2تریجردن ،لسترراونتری).0835(،مقدمه ای برجغرافیای فرهنگی ،مترجم انسیمین توالیی ،محمدسلیمانی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 .8ج .باره ،شبح هرج و مرج در پاکستان)0835( ،ترجمه ،مجله ترجمان سیاسی ،سال چهارم ،ش 42
 .4حافظ نیا ،محمدرضا :)0834(،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد:انتشارات پاپلی.،
 .0خاتمی خسروشاهی،کتاب آسیا (8ویژه افغانستان پس از طالبان):)0838( ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر،چاپ
اول،تهران
 .6رحمانی آذر ،جعفر ( :)0835زمینه های ژئوپلیتیکی دخالت ترکیه در شمال عراق از سال 0905تا  ،2555پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهید بهشتی.،
 .5رشید،احمد :)0859(،طالبان اسالم،نفت و بازی بزرگ جدید،ترجمه اسد اللّه شفایی و صادق باقری ،تهران :انتشارات دانش هستی،چاپ
اول
 .3صفوی ،سیدیحیی :)0859( ،مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران؛ جلد اول شمال غرب وغرب کشور ،تهران :انتشارات سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح.،
 .9صفوی ،سیدیحیی :)0835( ،مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران؛ جلدسوم جنوب وجنوب شرق کشور ،تهران :انشارات سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح.،
 .05فرزین نیا ،زیبا :).0838( ،سیاست خارجی پاکستان:تغییر وتحول ،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی وبین اللملی،
 .00مجتهدزاده ،پیروز :)0839( ،جغرافیایی سیاسی وسیاست جغرافیایی ،تهران :انتشارت سمت.،
 .02محمدی،منوچهر :)0830(،بازتاب جهانی انقالب اسالمی،تهران :سازمان انتشارات انتشاراتی اسالمی صبور،
 .08مدرسه ،حقانی( )0856یا پرورشگاه تروریسم ،ترجمه ،مجله ترجمان سیاسی ،سال ششم ،ش 82
 .04مصاحبه ضیاء الرحمان فاروقی( ،)0892ماهنامه خالفت راشده ،جلد  ،0ش 0
 .00هرایر کمجیان)0855( ،جنبش های اسالمی معاصر در جهان عرب ،ترجمه حمید احمدی (تهران :کیهان ،چاپ سوم.)،
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بررسی مفهومی جهان اسالم به مثابه منطقهای راهبردی:
رویکرد ژئوپلیتیکی و عقیدتی
داود غرایاق زندی 5دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
کشورهای اسالمی تمایل دارند تا منطقهای راهبردی و قطب جدیدی بر مبنای آموزههای اسالمی در نظام بینالملل
باشند .اما یکی از الزامات برای تبدیل شدن به یک منطقه راهبردی ،داشتن تعریف مشخص و کاربردی است .پرسش
این مقاله این است که آیا تعاریفی که تاکنون در مورد جهان اسالم با دیدگاهها و رویکردهای مختلف ارایه شدهاند ،برای
مفهومپردازی جهان اسالم مناسب هستند .فرضیه مقاله این است که داشتن رویکرد ترکیبی ژئوپلیتیکی و عقیدتی امکان
بهتری برای مفهومپردازی جهان اسالم فراهم میسازد .این مقاله با طرح و نقد عناوین و تعاریف مختلف ،ویژگیهای
مناسبتری برای مفهوم جهان اسالم به عنوان یک منطقه راهبردی ارایه میکند .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است
و در نتیجهگیری نیز پیشنهادات راهبردی برای تحقق جهان اسالم مطرح میکند.
واژگان کلیدی :جهان اسالم ،مناطق راهبردی ،ژئوپلیتیک ،رویکرد دینی ،نظام جهانی

 -5مقدمه
مناطق بیانگر حوزههای جغرافیایی هستند که کشورهای مستقر در آن مناطق به واسطه داشتن ویژگیها و
مختصات مشابه برای رسیدن به اهداف مشترک تالش میکنند .در این روال کشورها برای رسیدن به هدف
مشترک نوعی تعهد راهبردی را میپذیرند که بر مبنای آن ،به گونهای برنامهریزی کنند که در راستای اهداف
مشترک حرکت کنند .علت گرایش کشورها به یک جرگه راهبردی دستیابی به نیازها ،کارایی ،اهداف و افقهای
جدیدی است که اساساً اموری جمعی هستند و دستیابی به آنها به صورت فردی ممکن نیست یا تحقق آن
نیازمند مجموعهای از کشورهای مختلف است .بهطور معمول مهمترین نیازی که منجر به تشکیل یک منطقه
راهبردی میشود نوعی عقبماندگی یا سرخوردگی در رقابت مناطق یا قطبهای جهانی موجود است .این
مسئله محوری باعث می شود تا برخی از کشورها هدف مشترکی را دنبال کنند ،تعریف معینی برای خود در
D_Zandi@sbu.ac.ir
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نظر گیرند ،تالش کنند تا از اختالفات میان خود کاسته و در راستای هدف موردنظر گام بردارند تا موقعیت و
جایگاه خود را در رقابت با مناطق و قطبهای راهبردی دیگر جهان تغییر دهند.
دلیل دوم برای ایجاد یک منطقه و قطب جدید ،رسیدن اعضا به جایگاه و منزلت و پرستیژ بینالمللی است.
بهطور معمول کشورهایی که صدمات زیادی از قدرتهای برتر جهانی دیدهاند ،به این روند گرایش دارند .از
همین رو است که کشورهای صدمهدیده از استعمار و امپریالیسم به این رویکرد تمایل بیشتری دارند .در این
روال این نوع کشورها ضمن پذیرش ساخت جدید ،سعی میکنند با توانمندسازی خود قطب رقیبی در سطح
جهان برای ایجاد روال مناسبتر و یا عادالنهتر اقدام کنند.
دلیل سوم که از عمق بیشتری برخودار است ،هویت است .این نوع کشورها نه تنها روال جهانی را به
ضرر خود میبینند بلکه تصور ایجاد روالی مناسبتر و عادالنهتر را به واسطه باور موجود در پس سازههای
بینالمللی ناممکن میدانند .از سوی دیگر این باور وجود دارد که حتی اگر امکان ایجاد روال مناسبتر و
عادالنهتر موجود باشد ،روند جهانی به گونهای پیش میرود که نوعی همسانی و همگونی در باورها (به سود
گفتمان مسلط غربی) در سطح جهانی ایجاد میشود که در نتیجه آن برخی از تمدنها و فرهنگها تشخص و
هویت خود را در معرض خطر میبینند.
کاربرد واژه جهان اسالم ،به رغم ابهام معنایی آن بر اثر تفکر سهگانه مذکور در حال رواج است .به نظر
میرسد گرایش به این واژه به نوعی در قبال ناکارآمدی دستهبندیهای قبلی همانند کشورهای جهان اول ،دوم
و سوم و یا کشورهای شمال صنعتی و جنوب در حال صنعتی و یا کشورهای توسعهیافته ،در حال توسعه و
عقبمانده باشد .در عین حال این واژه را میتوان نوعی واکنش گفتمانی به دستهبندیهای موجود دانست که
تماماً ریشه در گفتمان غربی/غیراسالمی دارند .این امر به این دلیل است که دو بلوک سرمایهداری و سوسیالیسم
در یک بافت فکری و تمدنی ریشه داشتند ،ولی بروز و ظهور اسالم در عرصه سیاسی و بینالمللی در قالب
فرهنگ غیرغربی قرار دارد و رقابت بین آنها تنها رقابت دو تفکر و ساختار سیاسی در درون غرب نیست ،بلکه
کشمکش بین دنیاها و ساحتهای کامالً متفاوت بین غرب و غیرغرب است .در اینجا مفهوم جهان اسالم اشاره
به این دنیای متفاوت است .نظریه هانتینگتون( )0996در مورد خطوط درگیری بین تمدنها نیز ناظر به این
موضوع است.
از سوی دیگر ،در میان مسلمانان نیز گرایش به این واژه وجود دارد .بیشتر مناطق و قلمروی اسالمی از
پدیدههای استعمار ،عقبماندگی اقتصادی ،تالش برای استقرار اسرائیل در منطقه خاورمیانه و همچنین گسترش
قوانین جدید و سکوالر غربی در جوامع اسالمی در رنج و عذاب بوده و همچنان هستند .تالش آنها برای
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بهبود شرایط خود ،در اشکال مختلف ملیگرایی ،پانعربیسم وغیره نیز آنگونه که باید ،آنها را در شرایط رقابتی
با کشورهای دیگر قرار نداده و حتی در مواردی باعث افزایش اختالف بین کشورهای اسالمی شده است .لذا
گرایش به مفهوم جدید برای وحدت اسالمی و مقابله با مشکالت جوامع اسالمی ریشههای قدیمی دارد که به
اشکال جدید بروز مییابد .مفهوم جهان اسالم به نوعی تداوم روند باززایی اسالمی است .یکی از مهمترین
تالشهای مسلمانان در این زمینه ایجاد روند همبستگی دینی و اسالمی میان مسلمانان است .این کار نه تنها
باعث افزایش و بهبود وضعیت مسلمانان در داخل و خارج میگردد ،بلکه جهان اسالم را از حالت مکمل
جهانهای دیگر ،به بلوک جدیدی برای گسترش مفاهیم خود بدل میسازد .این امر نوعی اقدام اجماعی جهان
اسالم در جهان جدید است و امکان مناسبتری در مقایسه با راههای دیگر ،همانند گرایشهای افراطی در
جهان اسالم برای گسترش فرهنگ اسالمی ایجاد میکند.
مقاله حاضر به دنبال این است که آیا تعاریفی که تاکنون در مورد جهان اسالم با دیدگاهها و رویکردهای
مختلف ارایه شدهاند ،برای مفهوم پردازی جهان اسالم مناسب هستند؟ مقاله با بررسی تعاریف مختلف به این
نتیجه میرسد که این تعاریف تنها تکساحتی هستند یعنی برخی تنها وجه ژئوپلیتیکی و جغرافیایی را مدنظر
دارند و برخی دیگر تنها وجه عقیدتی آن را .لذا فرضیه مقاله این است که داشتن رویکرد ترکیبی ژئوپلیتیکی
و عقیدتی امکان بهتری برای مفهومپردازی جهان اسالم فراهم میسازد.
 -4جهان اسالم و واژگان مشابه
کاربرد مناسب جهان اسالم به عنوان محدوده و منطقهای جدید در بررسیهای راهبردی نیاز به تحدید
مفهومی ،معنایی و جغرافیایی دارد .این واژه از یک سو وجه جغرافیایی دارد و از سوی دیگر جنبه عقیدتی.
برخی از مطالعات بر اساس جغرافیا جهان اسالم را به چند روش دستهبندی کردند .یک دستهبندی جهان اسالم
را به دو بخش مرکز و پیرامون تقسیم کرده است .منظور از مرکز منطقه ظهور اسالم ،پایگاه تاریخی و مقر
حکومتهای پیشین و نزدیکی و دوری به قبله مسلمانان است .در این تقسیمبندی خاورمیانه ،آفریقای شمالی
و آسیای جنوب غربی در گروه مناطق مرکزی و آفریقای غربی و مرکزی و آسیای جنوب و جنوب شرقی و
حتی آسیای میانه در حوزه پیرامونی قرار میگیرد(به نقل از گلیزواره62 :0856 ،؛ همچنین عزتی.)0 :0859 ،
تعریف دیگری قلمرو جهان اسالم را دارای سه بخش مرکزی ،غربی و شرقی میداند .کشورهای مسلمان
شمال آفریقا ،صحرای آفریقا و غرب آن تحت عنوان منطقه غربی و کشورهای مستقر در جنوب و جنوب
شرقی آسیا و نیز آسیای مرکزی مجموعه شرقی جهان اسالم را شامل میشود .خاورمیانه در این نوع نگرش
بخش مرکزی است« .اساس این تقسیمبندی به لحاظ بحرانها و مشکالت اصلی ژئوپلیتیکی جهان اسالم
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میباشد که در بخش مرکزی از شدت و حدت فزونتری برخوردار است و نواحی شرقی و غربی به مراتب با
فاصلهگیری از نقاط مرکزی بحرانهای کمتری دارند» (گلیزواره .)68-62 :0856 ،تعریف دیگری با منطق
جغرافیایی ،دستهبندی سه گانه مرکز ،غرب و شرق جهان اسالم را به شکلی دیگر مبنای کار قرار داده است.
مرکز در این منطق به واسطه داشتن «نقش گره مواصالتی جهان اسالم و مکمل عملیات استراتژی نظامی قدرت
بری و بحری است» (عزتی .)055 :0859 ،در این تعریف محدوده جغرافیایی جهان اسالم بهطور مشخصتر
آمده است« .مرکز جهان اسالم شامل شبه جزیره جنوب غربی آسیاست که محدوده مرزهای شرقی ایران ،حد
شرقی آن را تعیین میکند و دیگر مرزهای آن بر آبهای مدیترانه شرقی دریای احمر ،دریای عربی و دریای
عمان و خلیجفارس تکیه دارد....غرب جهان اسالم از کانال سوئز شروع میشود و مجموعه کشورهای مسلمان
قاره آفریقا را در برخواهد گرفت ....شرق جهان اسالم از مرزهای شرقی ایران شروع میشود و کلیه مسلمانان
آسیای مرکزی ،غرب و شمال هندوستان ،بنگالدش و مسلمانان جنوب و مشرق آسیا را در برمیگیرد» (همان:
.)035-055
تعریف سوم جهان اسالم را بر اساس ناحیه اسالمی مورد توجه قرار داده است .در این تعریف ناحیه
اسالمی به جایی اطالق میگردد که «دارای جمعیت قابل مالحظه مسلمان باشد؛ بینش و فرهنگ اسالمی در
تمام شئونات انسانی ،اقتصادی و فرهنگی و تاریخی آن قابل احساس و مؤثر باشد؛ این تعریف دارای حد و
مرزهای سیاسی و قراردادی نیست ،بلکه هر جایی که نیروهای مذهبی عملکرد مؤثر و فرهنگ اسالمی حاکمیت
داشته باشد ،بخشی از ناحیه اسالمی خواهد بود ،هر ناحیه میتواند دارای چندین کشور اسالمی و یا اقلیتی از
کشورهای غیراسالمی باشد؛ از لحاظ سیاسی و فرهنگی واکنشی در جهت حفظ اسالم و منافع مسلمین باشد»
(مستوفیالممالک .)066-050 :0830 ،بر اساس این تعریف  5ناحیه اسالمی عبارت خواهد بود از :ناحیه آسیای
جنوب غربی ،آفریقای شمالی ،آسیای جنوب شرقی ،آسیای مرکزی ،آفریقای مرکزی و شرقی و سرزمین قفقاز.
تعریف چهارمی جهان اسالم را بر مبنای تمدن اسالمی و جغرافیا به شش دسته فرعی تقسیم کرده است:
جهان اسالمی عربی ،جهان اسالمی ایرانی ،جهان اسالمی مالزی ،جهان اسالمی آفریقایی ،جهان اسالمی اروپایی،
جهان اسالمی چینی و مغولی (مالک بن نبی ،به نقل از سید.)63-65 :0838 ،
تعریف پنجم جهان اسالم را بر اساس کشورهای اسالمی دستهبندی میکند .در این دستهبندی مبنای
اسالمی بودن کشور ،جمعیت است .داشتن بیش از  50درصد جمعیت مسلمانان ،شاخص اسالمی بودن کشور
است« .با توجه به این ضابطه  82کشور اسالمی در جهان وجود دارند که  09تا از آنها در قاره آسیا و  08کشور
اسالمی در قاره آفریقا قرار دارند که عبارتند از :اردن ،افغانستان ،امارات متحده عربی ،اندونزی ،ایران ،بحرین،
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کویت ،مالدیو ،مالزی و یمن در آسیا و الجزایر ،تونس ،جیبوتی ،سودان ،سومالی ،سنگال ،گامبیا ،موریتانی،
مصر ،مغرب و نیجر در آفریقا .مسلمانان در بسیاری از کشورهای دیگر جهان سکونت دارند که چون تعداد
آنها از  20درصد جمعیت کل کشور کمتر است نام آن کشورها در فهرست کشورهای اسالمی منظور نشده
است» (گنجی .)90-95 :0855 ،در عین حال تعریف دیگری کشورهای اسالمی را صرفاً تابع جمعیت نمیداند.
بر اساس این تعریف کشور اسالمی باید «استقالل سیاسی و پذیرفتهشده در نظام سیاسی جهانی داشته باشد؛
اکثریت مردم آن -معموالً بیش از  05درصد -مسلمان باشند؛ دارای ملت ،دولت ،قانون و نوعی حکومت منطبق
با اصول اسالمی باشد ،یعنی دارای فرهنگ مسلط اسالمی باشد و در نهایت هیأت حاکمه آن از قشر مسلمان
جامعه انتخاب شوند» (مستوفیالممالک.)065 :0832 ،
تعریف دیگری جهان اسالم را بر اساس جمعیت و قلمروی جغرافیایی به  02منطقه جغرافیایی دستهبندی
میکند -0« :جنوب شرقی آسیا :شامل جنوب فیلیپین ،برونئی ،اندونزی ،مالزی و سنگاپور؛  -2جنوب آسیا:
بنگالدش ،پاکستان ،مالدیو و بخشهای مسلماننشین هند؛  -8فالت ایران :شامل ایران و افغانستان؛  -4آسیای
مرکزی :شامل ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،قرقیزستان و بخشهای غرب چین؛  -0قفقاز و ترکیه :شامل
آذربایجان ،ترکیه ،مناطق خودمختار مسلماننشین روسیه مثل چچن و داغستان و بخشهایی از قبرس و
گرجستان؛  -6جنوب شرقی اروپا :آلبانی و بوسنی و هرزگوین؛  -5شمال آفریقا :مصر ،الجزایر ،لیبی ،تونس،
مراکش و صحرا؛  -3شرق آفریقا :سومالی ،سودان ،اتیوپی ،اریتره ،تانزانیا و کومور؛  -9غرب آفریقا :موریتانی،
سنگال ،گینه ،سیرالئون ،گامبیا ،ساحل عاج و نیجریه؛  -05آفریقای مرکزی :چاد ،مالی ،نیجر ،بورکینافاسو؛ -00
شبه جزیره عربستان :عربستان سعودی ،کویت ،قطر ،بحرین ،امارات متحده عربی ،عمان و یمن؛  -02منطقه
عربی شرق مدیترانه :لبنان ،فلسطین ،اردن ،سوریه و عراق»(حافظنیا و قربانینژاد و جانپرور.)35-59 :0890 ،
در مجموع این دستهبندیها که با محوریت جغرافیا مورد توجه قرار گرفته است ،چند نکته قابل توجه
دارند .0 :به نظر میرسد نوعی محوریت به مرکز در دو تعریف اول به صراحت و در تعاریف دیگر به صورت
تلویحی ،مشاهده میگردد .تقسیم مرکز ـ پیرامون نشان از اهمیت مرکز در مقابل پیرامون دارد .مشخص نیست
که آیا این تعریف به این معنی است که مسائل مرکز از مسائل پیرامون اهمیت بیشتری دارد .آیا پیرامون از نظر
راهبردی و ژئواستراتژیک در حاشیه قرار دارد؟ آیا مسائل پیرامون باید تابع مسائل کشورهای اسالمی مرکز
باشد؟ آیا پیرامون باید در مورد تحوالت جهان اسالم هماهنگ با مرکز باشد و رهبری جهان اسالم در مرکز
باشد و پیروی از آنها در پیرامون؟
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 . 2تعریف ناحیه اسالمی به قدری غلیظ است که یافتن کشورهایی یا این ویژگیها ،بیشتر در منطقه
خاورمیانه و حداکثر مرکز جهان اسالم ممکن است .برای نمونه کشوری همانند هند که دارای  056میلیون نفر
جمعیت است ،تنها  04/4درصد جمعیت این کشور را در برمیگیرد که به سادگی در چارچوب ناحیه اسالمی
قرار نمیگیرد.
 .8تعریف تمدن اسالمی نیز دچار این اشکال است که جمعیت ساکن در اروپا را محدود به آلبانی و
بوسنی و هرزگوین میداند و مابقی مسلمانان ساکن در اروپا و آمریکا را در نظر نمیگیرد.
 .4داشتن  50درصد جمعیت به عنوان تنها عامل شناسایی یک کشور اسالمی نیز همچنان محل بحث است
زیرا بسیاری از کشورها نظیر لبنان ،قزاقستان ،مالزی و بوسنی و هرزگوین را از جرگه کشورهای اسالمی خارج
میکند که معنادار نیست.
 .0در تقسیمبندی آخر نیز مسلمانان چندین کشور دارای  05درصد جمعیت نیستند ولی در دستهبندی به
آنها اشاره شده است :برای نمونه فیلیپین  0/5درصد ،هند  04/4درصد ،سنگاپور  04/9درصد ،مسلمانان چین
با داشتن بیش از  28میلیون نفر جمعیت مسلمان  0/3درصد کل کشور را تشکیل میدهد ،مسلمانان روسیه با
داشتن بیش از  06میلیون نفر جمعیت تنها  00/5درصد کل جمعیت را تشکیل میدهند ،قبرس  22/5درصد،
گرجستان  05/5درصد ،بوسنی و هرزگوین 40/6درصد ،اتیوپی  88/3درصد ،اریتره  86/0درصد ،تانزانیا 29/0
درصد و نیجریه دارای  45/9درصد جمعیت مسلمان است .در عین حال اگر معیار  05درصد جمعیت مسلمان
نیز درنظر گرفته شود ،باز کشوری مثل نیجریه که نزدیک به این درصد است از گردونه خارج میگردد .لذا
تمامی این دستهبندیها که در نوع خود از اهمیت بسیاری برخوردارند و محدودههای جهان اسالم را روشن
می سازند ،کفایت مناسبی برای معیار قرار گرفتن تنها از نظر جغرافیایی ندارند .بر این اساس ضروری است
معیار عقیدتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا امکان مناسبتری برای تعریف جهان اسالم به دست داده شود.
از جنبه عقیدتی نیز مفاهیم متعددی در مورد دستهبندی محدوده جهان اسالم وجود دارد :دستهبندی
نخست ،واژه امت اسالمی است .در این نگاه مباحث سرزمینی و مرز چندان اهمیت ندارد و به مرز بیشتر در
حالت «سرحدی» دیده میشود .به این معنا که محدوده امت اسالمی اشاره به جایی دارد که در آنجا مسلمانان
هستند و به شریعت اسالمی پایبند میباشند .در اینجا وحدت عمل اولویت دارد نه وحدت مسلمین« .امت
اسالمی مستلزم وحدت قانونی و نظام سیاسی نیست ،وحدت معنوی و عالیق روحی عامل اصلی و اولیه اتحاد
معنوی است یا مبداء وحدت درک (وحدة االدراک) است»( .منجور )0 :2555 ،دلیل گرایش به واژه امت
اسالمی ایجاد قطب جدید اسالمی ،انجام رسالت و وعده اسالم ،انجام تکلیف اسالمی و در نهایت ایجاد پیوند
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میان دین و دنیا است( .همان ) 8 :در این معنی میزان جمعیت یا مرز جغرافیایی و حتی نظام سیاسی چندان
مطرح نیست .هرگاه مسلمانان الزم دانستند میتوانند برای انجام تکالیف خود و دعوت به اسالم به طرق
مختلف اقدام کنند .این دسته بندی مسلمانان ساکن در غرب را نیز که جزء محدوده سرزمینی اسالم لحاظ
نمیگردند ،شامل میگردد .عدهای این نگاه را به نوعی نگاه کلی میدانند که به واقعیات مسلمانان توجهی
ندارد« .اسالم بیشتر به عنوان متن دیده میشود تا مسلمانان ....متن محوری در اسالم باعث میشود تا مباحث
اسالمی غیرزمینهای و غیرمحلی دیده شوند»(.)Manger, 1999: 1-2

واژه دوم امت مسلمان یا دارالمؤمنین است .در اینجا پیشینه ،جغرافیا ،وجود اکثریت مسلمان و اقلیت
غیرمسلمان ،رهبری مسلمان ،رواج شریعت اسالم و همچنین تأکید بر رواج دعوت اولویت دارد .در این
محدوده مؤمنین به اسالم ساکن هستند و بحث حفظ محدوده و سرزمین اسالمی و توجه به وضعیت مسلمانان
اهمیت دارد و در مرحله بعدی بحث دعوت و جهاد در دستورکار قرار میگیرد .در این تعریف پیوستگی
جغرافیای ی اهمیت بسیاری دارد؛ امّا ایجاد ساختاری به این منوال در تاریخ مسلمانان مسبوق به سابقه نیست.
همیشه در دورههای مختلف در کنار ساختار خلیفهگری در سرزمینهای اسالمی ،ساختار سیاسی و اجتماعی
دیگری نیز حاکم بوده است؛ برای مثال در کنار خلفای عباسی ،امرای فاطمی در مصر و سوریه قرار داشتند و
در کنار خلفای عثمانی کشور شیعی ایران قرار داشت .لذا ضمن داشتن بسیاری از موارد مشترک ،وجود
پیوستگی سرزمینی و ایجاد یک امپراتوری اسالمی در حال حاضر چندان منطقی به نظر نمیرسد زیرا وجود
ساختار دولت ملی ،پراکندگی جغرافیایی کشورهای اسالمی و همچنین عدم امکان پذیرش رهبری واحد در
میان مسلمان دو مانع جدی در این زمینه است (هانتیگتون.)230 :0853 ،
واژه مهم دیگر دولت اسالمی است .این واژه از قابلیتهای بیشتری به نسبت مفاهیم پیشگفته برخوردار
است .دولت اسالمی اشاره به محدوده سرزمینی دارد که در آنجا مسلمانان در اکثریت هستند ،شریعت اسالمی
در آنجا برقرار است و «سیاست آن بر اساس تحقق شهود ایمانی در حراست از دین و دنیا بین اعضا آن نظام
و دیگران» (منجود )2 :2555 ،برقرار است ،حاکم آن سرزمین نیز مسلمان است و در عین حال اقلیتی غیرمسلمان
نیز در آنجا زندگی میکنند .این واژه قابلیت کاربست در گذشته ،حال و آینده را نیز دارد .در گذشته نیز
دولتهای اسالمی نظیر دولت های مختلف قبل از صفویه در ایران ،دولت شیعی ایران پس از صفویه ،دولت
عثمانی ،دولت عباسی ،دولت اسالمی مغول (جعیط )80 :0830 ،وجود داشتند و در حال حاضر نیز دولتهای
اسالمی متعددی در قالب دولت ملی سامان یافتهاند .در این دستهبندی نوعی کثرت در ساختار و نظر مورد
پذیرش قرار میگیرد امّا از جهاتی مباحث قابل تأملی نیز دارد :از یک سو این واژه اشاره به دولتهای اسالمی
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دارد که همه آنها اساس دولت بر شریعت اسالمی استوار است و از این نظر با واژه وحدت اسالمی نزدیکی
دارد ،امّا از سوی دیگر نوعی کثرت در باور و ساختار نیز در درون دولتهای اسالمی را میپذیرد .این کثرت
ممکن است باعث بروز اختالفاتی بین دولتهای اسالمی شود که به واسطه پذیرش کثرت و تسلط یا برتری
یک دولت اسالمی بر سایر دولتهای اسالمی را نمیپذیرند .همچنین ،این واژه شریعت اسالمی را به شدت
در قالب سیاسی طراحی میکند و ابعاد اجتماعی اسالمی را شرط حاشیهای میداند .برای نمونه اگر در سرزمینی
برگزاری شریعت اسالمی آزاد باشد ،امّا دولت اسالمی نباشد ،آن سرزمین دولت اسالمی محسوب نمیگردد و
یا امکان تحقق واقعی شریعت را میسر نمیداند .در عین حال ،این دستهبندی بسیاری از کشورهایی را که دارای
اقلیت مسلمان هستند ،از شمول بررسی خود خارج میکند و از این زاویه با امت اسالمی در تعارض جدی
قرار میگیرد.
واژه بعدی کشور اسالمی است .این اصطالح از کاربرد بیشتری با توجه به ساختار دولت ملی در عرصه
بینالمللی برخوردار است .در اینجا تعریف به مباحث سرزمینی ،پیشینه تاریخی ،داشتن استقالل سیاسی
پذیرفتهشده ،و جمعیت مسلمان در قالب دولتهای مختلف اشاره دارد .در اینجا جمعیت مسلمانان از اهمیت
بسیاری برخوردار است امّا همانطور که در باال اشاره شده ،میزان جمعیت کشورهای اسالمی محل بحث بوده
و به نظر میرسد رقم بیش از  05درصد رقم مناسبی است .عالوه بر این دو نکته محوری دیگر در اینجا محل
بحث است .نخست اینکه آیا کشور اسالمی حتماً باید حاکم مسلمان داشته باشد؟ در واژه کشور اسالمی این
نکته موضوع محوری نیست و جمعیت از اهمیت بیشتری برخوردار است .دو آنکه آیا شریعت اسالمی باید
در این کشورها برقرار باشد یا اینکه آزاد بودن برگزاری مراسم برای اسالمی بودن یک کشور ( Kelsay,

 )2004: 203-204کفایت دارد؟ در اینجا نیز آزاد بودن و عدم مغایرت با شریعت اسالمی مطرح است و وجه
حداقلی از قانون شریعت ،محور قرار میگیرد .در عین حال این واژه برای کشورهایی که مسلمانان در اقلیت
قرار دارند و یا برای مسلمانان ساکن در کشورهای غربی قابل اطالق نیست و برای آنها اصطالح «اجتماع
مسلمانان» (مستوفیالممالک )065 :0830 ،قابلیت کاربرد بهتری دارد .اجتماعات مسلمانان با دو مشکل اساسی
مواجه هستند :نخست آزاد بودن یا نبودن در برگزاری مراسم دینی که در مواقعی آنها را با این پرسش مواجه
میسازد که آیا باید به کشور مبدأ بازگردند و دیگری میزان و نوع انطباق خود در جامعه مقصد است به گونهای
که مسلمان بودن آنها تحت شعاع قرار نگیرد.
پس به نظر میرسد با توجه به مباحث باال ،هیچ یک از دو معیار (جغرافیایی و عقیدتی) بررسی راهبردی
وضعیت مسلمانان ،به تنهایی کفایت معنایی ندارند .لذا به نظر میرسد که مفهوم جهان اسالم جایگزین مناسبی
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در شرایط کنونی باشد تا امکان و زمینة شکلگیری امت اسالمی یا امت مسلمان به عنوان مدل مناسب و
مطلوب باور دینی تحقق پذیرد« .جهان اسالم» در این بخش با توجه به بررسیهای مفهومی باال ،واجد
ویژگیهای زیر است:
پیشینه تاریخی مناطق و سرزمینهای اسالمی مورد توجه قرار دارد .در اینجا وجود قبله مسلمانان و
گسترش اسالم از سرزمینهای مرکزی تنها یکی از وجوه بررسی جهان اسالم است که روند تحول و چگونگی
جهانی شدن اسالم را نشان میدهد و نشانه قطب و مرکز بودن در مقابل پیرامون نیست؛ زیرا این امر برابری
مسلمانان را تحت شعاع قرار میدهد که با آموزههای اسالمی در تعارض است .همه مسلمانان جزء امت
اسالمی هستند.
جغرافیا یکی از ویژگیهای اساسی در بررسی جهان اسالم است .داشتن قلمرو سرزمینی و مرزهای
کشورهای اسالمی در مفهوم جهان اسالم مورد پذیرش است .قلمروی مسلمانان نه تنها باید در مقابل تهاجم
خارجی محفوظ بماند ،بلکه وجود مرزها و دولتهای اسالمی با پراکندگی جغرافیایی مختلف در شرایط کنونی
امری گریزناپذیر است .جغرافیای سرزمینی جهان اسالم مناطقی را شامل میگردد که از اجتماع مسلمانان
تشکیل نشده باشد و یا جمعیت مسلمان آنها بیش از 05درصد باشد.
وجه باور به شریعت اسالمی محور کلیدی مفهوم جهان اسالم است .اگر این باورمندی وجود نداشته
باشد ،تفاوت جغرافیایی و فرهنگی و منطقهای بین شمال آفریقا و کشورهای اندونزی و مالزی در جنوب
شرقی آسیا بسیاری جدی است و چگونگی پیوند میان آنها به واسطه فاصله جغرافیایی بسیار مشکل است .در
عین حال در اسالم مسلمانان مکلف به برقراری نظمی جدید در هر عصری هستند و لذا وجود وحدت ادراک
در مورد حمایت از کشورهای اسالمی توسط یکدیگر ،درک وجود باور مشترک میان این کشورها و تالش
برای نزدیکی و ایجاد یک نظم جدید اسالمی یکی از مهمترین شاخصهای وجودی مفهوم جهان اسالم است.
وجود جمعیت مسلمان یکی از کلیدواژههای اصلی بررسی جهان اسالم است .در مفهوم جهان اسالم
تمامی جمعیتهای مسلمان مورد توجه و بررسی قرار میگیرد .در این بررسی کشورهای دارای هر تعداد
جمعیت در نظر گرفته میشود و حتی اجتماع مسلمانان نیز مورد بررسی قرار میگیرد .کشورهای اسالمی
کشورهایی هستند که نیمی از مردم آن به دین اسالم گرویدند ولی اجتماع مسلمانان اشاره به مهاجرت و نقل
وانتقال مسلمانان به مناطق مختلف دارد .هرچند موضوعات کشورهای اسالمی و اجتماع مسلمانان و حتی
موضوعات مبتالبه کشورهای مختلف اسالمی متفاوت است ،امّا در کلیت جهان اسالم این موارد مورد مطالعه
قرار میگیرد.
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در بحث جهان اسالم حاکمیت شریعت اسالمی در کشورهای اسالمی (وجه حداکثری) و یا آزاد بودن در
برگزاری مراسم دین اسالم در میان اجتماعات مسلمانان (وجه حداقلی) و همچنین وجود رهبر مسلمان مورد
بررسی قرار میگیرد ،امّا کاربرد جهان اسالم برای تمامی کشورها و مسلمانان و دولتها به واسطه داشتن
جمعیت مسلمان است .این معیار قابلیت بررسی وضعیت تمامی مسلمانان را فراهم میسازد و از شمولیت
بیشتری برخوردار است.
واژه جهان اسالم این امکان را فراهم میسازد که شرایط کنونی مسلمانان و کشورهای اسالمی را بررسی
و وزن و جایگاه آنها را در نظام کنونی جهانی دریابد .این کار زمینه را برای ارتقای وضعیت مسلمانان ،گسترش
دین اسالم و ایجاد فضای مناسب برای دعوت و جهاد در شرایط مطلوب فراهم سازد.
در بحث جهان اسالم ارتباط میا ن کشورهای اسالمی و یا ارتباط کشورهای اسالمی با کشورهای دارای
جمعیت مسلمان و نظام بینالمللی با توجه به شرایط و موقعیت و وزن آنها در روابط بینالملل مشخص خواهد
شد .جایی که شریعت اسالمی در آنجا رواج دارد ،داراالسالم است .کشورهای غیراسالمی که با کشورهای
اسالمی در جنگ هستند ،دارالحرب محسوب میگردند .کشورهایی غیراسالمی که با کشورهای اسالمی روابط
مسالمت آمیز دارند ،دارالصلح هستند .مسلمانانی که در کشورهای غیراسالمی در وضعیت مناسبی از نظر
موقعیت اجتماعی و برگزاری مراسم دینی برخوردارند ،داراالمن هستند .لذا به نظر میرسد واژه جهان اسالم
با مفاهیم مختلف دیگری که در میان جوامع اسالمی رایج بوده ،در هماهنگی قرار دارد.
بر اساس این تعریف جهان اسالم شامل شش منطقه مختلف است )0 :منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا؛
 )2منطقه جنوب صحرای آفریقا؛  )8منطقه اروپا؛  )4منطقه آسیای مرکزی و قفقاز؛  )0منطقه قاره آمریکا و )6
منطقه آسیا و اقیانوسیه.
 -9نتیجهگیری
این مقاله سعی داشته است تا نشان دهد که برای ایجاد یک منطقه راهبردی ،گام نخست شناخت حدود
و ثغور مفهومی آن است .این کار نه تنها اجماع مناسبی میان کشورهای پیگیر این امر ایجاد میکند ،بلکه جهت
و هدف کار را نیز مشخص میسازد .این مقاله با این هدف ضمن بررسی تعاریف مختلف ،تکساحتی بودن
تعاریف موجود را مورد نقد و بررسی قرار داده و با رویکرد تلفیقی سعی در ارایه تعریف مناسبتری از جهان
اسالم از منظر ژئوپلیتیکی و عقیدتی دارد .در عین حال بر اساس این دو رویکرد ،معیارهای بهتری برای اجماع
و مفهومپردازی در مورد جهان اسالم ارایه میکند.
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با این نوع نگاه جهان اسالم پس از رسیدن به اجماع کلی در مورد مفهوم جهان اسالم ،برای اینکه به
منطقهای راهبردی بدل گردند نیازمند توجه به برخی الزامات زیر هستند که کلیات آن به قرار زیر است:
 شناخت مناسب وضعیت موجود جهان اسالم در سطح داخلی ،منطقهای و جهانی.
 شناخت شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب.

 توجه به اولویتهای پیشروی جهان اسالم .این اولویتها در جهان اسالم عمدتاً بهبود اجتماعی،
بهداشتی و اقتصادی است.
 تالش برای ایجاد آزادی مذهبی برای گروههای اسالمی در میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی.
 تالش برای استقرار قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسالمی.
 تالش برای تأسیس دولتها اسالمی الگو که نه تنها قابل کاربرد در واحدهای ملی باشد ،بلکه قابل
الگوبرداری برای دیگر کشورهای اسالمی نیز باشد.
 پذیرش وضعیت کنونی سازه ملی کشورهای اسالمی.
 ایجاد اجماع میان کشورهای اسالمی در مورد نیازهای مشترک جهان اسالم.
 شناخت فرصتها و تهدیدات جهان اسالم.

 تالش برای افزایش همکاری ،رفع اختالف و هماهنگی در میان جهان اسالم.
 تالش برای ایجاد منطقهگرایی در جهان اسالم و سپس نزدیکی مناطق مختلف جهان اسالم.

 تالش برای ایجاد رهبری مناسب اسالمی بر اساس ویژگیهای جغرافیایی ،توان مادی ،جمعیتی و یا
ایجاد سازههای مختلف رهبری در مناطق مختلف و یا در میان دو گروه بزرگ سنی و شیعه.

 تالش برای تقویت سازمان همکاری اسالمی و سازمانهای مرتبط در جهان اسالم.

 تأکید جهان اسالم در همکاری با جهانهای دیگر بر اساس اصل دعوت و به دور از تنش.
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روسیه و مدیریت بحران سوریه
محمد جواد فتحی ،دانشگاه شاهد
مهدی منوری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
اشکان صفری ،0دانشگاه تهران

چکیده
بحران سوریه را میتوان از بزرگترین بحرانهای ژئوپلیتیکی حاضر در جهان اسالم دانست .روسیه نیز به عنوان
کشوری قدرتمند منافع فراوانی در خاورمیانه تعریف کرده و به دنبال بازیابی دوباره پایگاههای خود در قلمرو شوروی
سابق و همچنین نگه داشتن پایگاههای فعلی است .بجز سوریه این کشور عمالً در این منطقه پایگاه چندان محکم و قابل
اعتنایی ندارد .اینک تنها متحد سنتی روسیه دچار بحران فراگیری گردیده است .قاعدتاً مسکو به هر طریقی درصدد
مدیریت بحران و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبلی بوده است و عدم تسامح و مماشات این کشور بدیهی است .از
دریچه این بحث چگونگی ،چرایی و انواع فنون مدیریت و مهار مسئله سوریه توسط مسکو از اهمیت بسزایی برخوردار
است .دمشق با مسکو فاصله زیادی دارد و به صورت طبیعی حاضر نیست به خاطر دفاع از این متحد وارد مرحله نظامی
گری فراگیر زمینی شود ،بنابراین بر طبق رهیافت این کشور تأکید اصلی خود را بر مدیریت نرم افزاری بحران از طریق
کانال های دیپلماتیک ـ سیاسی مسالمت آمیز قرار داد.
واژگان کلیدی :روسیه ،سوریه ،بحران ،مدیریت ،استراتژی

 -5مقدمه
تاریخ روابط بین الملل بحران های خونین فراوانی در اقصی نقاط کره خاکی را در درون دفتر خود ثبت
نموده است .با نگاهی اجمالی مبرهن می شود که در اکثر این بحران ردپایی از نفوذ و مداخله قدرت های
جهانی نظیر روسیه و ایاالت متحده آمریکا به چشم می خورد .قدرت های جهانی در راستای حفظ منافع
بالفعل یا بدست آوردن مزایای بیشتر در طول بحران های حادث دست به مدیریت ومهار تحوالت زده اند.بنا
به همین مهم بحث مدیریت بحران از اهمیت زیادی برخوردار است .یکی از بحران هایی که نقش آفرینی و
1

. Email: senator.mj@gmail.com
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میزان قدرت بازیگر منطقه ای چون روسیه را به بوته آزمایش قرار داده ،مسئله سوریه می باشد .مطالعه
اقدامات روس ها در سطح رفتاری نشانگر این حقیقت است که آنها اصوالً کشورها را بر اساس اهمیت ،به دو
دسته منقسم می نمایند ،دوسته اول شامل کشورهای واقع در مناطق موسوم به "حیات خلوت" و "خارج
نزدیک" قرار گرفته و گروه دوم کشورهای واقع در خارج از محدوده جغرافیایی نامبرده همانند منطقه
خاورمیانه را در بر می گیرد .کشورهایی چون اوکراین و گرجستان جزء دسته اول بوده و ایران و سوریه در
ذیل دسته دوم قرار میگیرند .از زاویه چنین تحلیلی بر اساس اینکه بحران در کدام یک از مکان های جغرافیایی
رخ داده باشد ،نوع اقدام ،راهبرد و فنون روس ها جهت کنترل اوضاع از یکدیگر قابل تمییز است .روسها
معموالً در بحرانهایی که در اکناف مرز های این کشور بوقوع پیوسته باشد همواره درصدد کنترل سختافزاری
و مداخله نظامی ـ قهری بودهاند بالعکس دربحرانهایی که درخارج از محدوده حیات خلوت این کشور
همچون بحران سوریه تأکید خود را برمدیریت نرم افزاری و بدون بهره گیری از زور و قدرت نظامی قرار داده
است.در نوشتار پیش رو طرق ،فنون و چگونگی مدیریت بحران روسیه در سوریه مورد کند وکاو قرار میگیرد.
مبحث اول ـ مدیریت بحران سوریه
روس ها به نسبت اینکه بحران درچه منطقهای از دنیا رخ داده باشد اینکه این منطقه چه اهمیتی برای
مسکو داشته باشداز خود واکنش های متفاوتی بروز میدهند .همانطور که ذکر آن رفت چنانچه بحران در به
اصطاح حیات خلوت یا خارج نزدیک این کشور رخ داده باشد ،معموالٌ باید انتظار واکنش شدید وتهاجمی از
روسیه را داشت وغالباً این مناطق برای روسیه از اهمیت استراتژیکی زیادی برخوردار میباشندو با امنیت
وجودی روسیه پیوند وثیقی دارند .منتها از جانب دیگر در صورتی وقوع بحران در کشوری مانند سوریه -
که حدود  2450کیلومتر با آن فاصله دارد -معموالً تأکید روس ها بر مدیریت نرم ،چندجانبهگرایی ،0عدم
استفاده از ابزار زور فراگیر و به طور کلی از طرق سیاسیـ دیپلماتیک میباشد .مسئله ای که در بحران سوریه
و اقدامات روسیه جهت مدیریت بحران در این کشور ،مشهود است .برژینسکی ،مشاور امنیت ملی سابق
آمریکا ،استدالل کرده است که اینک بازی دیگری در خاورمیانه در جریان است که روسیه و چین نهایتاً قادرند
به نقش مؤقری در مدیریت کشمکش ها و درگیری ها را بر عهده بگیرند .البته ذکر این نکته نیز ضروری
است که روس ها به فراخور وضعیت اقتصادی و توانایی نظامی امکان انجام حمالت کوتاه مدت با دامنه نسبتاً
کم را دارند.در اینجا سوال مهمی که به ذهن متبادر می شود اینکه روسیه به چه طریقی در مسئله سوریه اقدام
به مدیریت بحران کرده است .باید بیان داشت روسیه مجموعه راهکارهایی را جهت انجام این مهم به کاربسته
-Multilateralism
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که دال مرکزی آن تأکید بر جنبه های نرم افزاری مدیریت بحران بوده است و همزمان از ابزارها و فنون دیگری
به عنوان اهرم مکملی برای این نوع از مدیریت بحران بهره برده است .نکته مهم این است که ،ابزارهای فوق
جملگی جهت کمک به ایده اصلی که همان تأکید بر مدیریت غیرخشن و نرم افزاری و چندجانبه بحران
میباشد ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته اند .بر طبق نظر برچر در موردبحران های بین المللی ،هدف اصلی روسیه
از مدیریت بحران سوریه سوق دادن مناقشه از خشونت به چانه زنی مسالمت آمیز و از مذاکره به سوی توافق
قابل قبول برای طرفین می باشد(رضوی .)080 :0832،به سخن دیگر تأکید بر راه حل های سیاسیـ دیپلماتیک
چندجانبه و میانجیگری مدیریت بحران بوده است و این بدین معنی نمیباشد که روسیه از ابزارهای سخت-
افزاری بهره نبرده باشد ،بلکه روسیه کمک های تسلیحاتی ،لجستیکی و مشاورههای نظامی نیز به رژیم حاکم
جهت تقویت توان این رژیم و نهایتاً کمک به نوع مدیریت مسکو داشته است و با توجه به حاکم بودن اصل
عدم قطعیت و نامعلومی بر بحران ،امکان حمالت کوتاه مدت هوایی به برخی مواضع تروریست ها محتمل
است که البته نمی توان برای بلند مدت روی این حمالت حساب باز کرد ،چرا که پتانسیل روسیه و امکان
توافق بین روسیه و آمریکا اجازه میدان داری هوایی را به مسکو نخواهد داد .نکته درخور تأمل دیگر اینکه
سوریه تا جایی برای مسکو اهمیت دارد که مداخله گسترده نظامی با هدف مدیریت بحران سوریه جهت
حفظ بشار اسد با واقعیات تاریخ سیاسی روسیه در سطح رفتاری مطابقت ندارد.بنابراین روسیه در بحران
سوریه مدل مدیریت بحران نرم افزاری را برگزیده است .قبل از شروع بحث ذکر این نکته نیز خالی از فاید
نمی باشد که چنانچه سرنوشت یک بحران به تصمیم قدرت های بزرگ گره بخورد ،وضعیت ثبات آن بحران
نیز در شرایطی ایجاد می شود که از طریق گزینه مهار توسط قدرت ها ،منجر به کاهش بحران 0خواهد شد.به
طور کلی روسیه به چهار طریق زیر درصدد مدیریت بحران در سوریه برآمده است:
 مدیریت سیاسی ودیپلماتیک بحران.

 کمکهای نظامی،تسلیحاتی واطالعاتی.
 حمایتهای مالی واقتصادی از دولت.
 رسانه ای وتبلیغاتی.
 5ـ مدیریت سیاسی و دیپلماتیک بحران
مهم ترین ابزار مدیریت مسالمت آمیز بحران ها بهره گیری حداکثری از حوزه ها و ظرفیت های
دیپلماتیک ـ سیاسی دو جانبه و چندجانبه می باشد .در شرایطی که امکان بتوان از این ابزار به خوبی بهره
1-Crisis de –escalation
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برد ،می توان مسیر را جهت مهار بحران هموار تر نمود .منطق رفتاری روسیه نشان داده که از پتانسیل فراوانی
در حوزه سیاسی و چانه زنی های دیپلماتیک برخوردار است .این کشور از زمان آغاز بحران سوریه تالش
کرده تا از طریق بهره گیری از اهرم های دیپلماتیک و میانجی گری بین طرف های دخیل و در نتیجه متقاعد
کردن آنها ،بحران مزبور را یک مسئله داخلی جلوه دهد ،تا از این طریق جلوی مداخله نظامی غرب در این
کشور و اعمال خشونت های غیرقابل کنترل را بگیرد .روسیه با درک واقعیات خشن مستولی در ناآرامی ها
سوریه برخالف کشورهای غربی ،نهایت تالش خود را جهت خاتمه بحران از راه های دیپلماتیک وگفتگوهای
بین جناح های درگیربه کار گرفت .در این مدت نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و
معاون وزیرامور خارجه این کشور به طور منظم به سوریه سفر کرده و سعی داشتند تا مقدمات آغاز گفت و
گوها میان حکومتوگروههای مخالف را فراهم سازند(آقا حسینی .)032 :0892،روسیه هر گونه ادعا مبنی بر
رفتار این کشور بر مبنای منافع استراتژیک در بحران سوریه را رد نموده و تنها دلیل واکنش این کشور در
بحران را کمک به روند برقراری روندهای دموکراتیک و تصمیم گیری مستقل سوری ـ سوری جهت حل
بحران اعالم کرده و هر گونه مداخله نظامی ،تالش های مخرب جهت ایجاد نفاق و تفرقه مذهبی،
تروریسم،افرط گری و خشونت را محکوم مینماید .بنابراین روش ها از ابتدتأکید خود را بر مدیریت بحران
از طرق مسالمتآمیز گذاشت و اقدام به تحرکات خود را آغاز نمود .مسکو نقش عمدهای در برگزاری نشست
های دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه ومیاجیگری درسازمانهای منطقهای و بینالمللی جهت جلوگیری از
سقوط آخرین دژ ـ همراه با ایرانـ منافع خود در خاورمیانه ایفا کرد،که میتوان آنها را به صورت زیر بررسی
نمود:
 5ـ  5ـ مذاکرات ژنو یک و دو
روسیه به منظور کاستن از میزان فشار های داخلی ،منطقه ای و بین المللی بر دولت سوریه تالش زیادی
در برگزاری نشست های دیپلماتیک من جمله ژنو یک و دو ،انجام داد و به منظور اینکه پایه محکمی برای
مدیریت بحران چند جانبه و مسالمت آمیز خود قرار دهند ،تمام توان خود را جهت بر سرمیز قرار دادن دو
طرف درگیر به کار بست .در اجالس" ژنو یک "0وزاری خارجه پنج عضو دائم شوررای امنیت و سه کشور
به نمایندگی ازاتحادیه عرب ـ عراق ،کویت وقطر ـ و ترکیه ،دبیرکل اتحادیه عرب،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و کوفی عنان حضور داستند .در جریان این مذاکرات روسیه مسئول آوردن نمایندگان حکومت
سوریه به پای میز مذاکره را بر عهده گرفتو همراه با آمریکا طراحان اصلی کنفرانس ها بودند(.)Cufari ,2013
-Geneva I
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اچنانچه مفاد بیانیه ژنو یک نشان می دهد تمرکز اکثر حاضرین در این نشست در برکناری نظام فعلی سوریه
بود که این مسئله خود گویای این مهم است که روسیه حتی تا این حد سعی در مدیریت بحران از طرق
دیپلماتیک داشت که در مراحل ابتدایی از زمره حامیان کناره گیری مسالمت آمیز بشار اسد بودند .البته پیش
شرط چنین نظرگاهی عدم تالش مخالفان بشار اسد جهت ایجاد اخالل در منافع مسکو می باشد .بیانیه پایانی
این اجالس که در  85ژوئن  2502منتشر شد ،تحت دخالت مستقیم روسیه قرار داشت ومهمترین بندهای
آن به قرار ذیل است:
 ضرورت تشکیل حکومت انتقالی دارای همه صالحیت های کامل اجرائی. اعضای حکومت انتقالی میتوانند از مخالفین دولت فعلی باشند و حکومت بر اساس تفاهم متقابل دو طرفتشکیل خواهد شد.
 حکومت فعلی سوریه باید راههایی جهت اجرای نقشه تشکیل حکومت انتقالی که نماینده سازمان ملل درامور سوریه مطرح می کند،باز کند.
 تمام گروهها و طوایف حاضر در سوریه باید بتوانند در گفت وگوی ملی شرکت کنند. در قانون اساسی بازنگری میشود و پس از اصالحات قانونی ،به همهپرسی گذاشته خواهد شد. بعد از بازنگری قانون اساسی بالفاصله باید انتخابات آزاد با مشارکت همه احزاب و گروههای سیاسیبرگزار شود.
 زنان باید در همه مراحل تشکیل حکومت انتقالی نمایندگانی داشته باشند. باید به سرعت جلوی خونریزی ها گرفته شود وهمه طرفهای درگیری به آتش بس متعهد باشند. باید به مناطقی که از جنگ متضرر شده کمکهای انسانی شود و زندانیها آزاد شوند. تمام نهادهای عمومی همانند ارتش و نیروهای امنیتی باید به کار خود ادامه داده و اصالح هایی درونساختار آن صورت پذیرد.
 پرداختن خسارت تمامی قربانیان جنگ. -در آینده امکانات مادیالزم برای بازسازی سوریه اختصاص خواهد یافت).)Fitzgerald,2013:1-5

نشست ژنو یک با توجه به تأکید طرفین بر مواضع خود ،پس از چند روز گفت وگو فشرده نهایتاً بدون
نتیجه به پایان رسید وروسیه جهت برگزاری نشست بعدی گفتگو های دیپلماتیکی دوره ای بین دولت و
مخالفان شروع کرد .در فاصله بین نشست ژنو یک در سال  2502تا ژنو دو در سال 2508و افزده شدن بر
شدت حمایت ها از معارضین سوری،موضع روسیه در قبال حمایت از بشار اسد واضح تر شد .این تغییر
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جهت روسیه پس از عوض شدن وزیر امور خارجه آمریکا و جایگزینی کوفی عنان با اخضر ابراهیمی نماینده
دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه ،که بیشتر تأکید خود را بر کناره گیری بشار اسد از قدرت گذاشته
بود،شفاف تر شد.اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب بیان داشت که از مواضع
محکم روسیه جهت تالش برای ابقای بشار اسد در قدرت دچار تعجب شده است.
نشست ژنو دو با تأخیر زیاد،یک سال پس ازژنو یک درتاریخ  22ژانویه  22(2508بهمن )0892در شهر
مونتروی سوئیس برگزار شد .این نشست از این جهت مهم بود که برای اولین بار،دو طرف بحران،یعنی دولت
سوریه وگروه های معارض موسوم به" ائتالف نیروهای انقالبی و مخالف دولت سوریه " رودروی هم پشت
میز مذاکره قرار گرفتند .در این نشست عالوه بر نمایندگان دولت سوریه و مخالفان ،پنج عضو دائم شورای
امنیت شامل روسیه ،انگلیس ،چین ،فرانسه و ایاالت متحده آمریکا ،نیز حضور داشتند .همچنین از دیگر شرکت
کنندگان می توان به نمایندگان کشورهای الجزایر ،بریتانیا ،کانادا ،دانمارک ،مصر ،آلمان ،هند ،اندونزی ،عراق،
ایتالیا ،ژاپن ،اردن ،کویت ،لبنان ،مراکش ،نروژ ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی ،آفریقای جنوبی ،سوئد ،سوئیس،
ترکیه و امارات عربی متحده اشاره داشت .این کنفرانس باحضور"کاترین اشتون" نماینده عالی اتحادیه
اروپا"،نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب "،ایاد بن مدنی" دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمی "،بان کی مون"
دبیر کل سازمان ملل همراه با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در بحران سوریه ،برگزار
گردید( .)Fitzgerald,2014روس ها در نشست ژنو دو بر این اصل تأکید داشتند که آینده سوریه را باید خود
مردم سوریه طرح ریزی نمایند و برگزاری چنین نشست هایی باید نقش کاهش دهنده میزان خشونتها و کاستن
از فجایع و آالم انسانی داشته باشند .در همین راستا سرگئی الوروف در سخنرانی خود در اجالس ژنو دو
بیان داشتندکه:
« ما از تالش ها جهت برقراری آشتی ملی درسوریه حمایت میکنیم و تغییر در این کشور باید تنها
براساس راه های مسالمت آمیز باشد.ما هیچ آشتی را که از خارج به سوریه تحمیل شود نمیپذیریم .تالش ها
جهت تحمیل راه حل هایی به سوریها ،مانعی در راه پیشرفت مذاکرات است .ما باید تمام تالش خود را به
منظور جلوگیری از ادامه روند غم بار بحران در سوریه و نابودی این سرزمین باستانی به کار ببرینم .ما مطمئن
هستیم که اصالحات در سوریه به شرط اینکه مسالمت آمیز و بدون کاربرد خشونت باشد ،مثمر ثمر خواهد
بودو از تمام بازیگران خارجی در بحران درخواست می کنیم تا اصول اساسی قوانین بین المللی،از جمله
احترام به حاکمیت ،عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات را رعایت
نمایند .روسیه از همان ابتدای بحران سوریه بر این اعتقاد بوده است که راه حل بحران زور نمی باشد .سوریه
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باید از نظر جغرافیایی مستقل باقی بماند و در قلمرو این کشور حقوق همه گروه های قومی و مذهبی محترم
شمرده شود .باید محیطی فراهم گردد تا مردم سوریه ،برای آینده خود تصمیم بگیرند .امیدوار هستیم همه
بازیگران خارجی تمام تالش خود را برای رسیدن به اجماع انجام دهند و ازایجاد اختالل در روند مذاکرات
احتراز ورزند) .) Shannouf And Swalili,2013: 4-5دیپلمات های روسی در جریان برگزاری این کنفرانس
در تالش بودند تا طرفین حاضر در نشست را از یک طرف به کمک در جهت برقراری آشتی ملی دعوت
نماید و از طرف دیگر خطرات گسترش تروریسم و افراط گرایی را به آنها گوشزد کنند.
بر اساس هر دو اطالعیه ژنو یک و دو و قطعنامه 02003شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام گروه
های جامعه سوریه باید از فرصت برابر جهت شرکت در گفتگوهای ملی برخوردار شوند .آینده سوریه باید با
رضایت متقابل بین دولت و مخالفان حل و فصل شود .ورود افراط گرایان 2از سراسر جهان ،سوریه را به مرکز
تروریسم بین المللی مبدل خواهد کرد و فضای سوریه را تهدیدزا ،غیرقابل تحمل و عمیقاً نگران کننده کرده
اند .باید تمام تالش خود را جهت ریشه کن کردن تروریسم انجام دهیم .مذاکرات در مورد سوریه ساده نخواهد
بود ،بسیاری از کنشگران که در ظاهر از مذاکرات ژنو  2استقبال کرده اند در واقع طرفدار اتمام موفقیت آمیز
بحران نخواهند بود) .)Lavrov,2014:1-4همانطور که انتظار می رفت نشستهای مذکور به دلیل ایستادگی
سرختانه هر کدام از طرفها بر مواضع متفاوت خود ،با اندک دستاوردهایی به پایان رسید).)Trenin,2012:3

از فرادی ایننشست ها روس ها به دنبال پیدا کردن راه کارها و روزنه هایی جهت کمک در مهار بحران می
گشتند.
 4ـ 5ـ تحریم نشست های دوستان

سوریه9

مخالفان دولت سوریه ،برگزاری مجموعه نشست هایی با عنوان"دوستان سوریه"را جهت پیدا کرده
راهکارایی به منظور اسقاط بشار اسد از اریکه قدرت در پیش گرفتند .روس ها به طور کلی نشستهای دوستان
سوریه که آن را برخالف منافع خود تشخیص میداد تحریم و محکوم نمود .حال این سوال پیش می آید که
روسیه چگونه با عدم شرکت در نشستهای فوق سعی در مدیریت بحران داشته است؟ هدف روس ها مهار
بحران از طریق حربههای نرمافزاری ،مذاکرات رودرو با مخالفان و اقناع آنها و یا در سطوح بعدی حمایت از
رژیم بشار اسد از طریق مخالفت با نشست ها و اجالس های ضد سوری مانند تحریم نشست های ذیل بوده
است .در ادامه به مهم ترین کنفرانس های برگزار شده در این خصوص پرداخته می شود:
-Resolution 8112
-Extremists
-Frends of Syria meeng
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تونس5

کنفرانس "دوستان سوریه" با حضور نمایندگان نزدیک به  55کشور جهان به منظور یافتن راهحلی
جهتاختتام بحران و ناآرامیهای فاجعه بار سوریه در روز 24فوریه ( 2502پنجم اسفند  )0895با حضور
نمایندگان  55کشور از جمله آمریکا ،برخیکشورهای اروپایی همانند فرانسه ،انگلستان و بلژیک،ترکیه و
کشورهای عربی در تونس برگزار شد .در این کنفرانس نمایندگان قطر و تونس پیشنهاد مداخله نظامی بوسیله
کشورهای عرب منطقه را مطرح نمودند.روسیه به دلیل یک جانبه بودن کنفرانس و عدم دعوت از دولت سوریه
نشست دوستان سوریه در تونس را تحریم کرد و در آن شرکت نکرد( .)Küçükkeleş,2012:13روس ها بر
این اعتقاد بودند که نشست های فوق توسط کنشگرانی طرح ریزی می شود که با حمایت های بی دریغ از
مخالفان به روند تجزیه و موزائیکی کردن تمامیت ارضی سوریه کمک میکنند و بنابراین نمیتوان و اشتباه
است،چنین نشستی را کنفرانس دوستان سوریه نام نهاد ،در حقیقت این گروه در ظاهر دوستان معارضین جهت
به زیر کشیدن بشار اسد می باشندهمچنین نتیجه چنین نشست هایی موجبات گسترش بیش از پیش افراط
گرایی خشن و تروریزم بین المللی را فراهم می آورد )". (Bryanski And Ben,2012الکساندر
لوکاشوویچ"2سخنگوی وزارت امور خارجه بر این اعتقاد است که «:روسیه تمایل ندارد در نشست دوستان
سوریه شرکت کند.معلوم نیست هدف واقعی از این کنفرانس چیست.مسئله مهم این است که گروه های
مخالف در نشست حضور دارند،اما از نمایندگان دولت سوریه دعوت نشده است .برخی کشورهای کوچک
به سادگی درصدد تهیه یک سند با مهر خود و بدون مشورت با قدرت های بزرگ بوده اند .به نظر میرسد که
آنها در حال سازماندهی یک ائتالف بینالمللی به منظور حمایت از جنگ بر ضد سوریه هستند.در صورت که
طبق اصول بشردوستانه باید سازوکارهای بهتری اتخاذ شود .با وجود نهاد های مختلف بینالمللی،تا به امروز
حدود 0455نفر در جنگ قربانی شده اند و این نمیتواند مطلوب باشد».
البته سخنان لوکاشوویچ با روح حاکم بر نشست دوستان سوریه همخوانی داشت؛ چرا که جان کری در
سخنرانی خود در کنگره بر این اعتقاد بود که کنفرانس تونس فرصت مناسبی جهت تهییج جامعه بینالمللی بر
علیه بشار است میباشد( .)Danvers,2012:2الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه
همچنین در اظهار نظری دیگر بیان داشتند«:این اواخر مکررا چنین درخواستی از سوی برخی شرکت کنندگان
در نشست اخیر به اصطالح دوستان سوریه(24فوریه 2502در تونس) ،از جمله عربستان سعودی و قطر شنیده
میشود که قصد دارند تا سالح الزم جهت مبارزه با دولت سوریه را در اختیار گروههای مبارز این کشور قرار
1
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دهند .با توجه به اینکه حضور گروههای مسلح غیرقانونی نظیر القاعدهدر خاک سوریه ثابت شده ،حال این
سئوال مطرح است که آیا چنین اظهاراتی از سوی مقامات سیاسی برخی کشورها در مغایرت با حقوق بینالملل
و قطعنامههای مصوبه سازمان ملل متحد نیست؟ این مسئله حاکی از این است که نشست تونس کمکی به
بهبود اوضاع سوریه نخواهد کرد(.)www.Syrianfreedom.Org

 4ـ  4ـ  5ـ نشست

استانبول5

ترکیه بالفاصله پس از برگزاری کنفرانس تونس جهت میزبانی نشست بعدی گروه موسوم به دوستان
سوریه در آوریل  2502به مذاکرات دیپلماتیک پرداخت و دعوت نامه ای هم برای مسکو فرستاد
) .)Walker,2012:4روسیه همچون نشست قبلی این دفعه گردهم آیی مخالفان بشر اسد در شهر استانبول
ترکیه را نیز تحریم کرد .الزم به ذکر است  38کشور و تعدادی از نهادهای بینالمللی در تاریخ  0آوریل
 2502جهت حمایت از اپوزسیونهای سوری و فشار بر دولت سوریه در این نشست حاضر شدند .الکساندر
لوکاشوویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد کشورش در نشست موسوم به " دوستان سوریه
" شرکت نخواهد کرد .بنا به نظر لوکاشوویچ« :نخستین نشست از این نوع بدون ما در تونس برگزار شد .این
بار هم ما در این نشست شرکت نمیکنیم هرچند دعوتنامه ای در این خصوص دریافت کرده ایم .چنین نشست
هایی متاسفانه جهت گیری سیاسی یکجانبه دارد .شرکت کنندگان درجستجوی کمک به گفتگوی بین سوریها
و توقف مناقشه نیستند ،بلکه برعکس ،آنان به ویژه زمینه را جهت مداخله جویی های خارجی مهیا می سازند،
در صورتی که اقدام اولیه باید جلوگیری از اینگونه مداخله ها و متوقف کردن دامنه خشونت ها
باشد»(.)Www.Mid.Ru

 9ـ  4ـ  5ـ نشست پاریس4
این نشست در روز جمعه  6ژوالی  2502در پاریس پایتخت فرانسه برگزار گردید .عالرغم دعوت روس
ها ،مقامات کرملین اعالم کردند که در این کنفرانس نیز شرکت نخواهند کرد و نسبت به موفقیت آن خوشبین
نمی باشند ،از این رو با اتحاذ موضع گیری منفی و صدور اعالمیه های اعتراض آمیز از شرکت در آن احتراز
ورزیدند .فی الواقع مخالفان دولت سوریه تحت عنوان "نشست دوستان سوریه" با هدف ایجاد فشار از طریق
اتفاق رأی مبنی بر تحریم گسترده تر و شدیدتر رژیم سوریه در پاریس گرد هم آمدند .عدم شرکت روس ها
به منزله قائل نشدن اعتبار قانونی برای این نشست بود،موضوعی که واکنش هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
آمریکا را اینگونه در پی داشت« :روسیه باید بهای شرکت نکردن در نشست ها و ایجاد مانع در مقابل پیشرفت
- Istanbul conference
- Paris conference
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اینگونه چاره اندیشی ها را بپردازد( .)Weaver And Whitaker,2012:9مطابق پیش بینی های روسیه در این
نشست کشورهای شرکت کننده به صورت یکجانبه خواستار اقدام سخت افزاری بدون وقفه بر علیه بشار اسد
بودند .مقامات فرانسوی سرکوب  00ماهه مخالفان توسط رژیم سوریه را غیر قابل تحمل قلمداد کردندو از
سقوط اجتناب ناپذیر رژیم بشار اسد خبر دادند .هیالری کلینتون هم از احتمال قطعنامه شورای امنیت ذیل
فصل هفت منشور سازمان ملل متحد ،جهت اقدام نظامی سخن میراند).)Marc,2012
 2ـ  4ـ  5ـ نشست رم5

این کنفرانس در پنجشنبه 23فوریه  2508در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد .روسها مانند جلسات گذشته
از شرکت در نشست فوق نیز امتناع ورزیدند .طبق پیش بینی روسها ،هدف نشست روم بر طبق بیانیه پایانی
از این قرار بود که«:رژیم سوریه فوراً باید بمباران بیرویه مخالفان که جنایت علیه بشریت محسوب میشود
را متوقف کرده و به عالوه عامالن چنین حمالتی باید مجازت گردند» .مقامات روسیه طبق اصول مدیریت
بحران خود به این اظهارات و تصمیم گیری ها واکنش نشان دادند و معتقد بودند که نشست رم که با شرکت
حامیان گروه های مخالف برگزار گردید،می تواند محرکی برای شورشیان جهت سرنگون کردن بشار اسد باشد.
الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اینچنین می گوید« :تالش برای سرنگونی بشار اسد
باعث گسترش درد و رنج در میان غیرنظامیان سوریه می شود .تصمیمات گرفته شده در کنفرانس رم و
بیانیههایی که در آنجا قرائت شدند به لحاظ متنی ومحتوایی افراطگرایان را ترغیبو تشویق میکند که با توسل
به زور قدرت را به دست بگیرند) .)Gutterman,2013از منظر مقامات کرملین چنانچه دیدگاه قدرت های
غربی مبنی بر برقراری دموکراسی در خاورمیانه وفروپاشی رژیم های اقتدار گرا واقعیت داشته باشد ،می بایستی
رژیم های اقتدارگرایی حاکم در عربستان ،اردن ،قطر و بحرین نیز به این سرنوشت دچار شوند .بنابراین مقامات
کرملین با علم به برخورد گزینشی غرب با کشورهای منطقه و اینکه همواره در صدد ساقط کردن کشورهایی
با خط مشی مخالف خود ،نشست های بعدی دوستان سوریه در اردن ،توکیو و الهه هلند را مورد تحریم
قرار دادند.
 9ـ  5ـ وتوی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل
اقدامات روسیه در سازمان ملل متحد در راستای مخالفت و غیرقابل قبول دانستن قطعنامههای ضدسوری،
از دیگر اهرم و فنون مدیریت بحران نرم افزاری مسئله سوریه محسوب میشود .روسیه مخالف سرسخت
دخالت غرب درامور سوریه و سرنگونی ساختن دولت اسد با استفاده از نیروهای نظامی در قالب دخالت
-rome conference
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خارجی هست؛ زیرا این موضوع را از یک سو به ضرر مردم سوریه و از سوی دیگر به زیان منافع خود
در منطقه قلمداد میکند .در حالی که طرف های غربی معتقدند که این سیاست روسیه موجب ادامه
درگیری ها و نقض بیشتر حقوق بشر در سوریه گردیده است .منتها در مقابل مقامات روسیه معتقدند که
غرب در زیر لوای حقوق بشر و دموکراسی پوشالی در تالش است به منافع غیرمشروع خود در بحران
سوریه نائل گردد وتنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد ،حقوق بشر و ریخته شدن خون انسانهای
بیگناه در سوریه میباشد .افزون بر این اگرحقوق بشر برای کشورهای غربی اندکی اهمیتی داشت به
جنایت های ضد بشریت گروهکهای تروریستی و مخالف دولت بشار اسد که به فجیح ترین شکل
ممکن دست به کشتن مردم غیرنظامی می زدند واکنش به موقع نشان میدادند و مهم تر اینکه از ارسال
کمک های مالی و تسلیحاتی جهت تقویت قوای آنها خوددادری می ورزیدند .برهمین منوال روسیه به
همراه چین پیش نویس دو قطعنانه ضد سوری را یک بار در  4اکتبر  2500و بار دوم در تاریخ  4ژانویه
 )UN Draft Resolution On Syria, Guardian, January 31, 2012)2502که آنها را یکجانبه و غیرمتوازن
می دانستند وتو کردند( .)Heydemann,2012:7این سیاست اهرم مناسبی برای مدیریت نرم افزاری
بحران سوریه محسوب می شد .و به نوعی می توان آن را قدرتمند ترین حربه نرم افزاری در دست روسیه
به شمار آورد .خصوصاً اینکه شورای امنیت با مخالفت روسیه در قالب امتیاز حق وتو ،قادر به اقدام
خاصی نخواهد بود( .)Lynch,2012:4پس از بحث های فراوان سرانجام پیشنویس دومین قطعنامه
توسط اتحادیه عرب در  22ژانویه 2502تهیه شد .روسیه با اطالع از مفاد این قطعنامه پیشنهاداتی جهت
متعادل وعادالنه نمودن آن ارائه داد .از جمله اینکه در مقدمه پیش نویس عنوان" کمک بهروندانتقال
گسترده سیاسی به سیستمهای سیاسی متکثر و دموکراتیک در شرق میانه" قید شود .منتها این پیشنهاد رد
شد .روس ها بر این اعتقاد بودند که در پیش نویس این قطعنامه باید تهدیدات شورشیان و نقض فاحش
حقوق بشر ،ارعاب شهروندان و حمله به نهاد های دولتی ذکر شده و تالش های عملی جهت متوقف
نمودن آن صورت گیرد .درخور یادآوری است که در ماده سه پیش نویس پیشنهاد مداخله نظامی جهت
جلوگیری از ادامه خشونت ها و نهایتاً اسقاط دولت سوریه توسط نیروی قهری درج شده بود .روس ها
همچنین پیشنهاد دادند تا همزمان با خروج نیروهای امنیتی ـ نظامی دولتی از شهرها و شهرهای
کوچک ،مخالفان نیز حمالت خود علیه نهادهای دولتی و افراد غیرنظامی را به صورت متقابل متوقف
نماید(.)Xing,2012:28-32
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ویتالی چورکین0سفیر روسیه در سازمان ملل،براین اعتقاد است که قطعنامه ای شورای امنیت علیه دوت
سوریه غیر منصفانه می باشد) .)Gladstone,2012در همین راستا آقای" گنادی گتیلف "8معاون وزیر امور
خارجه روسیه بیان می دارد که «:پیش نویس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ما غیر قابل
قبول است و چنانچه آن را به رای بگذارند ،بدون شک ما آن را وتو خواهیم کرد»(.)www.theguardian.com
الزم به ذکر است که همراستا با اقدامات روسیه در صحنه عملی دیپلماسی ،رسانه های روسی در فضای مجازی
نیز فعال بودند و به مدیریت بحران نرم افزاری روسیه کمک می رساندند .البته قطعنامه های 04(2542آوریل
20(2548،)2502آوریل  25(2509،)2502جوالی  )2502و 20(2089فوریه  )2504به اتفاق رای 8تمامی
اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت من جمله روسیه تصویب شده بودند .با توجه به متن قطعنامه های مذکور
ومقایسه آنها با پیش نویس قطعنامه هایی که وتو شد ،می توان بیان داشت که در این قطعنامه تالش شده که
تا حدی نظر روسیه نیز لحاظ گردد .به همین دلیل این قطعنامه ها ،برخالف دو مورد قبلی که وتو شدند ،به
صورت کامال یکجانبه و غیرمتوازن نگارش نشده است؛به بیانی تمامی تعهدات و الزامات منحصراً بر دوش
دولت سوریه گذاشته نشده و مخالفین دولت سوریه مخصوصاً گروههای مسلح نیز مورد خطاب قرار گرفته
اند(دانش یزدی.)0890،
بحث برانگیز ترین نکته در مورد قطعنامه های شورای امنیت بر ضد سوریه پس از وقوع حمالت شیمیایی
در منطقه غوطه شرقی دمشقمی باشد.حمالت غوطه ( )2508یک سری از حمالت شیمیایی بود که در تاریخ
 20اوت  2508در منطقه غوطه در استان ریف دمشق رخ داد .سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه در برآورد
اولیه خود ،میزان تلفات را  822کشته تخمین زد .در حالی که تعداد کشته ها بین  555تا  0855نفر گزارش
شده است .در پی اعزام بازرسان سازمان ملل و سپس گزارشات آنها ،مبنی بر تأیید استفاده از سالح شیمیایی
در جنگ داخلی آن کشور ،صحبت از انجام تحقیقات کارشناسانه جهت مشخص شدن عاملین این جنایات ـ
دولت یا مخالفان -به میان آمد و هر کدام از طرفین دیگری را متهم به استفاده از سالح های شیمیایی میکردند.
بسیاری از بازیگران ضدسوری از جمله فرانسه و آمریکا با به راه انداختن موج جنگ طلبی و محوم کردن رژیم
سوریه بوسیله مداخله نظامی مبنی بر صادر کردن دستور حمالت شیمیایی ،درصدد بودند با تصویب قطعنامه
ای مجوز استفاده از زور و حربه نظامی علیه سوریه ذیل هفتم منشور سازمان ملل متحد را اخذ کنند که این
کشورها با مخالفت روسیه از اعمال نظر خود بازماندند .از نقطه نظر مقامات روسیه پیشنهاد آمریکا و فرانسه با
1

-Vitaly Churkin
-Gennady Gatilov
3
-Unanimity
2
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هدف پذیرش قطعنامه شورای امنیتکه مؤید مداخله نظامی باشد و بشار اسد را مسئول استفاده احتمالی از
تسلیحات شیمیایی میدانند غیر قابل قبول پذیرش خواهد بود (. (Www.Un.Org/Press/En
فرانسه پس از موضع گیری وزارت امور خارجه روسیه،در حالی که از رد قطعنامه توسط مسکو ابراز
نارضایتی میکرد ،از موضع خود عقب نشینی نمود .دولت آمریکا نیز با علم به اینکه مردم این کشور تمایلی
به قرار گرفتن در تنگنای تعهد کاربرد زور علیه سوریه ندارند و به عالوه عدم وجود شواهد و مدارک کافی
جهت اثبات مدعای خود ،با دیدگاه روسیه همراهی کرد و برخالف بحرانهای عراق و افغانستان ،تالش
دیپلماتیکی زیادی ،به منظور موجه جلوه دادن کاربرد زور علیه سوریه انجام نداد و نهایتاً با ابتکار مسکو و
انجام رایزنی های دوره ای مقامات این کشور با ایاالت متحده آمریکا ،قطعنامه  2003در تاریخ 25سپتامبر2508
صادر گردید). )Lehmann,2013:2به این مهم نیز باید عنایت داشت که آمریکایی ها عمالً با احتساب نقش
برابر برای رقیب خود ،به جای ورود مستقیم و نظامی به بحران ،از طرح کرملین برای محو این تسلیحات
منطبق با رویه های بین المللی حمایت کردند .این امر جنبه های تعاملی در مدیریت بحران های جهانی توسط
قدرت های بزرگ را به ذهن متبادر می سازد .چنین کسنی مؤید ادعای این خوانش است که ایاالت متحده
آمریکا در بحران سوریه برخالف سایر رویه های قبلی پس از جنگ سرد برای یکی از رقبای خود شأنیت
مدیریت تحوالت در نظر گرفته است .برای نخستین بار شورای امنیت سازمان ملل موفق به تصویب قطعنامهای
ـ با پیشنهاد روسیه و تالش های صورت گرفته در این خصوصـ در رابطه با جنگ داخلی در سوریه شد.
نکته قابل تأمل اینکه تا این تاریخ اختالف میان کشورهای غربی و روسیه مانع از تصویب قطعنامهای در شورای
امنیت شده بود.طبق قطعنامه  2003شورای امنیت ،دولت سوریه موظف است که تسلیحات شیمیایی( )0خود
را جهت نابودی تحویل دهد) .) Plofchan,2014:131براساس پیشنهاد مشترک روسیه و آمریکا به عنوان
بخشی از راه حل دیپلماتیک جهت فیصله بحران موافقت گردید تا در اعزای عقب نشینی از مواضع و تهدیدات
جنگی آمریکا و متحدانش ،سوریه نیز به کنواسیون بین المللی سالح های شیمیایی بپیوندد که بر اساس این
کنوانسیون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی سمی در جنگ ممنوع شده است.همچنین سوریه باید" طرح
تخریب" و انتقال سالح های شیمیایی را بپذیرد و تا  85ژوئن  2504کلیه سالح های شیمیایی خود به همراه
تمامی زیرساخت های تولیدی این سالح ها را تحت نظارت بین المللی نابود و بی اثر سازد( Blanchard

 .)And Others,2014:18-19در حقیقت آمریکا و روسیه اجرای فرآیندی فوق العاده را به سبب سابقه
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه و ناپایداری جنگ داخلی این کشور ضروری دانستند .طبق تصمیمات
گرفته شده در نشست های فوق العاده شورای اجرایی برنامه سالح های شیمیایی سوریه در دو فاز مختلف
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تخریب خواهد شد .بخش محدودی از این مواددر خاک سوریه و توسط دولت این کشور و بخش عمده و
اصلی آن با انتقالبه خارج از خاک سوریه با طی مراحل متفاوتی ـ در سه بخش جداگانه در خارج از خاک
سوریه:بخشی در یک کشتی آمریکایی و بخشی نیز در دو شرکت انگلیسی و آلمانی از محل کمک های
داوطلبانه این کشورها و دو شرکت فنالندی و آمریکایی که با برگزاری مناقصه انتخاب شدندـ تخریب خواهند
شد .تمامی این فعالیت ها چه در خاک سوریه وچه در خارج از این کشور تحت راستی آزمایی و نظارت
نیروهای تیم ماموریت مشترک متشکل از نیروهایی از سازمان منع سالح های شیمیایی و سازمان ملل متحد
صورت خواهد گرفت .بر اساس این قطعنامه ،در صورت عدم همکاری سوریه با بازرسان بینالمللی،جهت به
کارگیری نیروی نظامی علیه سوریه به تصویب قطعنامهای دیگر نیاز

است(.) Blanchard And Others,2014: -19

در واقع این قطعنامه پس از حمله شیمیایی  20آگوست  2508به منطقه غوطه در حومه دمشق و
تهدیدهای واشنگتن و چندمتحد غربی و منطقه ای آن به منظور حمله نظامی به سوریه با طرح روسیه مبنی بر
جمع آوری و نظارت بین المللی بر این سالح ها در مسیر دیپلماسی قرار گرفت .واشنگتن پیشتر دولت سوریه
را مقصر این حمله دانسته و ارتش را متهم به کاربرد سالح شیمیایی علیه مخالفان کرده بود .همزمان دمشق و
مسکو نیز با انتشار اسناد و مدارک غیرقابل انکار ،تروریست ها و عوامل مسلح معارض را مسئول انجام حمله
شیمیایی معرفی کردند که سعی داشته اند تا با فریب و انحراف افکار عمومی و جهانیان ،اردوگاه ضدسوری را
مجبور به آغاز جنگ فراگیر علیه دمشق کنند .در واکنش به این اظهارات"الکساندر لوکاشوویچ" سخنگوی
رسمی وزارت امور خارجه روسیه در تفسیر اخبار منتشره در مورد استفاده از سالح شیمیایی نزدیک دمشق،
اینگونه بیان می دارد«:برخی کشورها در صدند تا مسئولیت چنین حمالتی را بر گردن دولت سوریه انداخته و
جامعه بینالملل را مجبور به حمایت از مواضع مخالفان کنند.در صورتی که شواهد مؤید این است کهمخالفان
اقدام به ساخت موشکهای با قابلیت حمل مواد شیمیایی وپرتاب آن از مناطق نامعلوم کرده اند( Grove And
.)Kasolowsky,2012

همزمان روسیه اسنادی به اعضای شورای امنیت درباره حمله شیمیایی منطقه الغوطه دمشق ارائه کرد که
باعث سکوت وتغییر مواضع اولیه آنها در قبال چنین حمالتمرگباری گردید .مسکو براساس تصاویر ماهواره
ای اسنادی را ارائه نمود که در آنها پرتاب دو موشک حامل مواد شیمیایی از "منطقه دوما" در حومه دمشقـکه
تحت سیطره مخالفان قرار داشتـ به منطقه الغوطه واضح و آشکار است .مقامات کرملین بر این نظر بودند که
حمالت فوق اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بوسیله شورشیان بوده است( .)Kelemen,2013به عالوه
حمایت های خارجی جهت ایجاد دستاویزی برای تهاجم نظامی به سوریه ،پشت سر این حمالت مرگبار می
باشد که سرگئی الوروف آن را با قاطعیت محکوم نمود.
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همچنین الورف اعالم نمود هیچ گونه دلیل قاطعی مبنی بر استفاده رژیم سوریه از اینگونه سالح ها وجود
ندارد( )Yan,2013والدیمیر پوتین نیز بیان می دارد  «:که امیدورام ایاالت متحده و متحدان این کشور درصدد
به راه انداختن یک سناریوی نظامی در سوریه نباشند؛که این امر بر عمق فاجعه و خشونت در این کشور می
افزاید .همچنین می گوید :من معتقدم سناریوی متهم کردن بشار اسد به استفاده از سالح های ممنوعه شیمیایی
اقدامی ساختگی از سوی مخالفان او جهت تحریک اعضای قدرتمند جامعه بینالمللی خصوصاً ایاالت متحده
آمریکا است و ما هنوز معتقدیم که این حمالت بوسیله شورشیان صورت پذیرفته است.)Benammar,2013( .
وزیر امور خارجه روسیهدر خصوص قطعنامه 2003بیان می دارند که «:در این قطعنامه درباره امحای
سالح های شیمیایی دمشق کاربرد زور بطور کامل منتفی شده است و بکارگیری بند هفتم منشور سازمان
ملل( )2پیش بینی نشده است که این امر حاکی از متعادل بودن قطعنامه است.اگر یکی از طرف های سوری
در فعالیت بازرسان سازمان ملل در سوریه کارشکنی یا از سالح شیمیایی استفاده کند ،چنین موردی به طور
حتم به شورای امنیت گزارش خواهد شد .در صورت لزوم و اگر اثبات شود که یکی از طرف ها در این زمینه
تخلف کرده،شورای امنیت بالفاصله با توجه به بند هفتم منشور سازمان ملل واکنش نشان خواهد داد.
( (.Kaczmarski,2011روسها تاکنون هرگونه مداخله نظامی علیه سوریه را فقط در چارچوب شورای
امنیت و تصویب آن قابل قبول دانسته که در این صورت نیز با آن مخالفت و در نتیجه وتو کرده اند.مقامات
کرملین که تجربه نامطلوب قطعنامه شماره  0958شورای امنیت و رای ممتنع روسیه به این قطعنامه که نهایتاً
منجر به ایجاد منطقه پرواز ممنوع و مداخله ناتو در این کشور شد را پیش روی خود قرار داده ،از ابتدا تمام
تالش خود را جهت متقاعد کردن اعضای شورای امنیت و نیات تهاجمی آنها ـ به استثنای چین ـ در خصوص
کارساز نبودن گزینه نظامی انجام داد( )8(.)trenin,2012: 3نکته مهم در این خصوص اینکه ،تالش
جهتگنجاندن گزینه حمله نظامی علیه دمشق در پیش نویس قطعنامه امحای تسلیحات شیمیایی سوریه ،با
مقاومت واصرار روسیه کنار گذاشته شده و فقط امحای تسلیحات مورد وفاق بینالمللی مورد موافقت قرار
گرفت.همچنین بر طبق قطعنامه مزبور ،تمام سالح های شیمیایی شناسایی شده سوریه تحت نظارت سازمان
مل متحد ظرف مدت یکسال نابود گردیده و در عوض باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از موضع خویش
مبنی برکسب مجوز جنگ از کنگره عقب نشینی نمودند .باید بیان داشت که این موضوع موفقیت بزرگی در
مدیریت نرم افزاری و مسالمت آمیز روسیه در بحران سوریه در جلوگیری از جنگی بود که می توانست منجر
به سقوط بشار اسد گردد .درحقیقت مخالفت روسیه باگزینه نظامی در شورای امنیت و متقاعد کردن دولت
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اوباما و متحدان غربی این کشور ،مبنی بر کارساز نبودن گزینه نظامی در کنار معادالت داخلی این کشور،
حامیان جنگ و مداخله نظامی را مجبور به صرف نظر از تصمیم اولیه خود نمود.
هیالری کلینتون در جوالی  2502اظهار داشت «:تصور هزینهای که روسیه باید در قبال حمایت از دولت
سوریه بپردازند ،باور کردنی نیست .مسکو به همراه چین جلوی پیشروی آمریکا را گرفتند که این مسئله
غیرقابل تحمل است .پیشروی آمریکا ،به معنای تغییرات در دولت دمشق و بمباران علیه مردم سوریه است.
کلینتون از اینکه مسکو و پکن ،از جنگ ایاالت متحده و انگلیس و فرانسه و شورای امنیت سازمان ملل مشترک
علیه سوریه ممانعت به عمل آوردند ،اظهار خشم و نگرانی کرد» .والدیمیر پوتین نیز در نشست سازمان پیمان
امنیت جمعی در روسیه گفت  «:هرگونه مداخله نظامی خارجی علیه سوریه شکلی از حمله محسوب میشود
که کل منطقه را به لرزه انداخته و قوانین بینالمللی را نقض خواهد کرد و از تصمیم خوددر خصوص اینکه
مسکو اجازه حمله علیه حکومت بشار اسد را نداد،خرسند است(روزنامه اطالعات 8 ،مهر  .)0892پوتین
همچنین در راستای مخالفت با طرح حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا و متحدانش جهت اقدام نظامی در
سوریه در یادداشتی که نیویورک تایمز منتشر کرده بر این عقیده است که «:قانون هنوز قانون است و ما باید از
آن دنباله روی کنیم،چه برای ما مطلوب باشد و چه برای ما نفرت انگیز باشد و از آن خوشمان نیاید .بر طبق
قوانین بین المللی بهره گیری از زور فقط باید در جهت دفاع از خود و یا باید با تصمیم شورای امنیت سازمان
ملل متحد صورت پذیرد .در غیر این صورت هر گونه اقدامی در چارچوب منشور سازمان ملل متحد قابل
قبول نبوده و عملی تجاوزکارانه به حساب می آید»( .)Putin,2013روسیه مبتکر اصلی طرح نابودی سالح
شیمیایی سوریه بود و درحقیقت دیپلماسی روسی با پیشنهاد طرح مصادره سالح های شیمیایی ،رژیم سوریه
را از خطر به زیر کشیده شدن احتمالی نجات داد و این مسئله در وزین شدن قدرت چانه زنی روسیه در
مدیریت بحران سوریه تأثیر بسیار زیادی از خود بر جای گذاشت.
عالوه بر شورای امنیت ،مجمع عمومی نیز اقدام به تصویب تعدادی قطعنامه های ضد سوری نمود.که این
قطعنامه های غیر الزام آور نوعی مشروعیت بخشی به مخالفان حکومت سوریه تلقی می شد .مجمع عمومی
تاکنون اقدام به تصویب دو قطعنامه در سالهای  2508و  2508کرده است که پیش نویس هر دوی آنها از سوی
دولت قطر به عنوان یکی از حامیان منطقه ای مخالف بشار اسد ،تهیه شده بود) .)Xing,2012:20قطعنامه
اول با  088رای موافق و دومی نیز با  055رای موافق به تصویب رسید .روسیه به این قطعنامه ها رای مخالف
داده واعالم کرد که قطعنامه های مزبور از موضعی جانبدارانه از مخالفان حکومت سوریه نوشته شده است و
توازن الزم را ندارند و خشونت های مخالفان مسلح حکومت سوریه را محکوم نمیکنند .در واقع هدف اصلی
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روسیه از رد قطعنامه های مزبور ممانعت از وارد شدن صدمه به رژیم بشار اسد بود( .)Adomains,2013تا
جایی که در جریان یکی از جلسات مجمع عمومی درگیری لفظی بین نخست وزیر قطر و "ویتالی چورکین"
نماینده روسیه در سازمان ملل پیش آمد .به این صورت که در حاشیه یکی از جلسات وقتی" حمدبن جاسم
بن جبر آل ثانی "با صدای بلند به انتقاد از ویتالی چورکین ـسیاست های اتخاذی مسکو ـ سفیر روسیه در
سازمان ملل پرداخت ،ایشان جواب دادندکه« :اگر شما مرتبه دیگر با این لحن با من صحبت کنید .ما نیز از
فردا می گوییم قطر در نقشه ـجهانیـ جایی ندارد» (.)Malashenko,2013:13

 2ـ  5ـ حمایت از مأموریت فرستاده های سازمان ملل متحد
5ـ2ـ5ـ طرح صلح کوفی عنان

طرح صلح کوفی عنان برای سوریه یا "طرح صلح پیشنهادی مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه
عرب برای سوریه" که از فوریه  2502ارائه شدهاست ،تاکنون مهمترین تالش جامعه بینالمللی جهت
حل بحران سوریه محسوب می شود .درخوریادآوری است که از طرح صلح عنان به عنوان "تنها طرحی
که در دست است" نام برده میشود.در  28فوریه  ،2502کوفی عنانبه عنوان نماینده ویژه سازمان ملل
متحدو اتحادیه عرب مأموریت یافت تا با ارائه طرحی به خشونتها در سوریه پایان دهد.طرح صلح
پیشنهادی عنان مشتمل بر شش ماده است که در چارچوب آن عملیات نظامی علیه غیر نظامیان باید متوقف
شود ،نیروهای نظامیاز مناطق شهری خارج شده ،اجازه برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز به غیرنظامیان داده
شود ،زندانیان سیاسی آزاد شوند ،روزانه به مدت دو ساعت ،درگیری بین طرفین به منظور ارسال کمکهای
بشردوستانه به غیرنظامیان متوقف شود و بین دولت و مخالفین به منظور حل بحران ،گفتگوهای سیاسی
صورت گیرد) .) Gowan,2013:1طرح صلح پیشنهادی عنان جهت پایان دادن به بحران سوریه توانست
حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا و کشورهای روسیه و چین را به دست آورد،
رئیسجمهور سوریه ،بشار اسد ،با اجرای طرح صلح عنان موافقت کرده و متعهد شد تا نیروهای خود را
از شهرهای سوریه خارج کند .شورای امنیت تا  05آوریل  2502به سوریه مهلت داد ،تا طرح صلح 6
مادهای عنان را در سوریه اجرا نماید .در چارچوب این طرح صلح مقرر شده بود که پس از پایان
ضرباالجل توافق شده ـ 05آوریل ـ نیروهای درگیر ،به عملیات نظامی و خشونت جنگی پایان دهند و
دو روز پس از آن ـ  02آوریل ـ بین طرفین آتشبسرسمی و کامل اعالم شود .همچنین عنان در خصوص
طرح صلح پیشنهادی خود عنوان داشت که« :در صورتیکه طرح آتشبس موفقیتآمیز باشد ،حدود 255
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تا  205ناظر صلح سازمان ملل متحد به منظور کنترل و نظارت بر برقراری روند صلح ،به سوریه اعزام میشوند».
کوفی عنان با علم به نقش آفرینی زیاد روسیه ،در سفر دوره های خود به مسکو مورد حمایت جدی
روسیه قرار گرفت .روسیه طرح عنان را در مخالفت با نوع مدیریت بحران خود ندانسته و از آن استقبال
کردند .در جریان دیدار عنان ،از روسیه ،الوروف ـرئیس جمهورـ اعالم کرد که مأموریت عنان احتماالً آخرین
فرصت جهت جلوگیری از بروز یک جنگ داخلی در سوریه است .به نظر مقامات روسیه این طرح می تواند
منافع آنها ـ که همان ابقای بشار اسد بود ـ را برآورده کند و لذا اعالم کردند که به صورت همه جانبه از طرح
شش ماده ای عنان حمایت خواهند کرد))Www.Aljazeera.Com

آقای عنان در طول شش ماه خود در تالش بود که رژیم اسد را متقاعد کند تا نیروهای نظامی و تسلیحات
سنگین خود را از مناطق مسکونی بیرون بکشد .وی امیدوار بود که پس خروج نیروهای بشار اسد معترضان
مسلح نیز سالح های خود را زمین بگذارند .او به این طریق میخواست به فرایند گذار سیاسی در سوریه که
الاقل در تئوری به معنای جابهجایی قدرت به صورت صلحآمیز بود ،کمک رساند .اما نه دولت و نه مخالفان
به تعهدات خود عمل نکردند .نهایتاً با بنبست خواندن وضعیت سیاسی در آن کشور و عدم توافق بینالمللی
برای پیگیری طرح صلح،در جلسه دوم آگوست  2502شورای امنیت ،از مسؤلیت خود کنارهگیری کرد.کوفی
عنان در مورد عدم به سرانجام رسیدن طرح خود می گوید،غربی ها روسیه را متهم به مسلح کردن ارتش سوریه
می کند،در مقابل روسیه نیز آنها را متهم به کمک های مالی ،اطالعاتی و تسلیحاتی به مخالفان می نماید و این
مسئله ادامه خواهد داشت ،به نحوی که در آینده نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد( Weaver And

 .)Whitaker,2012:9وی در رابطه به استعفای خودبیان می دارند که« :جهان پر از دیوانههایی مثل من است.
ـ 2ـ4ـ0ـ مأموریت اخضر ابراهیمی
پس از استعفای کوفی عنان ،اخضر ابراهیمی ـعضو جبهه آزادی بخش الجزایر ـ در سپتامبر سال 2502
به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب جهت کمک به حل بحران سوریه منصوب گردید.
روس ها با نیم نگاهی به هدف اصلی خود در راستای مدیریت بحران ،علناً حمایت خود را از مأموریت او
اعالم داشتند و امیدوار بودند که وی بتواند با نفوذی که در جهان عرب دارد جلوی گسترش دامنه خشونت
ها را بگیرد .ابراهیمی با برسی اوضاع سوریه آن را پیچیده و وخیم توصیف نمود و همچنین با اشاره به
پیشنهادات کوفی عنان و طرحهای ارائه شده از سوی وی برای حل بحران سوریه ،اعالم کرد «:تاکنون هیچ
طرح مناسبی برای حل و فصل بحران در سوریه در دست ندارد و طرح کوفی عنان را بهترین وسیله حل
وضعیت بغرنج سوریه می داند».
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در راستای حمایت از اخضر ابراهیمی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد «:برقراری ثبات
در روند گفتگوهای سوری نیازمند تالش های پویا است ،تالش هایی که با هدف افزایش اعتماد میان
دولت و مخالفان سوری انجام شود.در این بیانیه همچنین آمده است که:این ماموریت به دلیل خونین بودن
درگیری ها در سوریه بسیار دشوار است و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل
بحران سوریه باید یک روش واقعی و بیطرفانه را در این زمینه اتخاذ کند.وی باید طرف های درگیر در
سوریه را به ایجاد پیوندهای مشترک و ادامه روند مذاکرات تشویق کند و یکی از طرف ها را مسئول
شکست مذاکرات توصیف نکند.مسکو جایگزینی برای راه حل سیاسی ودیپلماتیک برای حل بحران
سوریه نمی داند .سوری ها به تنهایی قادر هستند خود درباره آینده کشورشان بر اساس بیانیه ژنو یک به
توافق برسند.وزارت خارجه روسیه همچنین از تمامی طرف ها در سوریه خواست که به اصول کلی که
مبتنی بر حاکمیت سوریه و حفظ وحدت اراضی آن و حقوق تمامی طوائف سوری است پایبند باشند.در
ادامه بیانیه بر اهمیت دستیابی طرفین به توافقی درباره مبارزه با تروریسم تاکید شده است؛ چرا که افزایش
اقدامات تروریستی نه تنها برای سوریه بلکه برای امنیت و ثبات تمامی منطقه خطرناک است»(خبرگذاری
مهر 20،بهمن.)0892،همچنین "سرگئی الوروف "0وزیر امور خارجه روسیه با اخضر ابراهیمی نماینده
ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه به گفتگو پرداختند .به عالوه" الکساندر پوشکوف" رئیس
کمیته روابط خارجی مجلس روسیه،نیز اظهار داشت که  «:استفاده از زور در سوریه بدون مجوز شورای
امنیت غیر قابل قبول بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار میرود .به عالوه ادعای غربیها مبنی
بر استفاده رژیم سوریه جهت سرکوب مخالفان به مانند مورد عراق در سال  2558را دستاویزی ساختگی
جهت حمله به این کشور می داند»).)Benammar,2013

8ـ 4ـ 0ـ مأموریت استفان دی میستورا
پس از بی نتیجه ماندن تالش های اخضر ابراهیمی و استعفای وی از ادامه مأموریت آقای دی میستورا
ادامه سیاست های دبیر کل سازمان ملل متحد در بحران سوریه را بر عهده گرفت .وی از ابتدای مأموریت
خود تاکنون رایزینی های بی وقفه ای جهت خاتمه بحران و پیدا کردن روزنه ای جهت حل و فصل
بحران صورت داده است .روس ها به مانند سابق از مأموریت دی میستورا استقبال کرده اند .سفرهای
مکرر دی میستورا به روسیه مؤید اهمیت این کشور در اختتامه یا تشدید بحران سوریه می باشد .اعالمیه
های مختلفی با هدف حمایت از فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه صادر شده است.
1-SergeyLavrov
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 2ـ  5ـ برگزاری نشست های مسکو
روسیه رایزنی های گسترده ای جهت برگزاری نشستی در مسکو ،بین جناح های مخالف و موافق سوریه
انجام داد .نشست فوق از26تا  29ماه ژانویه  2500در مسکو برگزار گردید .سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه
روسیه با اشاره به گردهمایی مسکو که گروههای مخالف سوری و نیز هیاتی بلندپایه از دولت دمشق در آن
شرکت خواهند کرد ،بیان می دارد که  «:ما امیدواریم که این گردهمایی بتواند نقشی سازنده در بحران سوریه
داشته باشد.گردهمایی مسکو جهت فراهم ساختن زمینه گفتوگوی فراگیر میان تمامی گروههای درگیر در
سوریه است و همه گروههای شرکتکننده در آن بر ضرورت تحقق صلح و مبارزه با تروریسم در سوریه متفق
هستند.آنچه که در مسکو آغاز شده مذاکرات یا گفتوگوی فراگیر نیست ،تنها یک گردهمایی است که در آن
شرکتکنندگان بدون هیچ پیششرطی حاضر شدهاند و به گفتوگو با یکدیگر میپردازند .ما امیدواریم که این
گردهمایی در آیندهای نزدیک به مذاکرات جدی میان دو طرف تحت نظارت سازمان ملل بیانجامد و از طرف
دیگر جامعه بین المللی نیز وحدت و تالش الزم به منظور حل بحران سوریه و مبارزه علیه تروریسم به دست
آورد(.)Baczynska,2015
از طرفی ائتالف ملی مخالفان و دولت اسد آمادگی خود را برای شرکت در این نشست اعالم کردند.روسیه
در تالش بود نشست بدون مداخله بیگانگان و یک مذاکرات صرفا سوری ـ سوری باشد .نکته مهم در این
خصوص اینکه روسیه موفق به کشاندن دو طرف اختالف بر سر میز مذاکره شد و آنها را رودروی همدیگر
قرار داد .هدف روسیه از این نشست فراهم ساختن زمینه بحث برای تمام طرفهای شرکت کننده در کنفرانس
و متفق القول ساختن جملگی آنان بر روی ضرورت برقراری صلح و مبارزه با تروریسم در سوریه بود .این
اقدام روسیه در جهت این باور آنها بود که نشست مذکور بین دولت و مخالفان می تواند به صلح در سوریه
کمک نماید( .)www.foxnews.comنکته حائز اهمیت این مسئله گفت وگوی دو جانبه سرگئی الوروفوزیر
خارجه روسیه با احمد جربارئیس ائتالف مخالفان سوریه و تالش جهت متقاعد کردن وی به منظور در پیش
گرفتن رویه مسالمت آمیز و احتراز از بکار بردن زور جهت نیل به مقاصد معترضان بود .وی در این مالقات
به احمد جربایادآور شد که «:من متوجه هستم که شما در وهله نخست نگران سرنوشت کشور خود هستید.
ما نیز سرنوشت ملت سوریه را در نظر داریم و امیدواریم که کنفرانس های بینالمللی بتواند به حل وفصل
مشکالت کنونی درسوریه یاری رساند» .) www.farsnews.com).با تالش مسکو در پایان بیانیه ای صادر
شد که مهم ترین مفاد آن به شرح زیر است:
 توقف بمباران بیرویه و هدف قرار دادن غیرنظامیان.
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 آزادی زندانیان سیاسی و اجازه انجام فعالیت های صلح طلبانه.
 آزادی افراد دستگیر شده در طول بحران.

 اجازه ورود غذا و دارو به مناطق مختلف سوریه.

 تشکیل کمیته ای در خصوص دفاع از حقوق بشر و تحقیق و ارائه گزارش های دقیق در این خصوص.
 تشکیل کمیته های مشترک میان طرفین اختالف جهت رسیدن به راه حل.
 از این پس باید ارسال هر گونه تسلیحات به درون سوریه محدود گردد.
 لغو تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر مردم سوریه.

 منحل کردن رسانههای انحصاری و گشایش درهای سوریه به روی تمام

مردم(.)Ballout,2015:2

 4ـ حمایت های مالی و اقتصادی از نظام حاکم
مؤلفه های مالی و اقتصادی اساس قدرت یک کشور را تشکیل می دهند و چنانچه کشوری از این
حیث غنی باشد ،بدون اخذ وام های خارجی و در نتیجه وابستگی به منبع وام دهنده ،از قدرت چانه زنی
زیادی در راستای نیل به مقاصدش برخوردارند .منتها کشورهایی که دچار ضعف مالی بوده و تبعیض های
طبقاتیـ مالی زیادی میان طبقات چندگانه وجود دارد نتنها مستعد انوع بحران ها هستند بلکه هنگام
مواجه با بی ثباتی داخلی و خطر فروپاشی ،به منظور حفظ خود ،به ناچار چشم امید به سمت کمکها و
وام های خارجی دارند .همین موضوعدر مورد نظام سیاسی سوریه نیز صدق میکند .با ادامه روند ناآرامی
های فرسایشی سوریه به قدرت روز افزون مخالفان ـ با کمک های فراوان،حامیان منطقه ای و فرامنطقه
ای ـ و با توجه به تحریم های اقتصادی ،سیاسی و تکنولوژیکی تحمیل شده بررژیم بشار اسد ،صحبت
از کمک های مالی و اقتصادی حامیانی همچون روسیه به میان میآید.تا جایی که بسیاری از کارشناسان
بر این اعتقادند که کمک های اقتصادی روسیه به دمشق یکی از موارد مهمی بوده که به مدیریت بحران
روسیه در سوریه و ابقای بشار اسد کمک شایان توجهی نموده است(.)Lund,2014: 1

در همین رابطه باید به اشکال مختلف کمکهای اقتصادی دولت روسیه به سوریه اشاره ای داشت.
افزون بر این روسیه کمک های مالی و اقتصادی فراوانی چه در قالب وام های با بازپرداخت بلند مدت،
اقالم و تجهیزات در ارتباط با بخش انرژی ،مواد غذایی ،دارویی را در اختیار رژیم حاکم بر سوریه گذاشته
است .از سوی دیگر مسکو مخالف جدی تحریم های اقتصادی ،تجاری و بخش انرژی سوریه میباشد
و نهتنها به آنها عمل نکرده بلکه به روبط عادی با این کشور ادامه داده است .مسکو بر این اعتقاد است
که تحریمهای غربی بدون آنکه تأثیر جدی بر روی رژیم داشته باشد ،تنها باعث وخیم شدن اوضاع مردم
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در سوریه گشته و از این حیث ضرر اصلی متوجه غیرنظامیان خواهد بود ،بنابراین اقدام غربیها خالف عرف
و اصول بنیادین حقوق بشر میباشد .در همین خصوص با تحریم بخش انرژی سوریه و بسته شدن باب فروش
انرژی،مسکو سازکاری را فراهم ساخت تا بوسیله شرکت های با نفوذ خود نفت سوریه دریافت و در بازارهای
جهانی به فروش برساند و نهایتاً پول حاصل از فروش آن را در اختیار دمشق قرار دهد .چند هفته پس از
تحریم های اروپایی ـ آمریکایی بر ضد بشار اسد ،در دسامبر 2500بانک مرکزی سوریه به منظور دور زدن
تحریمها ،چندین حساب را نزد بانکهای "وی تی بی("،")Vtbوی ای بی( " )Vebو" گازپروم بانک "0باز
کردکه این اقدام باعث شدتا سوریه علیرغم تحریم ها ،به مبادالت مالی بینالمللی حیاتی خود ادامه دهد.هدف
اصلی افتتاح این حساب ها ،واریز و خارج کردن داراییهای بانک مرکزی سوریه نزد مؤسسات اروپایی بوده
است .همچنین در سال  2502دو طرف قرار داد مبادله کاال در زمینه نفت و مشتقات آن به امضا رساندند
( .)Yazigi,2014:4تحت چنین شرایطی که سوریه مورد هجمه تحریم های بینالمللی قرار دارد شرکت نفت
وگاز روسیه در دسامبر 2504یک قرارداد 95میلیون دالری جهت اکتشاف و تولید نفت با سوریه امضا
کرد) .)Saul,2014همین اقدام موجبات خشم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از روسیه را فراهم آورده
و جهت خنثی کردن سیاست های مسکو ،به عنوان اقدامی تالفی جویانه برشدت حمایت های خوداز
معارضین افزوده اند .هیالری کلینتون در این باره اینچنین می گوید« :ذخایر ارزی سوریه در ورطه سقوط قرار
داشت .تحریم های نفتی موجب شده بشار اسد میلیارد ها دالر ضرر کند و در نتیجه توانایی خود را برای تأمین
مخارج مالی جنگ را به مرور زمان از دست داد و آنچه تاکنون موجب باقی ماندن وی ـ در قدرت ـ گردیده
کمک های مالی شناور روسیه و ایران است که این خود باعث ایجاد اخالل در نوع تأثیرات تحریم ها می
شود»( .)Weaver and whitaker,2014: 4اذعان این مقام آمریکایی،خود دال بر مثمر ثمر بودن مدیریت
بحران روسیه بوده است.
 9ـ کمک های نظامی،تسلیحاتی و اطالعاتی
کشورهایی که نظام سیاسی آنها مبتنی بر اقتدارگرایی است معموالً اهمیت زیادی برای تقویت توان نظامی
ـ دفاعی خود قائل هستند و بررسیهای تاریخی نشان داده که جهت تأمین نیازهای تسلیحاتی به اتحاد با یکی
از قدرتهای منطقهای و جهانی تمایل پیدا میکنند .هدف از این سیاست ،واکسینه کردن خود در برابر تهدیدات
داخلی وخارجی احتمالی با تقویت توان دفاعی است .سوریه در دوران جنگ سرد و به صورت دقیق از نیمه
دوم دهه  05میالدی به این طرف اکثر تجهیزات خود را از شوروی تأمین میکرد.
1-GazpromBank
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پس از فروپاشی شوروی و به خصوص از سال  ،2550با امضای یادداشت تفاهم هایی میان مسکو و
دمشق ،روند مبادالت تسلیحاتی فیمابین آنها تسریع شد تا جایی که در عرض سه سال بالغ بر پنج قرار
داد بین آنها منعقد شد و بر اساس مفاد این قراردادها قرار بر این شد که اکثر سالحها تا سال 2508
تحویل داده شوند .مهم ترین سالحهای مورد درخواست سوریه برای خرید سامانه دفاعی فوق پیشرفته
اس  )S-300(855میباشد .البته روسیه نیز منافع فراوانی در زمینه فروش تسلیحات فوق از آن خود
میکند( .)Rojansky,2012:2با شروع تحوالت سوریه ،روسیه بر شدت فروش تسلیحاتی ـ افزون بر
آنچه که در قرار داد ها آمده بود ـ افزود .مقامات مسکو بر این اعتقاد بودند که به منظور مدیریت بحران
سوریه راه حل های دیپلماتیک کفایت نمی کند و در کنار آن از ابزارهای دیگری چون حمایت،های
تسلیحاتی مشاوره های نظامی به عنوان تکمله ای بر فنون نرم افزاری بهره برد؛ چرا که بدون کمک های
تسلیحاتی خطر سقوط رژیم سوری دور از انتظار نبود .روس ها چنین استدالل می کنند که بر اساس
قرار دادهای نظامی با دمشق که مدت اعتبار آنها نیز باقی مانده ،به این کشور سالح میفروشد و ادعای
غربی ها مبنی بر اینکه حمایت تسلیحاتی روسیه خالف حقوق بین الملل است وجاهت قانونی ندارد.
درهمیت راستا سرگئی الورفوزیر امور خارجه روسیه معتقد است که« :روسیه تحویل اسلحه به سوریه را
با رعایت معاهدات بین المللی انجام میدهد ،این تسلیحات در راستای تامین برتری نظامی دولت سوریه
بر مخالفان این کشور نبوده وتعادل نیروها در منطقه را برهم نمی زند .ایشان همچنین با انتقاد از گزارش
های جنجالی بعضی رسانه ها در این مورد گفت:تسلیحات وسامانههایی که به سوریه تحویل داده می
شوند ،منحصرا دفاعی هستندو هیچ گونه جنبه تهاجمی ندارند» (.)Www.Pe.Ria.Ru

یک سال بعد از بحران دو کشور اقدام به تشکیل کمیته مشترکی کردند که هدف اصلی این کمیته
تقویت همکاری های تجاری واقتصادی است .مسکو جهت ریاست این کمیته"دیمیتری راگوزین"0که
سابقه معاون نخست وزیر و رئیس کارخانجات صنایع جنگی روسیه بوده را انتخاب کرده است .انتخاب
چنین شخصیتی نشانگر این مسئله است که مقامات روسی درتشکیل کمیته فعلی،تقویت و افزایش سطح
همکاری نظامی رابه عنوان هدف اصلی پیگیری می کنند.
نکته جالب توجه در این خصوص اینکه دیمیتری راگوزین شخصیتی بسیار پیچیده تر از احراز مقام
معاونت نخست وزیری روسیه را داراست وبر تمام اسرار نظامی و توانمندی های تسلیحاتی روسیه اشراف
دارد و انتخاب او در این برهه حساس ،از یک طرف حاکی از اهمیت همکاری های نظامی حساب شده
1-DmitryRogozin
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با متحدینی چون سوریه به منظور توانمندسازی آنها جهت ممانعت به زیرکشیده شدن و در نتیجه عدم اخالل
در منافع روسیه در این منطقه است و از سوی دیگر این سیاست به نوعی تأکید روسیه بر ابزار زور جهت
مدیریت بهتر بحران هایبین المللی می باشد .روسیه با تأکید بر مدیریت بحران نرم و حل مسئله از طرق
د یپلماتیک ،حمایت های تسلیحاتی ـ نظامی از رژیم بشار اسد را مکمل مدیریت بحران نرم افزاری خود می
داند .چرا که با توجه به تحریم سیاسی ،اقتصادی و نظامی ـ تسلیحاتی سوریه از جانب اروپا وآمریکا از یک
طرف و از طرف دیگر عدم امکان تأمین همه تجهیزات و سالح های مورد نیاز ارتش این کشور از کشورهای
ایران و چین ،بقای بشار اسد با خطر مواجه میشد.
درخور یادآوری است که اسرائیل در طول بحران سوریه تا قبل از تابستان سال  2508در دو به برخی
مواضع در این کشور حمله هوایی و موشکی انجام داد .این عملیات موجب شد تا شائبه جنگ فراگیر غرب
علیه سوریه تقویت شود .پس از این بود که والدیمیر پوتین در طی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو هشدار داد
کشورش دیگر ،هیچ حمله دیگری از اسرائیل به سوریه تحمل نخواهد کرد و فوراً واکنش نشان خواهد داد.
در این گفتگو پوتین اعالم کرد که دستور داده تا روند ارسال تسلیحات پیشرفته روسیه به سوریه تسریع شود
و این که اجازه نمی دهد نه آمریکا و نه اسرائیل ویا هر قدرت دیگر دولت بشار اسد را سرنگون کند و از
نتانیاهو خواسته است که این نکته را به خاطر بسپارد .درست در همین زمان جان کری در حال مذاکره با
سرگئی الوروف در مسکو جهت متقاعد کردن روس ها در عدم حمایت از اسد بود( هدایتی و والدیمیروویچ،
.)55 :0894
بر اساس اسناد موجود ارتش سوریه از شرکت دولتی"روسپورون اکسپورت" سازنده سالح های جنگی،
خواسته که  25هزار کالشینکف به همراه  25میلیون خشاب ذخیره برای جنگ های روزمرهاش در اختیار آن
قرار دهد ،همچنین مقادیر متنابهی مسلسل ،خمپاره انداز ،تفنگ های تک تیرانداز و دوربین های دیده در شب
در اختیارش بگذارد .مسئوالن نظامی سوریه خواستار تحویل این سالح ها در سریعترین زمان ممکن شده اند.
همچنین روسها تعدادی از پیشرفته ترین هواپیماهای بدون سرنشین را همراه با متخصص برای آموزش استفاده
از این سالح ها در اختیار ارتش سوریه قرار داد که با فیلم برداری و گرفتن عکس از مناطق اختفای معارضین
و مناطق تحت کنترل مخالفان ،اطالعات فراوانی جهت اجرای دقیق تر عملیات ها در اختیار ارتش قرار
میدهند(.)Grove,2012

در همین رابطه قرارداد نیم میلیارد دالری نظامی وتسلیحاتی مسکو با سوریه،که در راستای تقویت نظام
بشار اسد منعقد شده است .در میان سالح ها وارداتی که قرار است روسیه به سوریه تحویل دهد ،بالگردهای
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جنگی ازنوع  ،M1-25سامانه دفاع هوایی و تعدادی هواپیمای جنگی از نوع میگ  29وجود دارد.در واقع
روسیه با انعقاد این قرارداد خواهان پیشرفته کردن توان و قدرت دفاعی سوریه هست .درخور یادآوری
که قرارداد تسلیحاتی عظیمی بین روسیه ودمشق در خصوص فروش  86فروند هواپیمای رزمی آموزشی"
یاگ  " 0085امضا شد .این قرارداد بالفاصله پس از آنکه مقامات دمشق پیش پرداخت آن را واریز کردند،
جنبه اجرایی به خود گرفت .به گفته یکی از مقامات شرکت روسبرون اکسپورت ارزش کلی این قرار داد
حدود  005میلیون دالر برآورد می شود .همچنین پس ازتصمیم اتحادیه اروپا مبنی برلغو تحریم ارسال
تسلیحات به مخالفان سوریه وپس از حمله محدود اسرائیل به خاک سوریه،روسیه با وجود مخالفت های
اسرائیل وآمریکا ،سازمانه دفاع هوایی اس  855را به دولت سوریه تحویل داد(آدمی وآخرالدین:0892،
 .)64ناگفته نماند که روسیه درآمد های هنگفتی از فروش این تسلیحات بدست میآورد .بررسی های
بخش دوم همین فصل نشان داد که یکی از مهم ترین دالئل حمایت مستقیم روسیه از بشار اسد وجود
منافع اقتصادی قابل توجه حاصل از فروش سالح در بازار تسلحیات می باشد.
روسیه همچنین بر اساس معاهداتی که با بشار اسد دارد از سال  2504این امکان را برای ارتش او
فراهم نمود تا از پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی روسیه استفاده نمایند( .)Blank,2014:4روسیه همچنین
اقدام به فرستادن دوازده کشتی جنگی جهت گشت زنی به نزدیکی آبهای بندر طرطوس واقع در غرب
سوریه کرد و در سال  2504توسط هواپیماهای غول پیکر" آنتونوف  124sفرستادن وسایل نقلیه
وخودروهای زره ای،تعدادی هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی ،رادار ،سیستم های جنگ الکترونیک،
قطعات یدکی هلیکوپتر و بمب های هدایت شونده از طریق پایگاه دریایی طرطوس و فرودگاه دمشق
جهت استفاده ارتش سوریه را در دستور کار قرار داده است ( .)Saul,2014در ماه ژانویه  2502مقامات
قبرسی نیز اعالم کردند یک محموله شست تنی تسلیحات روسی شرکت"روسپورون اکسپورت" که به
سمت سوریه در حال حرکت بود ،را به صورت موقت متوقف کرده اند) (Danvers,2012:36مقامات
روسی بر این اعتقادند که تحویل تسلیحات به سوریه بر طبق قرار دادهای قبلی فیمابین طرفین می باشد
و تضاد چنین اقدامی با حقوق بین الملل محلی از اعراب ندارد و لذا غربی ها نمیتوانند در این مورد
روسیه را محکوم نمایند.
2ـ تصویب حمالت هوایی کوتاه مدت

1-Yag130
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واقعیت میدانی تحوالت سوریه ما را به این سمت سوق می دهد که توازن در ماه های آتی توازن قوا بر
ضرر بشار اسد تغییر یابد .طبیعتاً یکی از سناریوهایی که می توان به امکان وقوع آن خوشبین بود ،امکان
حمالت هوایی روسیه از پایگاه هایی هوایی این کشور در شهر الذقیه می باشد .ساخت و طراحی این پایگاه
مؤید این نکته است که خود را برای حمالت هوایی به مواضع داعش و دیگر گروه های تروریستی آماده می
کنند .در خصوص مدیریت بحرانهای بین المللی نمی توان حمالت کنترل شده کوتاه مدت را در ذیل مدیریت
خشونت آمیز بحران ها جای داد .مثل معروفی میان پیرمردان روسی وجود دارد که می گویند«:از آن جایی که
گورباچف بوی باروت به مشامش نخورده بود ،سرزمین پهناور شوروی را به نابودی کشاند» .بسیاری از
کارشناسان ،عواملی چون افزایش مخارج نظامی ،رقابت تسلیحاتی ،و پذیرش تعهدات فراتر از توان و ظرفیت
اقتصادی را که منجر به ایجاد مشکالت اقتصادی گسترده تر می شود؛ عامل فروپاشی شوروی دانستند .ورود
روسیه به جنگ سوریه؛ اگر چه اندکی و در مدت زمانه ی کوتاه معطوف به ناسیونالیست روسی؛ پاسخگوی
بحران هویتی مردمی و اختالفات درون ساختاری قدرت در روسیه خواهد بود .ولی در نهایت می تواند عاملی
دیگر برای یک تکرار تاریخی تلخ باشد .نکته دیگر اینکه سیگنال ها و پیشران های موجود نشان می دهد که
روس ها در آینده با ورود به سوریه معادله منطقه ای را به نفع سوریه و حامیانش متوازن خواهند ساخت نه
آن که موجب برد آن ها شود .از این رو پس از مدتی از حضور روسها آنها ادمه عملیات در در سوریه را از
نظر منطقه ای و به پیروی از آن برای گستره ی بین المللی ،منطق عقالنی و استراتژیک نمی دانند (مطهر نیا،
 .)0894از این رو در صورت شروع حمالت روس ها باید بیان داشت که چنین حمالتی جهت کمک به
مدیریت نرم افزاری مسکو به حساب می آید.
 -6جمع بندی
روسیه به عنوان کشوری قدرتمند منافع فراوانی در خاورمیانه تعریف کرده و به دنبال بازیابی دوباره پایگاه
های خود در قلمرو شوروی سابق و همچنین نگه داشتن پایگاه های فعلی است .بجز سوریه این کشور عمالً
در این منطقه پایگاهی چندان محکمی و قابل اعتنایی ندارد .اینک تنها متحد سنتی روسیه دچار بحران فراگیری
گردیده است .قاعدتاً مسکو به هر طریقی درصدد مدیریت بحران و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبلی بوده
است و عدم تسامح و مماشات این کشور بدیهی است .از دریچه این بحث چگونگی ،چرایی و انواع فنون
مدیریت و مهار مسئله سوریه توسط مسکو از اهمیت بسزایی برخوردار است .دمشق با مسکو فاصله زیادی
دارد و به صورت طبیعی حاضر نیست به خاطر دفاع از این متحد وارد مرحله نظامیگری فراگیر زمینی شود،
بنابراین بر طبق رهیافت این کشور تأکید اصلی خود را بر مدیریت نرم افزاری بحران از طریق کانال های
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دیپلماتیکـ سیاسی مسالمت آمیز قرار داد .گام اول روسیه در مدیریت این بحران تالش ی مداوم و پایدار
جهت برگزاری مذاکرات دیپلماتیک چندجانبه ژنو یک و دو و ارائه طرح های و برنامه های راهبردی
به منظور خاتمه بحران از طریق گفتگوهای فراگیر چندجانبه ،قائل نشدن وجاهت قانونی برای نشست
های دوستان سوریه ،حمایت همه جانبه از طرح های کوفی عنان و اخضر ابراهیمی و دی میستورا
فرستاده های ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و فراهم ساختن بستر مناسب در راستای موفقیت
آمیز بودن مأموریت و وتو کردن قطعنامههایی که تنها چاره حل بحران سوریه را مداخله نظامی جهت
خلع بشار اسد میدانست .البته این بدان معنا نیست که روسیه دیگر
نقشی در بحران ایفا نکرده است .بلکه در کنار دال مرکزی در مدیریت بحران خود که همان حل
مسالمتآمیز بحران بود ،بامشاهده حمایتهای کنشگران منطقهای و فرامنطقهای از مخالفان ،بهاقداماتی
نظیر کمک های نظامی و تسلیحاتی بیشتر از متحد خود ـ مانند تحویل سامانه موشکی اس ،855کمک
های اطالعاتی در زمینه های مختلف و جنگ الکترونیکی ،حمایتهای مالی و اقتصادی مانند فراهم کردن
امکان مبادالت اقتصادی از طریق بانک های روسیه و فراهم تسهیالت جهت فروش نفت خود بوسیله
روسیه و حمایتهای تبلیغاتی و رسانهای ،به عنوان ابزارهایی مکمل مدیریت بحران نرم افزاری ،اقدام
نمود .زمزمه تصمیم روسیه مبنی بر اقدام به بمباران هوایی کوتاه مدت مواضع داعش و دیگر گروه های
تروریستی نیز در راستای بازگرداندن توازن قوای نیروها بر نفع بشار اسد خواهد بود و علیرغم تأثیرات
میدانی چنین حمالتی نمی توان به آینده آن زیاد خوشبین بود و به احتمال زیاد روس ها پس از مدت
زمان کوتاهی بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج خواهند ساخت.
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اونیل ،پاتریک( ،)0890میانی سیاست تطبیقی ،تهران :نشر قومس
آجرلو،حیسن(،)0895تحوالت سوریه:ریشه ها و چشم انداز ها،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال هجدهم،شماره سوم،پاییز  ،0895صص .00-55
آجیلی،هادی و آهار ،لیال( ،)0898نقش مؤلفه های اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا در بحران اوکراین( 2504میالدی) ،فصلنامه مطالعات سیاسی و اقتصادی،
شماره .293
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 .04برچر،مایکل و ویکلنفلد،جاناتان(،)0832بحران تعارض و بی ثباتی،ترجمه علی صبحدل ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .00برزگر ،کیهان(  ،) 0892تحوالت عربی ،ایران و خاورمیانه ،تهران :انتشارات مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 .06بلوریان،بهنام( ،)0850کتاب سبز روسیه سفید،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 .05بوزان،باری(،)0836چاچوبی تازه برای تحلیل امنیت،ترجمه علیرضا طیب،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .03بیرو،آلن(،)0855فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،چاپ دوم،تهران :انتشارات کیهان.
 .09جر،خلیل( ،)0852فرهنگ غربی به فارسی الروس ،ترجمه احمد طبیبیان،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .25جعفری ولدانی،اصغر(،)0853ایران و مصر،چالش ها و فرصت ها،تهران :انتشارات مرز فکر.
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 .22جعفری ولدانی،اصغر(،)0833چالش ها و منازعات در خاورمیانه،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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 .24حافظ نیا،محمد رضا(،)0895اصول و مفاهیم ژئولیتیک،مشهد :انتشارات پاپلی.
 .20حق شناسی،علی محمد و ساعی،حسین(  ،)0830فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی به فارسی،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
 .26دهخدا،علی اکبر(،)0855لغت نامه دهخدا ،جلد سوم،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .25سام بند،میثم و قره باغ،سیدمحمد(،) 0835مدیریت رسانه کلیدری ترین ابزار برای مدیریت بحران،پژوهش نامه مدیریت بحران رسانه،پژوهشکده تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .23ساندرز ،دیوید(  ،)0835الگوهای بی ثباتی سیاسی ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران :مترجم.
 .29سووکول،بنجامین(،) 0890کتاب مرجع جامع امنیت انرژی،ترجمه علیرضا طیب،تهران:انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
تهران.
 .85سیدامامی،کاووس ( ،) 0892پژوهش در علوم سیاسی(رویکردهای اثباتیگرا،تفسیری و انتقادی) ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 .80شاپوری ،مهدی( )0898بحران اوکراین زمینه ها ،بازیگران و پیامد ها ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .82شاپوری،مهدی( ،)0898بحران اوکراین :زمینه ها ،بازیگران و پیامد ها ،تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .88شریعت نیا،محسن(،)0890واکاوی سیاست چین در سوریه،مرکز بین الملل مطالعات صلح.
 .84شکرخواه ،یونس ( ،)0854خبرنویسی مدرن ،تهران :انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای رسانهها.
 .80شوری،محمود( ،)0898بازتاب معادالت بین المللی در اوکراین،تهران :اندیشکده راهبردی تبیین.
 .86شیرازی،حبیب اهلل ابوالحسن(،)0859منافع ملی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز در رقابت با روسیه،قصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره .29
 .85عابدی،عفیفه(،)0833سیاست خاورمیانه ای روسیه،فصلنامه راهبرد،شماره .00
 .83عباسی،مجیدومحمدی،وحید(،)0892تبیین رئالیستی منازعات بین المللی قدرت در سوریه و پیامد های آن برای امنیت جمهوری اسالمی ایران،پژوهش نامه
ایرانی سیاست بین المللی،سال اول،شمراه ،2بهار و تابستان ،0892صص .55-98
 .89عسگرخوانی،ابومحمد(،)0898بازتاب معادالت بین المللی در اوکراین،تهران :اندیشکده راهبردی تبیین.
 .45علی بابایی ،غالمرضا(،)0850فرهنگ روابط بین الملل،تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورد خارجه.
 .40عمید،حسن( ،)0806فرهنگ مفصل و مصور عمید،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 .42کاظمی،علی اصغر( ،)0863مدیریت بحران های بین المللی،چاپ دوم،تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
 .48کرمی،جهانگیر(،)0834تحوالت سیاست خارجی روسیه هویت دولت و مسأله غرب،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 .44کوثری،مسعود( "،)0892روش مقایسه ای" ،در رهیافت و روش در علوم سیاسی ،به اهتمام عباس منوچهری،تهران:انتشارات سمت.
 .40کوالیی،الهه (،)0830سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه،تهران:انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
 .46کوالیی،الهه و نوری،علیرضا(،)0839عملگرایی پوتین و تغییر رویکرد های سیاست خارجی روسیه،دوره ،45شماره دوم.
 .45کوالیی،الهه(،) 0233علل توسعه روابط فدراسیون روسیه و اسرائیل،تهران:انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .43کوالیی،الهه(،)0859ات حاد جماهیر شوروی و انقالب اسالمی ایران،تهران :انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران.
 .49کوالیی،الهه(،)0839سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی،تهران :انتشارات سمت.
 .05معین،محمد(،)0835فرهنگ فارسی،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 .00مک کارتی،شاون پی(،)0830نقش اطالعات در مدیریت بحران،ترجمه محمد رضا تاجیک،تهران:نشر فرهنگ گفتمان.
 .02مهاجری،عباسعلی( ،)0832واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری،تهران :انتشارات دانشیار.
 .08نسرین دخت،نصرت(،)0835کتاب سبز اوکراین،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 .04نصراللهی،اکبر(،)0839مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه ای حرفه ای،تهران:چاپ نشانه.
 .00نقیب زاده ،احمد( ،)0890درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،تهران :انتشارات سمت.
 .06نوروزی خیابانی،مهدی( ،)0858فرهنگ لغات و اصطالحات سیاسی انگلیسی -فارسی،تهران :نشر نی.
 .05نیکنامی،رکسانا(،)0898تأثیرات تحریم روسیه بر اتحادیه اروپا،تحلیل راهبردی،معونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
 .03واعظی،محمود( ،) 0895راهبردهای نوین رقابتی در آسیای مرکزی و قفقاز،گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .09وزارت امور خارجه(،) 0835کتاب سبز سوریه،تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 .65یزدان پناه رو،کیومرث(،)0839اتحادیه شانگهای،چشم اندزا ها،بیم ها و امیدها،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .60بیلینگتون،جیمز( ،)0830روسیه درجستجوی هویت خویش،ترجمه مهدی سنایی،تهران :انتشارات ایراس(مؤسسه فرهنگی مطلعاتی روسیه،آسیای مرکزی و
قفقاز).
 .62گودبای،جیمز ای(،)0832تعارض های منطقه ای ،ترجمه محمد رضا سعید آبادی،تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .68میرفخرایی،سید حسن(،)0892روسیه و ناتو،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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آدمی،علی و آخرالدین،مهری(،)0890سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه :ریشه ها،اهداف و پیامد ها،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،سال
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آقا حسینی،علیرضا و دیگران(،)0892مطالعه سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازه انگاری( 2500تاکنون)،فصانامه پژوهش های
راهبردی سیاست،سال دوم،شماره .5
آقایی،سید داود(،)0835نقد و بررسی نظریه های مطرح درباره نقش رسانه ها در مدیریت بحران،فصلنامه پژوهش های ارتباطی،سال پانزدهم،شماره .06
امام زاده فرد،پرویز(،) 0892تأملی درباره ریشه های بحران در سوریه،گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امیدی ،علی و رشیدی علویچه ،مهرداد(  "،)0892بازنمایی تحوالت سوریه در شبکه الجزیره( ،)2500 -2508مطالعات فرهنگ -ارتباطات ،سال چهاردهم،
شماره بیست و چهارم.
امیراحمدیان،بهرام(،)0835بحران گرجستان،اطالعات سیاسی -اقتصادی،شماره .200-202
بشارتی،محمد رضا(،)0892نقش کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحوالت و بحران سوریه،ماهنامه تبییان،شماره .96-90
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ظرفیتشناسی فقه ابن تیمیه برای مقابله با اندیشههای تکفیری
محمدرضا فالح تفتی .5دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران
سید محمد حسینی .عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده
ابن تیمیه یکی از علمای مهم اهل سنت است که از وی بهعنوان شیخ االسالم تعبیر میشود و دیدگاههایش مورد
توجه اهل سنت و بویژه طرفداران تفکر سلفی است .امروزه جریانهای تکفیری به نظرات وی استناد کرده و دست به
کشتار و قتل و غارت میزنند .مقاله پیش رو کوشیده است تا با مروری بر آثار ابن تیمیه ظرفیتهایی را از فقه وی کشف
کند که با استفاده از آن ،بتوان جلوی رشد تفکرات تکفیری را گرفت و یا حداقل آنان را از این جهت خلع سالح نمود.
در آثار ابن تیمیه سه نکته وجود دارد که میتواند به عنوان ظرفیت مورد توجه قرار بگیرد .این سه عبارتند از :طرح قاعده
احترام مال و جان مسلمان ،تفکیک میان تکفیر مطلق و معین و توجه به موانع تکفیر .این سه ظرفیت در این نوشتار با
توجه به آثار ابن تیمیه بررسی شده است.
واژگان کلیدی :تکفیر ،ابن تیمیه ،موانع تکفیر ،قاعده احترام مال و جان مسلم

 -5مقدمه
گسترش اندیشه تکفیر امروزه به عنوان یکی از معضالت بزرگ در میان مسلمانان مورد توجه اندیشمندان
قرار گرفته است .رویکرد تکفیری عالوه بر پیامدهای ضدامنیتی و ایجاد آشوب و بلوا در منطقه و جهان ،مورد
بهرهبرداری دشمنان اسالم برای گسترش اسالمهراسی در سطح جهان قرار گرفته است و بنابراین مقابله با این
اندیشه وظیفه تمام دلسوزان جهان اسالم است.
یکی از بهترین ابزارها برای مقابله با اندیشه تکفیری استفاده از ظرفیتهای فقهی اندیشه ابن تیمیه است
چرا که ابن تیمیه به عنوان پدر معنوی جریانهای تکفیری شناخته میشود و چنانچه بتوان از نظرات وی اصول
و قواعدی را استخراج نمود که در برابر آراء و استنادات تکفیریها عرض اندام نماید عمال باعث کاهش
مشروعیت این جریانات میشود و مشخص میشود که وهابیها و تکفیریها کاتولیکتر از پاپ هستند و
Email: mrf_ft@yahoo.com
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خطمشی آنان حتی مورد تأیید ابن تیمیه هم نیست .در این نوشتار کوشیدهایم برخی از ظرفیتهای فقه ابن
تیمیه را برای مقابله با اندیشههای تکفیری شناسایی و تبیین نماییم.
 -4یافتههای تحقیق
نظرات ابن تیمیه در مورد تکفیر ابعاد متعددی دارد اما با توجه به نکاتی که در آثار وی هست سه ظرفیت
در فقه وی وجود دارد که در زمینه مقابله با اندیشههای تکفیری قابل استفاده است.
 تأسیس اصل کلی در مورد نحوه مواجهه با مسلمانان
 تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین
 تأکید بر موانع تکفیر
ظرفیت اول :تأسیس اصل اولیه در مورد نحوه مواجهه با مسلمانان
ابن تیمیه در مورد نحوه مواجهه مسلمانان با یکدیگر معتقد است که قاعده اولى این است که خون و جان
و ناموسشان بر یکدیگر حرام است(.ابن تیمیه0406،ق)238/8،
وی برای اثبات این قاعده به این چند روایت از پیامبر (ص) استدالل میکند:
* پیامبر (ص) در حجه الوادع فرمودند :خون و مال و عرض مسلمانان بر یکدیگر حرام
است(.بخاری)35/0،
*هر آن کس که به طرف قبله ما نماز بخواند و از ذبیحه ما استفاده کند مسلمان است و در ذمه خدا و
رسولش قرار دارد(.همان)
*اگر دو مسلمان مقابلِ هم قرار گرفته و با یکدیگر بجگند ،چه قاتل وچه مقتول ،هر دو در آتشاند .سوال
شد اى رسول خدا مقتول چرا؟ حضرت فرمودند :زیرا مقتول نیز قصد جان دیگرى را کرده
است(.نیشابوری)2208/4،
*پس از من ،کافر نشوید به گونهاى که گردن یکدیگر را بزنید(.بخاری )80/0،و بهطور معمول گردن زدن
بعد از تکفیرِ یکدیگر محقق مىشود.
*هنگامى که مسلمانى ،برادرِ مسلمانش را کافر خطاب کند ،به تحقیق این خطاب به یکى از آن دو بر
مىگردد(.همان )26/3،زیرا خطاب کلمه" کافر" به مسلمان از دو حالت خارج نیست ،یا آن شخص سزاوار
چنین نسبتى است یا نه ،در صورتى که نسبت به دیگرى منتفى باشد به شخص خطاب کننده بر مىگردد.
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ابن تیمیه از این روایات چنین استفاده کرده است که هیچ کسی حق ندارد بدون داشتن دلیل قطعی ،به
یک مسلمان دیگر نسبت کفر بدهد و چنانچه در موردی فردی شک داشته باشد که آیا دیگری کافر است یا
نه باید بر اساس این اصل اولی ،از نسبت دادن کفر به وی اجتناب کند.
ظرفیت دوم :تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین
یکی از ظرفیتهای قابل توجه در فقه ابن تیمیه تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین است .چراکه بر
اساس این ظرفیت است که میتوان تصور کرد فردی عقیدهای کفرآمیز داشته باشد اما تکفیر نشود .به این بیان
که گاهی اوقات ،افراد دارای اعتقاداتی هستند که آن اعتقادات کفرآمیز است اما چون فرد به دالیلی آن اعتقاد
کفرآمیز را با علم و آگاهی انتخاب نکرده است بنابراین نمیتوان وی را تکفیر نمود .ابن تیمیه با طرح این
تفکیک ظرفیتی را برای مقابله با تفکر تکفیری فراهم کرده است .ایمن الظواهری نیز با استناد به همین تفکیک،
قتل شیعیان را به جرم داشتن عقاید کفرآمیز جایز نمیداند(.گروهی از نویسندگان)806/2508،8،
ابنتیمیه تکفیر را به دو بخش :مطلق و معین تقسیم مىکند.
تکفیر مطلق :در این نوع از تکفیر ،هر کسی که کالمی را بر زبان بیاورد یا فعلی را مرتکب شود یا اعتقادى
داشته باشد که با مبانى اسالم در تضاد و تناقض است به کفر وی حکم میشود .در این صورت البته فرد خاصى
مدّ نظر نیست(.ابن تیمیه0406،ق)435/02 ،
تکفیر معین :در این نوع از تکفیر ،شخص معینى که عملى را در تضاد با اصول و مبانى اسالم انجام داده
و به سبب وجود شروط تکفیر در وى و نبود مانع ،کافر خوانده مىشود.
ابن تیمیه ،معتقد است که باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل شد؛ یعنى چنین نیست که هر کس
فعلى را که منطبق با کفر بود انجام داد ،کافر است .وی مىگوید« :آنچه بزرگان سلف گفتهاند که اگر کسى فالن
چیز را بگوید حکمش فالن است ،ناظر به تکفیر مطلق مىباشد و صحیح است ،اما باید میان تکفیر مطلق و
معین تفاوت گذاشت(».ابن تیمیه0458 ،ق)064/0 ،
از نظر ابن تیمیه با وجود دو شرط میتوان یک فرد را به طور معین تکفیر نمود .این دو شرط عبارتند از:
شرط اول :وجود قصد نسبت به معناى کفر آمیز
تکفیر حکم شرعى است و تا یقین به کفر شخصی نباشد امکان انتساب عنوان کفر به یک شخص وجود
ندارد .ابن تیمیه با طرح این شرط تکفیر این چند دسته را غیر مجاز میشمارد:
 -0فردی که سخنی کفرآمیز بر زبان آورده است اما معناى دیگرى غیر از معناى کفر آمیز ،قصد کرده
است(.ابن تیمیه0405 ،ق)842-840 ،
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 -2فردی که کالمى را به زبان جارى نموده که مستلزم امور کفر آمیزى شده است ،ولى آنها را قصد
نکرده است و بدان ملتزم نیست(،مشعبی0403 ،ق)200-259 ،
 -8اگر سخنى داراى وجوه مختلفى است که برخى از آنها کفرآمیز است و برخى دیگر کفرآمیز نیستند،
باید حتماً قصد متکلم از سخن مشخص شود که آیا معانى کفر آمیز را ارائه کرده است یا معانى غیر کفرآمیز(.ابن
تیمیه0406 ،ق)609/2 ،
شرط دوم :اتمام حجت بر کافر معین
ابنتیمیه معتقد است که قیام حجت در حق کفار همان وجود رسول مبلغ و تمکن از شنیدن و تدبر در
فرمایشات ایشان است و به صرف تمکن از شنیدن ،حجت بر آن تمام نمىشود(.همان)066/06،
در تکفیر مسلمانان بایستى وضعیت آنان لحاظ شود :قریب العهد بودن مسلمان به اسالم ،جاهل قاصر یا
مقصر بودن و هم چنین فعل مورد انکار از حیث ظهور وخفا مورد مالحظه قرار گیرد ،اگر فعل مورد انکار،
براى شخص مبهم و مخفى باشد یا در منطقهاى که به چنین مسائلى جهل دارند زندگى مىکند و یا این که
شخص قریب االسالم باشد و اصلًا چنین مسئلهاى به گوشش نرسیده باشد ،در تکفیر او قیام حجت شرط است
و در غیر آن صورت ،مىبایست بررسى کرد ،شاید انکارش به جهت شبههاى است که دچار آن شده
است(.همان)60-65/6 ،
ابنتیمیه در جاى دیگر از مجموع الفتاوی مىنویسد:
« هیچ کس حق ندارد مسلمانى را تکفیر کند اگرچه دچار خطا و اشتباه شده باشد ،تا این که حجت بر او
تمام شود و حق برایش روشن گردد و هر آن کس که اسالمش یقینى است با شک در اسالمش ،اسالم او زایل
نمىشود ،بلکه تنها با اقامه حجت و بر طرف شدن شبهه ،اسالمش از بین مىرود(».همان)466/02 ،
ابنتیمیه براى اثبات اشتراط قیام حجت در تکفیر ،به آیاتی مانند وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا(اسراء)0،
و فَذَکِّرْ إنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی(اعلی )9،استدالل کرده است(.همان008/0،؛ )062-060/06
به هر حال تکفیر معین هر شرطی هم داشته باشد از تکفیر مطلق تفکیک شده است و این تفکیک لوازمی
را در پی دارد که ابن تیمیه هم به این لوازم پایبند است از جمله:
 -0ابنتیمیه معتقد است که برخى از دیدگاههاى جهمیه -که از نظر وى ،به صورت مطلق کفر است-
مانند اعتقاد به خلق قرآن ،انکار رؤیت خدا و انکار حضور خداوند بر عرش ،موجب نمىشود که معتقد به این
امور ،کافر باشد؛ مگر آن که حجت بر تکفیر وى تمام باشد(.ابن تیمیه0458 ،ق)064/0 ،
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 -2ابنتیمیه هم چنین عقاید باطنیه را کفر مىداند ،ولى حکم به تکفیر افراد باطنى را مشروط به ثبوت
شروط تکفیر و از میان رفتن موانع تکفیر مىداند(.ابن تیمیه0400 ،ق)804-808 ،
 -8ابنتیمیه در جایى دیگر ،تکفیر افراد معین را -هر چند افراد دیدگاههاى بدعتآمیز داشته باشند -جایز
نمىداند و معتقد است که هیچ کس نمىتواند احدى از مسلمانان را تکفیر کند ،هر چند خطاکار باشند ،تا وقتى
که حقیقت براى آنها تبیین شود و شبهه زدوده گردد(.ابن تیمیه0406،ق)060/80 ،
ظرفیت سوم :تأکید بر موانع تکفیر
ابنتیمیه موانعى را نیز براى تکفیر بیان مىکند ،که در صورت وجودِ آنها ،نمىتوان فردى را کافر شمرد.
این موانع عبارتند از :خطا ،تأویل ،اکراه و جهل.
مانع اول :خطا
از دیدگاه ابن تیمیه خطا یعنى این که شخصى ناخواسته و بدون قصد 0،کارى کفرآمیز انجام دهد ،و فرق
نمىکند که خطا در مسائل علمى یا عملى باشد؛ در هر دو صورت عذر آور است ،البته تا زمانى که حجت بر
شخص تمام نشده باشد.
ادله:
ابن تیمیه برای اثبات مانعیت خطا به ادله ذیل تمسک کرده است:
الف :آیه (وَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ)(احزاب)0،
براساس این آیه آنچه از روی خطا سر زند اصال گناه محسوب نمیشود تا چه رسد به اینکه بر طبق آن
فرد مورد تفکیر واقع شود.
ب :حدیثی که مسلم در صحیح خود آورده است .در این حدیث آمده که شخصى به خداوند مىگوید:
خدایا! تو بنده منى و من خداى تو(.مسلم بن حجاج)90/3 ،
این سخن هم چون از روى خطا و لغزش زبان و به سببِ شدت خوشحالى گفته شده است ،خداوند او
را مؤاخذه نمىکند ،و چنین حالتى مانع تکفیرش است(.ابن تیمیه0422 ،ق)220/0 ،
مانع دوم :اکراه
ابنتیمیه یکى از موارد دیگرى را که براى شخص معذوریت مىآورد اکراه مىداند؛ وى اکراه را این گونه
تعریف مىکند:

 « .1و هو أن يقصد شيئاً فيصادف غيرَ ما قصد ،و هو باالختصار :انتفاء القصد كمن يريد رمى صيدٍ فيصيب إنساناً ،أو كمن يريد رمى كتاب كفر
فيرمى كتاب اهلل جلَّ وعال.».
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اکراه یعنى این که فردى تحت فشار و اجبارِ شخص دیگرى کارى کفرآمیز انجام دهد به گونهاى که اختیار
و رضایت مکره منتفى گردد ،البته بدون این که خطاب از او برداشته شود یا اهلیتش براى تکلیف ساقط گردد،
در این صورت مؤاخذه نخواهد شد.
ابنتیمیه اکراه را به دو نوع تقسیم مىکند:
اکراه تام :هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره ،منجر به قتل ،قطع عضو یا ضربهاى که خوف
تلفِ نفس خواهد داشت؛ این نوعِ اکراه ،اضطرار و الجا را در پى دارد.
اکراه ناقص :هرچیزى که انجام ندادن آن توسط شخص مکره ،منجر به حبس ،گرفتارى یا ضربهای که
خوف تلف نفس در آن نباشد؛ این نوع از اکراه اضطرار و الجا را به دنبال ندارد.
بنابر نظر ابن تیمیه اکراه تام مانع از تکفیر است(.الشحود)66/0 ،
ادله:
ابنتیمیه برای اثبات مانعیت اکراه به ادله ذیل تمسک کرده است:
الف :آیه (مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراا
فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ)(نحل )056 ،؛ هر کس پس از ایمان آوردن ،به خدا کفر ورزد [عذابى
سخت خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و [اما] قلبش به ایمان اطمینان دارد ،ولى هر که سینهاش به
کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود.
ب :اتفاق علما
علما اتفاق نظر دارند که اگر فردی به اکراه کلمهای کفرآمیز بگوید ،گفتن آن کلمه باعث تکفیر وی نمیشود
و نمیتوان وی را کافر دانست(.ابن کثیر0409 ،ق656/2 ،؛ بغوی0455 ،ق)46/0 ،
مانع سوم :تأویل
تأویل در اصطالح معانى متعددى دارد که در مجموع مىتوان سه معناى اصطالحى براى آن در نظر
گرفت(ابن تیمیه0406 ،ق)63/4 ،
 .0تأویل یعنى رجوع به معناى حقیقى ،اگرچه آن معناى حقیقى موافق با ظاهر هم باشد؛
 .2مراد از تأویل ،همان تفسیر است؛
 .8تأویل یعنى برگرداندن لفظ از معناى ظاهرى به معنایى مخالف ظاهر .این معنا مشتمل بر دو قسم است:
دسته اول :برگرداندن از معناى ظاهرى به سبب وجود دلیل.
دسته دوم :برگرداندن از معناى ظاهرى بدون وجود دلیل(.ابن عثیمین0480 ،ق)92/0 ،
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از بین معانى مطرح شده ،آنچه در بحث موانع تکفیر مقصود است ،دسته اول از معناى سوم مىباشد .اما
برگرداندن به معناى مخالف ظاهر ،بدون هیچ دلیلى ،تأویل نیست ،بلکه در واقع تکذیب دلیل محسوب
مىشود(.همان)
تقریباً همه علما اتفاق نظر دارند بر اینکه شخص متأوّل به ویژه مجتهد اگر در مسئلهاى تأویل کرد تکفیر
نمىشود .ابن تیمیه نیز تأویل را مانع از تکفیر میداند(.ابن تیمیه0405 ،ق)823 ،
ادله:
ابن تیمیه برای اثبات مانعیت تأویل به ادله ذیل تمسک کرده است:
الف :آیه قرانی (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(بقره .)236 ،استدالل ابن تیمیه به این آیه با توجه به
این نکته است که تأویل نوعی خطای در اجتهاد است(.ابن تیمیه0406 ،ق)403/4 ،
ب :سنت پیامبر(ص) و خلفا در بخشش فرد متأول از جمله :جریان قتل بنى جذیمه توسط خالد بن
ولید(بخاری0422 ،ق ،)06/3 ،قتل مالک بن نویره ،کالم صحابه به یکدیگر «انت منافق» ،قتل عثمان توسط
برخى از صحابه و موارد دیگر که به سببِ تأویلشان عتاب و مؤاخذه نشدهاند(.ابن تیمیه0456 ،ق)39/6 ،
ج :سیره سلف که داللت بر مانع یت تأویل برای تکفیر دارد برخى مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه
اهل تأویل ،یعنى کسانى که در مسائل اعتقادى اجتهاد مىکنند و در اجتهادشان دچار خطا مىشوند و کسانى
را که از کیش آنان خارج هستند ،تکفیر کردهاند ،ولى این ،همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و
طایفهاى از اصحاب ائمه اربعه نیز چنین شیوهاى را اختیار کردهاند ،اما چنین چیزى را از هیچ یک از صحابه و
تابعین و ائمه مسلمانان سراغ نداریم؛ این هرگز دیدگاه ائمه اربعه و دیگران نیست ،بلکه عبارات آنان آشکارا
در تضاد با این نظریه است(.همان)245/0 ،
ابنتیمیه با توجه به مجموعه ادله مربوط به تأویل اعتقاد دارد:
 -0تأویل مانع از تکفیر ،اختصاص به اهل علم و مجتهدین دارد و دیگران را که کالم را از روى جهل و
هواى نفس بر زبان جارى مىکنند شامل نمىشود ،زیرا در واقع مجتهد مقتضاى یک دلیل را با دلیل دیگرى که
قوىتر از دلیل قبلى باشد ترک مىکند.
 -2تأویلی معتبر است که وجه درستی در شرع و زبان عربى داشته باشد ،اما تأویلى که قرینه شرعى و
لغوى نداشته باشد ،معتبر نیست؛ مانند :تاویالت باطنیه.
 -8در تأویل فرقی میان اصول و فروع نیست .وی میگوید« :در مسائل اعتقادى ،بسیارى از مردم ،متأوّلین
را تکفیر کردند ،که البته چنین کارى (تکفیر متأوّلین) در کالم صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان یافت نمىشود
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و چنین عملى از اعمال اهل بدعت (خوارج ،جهمیه ،معتزله) است که عمل بدعت آمیز انجام مىدهند و دیگران
را تکفیر مىکنند».
مانع چهارم :جهل
ابنتیمیه جهل را نیز از اموری میداند که مانع از تکفیر میشود(.عبداهلل بن احمد)540 ،
ادله
ابنتیمیه به ادله ذیل تمسک کرده است:
الف :آیات (رُسُلًا مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللّهُ عَزِیزًا
حَکِیماا)(نساء )060،و (وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)(اسراء)00 ،
ابن تیمیه بر اساس این دو آیه میگوید« :خداوند عقوبت را از کسى که دعوت انبیا به گوشش نرسیده
باشد ،نفى کرده است و به طریق اولى عقوبت از کسى که مؤمن باشد و نسبت به مسئلهاى از مسائل دینى با
خبر نشده باشد و آن را انکار کند برداشته است(».مشعبی0403 ،ق)202 ،
ب :حدیث

ابوهریره0

حدیث :0پیامبر(ص) بنا بر نقل ابوهریره فرمودند« :مردى بسیار گناه کرده بود ،هنگام مرگ به فرزندانش
گفت :پس از مرگم مرا بسوزانید و استخوانهایم را بسابید و خاکسترم را به باد دهید ،زیرا اگر خدواند بر من
دست بیابد ،مرا چنان عذاب مىدهد که کسى را عذاب نداده است .فرزندانش پس از مرگ وى چنین کردند،
خداوند متعال به زمین دستور داد که تمام ذرات او را فراهم کند و زمین نیز چنین کرد و ناگاه آن مرد زنده
شد ،خداوند از او پرسید :چراچنین کردى؟ گفت :اى پروردگار! به خاطر ترس از تو؛ به این سبب خداوند او
را بخشید(.بخاری0422 ،ق)056/4 ،
ابن تیمیه پس از نقل این حدیث میگوید« :این شخص قدرت خداوند و زندگى پس از مرگ را انکار
کرد و این قطعاً کفر است ،ولى چون انکارش از روى ناآگاهى بود ،خداوند او را بخشید .از این رو بخشش
خداوند بهترین دلیل است بر این که آن شخص کافر نیست ،زیرا اگر کافر بود خداوند او را نمىبخشید(».ابن
تیمیه0406 ،ق)280/8 ،
حدیث :2

 .1ذكر اين نکته ضروری است كه نقل اين روايات تنها به خاطر اين است كه اين احاديث در كتب ابن تيميه نقل شده است و به معنای تأييد آن
نيست.
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ابوهریره نقل کرده است که عدهاى از پیامبر (ص) سؤال کردند :آیا خداوند را روز قیامت مىتوان دید؟
پیامبر (ص) فرمودند :آیا در رؤیت ماه شب چهارده شک دارید؟ گفتند :نه یا رسول خدا ،حضرت دوباره
فرمودند :آیا در رؤیت آفتاب شک دارید؟ گفتند :نه اى پیامبر خدا ،حضرت فرمودند :بىشک روز قیامت او را
با دو چشمانتان خواهید دید(.نیشابوری)068/0 ،
ابنتیمیه در ذیل این حدیث ،مىنویسد :ایمان ،از احکامى است که به خداوند و پیامبر (ص) اختصاص
دارد و هیچ کس حق ندارد در این مورد به ظنِّ خود عمل کند و بر کسانى که کلمه کفر آمیز بر زبان جارى
مىکنند حکم کافر بار نمایند ،تا این که شروط تکفیر بر وى ثابت شود و موانع از آن برطرف گردد .بنابراین
کسى که بگوید خمر یا ربا حالل است و کالمش از روى جهل باشد یا کالمى را انکار کند که به اعتقادشان
در قرآن و احادیث پیامبر (ص) وجود ندارد ،همان گونه که سلف بدان دچار مىشدند و بعد از آن از پیامبر
(ص) مىپرسیدند ،چنین شخصى تکفیر نمىشود(.ابن تیمیه0406 ،ق)066-060/80 ،
ابن تیمیه با توجه به مجموعه ادله در مورد جهل اعتقاد دارد:
 -0جهل از سر قصور و یا جهل مرکب مانع از تکفیر است اما اگر کسی بتواند جهل خود را برطرف کند
و کوتاهی نماید و به اصطالح جهل از روی تقصیر باشد جهل چنین فردی مانع از تکفیر نیست(.همان،
)235/25
 -2در مواردی که جهل مانعیت دارد تفاوتی نمیکند که این جهل نسبت به اصول باشد یا فروع .ابن تیمیه
در رد سخن کسانی که میان جهل در اصول و جهل در فروع تفکیک قائل میشوند ،مینویسد « :فرق قائل
شدن بین مسائل اصول و فروع صحیح نیست ،زیرا چنین اصلى ،نه در کالم صحابه و تابعین و نه در کالم
بزرگان یافت نمىشود ،بلکه از معتزله و اهل بدعت گرفته شده و این فرق گذارىیک نوع تناقض گویى
است(».همان)846/28 ،
 -8یادگیرى برخى مسائل فرعى بر تمام مردم ضرورى نیست و مردم چنین جاهلی را گناه کار یا کافرى
که از دایره اسالم خارج شده به حساب نمیآورند .در چنین مواردی ،جهل مُعذّریت مىآورد و شخص جاهل
تکفیر نمىشود(.حلیمه)40 ،
 -4ابن تیمیه معتقد به مدخلیت مکان و زمان در مانعیت جهل است و میگوید اگر فردی در منطقهاى
زندگی میکند وصول علم به آن امکان پذیر نباشد و نیز قدرت هجرت به منطقهاى که در آن علم منتشر مىشود
را ندارد ،چنین شخصى اگر کار کفر آمیزى انجام دهد تا زمان اتمام حجت (ابالغ حکم شرعى) معذور است،
ولى اگر همین شخص قدرت هجرت داشته باشد و موانع معتبر شرعى (مکره یا ترس بر جان و خانواده
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خویش داشته باشد) براى عدم هجرت نداشته باشد ،با این حال براى یادگیرى علم هجرت نکند ،معذور
نیست(.ابن تیمیه0406 ،ق)055/23 ،
 -9نتیجه
آنچه از مجموع آثار و نوشتههای ابن تیمیه بر میآید این است که وی از نظر شیوه علمی کوشیده است
که تا حدودی راه را بر روی برخی افراطیگریها در مساله تکفیر ببندد .وی اصل اولیه را این گذاشته است
که کسی حق تعرض به مال و جان و ناموس مسلمان دیگری را ندارد و قاعده اولیه احترام به مال و جان
مسلمان است .وی با تفکیک میان تکفیر مطلق و تکفیر معین زمینه سوء استفاده از این حکم را برای توده مردم
بست و با طرح موانعی مانند جهل و تاویل امکان تکفیر را تا حدود زیادی مضیق نمود .البته خود ابن تیمیه در
سیره عملی خود چندان به این منهج علمی پایبند نبوده است و گاهی دست به تکفیرهایی زده است که بر
اساس موازینی که خود مطرح کرده است هیچ توجیهی ندارد اما به هر حال راهی که وی در مورد تکفیر از
نظر علمی مطرح کرده است دارای ظرفیتهای باالیی برای مقابله با تفکر گروه های تکفیری است .توجه به
این ظرفیتها و پررنگ کردن آن در فضای رسانهای و در میان اهل سنت میتواند باعث توقف حمایت و یا
حداقل تردید در میان اهل سنت برای پیوستن به جریانات تکفیری شود و به کاهش بحران در مناطق آسیبدیده
از تکفیر کمک کند.
منابع و ماخذ:
 .0قرآن کریم
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،االستغاثه فی الرد علی البکری ،تحقیق عبد اهلل بن دجین السهیلی ،چاپ اول :دار الوطن للنشر،
ریاض0405 ،ق
 ،----- .8االستقامة ،تحقیق محمد رشاد سالم ،چاپ اول :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،مدینه منوره  0458ق.
 ،----- .4بغیة المرتاد فى الرد على المتفلسفة و القرامطة و الباطنیة ،تحقیق موسى دویش ،چاپ سوم :مکتبة العلوم و الحکم،
مدینه منوره  0400ق.
 ،----- .0جامع الرسائل ،تحقیق محمد ر شاد سالم ،چاپ اول :دارالعطاء ،ریاض0422 ،ق.
 ،----- .6کتب و رسائل و فتاوى شیخ اإلسالم ابنتیمیة ،تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاصمى نجدى ،مکتبة ابنتیمیة
[بىتا].
 ،----- .5مجموع الفتاوى ،تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف ،مدینه منوره
 0406ق.

301

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 ،----- .3منهاج السنة النبویة فى نقض کالم الشیعة القدریة ،تحقیق محمد رشاد سالم ،چاپ اول :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمیة 0456 ،ق.
 .9ابنکثیر دمشقى ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق محمد حسین شمس الدین ،چاپ اول :دارالکتب العلمیة،
منشورات محمدعلى بیضون ،بیروت  0409ق.
 .05بخارى ،محمّد بن اسماعیل ،صحیح البخارى ،تحقیق محمد زهیر بن ناصر ،چاپ اول :دار طوق النجاة 0422 ،ق.
 .00بغوى ،حسین ،معالم التنزیل (تفسیر بغوى) ،تحقیق خالد عبدالرحمن العک ،بیروت  0455ق.،
 .02ترمذى ،محمّد بن عیسى ،سنن الترمذى ،تحقیق بشار عواد معروف ،دارالغرب اإلسالمى ،بیروت  0993م.
 .08سندى ،حاشیة السندى على سنن ابنماجه ،چاپ دوم :دارالجیل ،بیروت [بىتا].
 .04عبداهلل بن احمد ،السنة ،نرم افزار مکتبه شامله.
 .00عبدالمنعم مصطفى حلیمة ،العُذْرُ بالجَهْلِ وقیامُ الحُجَّة ،نرم افزار مکتبه شامله.
 .06علی بن نایف الشحود ،أحکام المرتد عند شیخ اإلسالم ابنتیمیة ،نرم افزار مکتبه شامله.
 .05گروهی از نویسندگان ،الحرکات االسالمیه فی الوطن العربی ،چاپ اول :مرکز دراسات الوحده العربیه ،بیروت 2508 ،م.
 .03محمد ابنعثیمین ،فتاوى أرکان اإلسالم ،چاپ دوم :مؤسسه شیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریه ،قصیم 0480 ،ق.
 .09مشعبى ،عبدالمجید بن سالم بن عبداهلل ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل (ص) ،تحقیق محمد
فؤاد عبدالباقى ،دار إحیاء التراث العربى ،بیروت [بىتا].
 ،------ .25منهج ابنتیمیه فىمسئله التکفیر ،چاپ اول :مکتبة اضواء السلف ،ریاض  0403ق.
 .20نسائى ،احمد بن شعیب ،السنن الصغرى ،تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ،چاپ دوم :مکتب المطبوعات اإلسالمیة ،حلب  0456ق.
 .22نیشابورى ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،دارالجیل ،بیروت [بىتا].
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نگاهی اجمالی بر بحران ژئوپلیتیکی سوریه و حق تعیین سرنوشت مردم
دکتر بهرام فرجی ،استادیار دانشکده پیامبر اعظم (ص) دانشگاه امام حسین (ع)
سید حسین موسوی فر ،دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشکده دانشگاه امام حسین (ع)
هادی گودرزی ،عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده
بحران در سوریه عرصه سوء استفاده و مداخله به اشکال مختلف توسط قدرت های جهانی و منطقه ای بدون رضایت
دولت مرکزی در این کشور است و باعث پیچیده شدن بیشتر بحران سوریه شده است .کشمکش دولتها همچنان ادامه
دارد اما آنچه در این میان اهمیتی نداشته توجه به اراده مردم این کشور و تعیین سرنوشتشان است .در این پژوهش بحران
سوریه را با توجه به اصول و مقررات حقوق بین الملل در دو بخش مجزا ،ابتدا تبیین بحران مزبور در علم ژئوپلیتیک و
اعمال حق تعیین سرنوشت مردم از منظر حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

 -5بررسی ژئوپلیتیکی بحران سوریه
جمهوری عربی سوریه در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده است،
موقعیت این کشور با توجه به اینکه در غرب آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته است به آن
جایگاهی استراتژیک بخشیده است .سوریه پس از آنکه دولت عثمانی از هم فرو پاشید تا مدتها در قیمومت
فرانسه قرار داشت .ترکیب جمعیتی این کشور با خصایص گوناگون قومیتی و مذهبی ،شکلی خاص بدان
بخشیده است و کشور متکثر را معرفی می نماید .از نظر مذهبی  % 54جمعیت آن را مسلمان سنی% 08 ،
شیعیان علوی و اسماعیلی % 05 ،مسیحی ،و  % 8دروزی تشکیل می دهند .از لحاظ قومیتی نیز بیش از % 95
آن عرب بوده و  % 9را کردها بوجود می آورند.
جنگ داخلی سوریه از سال  2500آغاز و موجب ویرانی و نا امنی گسترده شد .مخالفان مسلح حکومت
سوریه از گروه های متعددی تشکیل شده است ،بخشی از ارتش سوریه که در سال  2500توسط نظامیان جدا
شده به ارتش آزاد موسوم گشت ،جبهه نصرت شاخه رسمی القاعده ،جبهه اسالمی که ائتالفی از چندین گروه
اسالم گرای سلفی در سوریه هستند و داعش که بر بخش هایی از شرق سوریه حکومت می کند .سوریه در
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منطقه خاورمیانه از لحاظ ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک اهمیت ویژه ای داشته است ،از دالیل عمده ای که می
توان برای اهمیت یافتن این کشور ذکر نمود ،تالقی سه قاره و نیز استقرار مذاهب مهم دنیا (اسالم ،مسیحیت،
یهود) در آن است .با آغاز جنگ جهانی دوم و ضعف فرانسه ،سوریه در  0946به استقالل دست یافت و این
امر مصادف بود با روی کار آمدن حزب بعث در سوریه که توسط میشل عفلق و صالح الدین بیطار شکل
گرفت .حزب بعث بر ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی و نوعی سکوالریسم سوسیالیستی بنیان یافته بود ،رهبری
حزب در طی یک کودتای نظامی به دست بیطار افتاد که پس از کنار رفتن وی از رأس قدرت حافظ اسد از
جناع میانه روهای درون حزبی توانست هدایت حزب را به دست گیرد و با مرگ وی پسرش بشار اسد به
عنوان رئیس جمهور به قدرت رسید .پیوند حزب بعث و ارتش سوریه جایگاه خانواده اسد را در سوریه
مستحکم و این موضوع باعث بهبود موقعیت شیعیان علوی در این کشور گردید که در مقابل سرکوب فعاالن
سنی مذهب را نیز در پی داشت .اصالحات انجام گرفته توسط بشار اسد پس از روی کار آمدن وی ،روند
تحوالت را در این کشور پس از  2500به سمتی متفاوت برد و زمینه های یک بحران را ایجاد نمود که منطقه
خاورمیانه را با خود درگیر نمود .اعتراضات  2505جهان عرب که زمینه ساز تغییرات عمده در کشورهای
غربی آسیا و شمال آفریقا گردید ،مدلی از مخالفت با حکومت های مستبد را در قالب اعتراضات تا جنگ
داخلی شکل داد که سوریه نیز از این تاثیرات بی نصیب نماند .می توان گفت که به علت موقعیت ژئوپلتیک
سوریه در منطقه ،کانون خیزشهای عربی را شکل داده است و از طرف دیگر وضعیت اجتماعی این کشور به
گونه ای بود که نیروهای معترض بالقوه دولت را تهدید می کردند ،سرکوب های دولتمردان در قبال گروههای
سیاسی و اجتماعی که اکثر قریب به اتفاق آنها سنی مذهب بودند این فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا
تحرکات گسترده ای را شکل دهند .به هر روی با گسترش دامنه درگیریها بنیادگرایی اسالمی وارد کارزار شده
و این امر فراتر از مرزهای سوریه نمود یافته و آنچه مشخص است اینکه درگیریهای سوریه تنها مبتنی بر
مخالفت های داخلی نیست بلکه حضور نیروهای تندرو خارجی ابعاد بحران را به یک رشته از درگیریهای
طوالن ی مدت و فرسایشی مرتبط با حوزه فراملی سوق داده است .ورود دیگر دولتها به صحنه کشمکش های
سوریه اهمیت مبنا قرار دادن اعتراضات داخلی را به عنوان زمینه های دگرگونی دولت اسد را در مرحله ثانوی
قرار داده و در واقع این دولتها هستند که نقش اصلی تداوم بحران را بر عهده گرفته اند .ورود عربستان سعودی
برای حمایت از جریان های سلفی و ایران و حزب اهلل لبنان به منظور تقویت نگرش شیعی و نیز روسیه در
این معادالت ،به اهمیت زمینه های تاریخی تحوالت موجود بر میگردد .مثال موضع گیری روسیه در قبال
بحران سوریه مستلزم درک رابطه تاریخی دو دولت است ،روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی همیشه
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تالش نموده است که از کشورهای سوسیالیستی حمایت نماید و جلوی نفوذ ایالت متحده آمریکا را بگیرد.
وتو نمودن پیش نویس قطعنامه محکومیت دولت اسد توسط چین را نیز باید در همین راستا توجیه نمود ،این
کشور به این ترتیب با ورود به صحنه سیاست بین المللی سعی در متعادل نمودن بازارهای بین المللی به نفع
خویش در مقابل ایاالت متحده آمریکا به عنوان رقیب خویش است .اما سقوط اسد پیامی برای ایران هم به
دنبال دارد و آن کاهش حوزه نفوذ این کشور در منطقه در رقابت با ترکیه است که رویای عثمانی گری و
امپراطوری مذهب سنی را در منطقه در ذهن می پروراند .این معضالت همگی سبب شده است که قدرت
گرفتن هر یک از مخالفان دولت سوریه تغییر معادالت را به نفع یکی از دول مذکور به همراه داشته باشد و
لذا مخاصمات داخلی این کشور را جنبه ای بین المللی بخشیده که این مسئله حکایت از اهمیت موقعیت
ژئوپلتیکی و حتی ژئواستراتژیک آن دارد .به طور کلی تصادم منافع دولتهای مختلف را باید علت تداوم بحران
حاضر دانست.
-4

زمینه های شکل گیری بحران در سوریه
در مورد بحران سوریه دو ویژگی اساسی قابل استناد است ،ابتدا ویژگی های داخلی وضعیت سوریه و

واکنش دولت در برابر مخالفان حائز اهمیت است و در مرحله بعد موقعیت حقوقی مخالفان و اقدامات انجام
شده توسط آنها باید مورد توجه قرار گیرد .توجه به این مسائل در فهم دکترین مسئولیت حمایت از این جهت
اهمیت دارد که هرگونه مداخله نظامی باید بر مبنای نقض حقوق اساسی افراد و شهروندان یک کشور به عنوان
معیار مداخله در نظر گرفته شود و آنگاه بحث حمایت از مردم یک کشور پیش کشیده شود .پاسخ به سواالتی
از این دست که آیا دولت در برابر مردم مسئول است یا نه؟ آیا دولت به وظایف خود عمل کرده است؟ چه
حقوقی از مردم کشور مورد نظر نقض قرار گرفته است و تا چه حد؟ می تواند تعیین کننده معیارهای برشمرده
برای امکان مداخله باشد .ویژگی دوم مربوط به عوامل بین المللی است که در خصوص بحران سوریه قابل
توجه است .در نظر گرفتن عوامل بین المللی از این جهت برای فهم دکترین مسئولیت حمایت اهمیت دارد که
الگوها و روندهای رفتار بازیگران بین المللی در سازمان ملل و بخصوص شورای امنیت بدان وابسته است.
-9

عدم وجود رقابت سیاسی و فرقه گرایی در کشور سوریه
در سوریه عمالً قدرت اصلی کشور در دست حزب بعث بوده که رهبری جبهه ملی ترقی خواه را در این

کشور در دست دارد ،که در ماده  3قانون اساسی سوریه که در سال  0958به تصویب رسیده ،آمده است .بر
این اساس رژیم سوریه در دوران حافظ و بشار اسد به مانند رژیم بن علی در تونس در زمره رژیمهای تک
حزبی همراه با رقابت انتخاباتی محدود میگنجند .در این رژیمها به مانند«رژیمهای مبتنی بر هژمونی حزبی
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همراه با رقابت انتخاباتی» عمدتاً رییس جمهوری که در رأس حکومت قرار دارد ،رهبر حزب حاکم نیز میباشد.
با این حال مهمترین تفاوت دو نوع رژیم فوق در میزان رقابت انتخاباتی و آزادی فعالیت جریانات اپوزیسیون
میباشد به گونه ای که رژیم تک حزبی همراه با رقابت انتخاباتی محدود به مراتب بسته تر از نظامهای مبتنی
بر هژمونی حزب حاکم همراه با رقابت انتخاباتی عمل مینمایند (نیاکویی .)086 :0895،بدون شک یکی دیگر
از مهمترین ویژگیهای حکومت سوریه فرقه گرایی بوده است .در شرایطی که سنیها بیش از  55درصد
جمعیت سوریه را تشکیل میدهند و علویها کمتر از  00درصد ،اما ستون فقرات حکومت اسد به ویژه
تشکیالت امنیتی و اطالعاتی در دست علویها بوده است .در واقع در این کشور ،این نسبتهای فامیلی و
مذهبی بوده که بهترین دسترسی به منابع قدرت را تضمین نموده است .نگاهی اجمالی به قانون اساسی سوریه
نشان می دهد که در جای جای این قانون تاکید ویژه و افراطی بر قومیت عرب شده است به گونه ای که در
اصل اول قانون اساسی ،کشور عربی سوریه بخشی از وطن عربی و ملت سوریه جزیی از امت عرب تلقی
شدهاند .در واقع حکومت بعثی برای این کشور که اقوام و گروه های زبانی مختلف در آن حضور دارند تنها
یک هویت میشناسد و آن هویت عربی است؛ و بر این اساس میتوان گفت که تبعیضهای قومی و فرقه
گرایی مذهبی که بارزترین ویژگیهای حکومت سوریه در دوران اسد محسوب میشود ،زمینه های نارضایتی
گسترده ای را در میان اقشار گسترده ای از جامعه همچون کردها و به ویژه بنیادگرایان سنی که علویها را
نامسلمان میدانند ،ایجاد کرده و بستر عمیقی از منازعات فرقه ای را در این کشور به وجود آورده است
(نیاکویی.)083-089 :0895،
 -2سکوالریسم
ویژگی دیگر حکومت حافظ و بشار اسد سکوالریسم بوده است .در واقع سوسیالیسم ،سکوالریسم و پان
عربیسم مهمترین مبانی حزب بعث حاکم در سوریه میباشند .در قانون اساسی سوریه دین رسمی معرفی نشده
که نشان دهنده اینست که رژیم سوریه ،رژیمی سکوالر و الئیک است و بر اساس اصول و قوانین اسالمی،
مدیریت و اداره نمیشود .که بر این اساس یکی از وجوه پایدار سیاست در دوران حافظ و بشار اسد ،چالش
اسالم گرایان سنی با دولت بوده است .از جمله شورشهای سال  0958به هنگام تدوین قانون اساسی به
رهبری اخوان المسلمین و یا شورشهای سال  0932که با کشتن بالغ بر  25هزار نفر توسط حافظ اسد سرکوب
شد .در جریانات سال  2500نیز اخوان المسلمین و اسالم گرایان سلفی از مهمترین نیروهای اجتماعی فعال
در اعتراضات میباشند .البته سکوالر بودن دولت باعث حمایت مسیحیان ،دروزی ها ،اسماعیلیها و سنیهای
سکوالر شده است (نیاکویی.)045 :0895،
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 -2فساد گسترده
فساد گسترده و ریشه دار یکی از ویژگیهای دیگر سیاست در سوریه میباشد .بر اساس آمار «شفافیت
بینالمللی» سوریه یکی از فاسدترین کشورهای جهان عرب میباشد .ریشه فساد در سوریه را باید در بافت
حکومت سوریه جست و جو کرد ،اقلیت حاکم علوی و بخشی از بازرگانان و صاحبان صنایع سنی مذهب
وابسته به رژیم از رانتهای حمایتی دولت بهره میبرند و فساد اقتصادی عظیمی را به راه انداختهاند و این
وضعیت شکاف اجتماعی گسترده ای را در جامعه سوریه ایجاد کرده است .گسترش فساد و فراگیری آن در
سطوح مختلف در سوریه به گونه ای بوده که در جریان اعتراضات سال  2500نیز یکی از مطالبات معترضین
در کنار مطالباتی چون پایان وضعیت فوقالعاده و رفع سرکوب ،رفع فساد بوده است (نیاکویی)040 :0895،
 -6روند اعتراضات و تحوالت واقع در سوریه
اعتراضات در این کشور در ابتدا خودانگیخته و خودجوش بود و به نظر میرسید که هیچ سازمان کنترل
کننده یا رهبران شناخته شده ای وجود نداشته باشد و حتی کانون ایدئولوژیکی اپوزیسیون نیز فراتر از شعارهایی
که خواهان پایان سرکوب و فساد است ،نا مشخص بود ،البته به مرور و با نقش آفرینی کشورهای خارجی،
این وضعیت در سوریه تغییر پیدا کرد طوری که هم اکنون نقش عوامل خارجی و گروه های مسلح سازمان
یافته بیشتر شده است .به طور کلی در اعتراضات اخیر سوریه ،هم گروه های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی
فعال بودهاند وهم جریانات اسالم گرایی چون اخوان المسلمین سوریه و سلفیهای بنیادگرا.
مرکز ثقل اعتراضات مناطق حاشیه ای و کم جمعیت بوده و در شهرهای بزرگی چون دمشق و حلب
تظاهرات گسترده ای انجام نگرفته است .همچنین وفاداریهای محلی و طایفه ای نیز بحران سوریه را تشدید
نموده طوری که در برخی گزارشها به نقش قبیله شمر در ناآرامیهای سوریه اشاره شده است.
عملکرد ارتش و نهادهای امنیتی در سوریه کامالً متفاوت از تونس ،یمن ،مصر و لیبی بوده است؛ در این
کشور علی رغم خشونت های باال ،تاکنون هیچ نشانه ای از تجزیه ارتش و نافرمانی در سطحی که قابلیت
سرکوب حکومت را فلج کند ،مالحظه نشده است .برای فهم این تفاوت باید به ساختار اجتماعی و ساختار
ارتش در کشورهای فوق توجه کرد .در سوریه تجانس اجتماعی پایین است و ارتش پیوند های ارگانیکی با
رژیم اسد دارد ،گذشته از این اقلیتهای علوی ،ستون فقرات رژیم اسد و دستگاه نظامی و اطالعاتی این کشور
را دردست دارند و هر تغییر سیاسی میتواند باعث افول جایگاه آنها شود .البته رده های پایین ارتش اکثراً سنی
هستند و به همین دلیل ،نافرمانیهای انجام شده نیز در سطوح سربازان و یا افسران پایین مرتبه بوده طوری که
نتوانسته انسجام و قابلیت سرکوب ارتش را مختل نماید.
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در سوریه برخالف کشورهای دیگر ،کاربرد خشونت در میان معارضان بسیار قابل توجه بوده است که با
توجه به پیشینه های تاریخی می توان این پدیده را تبیین نمود .البته دخالت برخی کشورها از جمله عربستان
نیز به خشونتها در این کشور دامن زده است.
اسد بر خالف مبارک و بن علی از پایگاه اجتماعی قابل مالحظه ای برخوردار است که در تجمعهایی که
در طرفداری از اسد برگزار شده ،متجلی است .در واقع حمایتهای اقلیتهای مذهبی سوریه از جمله مسیحیان،
دروزی ها و علویان که در دولت سکوالر اسد از حفاظت و پشتیبانی برخوردارند ،در کنار بخشی از سنیهای
سکوالر که هم منافع آنها به رژیم پیوند خورده و هم از قدرت گیری سلفیون در این کشور واهمه دارند ،عدم
فراگیری جنبش اعتراضی سوریه را تبیین میکند (نیاکویی .)256-255 :0895،سوریه آخرین کشور از زنجیره
کشورهای عربی بود که ناآرامی های مردمی را تجربه کرد .در حالی که در سایر کشورهای منطقه شبکه های
اجتماعی اینترنتی ،هماهنگی تظاهرات مخالفان را تسهیل میکرد ،چندین فراخوان مشابه در سوریه نتوانست
نقشی در شروع ناآرامی داشته باشد به طوری که در بزرگترین این فراخوانها جهت برگزاری تظاهرات در
روز خشم در  4و  0فوریه (بهمن  )0839تنها گزارشها تایید نشده ای از ناآرامیای کوچک در مناطق کردنشین
شمال شرقی کشور به گوش رسید و میدانی که به عنوان محل قرار معین شده بود ،به مانند روزهای قبل آرام
و بی سر و صدا به نظر میرسید و حتی از نیروهای امنیتی نیز خبری نبود .با این حال در زمانی که بسیاری از
تحلیل گران سیاسی از عدم گسترش دومینوی انقالب در خاورمیانه به سوریه در تعجب بودند (نیاکویی:0895،
 ،)040در  00مارس  2500در شهر درعا به فاصله  30کیلومتری جنوب دمشق و مرز مشترک با اردن ،اعتراضات
سوریه با حمله گروهی به مقر حزب بعث ،رادیو و تلویزیون ،مرکز پلیس و کاخ دادگستری آغاز شد که نتیجه
آن بیش از  055کشته و مجروح بود .بر اثر بی تدبیری فیصل کلثوم استاندار درعا و عاطف نجیب رییس وقت
سازمان امنیت استان ،این حوادث که میتوانست با هزینه کمتری مهار شود تبدیل به بحرانی ملی در سوریه
شد .با برکناری مسئوالن قبلی که همگی از نزدیکان بشار اسد بودند ،استاندار جدید محمد خالد الهنوس در
اوج درگیریها وارد شهر درعا شد و  05نفر از سران قبایل و معتمدین شهر را برای دیدار با بشار اسد به
دمشق برد .اسد هم با پذیرفتن نصایح ج .ا .ایران ،مطالبات سران قبایل را مشروع دانست .با این حال سلفیها،
وهابیها و گروه های تروریستی وارد عمل شده و درگیریها در درعا و سایر و شهرها مثل ادلیب ،حما و
حمص تشدید شد .بحران سوریه پس از ماهها دیگر رنگ اعتراضات مدنی را به چهره ندارد به یک جنگ
داخلی تمام عیار تبدیل شده است .نقش قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای در این بحران آن را از دیگر
تحوالت در سایر کشورها متمایز میکند .حمایتهای مالی و تسلیحاتی و رسانه ای ترکیه ،عربستان ،قطر،
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آمریکا و اسراییل از مخالفان و حمایتهای ایران ،روسیه و چین از حکومت اسد ،شکل یک جنگ نیابتی را به
خود گرفته است .بیش از چندین هزار نفر از مردم سوریه در جریان این درگیرها جان خود را از دست دادهاند
و بسیاری دیگر آواره شدهاند ،ولی نه اسد و نه شورشیان به پیروزی محسوسی دست پیدا نکرده اند.
بشار اسد پس از اوج گیری درگیریها دست به اصالحات زد ،اولین اقدام سیاسی اسد برگزاری همه پرسی
قانون اساسی جدید سوریه در  23فوریه  2502بود که اگرچه دیرهنگام بود اما آغاز دوره ای از حیات سیاسی
در سوریه است؛ چرا که بر اساس آن نظام سیاسی تک حزبی لغو شده و احزاب مختلف میتوانند در پارلمان
صاحب کرسی شده و فعالیت کنند .همچنین دولت در چندین مرحله صدها تن از زندانیان سیاسی را که صرف
جرایم سیاسی داشتند ،آزاد کرد و همچنین اعطای تابعیت به کردها بود که بخش زیادی از آنان پس از
سرکوبهای دههی هشتاد لغو تابعیت شده بودند.
 -7عوامل خارجی دخیل در بحران سوریه
مجموعه ای از کشورها و نهادهای بینالمللی برای پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه خارج از شورای
امنیت ،به پیشنهاد نیکال سارکوزی رییس جمهور وقت فرانسه گروه دوستان سوریه را تشکیل دادند که
نشستهای آن در تاریخ  24فوریه  2500در تونس 0 ،آوریل  2502در استانبول ترکیه 6،جوالی در پاریس00،
دسامبر  2502در مراکش و  25آوریل  2508در استانبول برگزار شد .همچنین در راستای فشارهای بینالمللی
بر رژیم سوریه بشار اسد و  9تن از مقامات ارشد حکومت سوریه تحریم و بسیاری از داراییهای آنان توقیف
شد .همچنین رژیم بشار اسد کرسی این کشور در اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی را از دست داد و
این کرسی به مخالفان اسد تعلق گرفت.
همچنین از طرف سازمان ملل متحد کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده این سازمان در
مورد بحران سوریه انتخاب شد که از مقامش استعفا داد و پس از آن اخضر ابراهیمی دبیر کل سابق اتحادیه
عرب به عنوان نماینده ملل متحد برگزیده شد که وی نیز توفیقی برای حل و فصل این بحران نیافت.
به طور کلی استراتژی اسد ،استراتژی بقا بوده است .رژیم بشار اسد دریافته است راهی جز سرکوب
شورشیان ندارد ،هدف این بود که با آغاز یک جنگ فرسایشی طی مدتی شورشهای داخلی را مطیع سازد
( .)Daoudy, 2011 :34اما حوادث و رویدادهایی که طی این روند اتفاق افتاد چشم انداز مبهمی را نشان داد.
نکته ای در حوادث داخلی سوریه وجود دارد این است که اکنون براساس سند امنیت ملی سال  2500آمریکا
فرایند تغییر رژیم در سوریه صورت نخواهد گرفت و راه حل های سیاسی در اولویت قرار خواهند گرفت.
 -3تبیین حق تعیین سرنوشت مردم
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اصل حق تعیین سرنوشت مردم در حقوق بین الملل ،در دسترس ترین اصل برای تشکیل دولت و حکومتی
بر خالف رضایت دولت مادر می تواند باشد .لذا ،مناسب است این اصل به تفصیل مورد کنکاش قرار گیرد
بدیهی است موضوع تشکیل داعش نیز از مجرای آن قابل استنباط است.
این اصل در طول تاریخ حقوق بین الملل با تحوالتی مواجه بوده است که در ذیل اشاره می شوند:
 -0-3حق تعیین سرنوشت پیش و پس از 0940
این اصل در دوران قبل از  ،0940در جریان جنگ های آمریکا در  ،0554انقالب فرانسه در  0539و در
چارچوب جنبش های ملی گرایانه در طول قرن نوزدهم در قالب مفهومی سیاسی مورد شناسایی قرار گرفت.
اصل مزبور در پایان جنگ اول جهانی نیز در قالب معاهدات صلح مورد توجه واقع شد .در این زمان ویلسون
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا در سخنرانی خویش در  3ژانویه  0903طرح معروف چهارده ماده ای
خود را ارائه داد و بر لزوم احترام به خواست و دیدگاه مردم تاکید ورزید .دیدگاه ویلسون در معاهده صلح
ورسای  0909گنجانده شد .این اصل در استقالل بسیاری از کشورها در اروپا که عمدتا دول مغلوب جنگ
بودند و برخی سرزمین ها در آسیا و آفریقا مورد استفاده قرار گرفت .این اصل همچنین تحت عنوان نظام
سرپرستی در چارچوب شورای جامعه ملل خصوصا نسبت به مستعمرات کشورهای مغلوب جنگ جهانی
اول به ویژه امپراتوری عثمانی نیز اعمال شد.
پس از  0940و با تاسیس سازمان ملل متحد ،منشور ملل متحد در بند  2از ماده  ،0ماده  ،00ماده  58و فصل
دوازدهم ،حق تعیین سرنوشت را صراحتا مورد شناسایی قرار داد .اما مفهوم تعیین سرنوشت در چارچوب
منشور حاوی ابهام است .مواد )2(0و  00منشور مربوط به روابط دوستانه میان ملت ها بوده و حق تعیین
سرنوشت در این مواد در چارچوب این موضوع یعنی روابط دوستانه میان ملل معنا می یابد .ابهام موجود در
این مواد سبب بروز تفاسیر و تعبیرهای متفاوتی نسبت به قلمرو و کاربرد این حق گشته است زیرا بسیاری بر
این باورند که مواد )2(0و  00منشور ملل متحد در خصوص حق مردم یک دولت جهت حمایت از دخالت
دیگر دولت هاست و بنابراین هر دو ماده بر وجود حق برابر برای کشورها و نه حق استقالل برای مردم تاکید
دارند .همچنین ماده 58و فصل دوازدهم منشور ملل متحد در خصوص نظام قیمومت و سرزمین های غیر
خودمختار کاربرد داشته و تعهدات حقوقی خاصی را نسبت به قدرت های استعماری به وجود آورده است.
برای نمونه ،بر اساس ماده  58قدرت های استعمارگر ،منافع ساکنان این سرزمین ها را مرجح دانسته و این
قدرت ها وظیفه ارتقای خواست و آمال ساکنان این سرزمین ها را بر عهده دارند .در واقع جنبش ضد استعماری
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موجود در اصل تعیین سرنوشت مردم مندرج در ماده  58منشور ملل متحد از اعطای سریع خودمختاری و
استقالل به مردم تحت استعمار پشتیبانی می کند.
 -2-3دوران استعمارزدایی و حق تعیین سرنوشت
با آغاز جنبش های ضداستعماری در سرزمین های تحت سلطه ی قدرت های بزرگ در دهه  65میالدی،
حقوق بین الملل با تحوالت جدید و بدیعی مواجه گشت که یکی از این حوزه های متحول ،حوزه تفسیر و
معنای جدید در مفهوم حق تعیین سرنوشت مردم است.
اعالمیه اعطای استقالل به سرزمین های تحت استعمار و مردم این سرزمین ها که تحت لوای قطعنامه 0004
مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید ،در حقیقت ،بازخوانی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل
در آن دوران است .این قطعنامه خواستار استقالل مردم سرزمین های تحت استعمار و رهانیدن فوری آنها از
استعمار بدون هیچ گونه قید و شرطی ،فارغ از میزان توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یا آموزشی ایشان
است .قطعنامه  0004در قطعنامه های متعددی در مجمع عمومی ملل متحد مورد تایید و تاکید قرار گرفته
است .مانند قطعنامه  2620که به خواست مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق برگزاری انتخابات و آرای
آزادانه ایشان برای تبدیل به یک کشور مستقل یا اتحاد با کشوری دیگر ویا همگرایی یا انسجام با یک کشور
مستقل پیشین باشد .با این حال« ،اصل تبدیل مرزهای اداری دوران استعمار به مرزهای بین المللی پس از
استقالل» بر حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار محدودیتی وارد می کند .این بدان معناست که اعمال
این حق از نقطه نظر تعیین سرحدات مرزی سرزمین تازه استقالل یافته ،به مرزهای اداری دوران استعمار
محدود است .این محدودیت در قطعنامه ی  2620مجمع عمومی ملل متحد و در آرای مربوط به اختالف
مرزی بورکینافاسو -مالی و نیجر -بنین مورد تاکید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است.
 -8-3شناسایی حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی بشری
حقوق بین الملل اساساً حق تعیین سرنوشت مردم را برای همه ی انسان ها به عنوان حقی مربوط به حقوق
بنیادین بشری شناسایی کرده است .حق تعیین سرنوشت مردم در در ماده  0مشترک دو میثاق مهم و حقوق
بشری یعنی میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پس از اعالمیه
جهانی حقوق بشر مورد تاکید و تصویب قرار گرفته است .نکته مهم این است که این میثاق ها در سال 0966
و در اوج فعالیت ها و تعیین سرنوشت های ضداستعماری انعقاد یافته اند و این حق را برای مردم تضمین
کرده اند .علیرغم اطالق و عموم این مواد و این واقعیت که حق یادشده به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر
برای مردم مورد شناسایی قرار گرفته است اما رویه دولتی ثابت می کند که این حق هیچگاه به عنوان مستمسکی
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برای جدایی بخشی از سرزمین یک دولت و خدشه به استقالل و تمامیت سرزمینی آن مورد توجه نبوده و
دولتها نسبت با این موضوع با احتیاط و حساسیت زیادی برخورد نموده اند .درست به همین دلیل این خوانش
از حق تعیین سرنوشت در قضیه کوزوو به شدت محل مناقشه و اختالف است طوری که تعدادی از دولت ها
نقض سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین کوزوو به دست صرب ها را دلیلی قانع کننده برای جدایی کوزوو
از سرزمین صربستان و نقض تمامیت سرزمینی این کشور ندانسته اند که البته برخی کشورها نیز آن را تصدیق
کرده اند .بحث حق تعیین سرنوشت را با تفصیل بیشتری در تطابق با وضعیت سوریه در مباحث بعدی مورد
بررسی قرار خواهیم داد.
 -4-3حق تعیین سرنوشت پس از عصر جنگ سرد
تا پایان جنگ سرد ،جامعه بین المللی به ندرت به شناسایی وجود حق تعیین سرنوشت مردم فراتر از قالب
استعماری آن پرداخته بود .از قضایای نادر در این قالب می توان به حوادث اتفاق افتاده بین سیاه پوستان و
رنگین پوستان ساکن در آفریقای جنوبی که تحت نظام تبعیض نژادی موسوم به آپارتاید بودند و مردم مستقر
در سرزمین های اشغالی همچون فلسطین و افغانستان پس از تهاجم روسیه در  0959اشاره کرد.
این مباحث سبب گسترش دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت مردم به این نوع سرزمین ها و مردمان آنها ،در
خارج از قالب سنتی و یا استعماری این حق گردید.
با فروپاشی شوروی سابق در اوایل دهه  95و تجزیه شدن کشور یوگسالوی فدرال در طول این دهه و در
نتیجه اعالم استقالل و جدایی جمهوری های این دو کشور ،حق تعیین سرنوشت مردم وارد مرحله جدیدی
شد .یکی از مواضع بسیار بحث برانگیز این حوزه ،بحث حق بومیان و اقلیتها در اعمال حق تعیین سرنوشت
و جدایی از کشور مادر است که در ادامه ی این تحوالت مطرح شدند .اساساً ،حق تعیین سرنوشت پس از
پایان جنگ سرد در قالب های ذیل قابل تحلیل و بررسی است:
 -0-3تجزیه ی یک کشور و حق تعیین سرنوشت
حقوق بین الملل ،جدایی و تجزیه توافقی میان جداشونده و کشور اصلی را شناسایی و در شرایط مسالمت
آمیز تایید می نماید .مانند جدایی توافقی مونته نگرو از صربستان در سال  ، 2556این نکته حائز اهمیت است
که جامعه بین المللی اساساً در موردی مانند یوگسالوی سابق این حق را از آن مردم و ساکنان جمهوری های
شش گانه ی این کشور دانسته و کلیت آن را در نظر دارد .با این حال ،این موضوع با اعطای حق به گروههای
اقلیت ساکن در مناطق ،متفاوت است و به معنای مجوز جدایی طلبی ایشان نیست .به این ترتیب ،کوزوو و
استقالل آن از صربستان به عنوان یکی از جمهوری های یوگسالوی سابق که جانشین آن شده و کوزوویی
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های آلبانیایی تبار اقلیتی از این جمهوری محسوب می شوند ،امری دشوار و خالف موازین ،رویه و اسناد بین
المللی است.
 -6-3اصل ثبات مرزها و حق تعیین سرنوشت
اعمال این اصل همواره با حق تعیین سرنوشت در یک سرزمین همراه است .اصل ثبات مرزها به معنای
ثبات حدود و ثغور مرزی کشور تازه تاسیس یا رها شده از بند استعمار است که می بایست در محدوده مرزی
همان دوران قبل باشد .به عبارت دیگر ،طبق این اصل در استقالل کشورهای جدید ،مرزهای داخلی سابق باید
بین المللی شوند مگر در صورتی که توافقی دیگر میان کشورها صورت گیرد .این اصل به عنوان قاعده حقوق
بین الملل عام در آرای متعددی از مراجع ملی و بین المللی تاکید شده است .در واقع ،این اصل به کرّات در
مورد سرزمین های رها شده از استعمار مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است.
در دوران پس از جنگ سرد و تجزیه شوروی و یوگسالوی ،حق تعیین سرنوشت بر اساس اصل فوق اعمال
شده است .با این وصف ،وضعیت کوزوو به جهت نادر و ویژه بودن و به این دلیل که موقعیت یک استان را
در جمهوری صربستان داشته است و این که وضعیت نهایی آن در حقوق بین الملل و رویه کشورها نامعلوم
است ،چندان واضح نمی باشد .این عدم شفافیت ناشی از پریشانی و بدعت خطرناک پدیده هایی مانند کوزوو
در نظام بین الملل است.
گفتار سوم) مردم و حق تعیین سرنوشت:
مفهوم «مردم» در قالب سرزمین های تحت استعمار تقریباً خالی از ابهام است .این در حالی است که این
مفهوم در حقوق بین الملل نسبت به موارد غیراستعماری با اجمال مواجه است .رویه کشورها حاکی از آن
است که همه مردم یک سرزمین حق اعمال تعیین سرنوشت خویش را تحت این شرایط دارا می باشند:
الف -اگر مردم ساکن در سرزمینی خاص[که حکومت آن] که ناقض حقوق بین الملل است باشند مانند
مردم ساکن در سرزمین تحت اشغال نظامی و زور.
ب -هنگامی که مردم شهروند یک کشور ،تحت نقض شدید ،گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی بشر
باشند.
در خصوص «مردم» در مفهومی که گذشت ،دیوان عالی کشور کانادا در قضیه ی جدایی کبک ،و کمیسیون
گزارش دهنده قضیه موسوم به جزایر آالند اشعار داشته اند که اطالق «مردم» لزوما شامل تمامی افراد یا جمعیت
ساکن در آن کشور بخصوص نمی باشد .این تفسیر و اظهار نظر این سوال را به ذهن متبادر مینماید که آیا
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اقلیت ها نیز در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردم و با اطالق مفهوم «مردم» حق استقالل و جدایی طلبی
را دارند یا خیر؟
مورد کوزوو به زعم بسیاری ،می تواند مصداقی از تفسیر مورد نظر دیوان عالی کانادا و یا قضیه آالند باشد.
به هر روی ،اعطای حق تعیین سرنوشت مردم به اقلیت ها می تواند آبستن بوجود آمدن بسیاری از کشورهای
کوچک با الهام از نژاد ،قومیت یا مذهب خاصی باشد .این خود خطری جدی برای صلح و امنیت بین الملل
خواهد بود.
 -5-3اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت
اساساً ،حقوق بین الملل از اعطای حق بر جدایی به اقلیت های ساکن در یک سرزمین ،معذور است اما بر
حقوق اقلیتی ایشان صحه گذارده و آن را تضمین می کند .این ممنوعیت برای جلوگیری از برهم خوردن
ثبات یک کشور و به تبع آن امنیت نظام بین الملل است .اگرچه این دیدگاه وجود دارد که باید اقلیت های
ساکن در یک کشور دمکراتیک را از کشورهایی که در آنها اقلیت ها ،تحت ستم و سرکوب هستند ،متمایز
کرد .به نظر می رسد این دیدگاه ،خوانشی نوگرا از قطعنامه  2620است که تحت عنوان قید تحفظ 0مطرح
می باشد که در جای خود و در قالب موارد بعدی بررسی خواهد شد .با این حال در اینجا تاکید می شود که
این خوانش در رویه بین المللی جایگاه چندانی ندارد .عالوه بر این ،کمیته رفع تبیعض نژادی ،حق تعیین
سرنوشت خارجی را مختص مستعمرات و مردم تحت اشغال بیگانه دانسته و برای اقلیت ها حقی جهت جدایی
یکجانبه قائل نمی باشد.
 -3-3کشورهای جدا شده و حق تعیین سرنوشت
حقوق بین الملل حق اتحاد کشور جداشده را مورد شناسایی قرار می دهد و این در حالتی است که تقسیم
پیشین بر اساس مداخله ی نظامی خارجی بر کشور تحمیل شده باشد و مردم آن به آن رضایت نداشته باشند.
بهترین مثال این مورد موضوع تقسیم دوکشور آلمان غربی و سوسیالیستی (شرقی) بود که از سال  0940تا
 0995ادامه داشت و پس از فروپاشی بلوک شرق دیوار برلین نیز فرو ریخت و دو کشور با اعمال حق تعیین
سرنوشت دوباره متحد گشتند.
 -9-3مردم بومی و حق تعیین سرنوشت
بومیان یا در واقع مردم بومی محقترین افراد برای اطالق مفهوم «مردم» هستند که مدتها قربانی استعمار
بوده اند .با این وجود ،در حقوق بین الملل بومیان به عنوان مردم تحت استعمار محسوب نمی شوند .این
Saving Clause
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موضوع بدان معنی است که حق تعیین سرنوشت برای ایشان حداکثر و یا صرفا داخلی است و بعدی خارجی
نخواهد داشت .حق تعیین سرنوشت بومیان در اعالمیه حقوق مردم بومی در سال  ،2555به خوبی انعکاس
داده شده است.
در قضیه کوزوو که اقلیت آلبانیایی تبار این منطقه که اتفاقا بومیان این سرزمین نیز می باشند ،به دنبال صدور
اعالمیه استقالل یکجانبه در  05فوریه  ،2553در پی اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و جدایی یکجانبه از
صربستان هستند .این امر بدعتی بحث برانگیز درحقوق بین الملل می تواند باشد که با عدم اعالم نظر صریح
دیوان بین المللی دادگستری در صدور نظریه مشورتی در سال  2505مبنی بر عدم مغایرت اعالمیه ی استقالل
کوزوو با حقوق بین الملل بر دامنه مناقشات پیرامون کوزوو افزود.
این نکته تکرار می گردد که تکثر و تمایز در خصوص موارد این چنینی در رویه ی کشورها علی رغم نبود
منعی در حقوق بین الملل به زعم دیوان ،بشدت دیده می شود .الزم به ذکر است که تنها نمونه مورد پذیرش
جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل مورد بنگالدش بود که با رضایت بعدی پاکستان وجهه حقوقی پیدا کرد.
 -3بررسی و تحلیل اصل تعیین سرنوشت از منظر حقوق بین الملل
در رابطه با حق تعیین سرنوشت نیاز به وجود مردمانی است که بتوان این حق را به آنها نسبت داد و آنها
بتوانند به احقاق حقوق خود بپردازند .از همین رو در این گفتار ابتدا به تعریف مردم از نگاه حقوق بین الملل
می پردازیم و سپس در تطابق با تعریف مذکور ،موقعیت سوریه را به عنوان مصداقی در این مورد مورد ارزیابی
قرار خواهیم داد.
 -0-9مفهوم مردم
روشن است که اکثر کشورهای جهان ممکن است از اقلیت های متنوعی برخوردار باشند که در واقع همان
مردم متمایز است .این افراد می توانند بدون نیاز به همکاری ،منفردا دارای حق تعیین سرنوشت باشند .با این
حال به زعم کریستین تاموشات ،مردم ساکن در یک کشور که خواهان جدایی به منظور تشکیل کشور مورد
نظرشان می باشند ،اگر هیچ توافقی برای حل اختالفات و تجمیع نکنند ،فرآیند دیگری در دست نخواهند
داشت (Tomuschat, 2006: 23-24) .به عبارت دیگر ،مقصود وی این است که تنها برای کسب جدایی،
تجمیع مردم متعلق به یک گروه متمایز و استناد به حق تعیین سرنوشت می باشد .از طرفی شخصی مانند
کریستین تاموشات ،بر محدودیت بالقوه و بالفعل استناد به حق تعیین سرنوشت مردم برای توجیه جدایی طلبی
آگاه است و آن را ناشی از تالش بر علیه فهم موسع از مفهوم مردم می داند .این مشکل است که با بررسی
متون مرتبط ،معنایی بیش از معنای متداول گنجانده شده به پیش نویس ها از لفظ مردم استنباط شود .به تعبیر
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تاموشات ،نمایندگان کشورها به هیچ وجه عالقمند به این نبودند که ناقوس مرگ اربابانشان را به صدا در
آورند ) (Tomuschat, 2006: 25با این حال ،بیشتر تفاسیر در مورد مفهوم مردم و حق تعیین سرنوشت در
چارچوب مضیقی قرار گرفته است .به اعتقاد کوهن ،تمرکز بیشتر نویسندگان بر روی مسائل پرابلماتیک است
و در جهت تالش برای شفافیت این سوال سیاسی است که آیا ادعای جدایی مستقیما به عنوان ارزش های
دمکراتیک در نظر گرفته می شوند؟ در اکثر موارد ،هرگاه به حق جدایی استناد شده است مساله ی شکست و
نداشتن رضایت میان اطراف قضیه که خواهان جدایی هستند منجر به دست یازیدن به روش های نا معتبر بین
المللی می گردد ،در اینجا شایسته است برای آگاهی بهتر از مفهوم مردم ،به بررسی آن در بستر تاریخ حقوق
بین الملل پرداخته شود.
مفهوم حقوقی مردم پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در چهار مرحله توسعه یافته است .پیش از پایان
جنگ سرد مفهوم مردم به ساکنان یک کشور اطالق می شد و چون این تفکر برای کمک به استقالل مردم
تحت استعمار بود مفهوم مردم به ساکنان کشورهای مستعمره نیز اطالق می شد (Gathii, 2006: 1262).بعد
از جنگ سرد و فروپاشی شوروی و یوگسالوی و در چارچوب کمیته ی داوری بادینتر مفهوم مردم به ساکنان
یک ایالت در مقابل ساکنان فدراسیون تعمیم یافت( .ضیایی )240 :0892 ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز
در سال  2555و در قالب اعالمیه مردم بومی اشعار داشت که اقلیت های بومی دارای حق تعیین سرنوشت در
حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زبانی ،مذهبی ،مشارکت سیاسی و مدیریت منابع در محدوده ی
داخلی می

باشند(The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007).

در همین راستا ،موجودیت های زیادی از سوی کشورها به عنوان مردم بومی به رسمیت شناخته شده اند.
دیر زمانی مفهوم مردم در سیاق ضد استعماری و همچنین ،در چارچوب تحوالت ناشی از فروپاشی های
شوروی و ی وگسالوی تعبیر می گشت .اما امروزه تفسیر جدیدی از مفهوم مردم در افواه دکترین حقوق بین
الملل خصوصا افرادی که گرایشات صرف حقوق بشری دارند افتاده است .بر این اساس ،طرفداران حقوق
بشر تعریف مردم را به مجموعه ای از انسان ها که موضوع نقض حقوق بشر هستند نیز تعمیم دادند( .ضیائی،
 ) 240-246 :0892اما مشکل اصلی هم چنان وجود دارد ،به عبارت دیگر توسعه ی مفهوم مردم بدون تبیین
روشن این مفهوم و در سیاق های مختلف فقط بر دشواری تشخیص مصادیق مردم می افزاید و نه بر فصاحت
و سادگی تشخیص؛ بنابراین و در پاسخ به این معضل ،نظری موسوم به قاعده خود شناسی 0در حقوق بین
الملل مطرح شده است .در حقوق بین الملل کنونی مالک دقیقی برای هویت بخشی به حرکت های جدایی
1 . Self-identification
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خواه از سرزمین مادر وجود ندارد .در واقع منظور از هویت بخشی معرفی قالبی حقوقی برای فاکت های
موجود در جهان عینی است ،بر این اساس برای تمایز بین وقایع عینی نیاز به تعریف ویژگیهایی برای انتساب
و معنا بخشی به این مسائل به منظور ورود آنها به قلمرو تعاریف حقوقی هستیم .ابتکار چنین امری با توجه به
نبود یک مکانیزم فرا دولتی در حیطه حقوق بین الملل طبیعتا در دست دولتها خواهد بود ،بنابراین و به عبارت
بهتر با توجه به قاعده مذکور ،زمانی که نهاد فائقه ای برای شناسایی جنبش های جدایی طلب وجود ندارد ،در
وهله ی اول این خود کشورها هستند که چنین تشخیصی را انجام می دهند .اما این تشخیص ضرورتا به معنای
حق تعیین سرنوشت نیست چرا که این حق شرایطی دارد( .ضیائی )240-246 :0892 ،اما با توجه به عینیت
داشتن بحران سوریه آیا می توان چنین مفهومی را از خالل تحوالت حاکم در آن کشور استنباط نمود؟ به
عبارت دیگر آیا بحران سوریه می تواند مصداقی برای تعریف مردم مطابق معیارهای برشمرده محسوب گردد،
در پاسخ به این مسئله الزم است در ادامه مختصری را به بحث تحوالت سوریه اختصاص دهیم.
 -2-9مفهوم مردم در چارچوب تحوالت سوریه
در نا آرامی های کشور سوریه گروههایی متعدد درگیر جنگ و نزاع با ارتش و نیروهای امنیتی این کشور
هستند که اساسا با وجود معارض و مخالف بودنشان ،اکثریت مردم این کشور را تشکیل نمی دهند .از جمله
مستندات تصدیق کننده این موضوع را می توان راهپیمایی های حمایت گرایاته ی مردم دمشق و حلب در
تایید حکومت بشار اسد بر شمرد .زیرا در جریان حرکت های مردمی کشورهای خاورمیانه برای براندازی
حاکمان وابسته و مستبد ،می توان از مهم ترین دالیل سقوط سریع ایشان را عدم حمایت اکثریت مردم و
خواست قاطبه ی ملت ایشان برای بر اندازی حکومتشان نام برد .این در حالی است که مردم سوریه چه در
قالب تظاهرات و چه در قالب نیروهای مدافع و مبارز علیه شورشییان همواره جانب حکومت بشار را گرفته
و ارتش این کشور نیز تقریبا تمام قدرت خویش را داراست .بنابراین حتی با فرض وجود شورش ها و
اعتراضات در مبارزه با حکومت( ،که اغلب آنها در شهرهای مرزی سوریه با کشورهای مخالف دولت حاکم
در سوریه از جمله ،ترکیه و اردن وشمال لبنان مستقر بوده و از طرف آنها تقویت می شوند) بازهم شواهد
حاکی از این واقعیت است که ایشان در اقلیت بوده و دولت قانونی حق سرکوب آنان را مطابق موازین بین
المللی و حقوق بشردوستانه ی داخلی داراست.
آنچه در مورد وقایع سوریه و با عطف توجه به تبیین مفهوم مردم در بحث قبلی می توان بیان داشت اینکه
تعریف مردم را نمی توان بر گروههای درگیر در منازعات این کشور اطالق نمود ،علت این موضوع را باید در
عدم سازمان داشتن و دوام آنها برای امکان انطباق هویتی مشخص در شناسایی آنها بر شمرد ،و به عالوه از
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منظر مباحثات حقوق بشری در تعریف جدیدی که از مردم به میان آمده است نیز می توان به ابهام و عدم
هماهنگی نوع تعارض موجود علیه دولت حاکم اشاره نمود که چنین امری امکان اثبات مفهوم مردم را بر
اجتماعات شکل گرفته دشوار و بلکه غیر ممکن می نماید .بنابراین نتیجه حاصله این خواهد بود که افراد
درگیر در جریانات موجود سوریه را به علت پراکندگی و نیز نامعین بودن شکل اعتراضات نمی توان به عنوان
یک گروه مشخص هویت بخشی کرد و به این ترتیب مفهوم مردم را بر ایشان اطالق داشت .به این ترتیب
اجتماعات پراکنده موجود نمی توانند به بهانه ی حق تعیین سرنوشت مردم ،خود را جایگزین اکثریتی کنند که
در انتخابات گوناگون از فعالیت و حکمرانی گسترده ی حکومت مستقر در سوریه حمایت نموده اند .از دیگر
موضوعاتی که اطالق واژه ی مردم را برای این گروه ها دشوار می نماید ،وجود مزدورانی 0است که از
کشورهای مختلف و بحران زده اعم از سومالی ،تونس ،مصر ،لیبی و 2...وارد کشور سوریه شده که از طریق
مرزهای کشورهای جبهه ی غربی -عربی همچون ترکیه آموزش و تجهیز شده و با ارتش سوریه درگیر و
امنیت مردمان واقعی این کشور را سلب کرده اند.
این وضعیت در حالی است که به لحاظ حقوق بین الملل جاری و مورد قبول ،فرستادن مزدوران و استخدام
ایشان خصوصا برای ایجاد اغتشاش در کشوری دیگر نقض حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور شناخته شده
و این به معنای مداخله در امور کشورها و جلوگیری از حق تعیین سرنوشت مردم به طور واقعی قلمداد می
گردد .حال براستی این درگیری ها و نا امنی ها فقط از سوی مردم این کشور و به طور داخلی انجام می
شود؟روشن است که این گونه نیست ،زیرا عالوه بر اینکه کشورهای محور غربی -عربی بی هیچ پروایی آن
را رد نمی کنند میزان پناهندگی گسترده و فزاینده اتباع سوری را هم می توان دلیلی برای تایید ادعای مذکور
دانست .به عبارت بهتر در بیرون از رقابت های دولتهای درگیر در بحران سوریه بر سر منافع خود آنچه به
واقع توجهی به آن نشده است ،اهمیت اراده واقعی مردم این کشور در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی خویش
است .بنابراین دیده می شود که مفهوم مردم یا ملت در موضوع نا آرامی های سوریه تا حد زیادی منتفی است.
 -52نتیجه گیری
در نتیجه و از مجموع این مباحث باید اذعان به اینکه مساله سوریه یک بحران بین المللی است ،می توان
گفت که بهترین راه برای پایان بحران در سوریه اعمال اصل حق تعیین سرنوشت مردم است .به این صورت
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که به مردم سوریه به عنوان صاحبان اصلی این حق این امکان داده شود تا در فضایی کامالً آزاد این حق خود
را اعمال و تعیین نمایند که چه کسانی بر سرزمینی که در آن زندگی می کنند حکومت نمایند.
از سویی ،پیگیرد تروریست ها و کشورهای حامی آنان در حقوق بین الملل قابل حصول است .زیرا ،با
عنایت به نقض متعدد قواعد آمره و ماهیت  erga omnesقواعد مورد نقض ،به نظر می رسد ،کشورهای جهان
می توانند در مجمع عمومی و همچنین با جلب توجه دادستان دیوان بین المللی کیفری وفق مفاد اساسنامه رم
و طرح کمیسیون حقوق بین الملل برای مسئولیت دولت به مقابله قانونی با این قبیل تحرکات گام بردارند.
آنچه از بررسی موضوع حاضر در این اثر استنباط می شود ،لزوم بازگشت کشورهای درگیر در سوریه ،به
ویژه کشورهای سنی مذهب و حوزه ی خلیج فارس به اصول ناظم و امنیت ساز حقوق بین الملل است زیرا،
عدم تمکین به این اصول و قواعد هر چند ناقص و ضعیف چه بسا کیان و امنیت ایشان را در مدتی نه چندان
دور به مخاطره افکند.
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ریشهیابی افراطگرایی گروههای دینی جهان اسالم
در آراء و اندیشههای ابن تیمیه
ریباز قربانی نژاد ،5استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
عبداهلل مهربان ،دانش آموخته دکتری مطالعات اروپا از دانشگاه تهران

چکیده
بحرانها و مناقشات ژئوپلیتیکی که در سالیان اخیر بسیاری از مناطق جهان اسالم را در بر گرفته است ،از یک سو
سبب از هم پاشیدگی قدرت دولتهای مرکزی در تعدادی از کشورهای اسالمی شده است و از سوی دیگر ،زمینه را برای
تقویت گروههای قومی و مذهبیِ به حاشیه رانده شده در این کشورها فراهم نموده است .در این میان ،بسیاری از فرقه
های دینی جهان اهل سنت در دوران بعد از وقایع معروف به «بهار عربی» ،در راستای دستیابی به قدرت و پیاده نمودن
الگوی حکمرانی مورد نظر خود و شکل دادن به جامعه اسالمی مطلوب بر پایه برداشت خود از آیات قرآنی و احادیث
نبوی ،شروع به تجدید قوا و آغاز مبارزات نظامی و غیر نظامی در بسیاری از سرزمینهای اسالمی نمودند .مطالعه تفکرات،
اعتقادات ،اندیشه ها و استراتژی های بسیاری از گروهها و فرقه های مروج افراط گرایی در جهان اسالم نشان می دهد
که قرابت فکری و عقیدتی بسیاری میان آنها با آرا و اندیشه های «احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی» ،فقیه برجسته
حنبلی در قرون هفتم و هشتم هجری وجود دارد .بر این اساس ،این تحقیق با رویکردی تحلیلی-توصیفی و استفاده از
منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای درصدد ریشه یابی جریان افراط گرایی گروههای اسالمی معاصر در آرا و اندیشه های
ابن تیمیه می باشد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعتقاداتی همچون عدم دگرپذیری ،عدم تساهل ،تعصبات افراطی،
برداشت ظاهری از متون اسالمی و تکفیر نمودن پیروان سایر مذاهب و فرقه های اسالمی اعم از شیعه و سنی از وجوه
مشترک برخی از جریانات افراطی کنونی جهان اسالم با آرای ابن تیمیه حرانی می باشد.
واژگان کلیدی :افراط گرایی ،ابن تیمیه ،جهان اسالم ،مناقشات مذهبی.

 -5مقدمه
با مطالعه تاریخ اندیشه اسالمی در ادوار گذشته و تحلیل شرایط و اوضاع اندیشههای فقهی ،کالمی ،عرفانی
و فلسفی اندیشمندان و عالمان اسالمی در گذشته مشخص میشود که در عین حال که همه این افکار و عقاید
1

Rebazghorbani@gmail.com
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از یک سرچشمه دینی ریشه گرفته است ،ولی از طرف دیگر اختالفات و تمایزات زیادی بین پیروان هر کدام
از این گروههای دینی به چشم میخورد .به طوری که در بسیاری از مواقع این اختالفات فکری و عقیدتی به
مبارزه و جنگ ه م علیه یکدیگر منجر شده است و در بدترین حالت برخی از عالمان و فقیهان اسالمی،
اندیشههای دینی متفاوت دیگر را تکفیر کرده و حکم به کفر و غیردینی بودن گروههای مقابل دادهاند.
برداشتهای متفاوت و گاهاً متضاد برخی از اندیشمندان و عالمان اسالمی از آموزههای دین اسالم نظیر
آیات قران و احادیث نبوی ،یکی از عوامل درونی اصلی واگرایی جوامع اسالمی از یکدیگر در طول سدههای
گذشته به شمار میرود .افراط در ترویج برخی عقاید دینی و برداشتها و تفاسیر شخصی از دین اسالم و
عدم پذیرش تفکرات و عقاید سایر عالمان و فقیهان اسالمی و نداشتن روحیه تساهل و تسامح در برخورد با
اندیشههای متفاوت به صورت پیوسته و مداوم در درون کشورها و جوامع اسالمی وجود داشته است.
یکی از برجستهترین عالمان و فقیهان اسالمی که در قرون هفتم و هشتم هجری در مسیر تکفیر سایر
گروهها و فرقههای اسالمی ،اعم از سنی و شیعه ،گام برداشت ،این تیمیه حرانی میباشد .به طوری که میتوان
گفت ایشان تأثیرگذارترین شخصیت دینی در ترویج عقاید رادیکال نسبت به سایر فرقههای اسالمی و گسترش
افراطیگری در دههها و سدههای بعد از وفات خویش میباشد .با اینحال ،نباید در تحلیل آرا و افکار ابن
تیمیه شرایط زمانی و مکانی شکلگیری این اندیشه را در سده هفتم هجری و در سرزمین شام نادیده گرفت.
ایشان عمری را با آشوب و در زندان گذراند که اینها همه به خاطر عقایدش بود که عموم مسلمانان را تکفیر
میکرد و جهان اسالم را در زمانی که مسیحیان از غرب و مغوالن از شرق مورد حمله و تهاجم قرار داده بودند،
از درون تخریب کرده و آنقدر در بین مسلمانان اختالف و تفرقه میانداخت که مجبور به زندانی کردن او
میشدند و سرانجام هم در زندان وفات یافت .عقاید و افکار ابن تیمیه باعث شد از سوی عالمان بزرگ شام
و مصر درباره افکار وی ،بیانیههایی صادر شده که نشانگر نقش او در تشویش افکار عمومی آن زمان و پاشیدن
بذر نفاق در بین مسلمین میباشد.
افکار ابن تیمیه تأثیر زیادی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان و زمینهسازی برای شکلگیری گروههای رادیکال
داشت .او از جمله نادر علمایی بود که افکار و دیدگاههایی را مطرح کرد که مبنای محکم دینی و قرآنی نداشت؛
لذا در زمان خود با مخالفت آشکار و صریح اکثریت علما مواجه شد و حتّی بعضی از علما حکم تکفیر و
خروج از دین او را صادر کردند تا جایی که مدّتی را به خاطر همین افکارش به دستور حکومت وقت زندانی
شد .علماى شیعه و بسیارى از علمای اهل سنت از عصر ابن تیمیه تاکنون در ردّ او کتابهای زیادی تألیف
کرده یا با وى مناظره کردهاند و به نقد تک تک دیدگاههای ابن تیمیه پرداختهاند.
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 -4روش تحقیق
این تحقیق با رویکری تحلیلی -توصیفی و با استفاده از منابع و دادههای کتابخانهای و بهرهگیری از آثار
دست اول ،به مطالعه بنیادی ریشهیابی افراطگرایی گروههای اسالمی معاصر در آرا و اندیشههای ابن تیمیه
پرداخته است .تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه نسبتی میان تفکرات و عقاید افراطی
و رادیکال گروههای اسالمی فعال در جهان اسالم با اندیشههای بنیادگرایانه ابن تیمیه حرانی ،فقیه و عالم
اسالمی در قرن هفتم و هشتم هجری ،وجود دارد و میزان تأثیرپذیری این گروههای افراطی از آرای ابن تیمیه
به چه میزان است؟ در این راستا ،فرضیه مورد نظر محقق به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و تبیین مسأله به
شرح زیر میباشد:
به نظر میرسد که عقایدی همچون دگرناپذیری ،عدم تساهل ،تعصبات افراطی ،برداشت ظاهری از متون
اسالمی و آیات و احادیث ،و تکفیر نمودن پیروان سایر ادیان ،مذاهب و فرقههای اسالمی اعم از شیعه و سنی
از وجوه مشترک برخی از گروههای رادیکال جهان اسالم با آرای ابن تیمیه حرانی میباشد.
این تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات بنیادی به شمار میرود و به لحاظ روش نیز در زمره تحقیقات
کیفی قرار دارد .با توجه به آن که از روشهای کمی و آماری در این تحقیق استفاده نشده است ،روش تجزیه و
تحلیل اطالعات در آن به صورت کیفی و متکی بر منطق و استدالل و به شیوه تحلیل محتواست.
 -9یافتههای تحقیق
 -5-9ابن تیمیه کیست؟
ابن تیمیه( 660-523ه.ق) یکى از شخصیتهای برجسته جهان اسالم است که در اندیشه دینى و معنوی
عصر خود و اعصار بعد از خود اثر بسیار مهمى داشته و از افراد معدود بحثانگیز و مورد مناقشه در سرتاسر
قرون بعد از زمان خویش بوده است .حیات علمى و اجتماعى و سیاسى او سرشار از مقاومت و مبارزات
سرسختانه در برابر مخالفان است .وی در ابراز عقاید خود که بعضى از آنها بسیار جسورانه بوده ،از هیچ کس
باکى نداشته است .ابن تیمیه در زمانى که رعب و وحشت مغول هنوز بر سراسر عالم اسالم مستولى بود ،به پا
خاست و مسلمانان را به پایداری در برابر مغوالن و جنگ با آنان فراخواند .اهمیت این عمل او تا آنجاست که
مىتوان گفت :وی در پیروزی ممالیک مصر بر سپاهیان مغول سهمى بزرگ داشته است ،و از این حیث مىتوان
او را عالم دینى کم نظیری در جهان اسالم به شمار آورد .ابن تیمیه در شهر حران که در آن زمان از مراکز
تعلیمات مذهب حنبلى بود ،متولد شد .این شهر به گفتة یاقوت قصبة بالد مُضَر و بر سر راه شام و موصل و
روم(آسیای صغیر) ،در کنار نهر معروف به جالب ،واقع بوده و تا شهر رها (اورفه) یک روزه راه و تا شهر رقه
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دو روزه راه فاصله داشته است .حران که اکنون از شهرهای ویران ترکیه است ،در روزگاران گذشته شهری
باشکوه و دارای فرهنگى درخشان بوده ،و ابن تیمیه خود بارها در تصانیفش آن را مرکز صابئه و بت پرستان
و فالسفه خوانده است .آباء کلیسا هم آن را هِلِنوپولیس یا شهر کفار و مشرکان خواندهاند(زریاب خویی،
 .)0553 :0895شهر حران در سالهای پیش از تولد ابن تیمیه و در سالهای کودکى او همواره در معرض تهدید
حمالت مغول بوده است .ابن کثیر مىگوید که در 665ق ،هنگامى که ابن تیمیه بیش از شش سال نداشته است،
مردم حران از ترس حمله مغول شهر را ترک کردند .از آن جمله شهاب الدین عبدالحلیم پدر ابن تیمیه که از
علمای دینى بزرگ شهر بود ،در همین سال به همراه خانوادة خویش روانة دمشق شد(کرمى0456 ،ق– 02 :
 .)08پدر ابن تیمیه از فقهای معروف حران و شیخ البلد و خطیب و حاکم آن شهر بوده است .وی در شهر
دمشق رئیس دارالحدیث السکریه و در مسجد جامع این شهر صاحب کرسى بود و روزهای جمعه در آنجا
سخنرانى مىکرد.
ابن تیمیه پرورش علمى و دینى خود را ابتدا در محیط علمای حنبلى دمشق تکمیل کرد .وی در اکثر علوم
متداول زمان خود از فقه و حدیث و اصول و کالم و تفسیر متبحر بود و در فلسفه و ریاضیات و ملل و نحل
و عقاید ادیان دیگر مخصوصاً مسیحیت و یهود نیز اطالعات فراوان داشت و این معنى در سرتاسر آثار و
تصانیف او مشهود است .وی در فقه حنبلى به درجة اجتهاد رسید و پس از مطالعه و تبحر در مذاهب دیگر
فقهى فتواهایى داد که با فتاوی مذاهب اربعه اهل سنت اختالف داشت و بدین سان ،استقالل رأی و نظر آزاد
خود را در فقه به ثبوت رسانید .هنوز به  25سالگى نرسیده بود که اهلیت و شایستگى فتوا و تدریس را به
دست آورد و پس از فوت پدرش(632ق) از آغاز سال 638هجری در دارالحدیث سکریه دمشق به تدریس
پرداخت(ابنکثیر .)858 :0966،او به زودی بر اثر قدرت بیان و وسعت دانش و زهد و عبادت خود مشهور
گردید و از مراجع مهم فتوا در زمان خود شد.
ابن تیمیه بدون شک یکى از بزرگترین علمای دینى عالم اسالم در میان اهل سنت است .او از لحاظ
دانش ،تقوی ،شجاعت و اعراض از مقامات و لذات دنیوی از افراد کم نظیر به شمار مىرود .در سراسر عمر
خود جز به بحث و مطالعه و تصنیف و مبارزه به کاری دیگر نپرداخت .زن نگرفت ،از امرا و شاهان هدیه و
صله نپذیرفت و به کم قناعت کرد تندخوی بود و در بحث گاه بسیار تند مىشد و به مخاطب اهانت مىکرد(ابن
حجر0898،ق .)062-068 :در برابر کسى خم نمىشد و به سالم و مصافحه بسنده مىکرد .با امرا و شخصیتهای
بلند مقام سیاسى استوار و بىپروا رو به رو مىشد(ابن رجب0852 ،ق .)43 :خود را مجتهد مىدانست و از

311

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

کسى تقلید نمىکرد .در داوری نسبت به بزرگان دین بىپروا بود و گاه بر علما و فقهای مشهور و مسلم خرده
مىگرفت(ابن حجر0898،ق.)068-060 :
ابن تیمیه به سب اظهار عقاید خاص خود نسبت به مسائل مختلف(کالمى ،فقهى ،عرفانى و )...و موضع
گیری در برابر شخصیتهای برجستة اسالمى ،مخالفان و نیز مریدان بسیاری در همان روزگار خویش یافت.
ابن تیمیه هیچگاه از نوشتن و تصنیف فارغ نبود ،حتى در زندان همواره به نوشتن اشتغال داشت و نیز
بسیار سریع مىنوشت .ابن شاکر شمار مصنفات او را تا  855جلد نوشته و فهرست آثار او را در فوات الوفیات
آورده و افزوده است که فتاوی وی را که در مدت  5سال اقامتش در مصر صادر کرده بود ،در بیش از 85
مجلد گرد آوردهاند(ابن شاکر.)55-32 :0900 ،
 -4-9عقاید ابن تیمیه
ابن تیمیه عالوه بر مذهب حنبلى که مذهب وی بود ،به تحقیق در مذاهب فقهى و علم کالم و اصول
اعتقادات نیز پرداخت و برخالف اکثر معاصران خود فلسفه و حکمت هم آموخت و با ادیان یهود و مسیحیت
آشنا شد .کسى که آثار او را مطالعه مىکند و اطالعات او را در معارف اسالمى از فقه و حدیث و کالم و لغت
و تفسیر مىبیند ،انتظار دارد که در بلندی و تعصب ستیزی نیز فردی برجسته باشد و گرد تعصبات و
فرقهگراییهای زمان خود نگردد ،اما او در حدود عقاید مذهب خانوادگى خود(حنبلى) محدود و محصور مانده
و در مجادالت و مباحثات کالمى از راه انصاف به دوره افتاده و به مخالفان خود با سالح اتهام حمله کرده
است .البته او در این کار همانند بغدادی مؤلف الفرق بین الفرق و ابن حزم اندلسى مؤلف الفصل چندان تند
نرفته و همه جا از سالح تکفیر استفاده نکرده است .ابن تیمیه آنچه را خوانده و یاد گرفته است ،در دفاع از
اصول حنابله و محدثان به کار مىبرد و فقط آنان را اهل نظر مىخواند و بزرگان اندیشة جهان و حکمای بزرگ
اسالم را به باد انتقادهای سخت و عنیف مىگیرد و حتى بر اشعری و غزالى و فخر رازی بىمحابا مىتازد و
تنها در بعضى از مسائل فقهى از خود استقالل رأی نشان مىدهد .ابن تیمیه متکلمان را اهل بدعت مىداند و
مىگوید فالسفه و متکلمان ،حقیقتى را ثابت نکردهاند و اصولى را که بنیاد نهادهاند با حقیقت مناقض و معارض
است و آنها این اصول را بر آنچه پیغامبر اسالم آورده است ،مقدم مىدارند( ابن تیمیه0854 ،ق .)865 :به نظر
ابن تیمیه ،متکلمان معتقدند که حضرت رسول مىخواست مردم را از حقیقت آگاه سازد ،اما عباراتى که بدین
منظور بیان کرده است ،داللت صریح بر حقیقت ندارد و باید سخنان او را تأویل کرد .مالحده و قرامطه تأویل
را فقط در حق خواص روا مىداشتند ،تمام این گروهها عقل را با نص و ظاهر قرآن و حدیث معارض مىدانند.
ابن تیمیه در این باب  4اصل بیان مىکند که محور همة عقاید و آراء او است .0 .عقل با قرآن و حدیث معارض
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نیست؛  .2عقل موافق قرآن و حدیث است؛  .8عقلیات حکما و متکلمان که با نقل و سنت معارض باشد ،باطل
است؛  .4عقل درست و صریح و خالص با اقوال حکما و متکلمان مخالف است( ابن تیمیه0854 ،ق.)862 :
به عبارت دیگر ابن تیمیه با استدالالت عقلى بدون تکیه بر قرآن و حدیث مخالف است و عقل را فقط در
جایى معتبر مىداند که با قرآن و حدیث معارض نباشد .او مىگوید حتى در اصول دین هم باید به کتاب و
سنت رجوع کرد و تنها قرآن است که برای مطالب الهى دالیل عقلى بیان مىکند( ابن تیمیه0854 ،ق.)830 :
پس اعتقاد ابن تیمیه در توحید خداوند و اثبات صفات که اساس عقاید دینى اوست ،مبتنى بر دو اصل است:
 .0آنچه «سلف» یعنى بزرگان صدر اسالم گفتهاند ،صحیح است و باید از آن پیروی کرد(ابن تیمیه از آن به
«طریق سلف» تعبیر مىکند)؛  .2تأویل آیات به معنى اصطالحى متأخرِ آن صحیح نیست و آنچه دربارة «تأویل»
در قرآن و حدیث و کلمات سلف آمده است ،معنى دیگری دارد.
 -9-9طریق سلف:
ابن تیمیه در همة آثار خویش خود را پیرو سلف یعنى صحابه و تابعین و محدثان بزرگ قرن  2و 8ق
مىداند .به عقیدة او ،سلف قرآن و سنت را بهتر از مدعیان علم و متکلمان ادوار بعد درک مىکردهاند .استدالل
او این است که صحابه نزدیکترین اشخاص به حضرت رسول بودهاند و قرآن به زبان ایشان و برای فهم ایشان
نازل شده است و درک و فهم قرآن و حدیث و سنت برای ایشان که معاصران و مستمعان آن حضرت بودهاند،
امری مسلم و غیرقابل انکار است .او در «العقیدة الحمویة الکبری» ( )426-420/0مىگوید که خداوند به
فرمودة خود دین و نعمت خود را برای حضرت رسول و اصحاب ،کامل و تمام کرده است ...:اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ
لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتى وَ رَضیتُ لَکُمُ االْسْالمَ دیناً( ...مائده )8/0/پس محال است که مسألة ایمان
به خداوند و علم به او و صفات او در قرآن و حدیث مبهم و مشتبه فرو گذاشته شود و خداوند میان آنچه از
صفات و اسماء بر او واجب یا ممتنع است فرق ننهند .چگونه مىتوان پذیرفت که خدا و رسول و اصحاب او
قول و اعتقاد دربارة خدا را چنانکه باید ،استوار نکرده باشند؟ و محال است که اصحاب رسول اهلل در این باره
چیزی ندانند و متأخران در این باره از سابقان و سلف داناتر باشند .به عقیدة او متکلمان از علم و معرفت به
خدا آگاهى ندارند و در میان ایشان از این معرفت خبر و اثری نیست .با اینکه حضرت رسول قرن خود را
بهترین قرنها خوانده است ،چگونه مىتوان گفت که مردم آن قرن ،یعنى اصحاب آن حضرت ،از جوجه
فیلسوفان(افراخ المتفلسفه) و پیروان هنود و یونانیان و مجوس و مشرکان و یهود و نصارا و صابئین کمتر
مىدانستهاند و این طوایف آگاهتر از اهل قرآن و ایمان بودهاند؟(ابن تیمیه0892 ،ق.)425-429 :
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به گفتة او کسانى که صفاتى مانند بودن خداوند بر فراز آسمان و بر باالی عرش ،و قابل اشاره و قابل
رؤیت بودن او و صفات دیگر را از او نفى مىکنند ،در حقیقت به «تعطیل ذات از صفات» قائلند .اینان این
عقاید را از طریق جهمیه از یهود و نصارا و صابئین فرا گرفتهاند .به عقیدة او فالسفه یا از صابئه هستند و یا از
مشرکین ،یعنى یونانیان که به خدایان متعدد قائل بودند(ابن تیمیه0892 ،ق.)480 :
 -2-9جبر و اختیار:
به اعتقاد ابن تیمیه در مسألة جبر و اختیار راه حلهایى که متکلمان پیشنهاد کردهاند به جایى نرسیده است.
اقوال علمای کالم همه در این باب مضطرب است و آنان نتوانستهاند پاسخى مثبت و منطقى برای این مسأله
پیدا کنند .ابن تیمیه چون به مشیت سابق الهى و به قضا و قدر معتقد است ،نمىتواند به اختیار معتقد باشد و
از سوی دیگر چون انسان را به ضرورت کتاب و سنت و وجدان مسئول اعمال خود مىشناسد ،نمىتواند با
جبریان موافق باشد و از این رو با جهمیه که جبری محض بودند ،مخالف است و اشاعره را نیز جبری مىداند
و راه حل آنان را در این مساله که به «کسب» متوسل شدهاند ،به باد استهزاء مىگیرد و این معنى در بیشتر آثار
او دیده مىشود ،از جمله در موارد متعدد در کتاب منهاج السّنة(مثال  06/2به بعد) .اما راه حلى که خود ابن
تیمیه پیشنهاد کرده است نیز مشکلى را حل نمىکند .او میان «فعل» و «خلق» فرق مىگذارد و افعال انسان را
فعل خود او ،اما مخلوق خدا ،مىداند و بدین وسیله مىخواهد هم به اختیار معتقد باشد(زیرا افعال انسان فعل
و عمل خود انسان است) و هم بگوید که همه چیز مخلوق و آفریدة خداست(ابن تیمیه0888 ،ق).
 -2-9حکومت:
ابن تیمیه حکومت و والیت مسلمین را امانتى مىداند که باید به اهلش سپرد و آیات  03و  09از سوره
نساء را شاهد بر این معنى مىداند :اِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا االَماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَکَمْتُمْ بَینَ النّاسِ اَنْ
تَحْکُموا بِالْعَدْلِ ،...و مىگوید :علما این آیه و آیة بعدی را دربارة وُالت امور و حکام مىدانند .یکى از راههای
ادای امانت در حکومت انتخاب و به کار گماشتن «اصلح» یا صالحترین افراد برای مشاغل است و حدیثى در
این باب از حضرت رسول نقل مىکند که اگر والى ،کسى را به کاری بگمارد که شایستهتر از او برای آن کار
وجود داشته باشد ،به خدا و رسول او خیانت کرده است(ابن تیمیه0896 ،ق .)6 :در نظر او اصلح کسى است
که دارای قدرت و امانت باشد ،اما جمع میان این دو مشکل است :کسانى هستند که قدرت و شجاعت و
کفایتشان بیشتر است ،اما امانت کمتری دارند ،و در مقابل کسانى هستند که زهد و امانت و تقوایشان بیشتر
است ،اما کفایتشان کمتر است .ترجیح یکى از این دو شرط ،به ماهیت شغل بستگى دارد :اگر آن شغل ،مانند
جنگ و لشکرکشى ،اقتضای قدرت و کفایت کند ،باید شخص با کفایت نیرومند را ترجیح داد .اما اگر شغل
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چنان باشد که فقط اقتضای درستى و امانت کند ،باید شخص امین را انتخاب کرد ،مانند حفظ اموال مسلمین.
در بعضى از مشاغل مانند جمع آوری مالیات و صدقات کفایت و امانت هر دو الزم است .در منصب قضا،
اینکه اعلم مقدم است یا اورع؟ ابن تیمیه معتقد است اگر موضوع حکم به دقت نظر نیازمند باشد ،باید اعلم را
برگزید ،اما اگر حکم مسأله روشن باشد و نیاز به دقت و بررسى علمى نداشته باشد ،باید پرهیزگارتر را مقدم
داشت .کیفیت معرفت اصلح را نیز بیان کرده است(ابن تیمیه0896 ،ق .)22-25 :ادای امانت در اموال ،هم
وظیفة حاکم است ،هم وظیفة رعیت .حاکم باید حقوق مالى همه را رعایت کند .مأموران مالیات باید حق
دولت را بى کم و کاست جمع کنند و به خزانة سلطان برسانند ،و رعیت هم باید اموالى را که تأدیة آن بر
ایشان واجب است ،بپردازند ،حتى اگر سلطان ظالم باشد .تصرف حکام در اموال دولتى نباید از قبیل تصرف
مالکانه باشد ،بلکه باید مانند تصرف امین و وکیل در اموال موکل خود باشد .هر کس که از پرداخت حقوق
دولت امتناع کند ،حبس و ضرب او جایز است .اگر مأموران دولت اموالى را از مردم به زور گرفته باشند ،حاکم
باید آن اموال را از ایشان بازستاند و به صاحبان آنها بازگرداند ،هدایا و رشوه از این قبیل است .اگر بازگرداندن
این اموال به صاحبانشان ممکن نباشد ،باید آنها را در مصالح مسلمانان صرف کرد.اموال دولتى را باید برای
سپاهیان ،جنگجویان ،متصدیان مشاغل دولتى ،قضات ،علما ،مالیات بگیران ،ائمة جماعات ،مؤذنان و نظایر اینها
به مصرف رساند .هزینة بنا و ترمیم راهها ،حفظ مرزها ،پاکسازی نهرها و ...از اموال دولتى تأمین مىگردد.
اجرای حدود و احکام الهى و تعزیرات نیز از وظایف حاکم است .حاکم حق ندارد برای بخشودن حدود و
تعزیرات ،حتى به نفع بیتالمال ،وجهى دریافت کند ،زیرا این امر سبب تعطیل حدود مىگردد(ابن تیمیه،
0896ق.)66-69 :
 -6-9رد منطق:
ابن تیمیه دین اسالم را دین فطرت مىخواند و عقل را موافق و مطابق نقل مىشمارد و حتى احکام عقل
را مأخوذ از قرآن و احکام شرع مىداند .بدیهى است که چنین کسى باید با علوم عقلى مستقل مخالف باشد و
با حکما و فالسفه که دربارة خداشناسى و کالم ،عقایدی مستقل اظهار داشتهاند ،مخالفت کند .البته او نظر
فالسفة طبیعى و ریاضى را در حوزة مخصوص طبیعت و ریاضیات قبول دارد ،اما به هیچ وجه دربارة الهیات
و احکام و اخالق و سرنوشت انسان ،برای ایشان حق اظهارنظر قائل نیست .او دین اسالم را مطابق آیه  85از
سورة روم ( ،)85دین فطرت مىخواند :فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَیها ....او با این
اعتقاد منکر فلسفه و منطق است و مخصوصاً منطق را که منطقیان آن را راه کسب حقایق و روش درست
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اندیشه مىشمارند ،سخت منکر است و عقیده دارد که منطق ارسطویى راه به حقیقت نمىبرد و برخالف آنچه
ادعا مىشود ،راه درست تفکر و دوری از خطای اندیشه هم نیست.
اساس اعتراض ابن تیمیه به حد یا تعریف منطقى این است که تصور اشیاء به وسیله ذهن انسان مقدم بر
لفظ و زبان است ،در صورتى که اگر قول منطقیون را بپذیریم باید بگوییم که لفظ و زبان مقدم بر تصور است
و این سخنى است بیهوده و باطل .اعتراض دیگر او به منطقیون این است که آنان تصورات را به بدیهى و
مکتسب یا نظری تقسیم مىکنند و مىگویند تصورات نظری را از راه تصورات بدیهى باید به دست آورد .در
حالى که از نظر ابن تیمیه بدیهیات نسبت به اشخاص نسبى است و چه بسار اموری که نزد کسى یا کسانى
بدیهى است و در نظر کسان دیگر چنین نیست؛ پس بدیهى و نظری مطلق وجود ندارد ،و بنابراین درک نظریات
به طور مطلق به بدیهیات مربوط نمىشود و اموری که در نزد اشخاص معینى نظری است ،شاید برای کسان
دیگر بدیهى باشد و در ان صور باید گفت همان کسانى که آن امور در نظرشان بدیهى است حتما از راه حد و
تعریف به آن امور نرسیدهاند .همین راه برای کسانى که آن امور را نظری مىدانند نیز باز است یعنى وصول به
تصورات بدون حد و تعریف.
ابن تیمیه قیاس منطقى و برهان را نیز مفید علم نمىداند و آن را نمىپذیرد .اساس اعتراض او بر قیاس
منطقى و برهان این است که مىگوید منطقیان قیاس منطقى و برهان را علم از راه کلى به جزئى مىشمارند و
با این ترتیب کلى را مقدم بر جزئى یا به قول او «معین» مىدانند .در صورتى که چنین نیست و علم به امور
جزئى و معین مقدم بر کلیات است و تصور کلیات در ذهن انسان از راه علم او به جزئیات حاصل مىشود .به
باور ایشان ،منطقیان خود مواد برهان یا یقینیات را در سه صنف محدود کردهاند :حسیات ،وجدانیات(حواس
باطن) و تجربیات ،همة این مواد جزئى و معین هستند و بنابر این منشأ علم انسان حسیات و تجربیات است(ابن
تیمیه0426 ،ق .)855 :او در این گفتار بر فیلسوفان معتقد به اصالت تجربه در اروپا و در قرون جدید و معاصر
مقدم است .چون اصالت تجربه به اصالت اشیاء محسوس استوار است ،ابن تیمیه امور مجرد از ماده را نمىپذیرد
و قول کسانى را که معتقدند عالم غیب همان عالم مجردات و مفارقات(یعنى جدا و مجرد از ماده) است ،رد
مىکند(ابن تیمیه0426 ،ق .)855 :به طور کلی عقاید ابن تیمیه را میتوان در چهار بخش خالصه کرد:
نفی هر گونه تعقل در فهم معنای ظاهر کالم خدا و حمل آن بر معانی لُغوی:
در اصطالح علم کالم ،بخشی از صفات خدا را ،صفات خبری می نامند ،صفاتی که قرآن و حدیث از آن
خبر داده و خرد آنرا درک نکرده است ،مانند «وجه » و «ید» و «استواء بر عرش » و نظائر آنها که قسمتی از
آنها در قرآن ،و برخی دیگر در حدیث نبوی وارد شده است.
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شکی نیست که معانی لغوی این صفات ،مالزم با جسمانی بودن خداست زیرا «وجه » به معنی «صورت
» و «ید» به معنی دست و «استواء» به معنی استقرار و یا جلوس ،از شؤون موجودات امکانی است ،و خدای
واجب الوجود ،منزه از چنین معانی ،میباشد ،از این جهت همه طوائف اسالمی به جز گروه «مجسمه » با توجه
به قرائنی که در سیاق آیات است ،معانی خاصی برای این صفات مطرح میکنند ،که با مراجعه به تفاسیر و
کتابهای کالمی روشن می گردد
ولی ابن تیمیه اصرار میورزد که آنچه در قرآن و احادیث وارد شده ،بر همان معانی لغوی و متداول
عرفی باید حمل شود؛ بر همین اساس ،قائل به جسمیّت خداوند متعال است و به صراحت بیان میکند ،خداوند
متعال دست ،پا ،صورت و ...دارد.
کاستن از مقامات پیامبر اکرم:
بخش دوم تفکر او عادی دانستن مقامات پیامبران و اولیای الهی است و اینکه آنان پس از مرگ،
کوچکترین تفاوتی با افراد عادی ندارند ،او در این راستا ،مسائلی را مطرح میکند که همه یک هدف را تعقیب
میکنند ،و آن عادی جلوه دادن پیامبران ،مخصوصاً پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله) و اولیاء بزرگ دین است .وی
بر این اساس میگوید:
 . 0سفر برای زیارت پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله) حرام است.
 . 2کیفیت زیارت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمیکند.
 . 8ساخت هر نوع پناه و سایبان بر قبور حرام میباشد.
 .4پس از درگذشت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) هر گونه توسل به آن حضرت ،بدعت و شرک است.
 . 0سوگند به پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) و قرآن و یا سوگند دادن خدا ،به آنها شرک میباشد.
. 6برگزاری مراسم جشن و شادی در تولد پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) بدعت به شمار میرود.
وی با اصرار بر این عقاید ،به جنگ همه میرود ،و از همان زمان ،و پس از آن ،افکار عمومی اهل سنت
بر او شورید و بارها دستگیر و زندانی شد و دهها کتاب بر رد اندیشههای او نوشته شد(سبحانی-5 :0895 ،
.)0
انکار فضائل اهلبیت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله)
بخش سوم از مبانی فکری او را انکار فضائل اهل بیت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) که در صحاح و مسانید
اهل سنت وارد شده ،تشکیل میدهد وی در کتاب خود به نام «منهاج السنة» احادیثی که مربوط به مناقب علی
بن ابیطالب(علیهالسالم) و خاندان اوست را انکار میکند و همه را مجعول میداند.
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 -4مخالفت با مذاهب و فرقههای اسالمی و غیر اسالمی
ابن تیمیه در میان مسلمین با فرقههای مختلف اهل سنت و شیعیان اصطکاک و درگیری شدیدی داشت.
وی با فتاوای خود و نگارش کتاب هایی علیه عقاید اشاعره ،معتزله ،شافعیها ،حنفیها ،مالکیها ،صوفیه ،و
توهین به سران صوفیه مثل ابن عربی ،امام محمد غزالی ،قشیری ،ابن عریف شاذلی ،جامعه اهل سنت آن
دوران را به فتنه و درگیریهای شدید مذهبی مبتال کرد .همچنین با فتوا دادن به قتل شیعیان کسروان لبنان و
شرکت در لشکرکشی علیه آنان و نوشتن کتاب «منهاج السنه النبویه فی نقض کالم الشیعه القدریه» و توهین به
عقاید شیعیان ،کینه خود را نسبت به شیعیان ابراز کرد .درباره غیر ملسمانان و اهل ذمه نیز دیدگاهی کامال
سختگیرانه و غیر انسانی داشت و معتقد بود آنان باید در بدترین شرایط زندگی کنند .به خاطر مواضع یاد
شده ،بی ادبی ها و جسارتهای ابن تیمیه به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بیشتر
علمای اهل سنت علیه وی سخن گفته و یا کتابهایی در رد افکار و عقائد باطل او نوشته اند(طبسی:0890 ،
.)5
 -2تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری
اعمال و رفتارهایی که در چند سال اخیر و بعد از وقایع موسوم به بهار عربی و اعتراضات عمومی مردم
و در نتیجه تضعیف حکومتهای مرکزی برخی از ممالک اسالمی از برخی از گروهها و جریانات اسالمی
مشاهده شد ،بیش از پیش تحلیلگران و کارشناسان منطقه را به مطالعه ریشهیابی افکار و عقاید این گروهها در
تاریخ اندیشه سیاسی جهان اسالم در سدههای گذشته واداشت .مطالعه تاریخ اندیشه سیاسی جهان اسالم نشان
میدهد که همواره یک نوع تشتت آرا و اختالف دیدگاه فقهی و کالمی در بین عالمان و فقیهان اسالمی وجود
داشته است و کمتر دورهای در تاریخ اسالم بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) به چشم میخورد که شاهد
برخوردهای فکری و عقیدتی درونگروهی در داخل جامعه اسالمی نبوده باشیم .با اینحال ،جهان اسالم تا
سده هفتم هجری و پیش از ابن تیمیه کمتر دچار شدت تکفیر و نفی یکدیگر از سوی عالمان اسالمی بوده
است .ابن تیمیه حرانی ،فقیه و عالم حنبلیمذهب جهان اسالم در قرن هفتم هجری که در دوران ضعف و
پراکندگی حاکمیت سیاسی جهان اسالم و همزمان با حمله سپاهیان مغول به سرزمینهای اسالمی و فتح ممالک
اسالم بدست لشکر کفر ،در سرزمین شام رشد یافت ،با برداشت و تفسیر خاص خود از قران و احادیث ،نقش
بسیار مؤثری در تشدید اختالفات درونی جهان اسالم و طرد و تکفیر سایر فرقهها و مذاهب اسالمی ایفا نمود.
ضدیت با عقل و فلسفه و برداشت ظاهری از متون مقدس اسالمی در کنار برخورد خشن با همه آنهایی که
مثل او نمیاندیشیدند ،جهان اسالم را در اوج بحران و منازعات ناشی از حمله مغول دچار چند دستگی کرد.
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با مطالعه و بررسی افکار و عقاید برخی ازگروهها و جریانات اسالمی فعال در عرصه اندیشه و عمل
سیاسی در ممالک اسالمی نظیر القاعده و داعش و سایر گروههایی که بعد از وقایع موسوم به بهار عربی در
سرزمینهای اسالمی خاورمیانه و شمال افریقا در راستای کسب قدرت و اداره جامعه بر مبنای برداشت و
تفسیر خود از آموزههای اسالمی و در نهایت تشکیل حکومت اسالمی مورد نظر خود فعالیت میکنند ،به این
نتیجه میرسیم که شباهتهای زیادی بین آرا و افکار و استراتژیهای این گروهها با آرای ابن تیمیه حرانی به
چشم میخورد .جزم اندیشی و تمامیتخواهی ،نفی و تکفیر سایر گروهها و فرقههای اسالمی و غیراسالمی،
مبارزه خشن و انجام کشتار و عملیات غیر انسانی و برخورد خارج از عرف با بقیه ،برداشت ظاهری از متون
دینی ،مخالفت با عقل و فلسفه ،نفی تکثرگرایی و پلورالیسم ،ایجاد واگرایی در سطح جوامع اسالمی ،عدم
تالش برای ایجاد همگرایی بهینه و همزیستی مسالمتآمیز گروهها و فرقههای مختلف اسالمی ،مبارزه با اصول
و قواعد پذیرفته شده ساختار روابط بینالمللی و ...تنها بخشی از شباهتهای گروههای مذکور با افکار ابن
تیمیه حرانی میباشد .تأکید فراوان هر کدام از این گروهها بر حقانیت روش و منش خود و پیوند دادن آن با
آیات قرآنی و احادیث نبوی ،بیش از پیش جهام اسالم را در دوران حساس کنونی گرفتار تنشها و منازعات
درونگروهی کرده است ،به طوری که در بیشتر کشورهای اسالمی ،ناآرامی و فضای پرالتهاب آشوب و
کشمکش عقیدتی و مذهبی مشاهده میشود.
منابع و مآخذ
 .0قرآن کریم؛
 .2ابن تیمیه0888(.ق)« .منهاج السنة النبویة» ،جلد  ،0قاهره:دارالفکر.
 .8ابن تیمیه0854(.ق)« .مجموعة التفسیر شیخ االسالم ابن تیمیه» ،جلد  ،0بمبئى.
 .4ابن تیمیه0892(.ق)« .العقیدة الحمویة الکبری» جلد  ،0بیروت :مجموعة الرسائل الکبری.
 .0ابن تیمیه0896(.ق)« .السیاسة الشرعیه» ،قاهره :دارالکتاب العربى.
 .6ابن تیمیه0455(.ق)« .مجموعة فتاوی» ،مصر،
 .5ابن تیمیه0458(.ق)« .حقیقة مذهب االتحادیین او وحدة الوجود» ،بیروت :مجموعة الرسائل و المسائل.
 .3ابن تیمیه0458(.ق)« .مجموعة الرسائل و المسائل» ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .9ابن تیمیه0405(.ق)« .موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول» ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .05ابن تیمیه ،کتاب الرد على المنطقیین ،بیروت :دارالمعرفه.
 .00ابن رجب ،شهاب الدین عبدالرحمان0420(.ق)« .کتاب ذیل على طبقات الحنابله» ،الریاض :مکتبة العبیکان.
 .02ابن شاکر ،محمد0958(.م)« .فوات الوفیات» ،بیروت ،نشر دار صادر.
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 .08ابن کثیر0966(.م)« .البدایه و النهایه» ،بیروت :دارالفکر.
 .04زریاب خویی ،عباس« .)0895(.دانشنامه بزرگ اسالمی» ،جلد  ،8تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.
 .00سبحانی ،جعفر« .)0895(.بیوگرافی ابن تیمیه» ،اصفهان :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه.
 .06طبسی ،نجمالدین« .)0890(.شناخت وهابیت» ،قم :نشر دلیل ما.
 .05عسقالنى ،ابن حجر0898(.ق)« .الدرر الکامنه فی أعیان المائة الثامنة» ،به کوشش محمد عبدالمعید خان ،صیدرآباد هند :مجلس
دائرة المعارف العثمانیة.
 .03کرمى ،مرعى بن یوسف0456(.ق)« .الکواکب الدرّیة فى مناقب المجتهد ابن تیمیه» ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی.
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خاورمیانه و اسالم رسانه ای تحلیلی انتقادی
در چارچوب مطالعات پسااستعماری
محمدتقی قزلسفلی ،5دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده
ما اینک در جهانی توامان انباشته از رسانه ها ،رمزهای رسانه ای و بحران های کالن زندگی می کنیم .می توان ادعا
کرد بسیاری از عرصه های زیست جهان ما مخلوق نظام نشانه ها بوده و به این اعتبار می تواند زمینه ساز بحران و تداوم
بحرانها شود .به نظر می رسد اگر در رابطه ی میان جهان اسالم به ویژه در منطقه ی پرآشوب خاورمیانه و غرب پس از
یازده سپتامبر این نسبت را برقرار کنیم اهمیت این موضوع دو چندان می شود .در سال های اخیر مطالعات مابعد
استعماری ،افق های جدیدی در زمینه ی قدرت و بازتولید انواع بحرانها در نسبت با شیوه ی عمل رسانه ها پیش روی
محققان گشوده است .در مقاله حاضر و با استفاده از نظریه پسااستعماری این پرسش مطرح می شود که چه کسانی و در
چه شرایطی به جای جهان اسالم به تولید گفتمان حقیقت مشغول اند؟ مفروضه مقاله آن است که بخش مهمی از آمریت
غرب در ساحت فرهنگی ،از طریق نظام رسانه ای شکل گرفته است .این مقاله به استناد شواهد و مسائل چند سال اخیر
در جهان اسالم(خاورمیانه) ،نشان می دهد کارکرد «مجازی سازی و حقیقت سازی رسانه ای» چگونه به جای واقعیت
تمدنی اسالم سخن میگو یند و به این معنا تشدید کننده ی شرایط بحرانی برای امروز و فردای جهان اسالم اند .مقاله ی
حاضر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده و با بهره گیری از دیدگاه متفکران پسااستعماری به نگارش درآمده است.
واژگان کلیدی :اسالم سیاسی ،غرب ،مابعداستعمارگرایی ،میشل فوکو ،رسانه ها ،ادوارد سعید

.5طرح مساله
یازده سپتامبر  ،2550متعاقب اصابت دو هواپیمای مسافربری به برجهای دوقلوی تجارت جهانی درایالت
نیویورک امریکا ،بالفاصله رسانه های جمعی امریکا ،تصویر و اخبار حادثه را به سراسر جهان مخابره کردند.
اما گزارش لحظه به لحظه ی این حادثه همراه با موجی از تحلیل ها و تفسیرها درباره ی علل و عوامل
چگونگی این رخداد از اکثر خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی پخش می شد.با این همه،کوتاه زمانی پس
1

. Email: m.t.ghezel@gmail.com
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از وقوع این حادثه اغلب رسانه های بزرگ آن را "حمله ی تروریستی" و سپس لحظاتی بعد ،آن را حمالتی
از طرف "بنیادگرایان" با تاکیدی بر اسالم سیاسی و رادیکال معرفی کردند.با این همه طی روزهای بعدی،
گروه تروریستی"القاعده" مسئولیت این حوادث را برعهده گرفت.
در حالیکه رسانه های جمعی امریکا به تصویر پردازی بنیادگرایان اسالمی در منطقه ی خاورمیانه به عنوان
تروریست های خطرناک مشغول بودند ،جرج بوش،رئیس جمهور وقت آمریکا ،به ترسیم فضایی از تقسیم
جهان به "ما" و "آنها" که علیه مایند ،پرداخت.این بدان معنا بود که در جنگ ناتمامی که پس از آن در گرفت
ایاالت متحده رهبری مبارزه بر علیه تروریسم را بر عهده می گرفت .در طی ماههای بعدی به ویژه در طول
اشغال افغانستان و عراق،این تصویر به شکل واضح تری ارائه شد که در آن "دیگری" در محور شرارت قرار
می گرفت و "ما" یعنی ایاالت متحده و بقیه جهان در نقطه مقابل آن.به این ترتیب به نظر می رسید عرصه ی
سیاست جهانی دچار یک دگرگونی گفتمانی در مفاهیم خود می شد.چنان که به جای تقابل های کالسیک
غرب/شرق ،توسعه یافته /توسعه نیافته ،جهان اول/جهان سوم ،شمال/جنوب ،اینک سخن از منازعه ی فرهنگی
اسالم/غرب به میان آمد .در فاصله ی دو سال بعد –یعنی طی سالهای  2550تا  -2558حمله امریکا به
دوکشوراسالمی افغانستان و عراق در منطقه خاورمیانه ،تقابل مذکور را از عرصه ی اقتصادی و سیاسی به
عرصه ی نظامی و ایدئولوژیکی کشاند .تقابلی که با تاکید بر تفاوت های عمیق فرهنگ دموکراسی امریکا و
ایدئولوژی بنیادگرای اسالمی ،توجیه سیاسی مناسبی برای حمله نظامی به این دو کشور محسوب می شد.
به نظر می رسد،آن چه که در این میان بیش از هرچیز به ساختن چنین تصویر دو گانه ای از تقابل فرهنگی
و ایدئولوژیکی اسالم /امریکا/غرب کمک کرد ،رسانه ها بودند .نقش رسانه ها در حوادث پس از  00سپتامبر
و در طی جنگ های افغانستان و عراق تا موقعیت کنونی ناشی از چالش خالفت اسالمی(داعش) کم از توان
نظامی ،موشکهای دوربرد ،هواپیماهای بمب افکن بی سرنشین و سایر مقوله های قدرت برهنه نبوده است.
بلکه رسانه ها به عنوان تشدید کننده و تا حدی ترسیم کننده ی فضای تقابلی «دیگری و ما» در قالب تقابل
اسالم /غرب ،یا اسالم/امریکا از اهمیت دو چندانی برخوردار هستند .چنان که در ادامه به تفصیل خواهد امد
یکی از وجوه نظریه ی پسااستعماری(0پست کلنیالیسم)به قسمی که در آرای ادوارد سعید،گایاتری اسپیواک و
هومی بابا آمده اشاراتی است قابل تامل به بهره گیری از رسانه های مختلف برای حقیقت سازی و برجسته
کردن بخشی از خطوط منازعه و درگیری میان اسالم و غرب است.

1.Post-colonialism
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دراین نوشتار به منظور اثبات فرضیه ابتدا چارچوب نظری پسااستعمارگرایی توضیح داده شده آنگاه با
تمرکز بر نظریه ی ادوارد سعید به ویژه در دو کتاب معروف "شرق شناسی "5و "اسالم رسانه ها" ،تالش
می شود ذیل پرسش چگونگی جهت گیری رسانه ها درباره ی اسالم ،نقش رسانه ها ی بزرگ (با گستره ی
پخش جهانی) در تعریف و تعیین منافع و هویت سازی غرب در برابر اسالم برجسته شود.رسانه هایی که هر
روز با بازتولید تصویرهای کلیشه ای از مردم خاورمیانه و مسلمانان ،مردم خود را در برابر "دیگری" تعریف
می کنند .تصویری که در آن جهان اسالم سرزمینی مرموز ،پیچیده و خارج از زمان نشان داده می شود؛ منطقه
ای که "نفت" دارد ولی مردم آن نه تنها به نحو وصف ناشدنی و غیرقابل تحملی مثل "ما" نیستند ،بلکه
"دیگرانی" هستند که برای موجودیت ،امنیت و سرانجام تمدن "ما" خطرناک اند.
.4مطالعات پسااستعماری ؛یک چارچوب نظری
گفته می شود واژه ی" پسا استعمارگرایی" و به همین نهج "مطالعات پسااستعماری" در بستر حرکت
های ضد استعماری نیمه ی دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته و رشد کرد.نیک می دانیم در دهه ی
0905و0965مناطق وسیعی از آفریقا،خاورمیانه و آسیا،شاهد جنبش های استعمارزدایی بودند«.در طول این سال
ها ملت های پیشتر استعمار شده و کلنی،از جامائیکا گرفته تا کنیا،هند،ویتنام و بسیاری دیگر خواستار استقالل
و هویت تازه ای شدند .)Harlo and Carter,2000:49-50( ».در همسویی با این جریان سیاسی ،نیز جریان رو
به گسترش مطالعات فرهنگی با زمینه و سبقه ی فرهنگی که بیشتر از سوی متفکران جهان سومی حمایت می
شد پارادیم انتقادی جدیدی تحت عنوان"پسااستعمارگرایی" برسر زبان ها افتاد.
در ابتدا متفکران صاحب نامی چون فرانتس فانون،2امه سزر،8آلبرت ممی ،4این رهیافت انتقادی را شروع
کردند .بخت آنان این بود که تجربه ی زندگی در دو جهان _جهان مستعمراتی و دنیای امپراتوری استعماری_
را داشتند .نسل اول پرسش های مهمی را با رویکرد اقتصاد مارکسیستی و تفسیر فرهنگ گرایانه،از نسبت
هویتی خود با غرب و علل تداوم پیوندهای استعماری مطرح کردند .هرچند بعدها رویکردهای نظری روان
کاوی و شالوده شکنانه نیز به آن افزوده شد(.ساگار،0832،صص)648-645نسل دوم اما با بهره گیری مناسب
از مواضع نظری جدید به ویژه آنچه از آبشخور مباحث متفکران پست مدرنی چون فوکو،دریدا و بودریار

. 1این کتاب ادوارد سعید با عناوین متفاوتی در داخل ایران ترجمه شده است که معروفترین آن اسالم رسانه ها است .البته نگارنده از نسخه ای از ترجمه ی این کتاب در این مقاله استفاده

نموده است که با عنوان " برخورد تمدنها ( اسالم و غرب) انتشار یافته است.
2.frantz fanon
3.Aime Cesaire
4.Albert Memmi
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سیراب می شد با معرفی چهره های دیگری رونق گرفت؛ادوارد سعید فلسطینی االصل،گایاتری اسپیواک ،هومی
بابا و دیپش چاکراباتی همگی از هند از جمله آنها هستند.
شاید بتوان نقطه ی اشتراک همه ی نسل های نظریه پردازان پسااستعماری را ،بررسی و نقد فرآورده های
فرهنگی و نقش آنها در ایجاد و حفظ سلطه ی طبقه ی حاکم دانست.از سوی دیگر پسااستعمارگری صورت
های جدید ستم اقتصادی و فرهنگی را مورد نکوهش و نقد قرار می دهد که در واقع بعد از استعمارگری
مدرن به وجود آمده چنان که برخی آنر "استعمار جدید"

مینامند( Bhabha,1994.Said,1985.

.)Ashcroft,1998. Gandhi,1988.

بیل اشکرافت به همراه گریفیث 0و تیفین ،2در کتاب معروف مفاهیم اساسی در"مطالعات پسااستعماری"در
تعریف پسااستعماری نوشته اند:
پسااستعمارگرایی ،به بررسی آثار استعمار بر فرهنگ و جوامع مختلف می پردازد .مفهوم مذکور چنان که
ابتدا از سوی مورخین بعد از جنگ جهانی دوم در واژه هایی مثل حکومت پسااستعماری مورد استفاده قرار
گرفته بود معنایی کامال تاریخی داشته و حاکی از دوره ی پسااستقالل است .اما از نیمه ی دوم دهه ی 0955این
واژه توسط برخی منتقدین ادبی نیز برای بحث در مورد آثار فرهنگی استعمار استفاده شد.از این رو پسا
استعمارگرایی به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد تا به مطالعه و تحلیل کشور گشایی های
اروپایی،نهادهای مختلف استعمارگران،عملکردهای گوناگون امپراتوری،روندهای مستعمره سازی در گفتمان
استعماری و مقاومت این مستعمره ها و شاید از همه مهم تر،پاسخ های گوناگون به این قبیل تهاجم ها و
مشروعیت استعماری معاصر آنها در قبل و بعد از استقالل ملت ها و جوامع بپردازد( Ashcroft,1998: 186-
)197

با این همه ،پسااستعمارگرایی به خاطر پیشوند پسا و از سوی دیگر به خاطر دامنه ی جغرافیایی،زمانی و
از نظری گیج کننده ی این اصطالح تشویش بار می نماید .منتقدان فرهنگی ای که پسااستعماری را به پایان
استعمار تعبیر می کنند قائل به آنند که استعمار زدایی در جهان سوم موجب گسست قاطعی از بهره کشی
استعماری شده است .برخی دیگر اما بر آنند پیشوند پسا حاکی از زدودن یا بیرون شدن نیست لذا
پسااستعمارگرایی را به معنی تداوم استعمار می دانند.به این معنا پایان دوران استعماری و البته ورود به دوران
دیگر را شاهد بوده اند،دورانی که می توان آن را امپریالیسم جدید انگاشت که آن فرهنگ ها را در راستای
منافع اقتصادی سرمایه داری متاخر خود سامان دهی می کند(ساگار،0832،ص)685
1.Gareth Griffiths
2.Helen Tiffen
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چنان که گفته شد ،پسا استعمارگرایی دارای تنوع دید و نگره های مختلفی است که به مثابه ی پدیده ای
فرهنگی و هم رشته ای دانشگاهی،به طرح پرسش هایی مهم درباره ی این که چگونه دانش شکل گرفته می
پردازد و همچنین نسبت دانش غربی با قدرت و هژمونی آن را مورد بررسی قرار می دهد .از این منظر مطالعات
پسااستعماری بر نظریه های شالوده شکنی امثال ژاک دریدا و تبارشناسی میشل فوکو استوار است .این ویژگی
بیش از هر جا و هر کسی در کارهای ادوارد سعید قابل ردیابی است.سعید با انتشار کتاب تاثیرگذارو در عین
حال بحث برانگیز "شرق شناسی)0953("0تحلیلی عالمانه ،نه از خود شرق ،بلکه از این که چگونه جامعه ی
علمی غرب(به ویژه فرانسه و بریتانیا)شرق را در مقام «دیگری»ابداع کرده اند،به دست داد .از دید سعید ،شرق
شناسی نوعی گفتمان به معنای فوکویی کلمه است«:رشته ای بسیار منظم و روشمند که فرهنگ اروپایی به مدد
ان توانست شرق را در دوره ی مابعدروشنگری کنترل و حتی ابداع و تولید کند»()Said,1997,pp.261-263

سعید در شرق شناسی در پی تفسیری فرهنگی از استعمار است.او آشکار می کند پیش از آنکه دوران
سلطه ی رسمی اروپاییان آغاز شود،ایده ی «اروپا»یا این تصور که فضای اجتماعی و جغرافیای ای وجود دارد
که در تقابل با «شرق»«،غرب» خوانده می شود،به وجود می آید.عالوه بر این اروپا و غرب باید برتر ونشانگر
راه پیشرفت اجتماعی تلقی شوند.در حالی که شرق «باید فرودست،به لحاظ اجتماعی عقب مانده و عاجز از
پیشرفت و ترقی تصور شود.غالبا فرودستی شرق در قالب نژادی و جنسیتی درک شده بود.انسان شرقی فردی
به لحاظ نژادی ابتدایی و در پیوند با خصایص کلیشه ای زنانه،مانند انفعال،تزلزل،کودک وترگی و زینتی بودن
تصور می شد.سعید این شبکه از گفتمان ها،بازنمایی ها،دانش ها و باورهای قومی را که این تقسیم بندی
نمادین جهان را به وجود آورده،شرق شناسی می نامد(».سیدمن،0836،ص)845
بر این اساس عقاید جزمی در مطالعات شرق شناسی درباره ی شرق به وجود امده است؛یکی تفاوت
مطلق و نظام مند آن با غرب که یکی انسان و برتر و دیگری نابهنجار و فرودست است.اینکه شرق امری
ازلی،یک شکل و عاجز از تعریف" خود" است .یا اینکه شرق اساسا در بطن خود پدیده ای ترسناک است و
باید کنترل شود(از طریق قرار داد صلح،تحقیق و توسعه و هر زمان که ممکن باشد اشغال فوری) .با این
پنداشت آشکار بود که مطالعات پسااستعماری به رویکردی رادیکال تبدیل می شود.آندرو میلنر و جف براویت
در اشاراتی به نظریه پردازان پسااستعمار نشان داده اند که محوری ترین استدالل نظریه مذکور این است که
«فرهنگ پسااستعماری متضمن و مستلزم شورش پیرامون علیه مادرشهر و حاشیه علیه مرکز است که در جریان

1.Orientalism
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این شورش خود این تجربه ی حرکتی به مقوله ای متکثر،ضد قاعده و مرکز زدوده مبدل می شود(».میلنر و
براویت،0830،ص.)254
مطالعات ادوارد سعید در شرق شناسی بر روی عناصر شکل گیری تقابل های دوتایی غرب/شرق و "کتاب
اسالم رسانه ها" 0از طریق تمرکز بر ماهیت خیال پردازانه در تعابیر غربی ها از شرق در مطبوعات و تلویزیون
تا سینما نشان می دهد که اهمیت مطالعات پسااستعماری در نسبت سنجی هژمونی فرهنگی در جهان معاصر
به ویژه در عصر در هم پیوستگی های اقتصادی و فرهنگی تا چه اندازه اهمیت دارد.در بخش بعدی این مهم
را با تمرکز بر نگرش سعید نسبت به رسانه و پیوند های آن با قدرت غربی مورد واکاوی دقیق تر قرار می
دهیم.
.9تداوم شرق شناسی :رسانه ای شدن اسالم
از جمله ویژگی های مهم سرمایه داری متاخر،فرهنگ توده ای است.فرهنگ مذکور با رسانه ها ی همگانی
سرو کار دارد.در عصر بازتولید مکانیکی فرآورده های فرهنگی ،رسانه ها خود نقشی تعیین کننده در فرهنگ
و کردارهای فرهنگی ایفا می کنند و از حد رسانه در قالب انتقال دهنده ی پیام های فرهنگی فراتر می روند« .
تقریبا همه ی نظریه های عمده ی فرهنگ توده ای بر نقش رسانه ها در تولید و تکثر الگوهای فرهنگی تأکید
می گذارند( ».سمتی) 5 :0830 ،به قول فرانک وبستر،حضور در جامعه ی اطالعاتی و برخورد با انواع ابزارها
و وسایل رسانه ای مثل تنوع تلویزیون ها و گسترش شیوه ها و ابزارهای پخش،رادیو،سینما،رایانه ها با امکانات
جدیدی مثل اینترنت و جدیدترین خدمات ارتباطی،تلفن همراه تا اگهی های دیواری،تابلوهای تبلیغاتی و آنچه
در ویترین به نمایش درآمده حاکی از این واقعیت است که ما در جامعه ی انباشته از رسانه زندگی می
کنیم(.وبستر )83:0832،پس از آنجا که رسانه ها با تجارت و سیاست و ساختار قدرت پیوند نزدیک دارند،
رابطه ی فرهنگ و فرآورده های فرهنگی با تجارت و سیاست نیز مورد توجه قرار می گیرد.
از دیدگاه انتقادی پست مدرن و پسااستعمار گرایی،رسانه ها صورت بخش و شکل دهنده ی همه اشکال
روابط و کردارهای اجتماعی اند .برداشت ما از خود ،جهان و جامعه و واقعیت به طور کلی محصول چارچوب
های رسانه ای – فرهنگی است .آدرنو و هورکهایمر در اظهار نظری انتقادی بر صنعت فرهنگ ناشی از رسانه
ها می نویسند«:در عصر وفور رسانه ها ،تمایز زندگی واقعی از فیلم ها تشخیص ناپذیر می شود...این فیلم ها
مجالی برای تخیل و آنگاه داوری مخاطبان نمی گذاردند(.میلنر و براویت،0830،ص )056مدرنیست ها براین
عقیده بودند که گفتمان ها ،فرهنگ ،زبان و رسانه ها بازتاب و آیینه ی واقعیات بیرونی هستند در حالی که از
1.Covering Islam:how the media and the experts determine how we see the rest
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دیدگاه پست مدرن ،زبان و گفتمان و فرهنگی که در عصر جدید در رسانه ها بازتاب می یابد ،تعریف کننده
و سازنده ی و اقعیات و شیوه ی زندگی اند .به تعبیر بودریار ،فرهنگ پست مدرن فرهنگ وانمایی یا شبیه
سازی 0است که دیگر نمی توان میان اصل و رونوشت آثار هنری و فرهنگی تمییز داد « .در عصر پست مدرن
میان واقعیت و وانمایی تفاوتی باقی نمی ماند .جهان واقع همان جهان شبیه سازی ها و وانمایی است .به
عبارت دیگر انسان ها در عصر مدرن با تصاویر یکدیگر سروکار دارند نه با خودشان .تصویر ،محصول جمعی
است و هیچ انعکاسی از خود ندارد» (سمتی.)08 :0830 ،
نقد بر کارکرد منفی رسانه ها در سویه ای دیگر نیز ادامه یافته است.برای مثال،جان کین در کتاب رسانه
ها و دموکراسی نشان می دهد که چگونه در بسیاری از کشورهای غربی ،کمپانیهای بزرگ تجاری -اقتصادی
که به یمن تالشهای ی لیبرالهای طرفدار بازار آزاد در قرن 09و ،25با قبضه ی رسانه های گروهی "جریان
اطالعات" را به انحصار خود درآورده اند ،عرصه را برای آرمانهایی چون دموکراسی تنگ کرده اند .کین،
خوانندگان امروزی خود را وا می دارد تا جهان پیرامونشان را عمیق تر بکاوند و دریابند که چگونه امروز به
مصرف کنندگانی منفعل بدل گشته اند که تنها هر آنچه را رسانه ها به خوردشان می دهند ،باور دارند و چگونه
در شتاب زندگی روزمره و برای فرار از تنشهای دنیایی پررقابتی که ساخته و پرداخته بازار است ،گاه حتی
واالترین آرمانهای خود را نیز به سخره می گیرند .چنان تصور می شود که « همه از طرح اصلی ترین پرسش
ها در مورد رابطه ی بین آرمانها و نهادهای دموکراتیک و رسانه های جدید غافل مانده اند .سیستم های ارتباطی
در دموکراسیهای غربی ،در کار شکل بخشیدن به افکارو بازنمایی عقاید مردم ،تا حدی جایگزین کلیساها،
احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری شده اند» (کین.)05 :0838،
همچنین رسانه ها می توانند توسط اید ئولوژیهای مسلط نیز محدود شوند .به طور مثال ،آن ایدئولوژی
ای که قبل از جنگ سرد و در دوران آن به شدت جنبه ی ضد کمونیستی داشت و غالبا جهت انتقاد رسانه
های غربی و امریکایی به حمالت علیه دولت های کوچکی که برآنان برچسب کمونیستی زده می شد ،دست
می زد .اکنون می تواند اسالم را به بهانه ی گسترش دامنه ی بینادگرایی امثال القاعده و تاریک اندیشی داعش
به عنوان برابر نهاد سامان تمدنی غرب معرفی کند.
از دیدگاه انتقادی رسانه ها ،نه تنها نقش انواع رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی در ایجاد معضل
اساسی در تحقق دموکراسی قابل بررسی است؛ همچنین رسانه ها چنان که مفروضه ی نوشتار حاضر است ،به
سبب قدرت و نفوذ خود در انسان ها ،قابلیت واژگون جلوه دادن واقعیت ،سهل و ساده سازی مسائل به طرز
1.simulacrum
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خطرناکی را دارند .آنها با تاثیرگذاری بر روند رخدادهای گوناگون ،به دیوهای قدرقدرت ،و به زعم بودریار
به دیوهای اهریمنی تصاویری می مانند که همیشه حاضر اند و علت و معلول روح زمانه ی پست مدرن می
باشند.
چنان که رویدادها و مسائل رسانه ای بعد یازده سپتامبر نشان می دهد ،جهان پست مدرن حامل تصاویر
رسانه ای از شرق و به خصوص جهان اسالم است که به بازنمایی "تصویر" اسالم در غرب چونان "واقعیت
" اسالم می پردازد.به قول برایان ترنر« اگر در شرق شناسی کالسیک ،شرق در مقابل غرب قرار می گیرد ،اینک
و در دنیای پس از فروپاشی کمونیسم و به طور خاص حوادث پس از 00سپتامبر ،در شرق شناسی نو ،اسالم
در مقابل غرب قرار می گیرد»(ترنر،0836،ص.)23
برای مثال اکبر احمد با بهره گیری از نظریه ی مابعد استعمار سعید،درباره ی تاثیر رسانه ها در جهان
اسالم می نویسد:
« نه کشف باروت در قرون وسطی که چهره هایی مانند بابر از آن در وادی "پانیپات"  0با مهارت تمام
بهره جست و خاندان مغول را در هند پایه گذاری کرد ونه قطار ونه تلفن که به مستعمره شدن این اراضی در
سده ی اخیر کمک کرد ونه حتی پیدایش هواپیما که مسلمانان در اوایل قرن جاری از آن در خطوط هوایی
خود استفاده نمودند ،هیچ یک موقعیت مسلمانان را تهدید نکرد .رسانه های غربی همواره و در همه جا
حاضرند .هرگز آرام و قرار ندارند و آرام و قرار را از دیگران می ستانند» ( احمد.)405 :0835،
با عنایت به استیالی فرهنگ فراگیر غرب و فناوری ارتباطی_رسانه ای در جهان شاید بتوان گفت که
رویارویی کنونی تا به حال شدیدترین حمله بر تمدن اسالمی بوده است .تلویزیون ،اینترنت و ماهواره برای
برقراری ارتباط به گذرنامه یا روادید نیاز ندارد و می توانند به خلوت عزلت نشین افراد تعدی کنند و کهن
ترین اصالت های ایشان را به چالش فراخواند و مهم آنکه منشأ و شکل و شمایل رسانه های تلویزیونی جزیی
از تمدن غرب به شمار می آید.
چنان که سعید با تمرکز بر حادثه ی اشغال سفارت آمریکا در نوامبر 0959در تهران که به بحران
گروگانگیری معروف شد،نارسایی ها و تحریفات رسانه های گروهی درباره ی اسالم را اشکار می کند.مثال
رسانه ها با دستاویز قرار دادن برخی حوادث،این پندار غیر قابل تردید را به وجود آورده اند که اسالم را می
توان ،بدون هیچ گونه حد و حدودی از طریق یکسری کلیشه های کلی مشخص و متمایز نمود.در رسانه های
خبری غرب ،آشکارا مشاهده می شود که اسالمی که آنها به مردم خود معرفی می کنند ،غامض ،یکسویه و
0شهری باستانی در ایالت "هاویانا" ی هند و محلی که بابر مغول ،سلطان ابراهیم لودی ،پادشاه هند را به شکست واداشت.
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حیرت آور است .از این منظر ،همواره این فرض وجود دارد که "اسالم" ی که راجع به آن سخن گفته می
شود ،موجودی عینی و ثابت در جهان خارج است که تصادفا همان جایی است که منابع تامین نفت غرب را
تامین می کند .به تعبیر سعید ،اسالم در تقابل جدی با غرب قرار می گیرد و « تقریبا پوششی است برای همه
ی آنچه که انسان ،از دیدگاه عقالنیت متمدن غربی ،با آن مخالف است» ( سعید.)05 :0830 ،
در ادامه ی همین رویکرد سعید نشان می دهد که چگونه در طیف وسیعی ازآثار رمان نویسان ،خبرنگاران،
سیاستمداران و کارشناسان ،به گونه ای با اسالم برخورد می شود که بین احساسات تند دینی در قالب بنیاد
گرایی با سایر مسائل اصیل فرهنگی و جنبه های متنوع اسالم تمیز و تفاوتی نباشد .چنین تحلیلی از اسالم،
موضوع را به خشن ترین صورت تقابل "ما در مقابل آنها" مطرح می کند .تقابلی که به شیوه ی پاولفی ،0طیف
وسیعی از رویدادهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی متضاد با غرب را به "اسالم" قابل تحویل می
داند.
به زعم ادوارد سعید ،عدم آگاهی درست و مناسب در شناخت اسالم ،همان طور که در مطالعات شرق
شناسی وجود داشت ،باعث می شود در عرصه ی تقابل های بین المللی،دیدگاه غرب و بخصوص امریکا از
شرق و اسالم ناقص و یک جانبه باشد .این در حالی است که کارشناسان دانشگاهی رشته ی اسالم شناسی در
غرب از مطالعه ی مکاتب فقهی در قرن دوم بغداد فراتر نمی روند ،اسالم در بین تحصیلکردگان و روشنفکران
غربی نیز« در انحصار موضوعات خبری با ارزشی چون نفت ،عراق ،افغانستان ،ایران و یا تروریسم
»( سعید )60 :0830،در انواع و اشکال مختلف آن قرار دارد .سعید به خوبی نشان می دهد که چگونه رسانه
ها و پژوهشگران غربی وقایعی را که در ارتباط با اسالم و کشورهای اسالمی رخ می دهد در چارچوبی
پیشداورانه و سیاسی گزارش می کنند.بی تفاوتی مغرب زمین نسبت به تمدن اسالمی (ادبیات ،قانون ،سیاست،
تاریخ ،هنر ،جامعه شناسی)سبب می شود که اسالم و جوامع اسالمی درک نشود.
در چنین فضایی که گفته می شود نویسندگان و کارشناسان در مسائل جهان اسالم حتی در مورد زبان
کشورهای اسالمی تخصص و تبحر چندانی ندارند ،برای کسب اطالعات مورد نظر خویش بناچار باید به
مطبوعات و یا سایر نویسندگان غربی تکیه می کردند .این اتکای محکم بر تصویر رسمی یا قراردادی از امور
در مورد اسالم ،تله ای بود که وسایل ارتباط جمعی در عملکرد کلی خویش در رابطه با موضوعات کشورهای
خاورمیانه از جمله انقالب ایران ،حادثه گروگانگیری و یازده سپتامبر به دام آن افتاده بود.

 . 1ایوان پتروویچ پاولف  ،فیزیولوژیست مشهور روسی که بیشتر به خاطر شناخت بازتاب شرطی معروف است.
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اما اینکه چگونه اسالم ،به طور جدی در تقابل با مسائل استراتژیکی و ژئوپلیتیکی و سپس فرهنگی امریکا
قرار گرفت با این نکته روشن می شود که ،تا پیش از افزایش ناگهانی قیمت نفت توسط اوپک در اوایل سال
" ،0954اسالم" به ندرت در فرهنگ و یا وسایل ارتباط جمعی امریکا ظاهر می شد.در همین حال در گزارش
های خبری،فیلم های سینمایی و تحلیل های کارشناسان کم تر به این موضوع پرداخته می شد.با تحت تاثیر
قرار گرفتن زندگی امریکاییان در روند افزایش قیمت جهانی نفت ،به نظر می رسید که سیاستهای خاورمیانه و
بیش از آن کشورهای صادر کننده نفت که از قضا مسلمان نیز بودند ،بر زندگی روزمره آنها تاثیر گذار بوده
است .ازین پس خاورمیانه به معنای رسانه ای سرزمینی تصویر می شود که نفت دارد ولی مردمان آن به نحو
وصف ناشدنی از "ما" (امریکا) متفاوتد و برای "جهان مدرن " خطرساز هستند0.در این گزارش ها مکرر
سرکوب،نبود آزادی های فردی،و رژیم های اقلیت دیکتاتور بسیاری از کشورهای اسالمی را در ارتباط با اسالم
و جوهره ی ناگزیر آن توضیح می دهند.در این گزارش ها،اسالم با برچسبی ایدئولوژیک و نه به مثابه ی یک
دین که نامش اسالم است معرفی می شود.اسالم نه به عنوان یک موضوع بلکه به عنوان شی ء یا مکانی معرفی
می شود که نفت مصرفی مغرب زمین را تامین می کند .حال هماورد طلبی جهالتی چون خالفت اسالمی این
دستاویز رسانه ای و تصویرسازی مورد دلخواه از جهان اسالم را بیش از پیش تقویت کرده است.
نقد سعید به درستی نشان می دهد که چگونه از دل مطالعات جهت گیری شده ی شرق شناسی و پوشش
رسانه ای اسالم ،همه ی دانش های تاریخی به امری ابزاری تقلیل یافته اند.از دیگر سو به اعتقاد وی،مطرح
کردن و تصویر کردن اسالم به این صورت ،نتیجه ای جز تقسیم دنیا به دو قسمت موافق و مخالف امریکا در
پی ندارد.در ادامه سعید تصریح می کند ،گزارش نادرست جریانات سیاسی ،تحلیل الگوها و ارزشهای نژاد
محورانه مبتنی بر نئوراسیسم 2باعث فقدان چشم انداز راستین در مورد اسالم می شود .سرچشمه ی همه ی
این خطوط و نشانه ها را می توان ،نه در "واقعیت" اسالم بلکه در جنبه هایی از زندگی اجتماعی در غرب و
وسایل ارتباط جمعی آن جستجو کرد.
در تالش های رسانه های جمعی برای تصویر سازی از جهان اسالم ،تبعات نسبتا مهمی به وجود می آید
که قابل تامل اند « .یکی آنکه تصویری خاصی از اسالم به دست داده می شود ،و دیگر اینکه معنا و پیام اسالم
در مجموع دچار محدودیت و کلیشه سازی شده است و دوم اینکه ،وضعیت سیاسی تقابل آمیز به وجود آمده
است که "ما" (غرب) را در مقابل اسالم قرار داده است(سعید.)058 :0830،
 . 1در ایام تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا ،می توان در دیدگاه های برخی از نامزدها و حمایتی که رسانه های مورد حمایت ایشان دارند ،این تمایز میان غرب و اسالم سیاسی را مشاهده کرد .مهم ترین نمونه
از حزب جمهوری خواه دیدگاه های افراطی دونالد ترامپ است که به شکل پوپولیستی -رسانه ای مطرح می شود.

2. neo-racism
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در اینجاست که سعید با زبانی کنایه آمیز جهت گیری های مغرضانه ی رسانه های غربی را در چارچوب
دانش/قدرت فوکو،مورد انتقاد قرار داده مینویسد « هیچ کس در تماس مستقیم با حقیقت یا واقعیت زندگی
نمی کند»(سعید .)054 :0830،هر کدام از ما در جهانی زندگی می کنیم که در واقع توسط انسانها درست شده
است .جهانی که درآن چیزهایی مانند ملت ،مسیحیت و یا اسالم ،حاصل قراردادهای مورد توافق عموم،
جریانات تاریخی و یا باالتر از همه – تالش ارادی انسان برای هویت بخشیدن به آن چیزهاست .این بدان
معناست که اسالم ِ رسانه ها ،اسالم اندیشمندان و صاحبنظران غربی و اسالم گزارشگران غربی جملگی اعمالی
ارادی و تفاسیری هستند که در تاریخ و تحت تاثیر ذهنیت مورد توافق ،شکل می گیرند و فقط در همان بستر
تاریخی قابل فهم هستند هر چند که با واقعیت جهان اسالم قابل مقایسه نیستند .موضوع قابل سرزنش،برجسته
سازی اسالم رسانه ای در همسو نشان دادن با حرکات تروریستی به ویژه بعد از00سپتامبر ،هم در خا ورمیانه
و هم در اروپا است.
.2رسانه ای شدن "یازده سپتامبر" و مسئله ی اسالم
یازدهم سپتامبر سال  2550با حواشی پس از آن ،که تا خاورمیانه ی بعد از ناکامی های بهارعربی تداوم
یافته است ،از منظر معادالت جهانی نقطه عطفی درتاریخ جهان به شمار می آید .چنان که بسیاری مسائل مبتال
به زندگی بشر با آن رخداد خود را تعریف می کند..اهمیت این امر در آمریکا بیش از همه جا مشهود بوده
است .متعاقب حمالت یازده سپتامبر تغییر اساسی در سیاست خارجی ایاالت متحده اتفاق می افتد به نحوی
که این کشور خودرا به عنوان پیشتاز مبارزه با تروریسم وارد عرصه یکه تازی جهانی می کند(قزلسفلی،
:0894مقدمه) .تا پیش از این هر چند در صحنه جهانی مانعی در برابر امریکا وجود نداشت ،چندین مانع داخلی
– پول ،کنگره ،افکارعمومی -دنباله گیری یک سیاست خارجی یکجانبه و ستیزه جویانه را برای واشنگتن
دشوار می ساخت .خواست عموم ،با توجه به عدم مقبولیت مداخالت نظامی و کمکهای خارجی ،این بود که
امریکا به دلیل مشقاتی که در جنگ سرد متحمل شده بود ،از صحنه جهانی عقب بکشد .اما بعد از این حمالت،
موانع داخلی سیاست خارجی امریکا مرتفع شد و بوش کشوری متحد و جهانی را که تا حد زیادی با آن
احساس همدردی می کرد ،در اختیار گرفت .در حالی که جنگ افغانستان بر اقتدار امریکا می افزود ،به
تندروترین عناصر درون حکومت جرئت داد تا این موفقیت را دستمایه آغاز شتاب زده ی جنگ عراق قرار
دهند و یکجانبه وارد آن شوند « .امریکا نیازی به بقیه جهان و سازوکارهای سنتی کسب مشروعیت و همکاری
در آن نمی دید .استدالل موجود این بود که این کشور به عنوان یک امپراطوری جدید جهانی خود توانایی
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خلق واقعیتی جدید را دارد .فرمول سیاست خارجی بوش ساده است:تک قطبی گری  +یازده سپتامبر +افغانستان
= یکجانبه گرایی  +عراق»(زکریا.)280 :0833،
سلطه ن ظامی و سیاسی امریکا این کشور را قادر ساخت که جهان را بر حسب انشعاب بین دوست و
دشمن مالحظه کند .از یازدهم سپتامبر به بعد واژه دشمن همواره به طور فزون یابنده ای تعریف شد .به دنبال
سرمشق های راهبردی و دیپلماتیک،هانتینگتون(دکترین برخورد تمدن ها) و فوکویاما(تز پایان تاریخ) درباره
"اسالم" یا در شق دیگری از فرمول بندی ،محور شرارت شامل عراق ،ایران و کره شمالی است .زبان به کار
برده شده توسط دستگاه حاکمه بوش و رسانه های امریکایی که در توازی با فلسفه سیاسی کارل اشمیت است،
نشان می دهد که مفهوم سیاسی بر اساس تقابل قطعی بین دشمن و رقیب تعریف می شود ،و بدون چنین
تقابلی ،ارزش ها (زندگی اخالقی) نمی توانستند حمایت شوند « .در نظریه ی سیاست اشمیت ،دشمن ،استعاره
یا امر تجریدی نیست بلکه باید یک تهدید واقعی و قطعی برای دولت باشد»(ترنر.)25 :0836،
پوشش وسیع و منسجم خبری رسانه ها از حادثه  00سپتامبردر مرکز تجارت جهانی بر این دیدگاه نظری
استوار بود که برای شکل گیری و ثبات هویت جمعی ،وجود دشمن مشخص و قابل رویت ضروری است.
برای مقابه با خشونتی که یک گروه اجتماعی بر دیگری تحمیل می کند" ،ملت" مجموعه ای از افرادی است
که یکپارچه و متحد می شوند تا اعمال شیطانی آن گروه ها را محکوم کنند و با وجود این ،براساس دیدگاهی
روانشناختی ،شیء یا چیزی خارجی در کانون هویت "ما" (امریکا) قرار دارد .درک چنین ساختاری ،ممکن
است "دیگر بودگی" خارجی ها را قابل تحمل سازد.
حمله به ساختمان تجارت جهانی در نیویورک ،موردی است که در آن دشمن بی درنگ ،توسط رسانه ها
و تحلیل های گزارشگران امریکایی ،با برچسب تروریسم خارجی به وضوح اعالم و تعریف شد.معرفی
"اسالم" و خاورمیانه به عنوان عامالن اصلی خشونت ،منجر به روشن شدن ساختار " ما /آنها" شد .در واژگان
به کار برده شده توسط رسانه های امریکایی « ابتدا اصطالحاتی چون "بنیادگرایی" و "تروریسم" به عنوان
دشنام هایی برای "اسالم" ابداع شد ....و سپس با "اسالم ستیزه جو"" ،اسالم رادیکال" و "متعصبان اسالمی"
ادامه یافت»( محمدی)005 :0835 ،و
رفتار غیرمنصفانه رسانه ها با مسلمانان و مردم خاورمیانه که در سالهای اخیر چه از جانب ارباب رسانه
ها و چه برخی سیاستمدران غربی (که دونالد ترامپ نمونه جدید آن است) همراهی می شود ،مملو از دیدگاه
های از دور خارج شده ی کلیشه ای ،ارجاعات مغشوش و نادرست و منابع ناموثق است .در حالی که بخش
عمده ای از رسانه های امریکا ،عرب ها را همچون کسانی به تصویر می کشد که "جنون جنسی" دارند و در
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ذات خود"تروریست" اند ،مطبوعات غرب نیزبه لحاظ تاریخی اسالم را تهدیدی برای غرب مسیحی فرض
می کنند(سعید .)0830 ،در پس حوادثی چون  00سپتامبر « روزنامه نگاران در چنین مواقعی همان کاری را
انجام می دهند که هر روز می کنند ،یعنی جهان را در چارچو ب معصومیت "ما" در برابر گناهکاری "آنها"
قرار می دهند» (سمتی.)50 :0830 ،
پس این کامال قابل فهم است که در تصویر سیاسی غرب از سیاست های عوامانه برای توده ها گرفته تا
سخنان گروه متفکران و مشاوران محافظه کار ،زمانی کمونیسم ریشه ی همه ی شرارت ها تلقی می شد و در
نتیجه جایگاه یک "دیگری" واقعا جهانی را اشغال می کرد .با فروپاشی این"قدرت شر ایدئولوژیک " ،غرب
دشمن خود را که ابعادی بزرگ و اسطوره ای داشت ،از دست داد .نیازی نیست که برای فرهنگ عوامانه ی
جهانی دنبال مدرک و شاهد بگردیم ،نقش "آدم های بد" را در سال های اخیر در هالیوود (سینمای جهانی،
رسانه ها ،تلویزیون و )...عمدتا تروریست های خاورمیانه برعهده دارند .پس اینکه "اسالم" جایگزین قدرت
"شر" شده کامال قابل درک است « .مهم نبود که اسالم برای کسانی که به آن اعتقاد دارند ،خواه داخل و خواه
خارج از غرب ،چه معنایی دارد بلکه تصویر مسلمان تروریست ،اصول گرا ،خشک مغز و متعصب به اندازه
کافی معتبر بود که جای خالی دشمن را پر کند امری که به نظر می رسد مدت ها ایاالت متحده آن را از دست
داده بود» (سمتی. )35 :0830 ،
رسانه ای شدن حوادث 00سپتامبربه مثابه پدیده ای امریکایی،در چارچوب نظریه ی مابعد استعماری
سعید دو تاثیر عمده در شکل دهی نوشتار حاضر و تقویت مفروضه ی مقاله داشته است .یکی تقویت موضعی
که درک ژئوپلیتیکال امریکا بر آن مبنا از طریق سینما و تصویر تلویزیونی و سایر رسانه های اینترنتی ساخته
می شو د و شکل می گیرد .بدین شکل که از یک سو ،در فرهنگ عامه و پس از جنگ سرد ،با قرار گرفتن
آلترناتیو جهان اسالم یا اسالم سیاسی داستان های زیادی درباره ی خاورمیانه ساخته شدند و از سوی
دیگر(مقوله دوم) برداشت و درک امریکایی ها از منازعات اخیر تا حد زیادی از طریق این رسانه ای سازی
صورت گرفته است ( مثل جنگ خلیج فارس ،تروریسم در اروپا و بحران ناشی از پدیده داعش) .تلویزیونی
کردن روابط بین الملل که تاثیر "سی.ان .انی" نامیده می شود ،عنصر دیگری از این پدیده ی امریکایی است.
نگاهی مختصر به تصویر خاورمیانه و جهان اسالم ،از یازده سپتامبر تا گسترش داعش ،در بخشی از رسانه
های غربی ،در دهه های پس از جنگ سرد ،چارچوب تفسیری و تعریفی را مشخص می کند که رسانه های
خبری از جهان ژئوپلیتیک و حمایت از لفاظی ها و شعارهای سیاست خارجی امریکا ارائه می دهد .اینجا ،آن
نقطه ای است که تصویر"مسلمانان" در گفتمان فرهنگی و سیاسی غرب نهادینه شد .امروزه طالبان ِ غارنشین
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و همسو با آن بربریت داعش ،تجسم تصویر فرد مسلمان و در عین حال همچون افرادی عقب مانده و متعلق
به دوران بدوی پیش از مدرن معرفی می شوند.
« اگر چیزی "تمدن غربی" را تهدید کند ،همانا شبح "اسالم گرایی رادیکال است .ماهیت شبح گونه ی
این پدیده ،همچنان که بابی سعید بحث می کند ،از این مسئله ناشی می شود که در نگاه غرب ،حضور مسلمانان
را در چارچوب نوعی "شبح گونگی" ارائه دهد که مسلمانان و شبح را به سادگی یکی فرض می کند»(سمتی،
220 :0830و.)222
بنابراین ،تا اطالع ثانوی تصویر "مسلمان " عارضه نظم نوین جهانی است .از این رو می توان اینگونه هم
وانمود کرد که "جامعه بین المللی" هم وجود ندارد .به زبان ارنستو الکالئو رسانه ها این گونه وانمود کرده و
خبر سازی و تصویر سازی می کنند که جامعه ی معاصر،نقصان ذاتی دارد و فرد مسلمان عارضه ی آن است.
تضاد ذاتی اجتماعی و درونی جامعه است که توسط رسانه های جمعی به تصویر مسلمان نسبت داده می شود.
به عبارت دیگر ،غرب در خاورمیانه با شیاطینی که خود از طریق نهادها و ارزشهایی که در رسانه ها مغرضانه
و به شکلی یکسویه به خوانندگان و بینندگان خود تحمیل می کنند ،خلق شان کرده است ،می جنگد و برهمین
اساس نیز به تنظیم سیاست خارجی خود در عرصه ی بین المللی مبادرت می ورزد.
.2نتیجه گیری
اگر بشود گفت که تصور مردم از جهان اطرافشان آمیزه ای از بیم و امید است ،این تصور می تواند به ما
بگوید که چگونه می توان با آموزه های مغشوش و نادرست ،واقعیت ژئوپلیتیک را از طریق نظام پیچیده ی
رسانه ها شکل داد .اگر چنان که ما در بستر نظریه مابعداستعمارگرایی نشان دادیم ،رویکرد بخشی از رسانه ها
در غرب و امریکا به اسالم و خاورمیانه معاصر متاثر از ترتیبات اجتماعی و ساختاری رسانه ها و " نظم
اطالعاتی جدید جهانی" است ،سوء تفاهم کنونی غربی ها و امریکاییها در مورد مسلمانان کامال قابل درک و
بررسی است .بخشی از تحلیل های امروزی درباره ی سازوکار توسعه طلبی نشان می دهد ،بنگاه های مهم
خبری هنوز در مالکیت شرکت های چند ملیتی و تحت فشار گروهها و احزاب مخالف تعامل با غرب و
بالعکس در جهان اسالم است که از هر دو اردوگاه (چه جهان اسالم و چه غرب) بال و پر داده می شود .تا
آنجا که به موضع مغرضانه ی برخی رسانه های غربی مربوط می شود مسئله مهم درباره جهان اسالم این است
که نه فقط داستانها و روایت های اندکی در مورد مسلمانان وجود دارند که مرتبا بازیافت می شوند و به مصرف
مردم می رسند ،بلکه هنوز روزنامه نگاران از طریق نهادها و موسسات غربی آموزش می بینند .همان طور که
ادوارد سعید در اسالم رسانه ها ،عکس العمل رسانه های امریکایی در مورد حادثه گروگانگیری سفارت امریکا
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در ایران را به درستی نشان داده است ،گزارش ها همواره داستان هایی هستند که بار عاطفی شان زیاد است
و شورو هیجان زیادی دارند و می توانند توده ها یا افکار عمومی را دستخوش هر نوع هیجان کاذب و اقدامات
تخریبی قرار دهند.
سرانجام جهان به دو قطب ،یعنی طرفدار امریکا و ضد امریکا تقسیم می شود و به این ترتیب گفتمانی
رسمی درباره تروریسم و جهان اسالم همچون "غیر" به وجود می آید که می تواند سیاست خارجی امریکا را
شکل می دهد و مطبوعات و نخبگان نیز آن را تایید کنند .همه ی این عوامل ،شرایطی را ایجاد می کنند که بر
اساس آن ،مردم در منازعه و اختالف با دشمن مذکور اقدام نظامی را به جای ابزار دیپلماتیک به سادگی بپذیرند.
این خود شاهدی بر این موضوع است که وضعیت مسلمانان روز به روز بدتر می شود .تو گویی در پس
نمایش های رسانه ای " ،این مسلمان است که همواره ترور می شود ".ماال اینکه نقد پسااستعماری سعید و
متفکران این حوزه نشان می دهد که چگونه رسانه های مدرن مغرب زمین و کارشناسان نه چندان کارشناس
آنها تالش دارند تا درک مردم مغرب زمین را نسبت به اسالم کنترل کرده و به انحصار خود درآورند.نکته تامل
بر انگیز این جاست که بسیاری از روشنفکران جوامع اسالمی نیز در دام همین اطالعات رسانه ای افتاده و در
تحلیل خود به آنها استناد می کنند.
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تأثیر فرآیندهای انباشت سرمایه
بر شکلگیری بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم؛ مورد مطالعه :عربستان
مرتضی قورچی ،استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
محبوبه صفایی مهر ،5دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
روح اهلل حسینی ،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
از نظر دیوید هاروی ،دولتهای غیردمکراتیک همواره بخش اعظمی از جریان انباشت ثروت را در کشور خود
صرف بلند پروازیهای ژئوپلیتیکی برای شکلدهی به تهدیدات بیرونی ،و دشمنسازی در خارج از مرزهای خود میکنند
تا بدینوسیله بتوانند جریانهای اجتماعی دمکراتیک را در درون کشور خود به راحتی سرکوب نمایند .در این میان
افزایش نظامیگری و حتی شکلدهی به درگیریهای نظامی خارج از مرزها میتواند بقای یک نظام غیردمکراتیک را
تضمین کند .یکی از مهمترین نشانههای وجود بلند پروازی های ژئوپلیتیکی در هر منطقه از جهان ،شدت رشد خرید
سالح از سوی دولتها در آن منطقه است .عربستان نیز در سالهای اخیر با بهبود وضع زندگی شهروندان خود همواره
با فشارهای متعدد اجتماعی در داخل مواجه بوده است که برای جلوگیری و سرکوب این مطالبات همچون سایر
کشورهای غیردمکراتیک به بلندپروازیهای ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه روی آورده است .موقعیت جغرافیایی عربستان
و دسترسی آن به دریای سرخ و خلیجفارس موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی منحصر به فردی به این کشور داده است.
از نظر ژئواکونومی ،عربستان با داشتن ذخایر نفتی جهان و قدرت تولید نفت تا قریب  02میلیون بشکه در روز ،این
امکان را دارد که در قیمتگذاری تولید ،توزیع و مصرف آن نقش مهمی را ایفا کند و بخشی از درآمدهای خود را صرف
خرید تسلیحات نظامی نماید .انباشت سرمایه در کشور عربستان سعودی سبب شده است تا این کشور جزء یکی از
بازیگران مهم در این منطقه شود .به طور کلی عربستان با سیاست محافظهکارانه و حفظ وضع موجود در منطقه سعی
مینماید موازنه سیاسی خاورمیانه را به نفع خود تغییر دهد .آمارها حاکی از آن است که عربستان در سالهای اخیر در
رتبه دوم بازار برای صنایع نظامی دولت آمریکا قرار گرفته است ،بنابراین بجاست که با دقت نظر نظامیگری عربستان و
بلند پروازیهای ژئوپلیتیک آن در بحرانهای منطقه مورد بررسی قرار گیرد .هدف از پژوهش پیش رو ،بررسی رابطه
1

. Email: mahboobe_Safaei@live.com
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درآمدهای نفتی عربستان و میزان نظامیگری و بلند پروازیهای ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه میباشد .بررسیها نشان
دهندهی آن است که این کشور در سالهای اخیر با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت و خرید تسلیحات نظامی از
آمریکا نقش مداخله گرانهای در بحرانهای منطقه خاورمیانه داشته.
واژگان کلیدی :انباشت سرمایه ،بلند پروازیهای ژئوپلیتیک ،نظامیگری ،بحرانهای خاورمیانه ،عربستان

.5مقدمه
امروزه ،کشورها در حال تجربه مرحله جدیدی از روابط خود با همسایگان خود هستند که عوامل مختلفی
بر نحوهی ارتباط آنها تأثیر میگذارد .در پس تمام عوامل تأثیرگذار بر روابط خارجی کشورها با یکدیگر،
میتوان به نقش پررنگ و انکارناپذیر «اقتصاد» اشاره کرد که از آن به عنوان سرآمد عوامل تعیین کنندهی روابط
و سیاستهای خارجی کشورها یاد کرد .میتوان اظهار داشت که مبنای تمام روابط سیاسی کشورهای جهان
را اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی شکل می دهد .نفت نقش بسیار مهمی در میزان قدرت کشورهای نفتی و نوع
روابط آنها با یکدیگر رقم میزند .درآمد حاصل از نفت این کشورها ،خرج مصارف مختلفی میشود که
میتوان از تجهیز و تقویت قدرت نظامی آنها یاد کرد .بنابراین نفت دارای نقشی بسیار حیاتی در روابط
کشورهاست که نمیتوان آن را نکار کرد و یا نادیده گرفت.
بیشک ،نفت دارای مهمترین نقش در جهان است و در عین حال سیاسی و اقتصادیترین کاال به شمار
میرود .نفت از ابتدای کشف تا امروز ،از جنبههای گوناگونی بر زندگی بشر تأثیر گذاشته که مهمترین آن نقش
نفت در اقتصاد و سیاست مورد توجه صاحبنظران و ذینفعان قرار گرفته است .تجربه تاریخی نشان داده
است که داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت ،به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و
دولت رفاهی هم معنی نبوده است(عسکری .)032 :0839 ،از یک سو ،نفت عامل پیوند دهندهی اقتصادی
کشورها با یکدیگر بوده؛ اما از جنبهای دیگر ،عامل قدرت دهنده و متمایزکنندهای نیز بشمار میآید که هر
کشوری با توجه به توان خود از آن در راستای قدرتمندی سیاسی و نظامی خود در مقابل دیگر کشورها استفاده
میکند .نفت در تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،کشاورزی و نظامی کشورها و در نتیجه در ماهیت روابط
بینالملل کنونی مبتنی بر سرمایهداری ،نقش حیاتی ایفا نموده است و تاکنون باعث بروز کودتاها ،جنگها و
رویدادهای سیاسی کالنی در مناطق مختلف و کشورهای نفت خیز شده است(طاهری و ترابی.)2 :0839،
کشورهایی که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم بر آنها دچار ایستایی سیاسی میباشند همواره از وقوع
هر گونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش ،به ویژه تغییر از پایین به باال -به شکل انقالب و یا قیام
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مردمی -بسیار هراسنک بوده و بیشتر طالب حفظ وضع موجود حتی در کشورهایی هستند که از رقبای منطقه
ای آنها به شمار میروند؛ زیرا بیم آن میرود چنین تغییری به درون مرزهای آنان تسری یابد .عربستان نیز از این
قاعده مستثنی نبوده و بالفاصله پس از قیام تونس و تسّری این تحوالت به مصر ،دست به اقداماتی برای کنترل
اوضاع داخلی زد که از جمله معروفترین آنها ،اعالم سرمایه گذاری  85میلیارد دالری به دستور ملک عبداهلل
برای اصالح اوضاع اقتصادی ،ایجاد مشاغل جدید ،افزایش حقوق کارمندان و کمک به دانسجویان و بیکاران
بود (احمدیان و زارع.)35 :0895 ،
نفت گاهاً باعث ایجاد دولتهای غیردموکراتیک درجهان و بویژه در خاورمیانه شده است ،که اغلب آنها
با درآمدهای حاصل از فروش آن بدنبال ایدههای بلند پروازآنهای هستند تا از طریق آن بتوانند در جستجوی
فضای حیاتی و یا گسترش آن در کشورهای دیگر باشند و از طرفی دیگر با جریانها و جنبشهای داخلی
ناشی از مطالبات اجتماعی شهروندان که در اثر غیردموکراتیک بودن نظام حکومتی اغلب آنها سرکوب میشود،
دستاویزی برای سرکوب و مقابله پیدا کنند .رژیمهای حاکم بر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بنا به
دیدگاه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی ،رژیمهای سنتی ،اقتدارگرا ،غیرمردمی و غیردموکراتیک هستند
و از مشروعیت الزم در میان مردم خود برخوردار نیستند .این کشورها که اغلب کشورهای صادر کننده نفت
هستند دارای درآمدهای نفتی فراوان بوده و از این درآمد ،در راستای دستیابی به منافع ژئوپلیتیکی و سیاستهای
هویت و غیرتسازی خود بهره میبرند .یکی از کاربردهای عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت در این
کشورها تجهیز نیروهای نظامی ،خرید تسلیحات نظامی جدید و گرانقیمت ،ترویج سیاستهای هویت و
گسترش نظامیگری در سیاست خارجی آنها میباشد .در این خصوص و در پیوند با نوع نظام حکومتی این
کشورها میتوان اذعان داشت که با گسترش تفکر نظامیگری؛ دموکراسی و آزادیهای دموکراتیک به شدت
مورد تهدید قرار میگیرد و جامعه هر چه از لحاظ سیاسی بستهتر باشد این امر سریعتر گسترش مییابد
(شکوهی آذر ،گیوکی.)090 :0895 ،
علیرغم آن که حاکمان سعی دارند از طریق کلیه مجاری قانونی و سیاستهای اعالمی ،ماهیت مدنی
دولتهای ملی را تبیین کنند ،با این حال برای حفظ امنیت خود سازمان نظامی ایجاد میکنند .گاهی شرایط به
گونهای میشود که سیاستمداران مجبور میشوند منابع مالی کشور را صرف مخارج نظامی و خریدهای
تسلیحاتی پایانناپذیر نمایند که در این صورت میلیتاریسم(نظامیگری) بیش از پیش در تارو پود این کشورها
نفوذ می کند(الوندی.)94 :0838 ،
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توماس فریدمن 0در سال  2556با بررسی مفهوم جدیدی به نام  Petro- politicsبر این اعتقاد است که
میان افزایش درآمد و قیمت نفت در کشورهای صادر کننده نفت و سرعت ایجاد دموکراسی رابطه معکوس
وجود دارد .افزایش درآمدهای نفتی بنا به تجربه تاریخی نه تنها موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی نشده
است بلکه بیشتر صرف هزینه های نظامی شده و افزایش کیفیت تسلیحاتی را به دنبال داشته است(عسکری،
.)032 :0839
خاورمیانه دارای موقعیت منحصر به فردی است که هم قدرتهای بزرگ جهانی برای تسلط به آن و
استفاده از منابع و ذخایر نفتی آن ،با یکدیگر رقابت و قدرت نمایی میکنند و هم کشورهای منطقه برای افزایش
قدرت و بازیگری در سطح قدرت منطقهای با یکدیگر به رقابتهای ژئوپلیتیکی مستمر میپردازند .این کشورها
که دربرگیرنده عمده ذخایر نفت جهان این منطقه هستند ،عموماً فاقد نهادهای دمکراتیک میباشند که در آنها
به علت عدم پاسخگویی به موقع به مطالبات اجتماعی شهروندان احتمال بروز اعتراضات مردمی همیشه وجود
دارد و دولتها به شیوههای گوناگون سعی در کنترل و ممانعت از ایجاد آن را دارند .عربستان جزء کشورهای
نفت خیز منطقه خاورمیانه است که باالترین درصد ذخایر نفتی را به خود اختصاص داده است .قرارگیری
عربستان به صورت محاط بین سه گذرگاه دریایی «تنگه هرمز ،تنگه باب المندب و کانال سوئز» بر اهمیت
ژئوپلیتیکی این کشور در مناسبات سیاسی منطقه افزوده است .عربستان در نظریههای مطرح ژئوپلیتیکی جایگاه
ویژهای دارد ،عربستان در بازار جهانی نفت دارای جایگاه و نقش مؤثر و منحصر به فردی است .این نقش از
آن رو مؤثر است که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در سازمان اوپک میباشد و به عنوان باالنس
کننده(تراز کننده) بازار نفت عمل میکند .در عین حال ،نقش عربستان انحصاری است؛ زیرا این کشور ادعا
میکند بزرگترین مجموعه ظرفیت مازاد یکپارچه را در بازار نفت تحت اختیار دارد؛ بازاری که تحت تأثیر
نگرانیهای عمیق ژئوپلیتیک است(بیک علی زاده )23 :0898 ،این در جالیست که قرار گرفتن قبله گاه مسلمین
همواره سبب شده است تا این کشور ازجایگاه ژئوکالچر در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان اسالم و منطقه خاورمیانه
برخوردار شود.
از جمله معضالت اساسی دولتهای نفتی ،2پیشگیری از پیشرفت فرآیند توسعه سیاسی از طریق بهرهگیری
از رانت در جهت مرتفع ساختن هر چند موقتِ مشکالت ساختاری ناشی از اقتدارگرایی میباشد .دولتی که

Thomas L. Friedman

1

 2دولت رانتیر؛ رانت به درآمدهایی گفته میشود که یک دولت از منابع خارجی معینی یا فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمکها از بیگانگان بدست میآورد .بدین ترتیب هرگونه درآمدی که حاصل کار و تالش تولیدی
نباشد ،تحت عنوان رانت نامگذاری می شود .برخی از اقتصاددانان رانت را به عنون پرداخت به یک عامل که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت الزم برای استفاده از آن بدون کوشش باشد ،تعریف میکنند .میتوان عنوان
کرد که رانت درآمد و در واقع جایزهای است که از مالکیت بر منابع طبعی ناشی میشود .این درآمد بدون تالش به دست می آید ،و در برابر مفاهیمی چون دستمزد و سود قرار دارد .در واقع هر دولتی که قسمت عمده

درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند ،دولت رانتیر نامیده میشود .دولتی که با صدور نفت درآمدهای بودجه خود را تأمین میکند ،مشمول تعریف دولت رانتی است.
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بر منابع درآمد خارجی و مستقل از جامعه برخوردار است ،نیازی به پاسخگویی به جامعه نمیبیند و تنها به
طور موقت و برای رفع بحران فوری این پاسخگویی الزم می باشد(احمدیان و زارع)34 :0895 ،
پس از بیداری اسالمی و آغاز بهار عربی در کشورهای همسایه ،عربستان؛ که دارای سیستم حکومتی
اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک است و هرآن در این کشور احتمال بروز بحران داخلی و اعتراضات مردمی قابل
پیش بینی بود ،همواره برای جلوگیری از سرایت این حرکت دومینو وار به داخل مرزهای داخلی خود ،سیاست
مداخله در کشورهای همسایه را در پیش گرفت و اقداماتی از جمله تجهیز تسلیحات نظامی خود ،اعزام نیروی
نظامی ،مشارکت و ...را در اولویتهای خود قرار داد.
بالفاصله پس از سرنگونی بن علی در تونس ،تحرکاتی در عربستان و در راستای اعتراض به رژیم حاکم
و به تأسّی از قیام تونس آغاز شد .به عالوه فراخوان هایی برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی در صفحه های
فیسبوک ظاهر شد ،اما این فراخوانها هیچ گاه به برگزاری تظاهرات گسترده نینجامید( .احمدیان و زارع،
)38 :0895
.4روش تحقیق
از آنجا که هدف انجام این تحقیق دست یافتن پاسخ ،به این پرسش است که ،آیا انباشت درآمدهای
حاصل از فروش نفت نقشی در افزایش مداخالت نظامی کشور عربستان سعودی در منطقه داشته است؟ روش
تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی -تحلیلی میباشد .در این مقاله فرض بر این است که عربستان
درآمدحاصل از فروش نفت نفت خود را جهت حفظ نظام اقتدارگرایانه و غیردمکراتیک خود ،صرف
نظامیگری نموده و به منظور آن اقدام به تجهیز و خرید تسلیحات نظامی پیشرفته به طور مستمر میکند.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانهای میباشد .در این پژوهش از کتابها و
پژوهشهای دیگر اندیشمندان و نیز سایتهای معتبری همچون مؤسسه مطالعات انرژی آمریکا ،گزارشهای
سالیانه اکو ،مؤسسه مطالعات صلح و جنگ و..استفاده شده است.
.9مبانی نظری
در حکومتهایی که منابع مالیشان از درآمدهای نفتی تأمین میشود و بودجههای بزرگتری دارند؛ احتمال
اقتدارگرایی افزایش مییابد .طبق نظر رابرت بارو ،0اقتصاددان معروف ،درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی
مثل نفت ،فشار کمتری را همواره برای ایجاد دموکراسی نسبت به درآمدهای ناشی از انباشت سرمایه انسانی

Robert Barro
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و فیزیکی ایجاد میکند .توماس فریدمن ،در سال  2556در مقاله ای در ارتباط با درآمدهای نفتی و دموکراسی
از آن به عنوان پتروپالتیک تعبیر میکند و مینویسد «:میان میزان آزادیهای سیاسی در کشورهایی که صادر
کننده نفت هستند با درآمدهای نفتی آن کشور رابطه معنا داری وجود دارد» (عسکری)030 :0839 ،
شهروندان این دسته کشورها دقیقاً به اندازه شهروندان کشورهای دیگر خواهان دموکراسی و برآورده شدن
مطالبات اجتماعی انباشته شده در طول زمان هستند ،اما ثروت نفتی باعث میشود که دولتهای غیردمکراتیک
منطقه ،سرمایه گذاری شدیدی در ابزار سرکوب ،هم به شکل نرم و هم به شکل سخت ،بنمایند .در حقیقت
کشورهای نفت خیز برای حفظ قدرت و مشروعیت سیاسی خود که از روشهای غیردمکراتیک کسب کرده
اند ،نیازی به شکلدهی و ایجاد فرایندها و نهادهای دمکراتیک نمیبینند و در نتیجه در امر سرمایهگذاری در
حوزههایی همچون توسعه اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ضعیف عمل میکنند چرا که هرگونه تحول در این
زمینهها می تواند وضعیت قدرت موجود را به چالش بکشد .در نتیجه تنها تالش آنها برای حفظ وضع موجود
و تداوم بقای سیاسی ،بهبودکیفیت تسلیحات نظامی و افزایش نظامیگیری است .در این میان درآمدهای نفتی
تأثیرات بسزایی در حفظ قدرت و مسائل کالن و راهبردی این کشورها از جمله باال رفتن هزینههای تسلیحاتی
و نظامی داشته است.
دالیلی برای هزینه ثروت نفتی در امور نظامی و جود دارد که سه مورد آن به شرح ذیل میباشد:
درآمد نفت ،فرصت و امکانات بیشتری برای تجهیز شدن در برابر فشارهای مردمی بوجود میآورد
دولتهای رانتیر به راحتی میتوانند دست به چنین کاری بزنند
دولتهای نفتی برای دفاع خود در برابر دیگران ،آمادگی بیشتری برای مسلح شدن دارند.
اغلب ثروت نفت در یک بخش از کشور متمرکز است و زمینهی درگیری داخلی و منطقهای را فراهم
میکند (عسکری)039 :0839 ،
در برخی کشورها اشتیاق حاکمان به قدرت بیشتر سبب شده است که میلیتاریسم از سطح سازمان نظامی
به سطح ملی و سپس بینالمللی ارتقا یابد که در نتیجهی این اقدام نظامیگری بر سیاستهای داخلی و خارجی
روابط بینالملل تأثیر مستقیم میگذارد .این اثرگذاری گاهی به قدری وسیع و عمیق است که روابط بینالملل
و سیاست بینالملل بر مبنای مالحظات میلیتاریستی رقم میخورد .گاهی نیز تأثیر آن در سطح بینالمللی کاهش
یافته و میلیتاریسم به شکل یکی دیگر از مظاهر نظامیگری چون تجارت اسلحه جلوهگر شده است (الوندی،
 .)94 :0838نظامیگری عبارتست از اعتقاد به این که جنگ و آمادگی همیشه برای جنگ از مهمترین وظایف
ملت و عالیترین شکل خدمات عامه میباشد(بابایی )86 :0832 ،در اینجا باید این نکته را بیان کرد که
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نظامیگری یک تفکر و رفتاری است که در مقابل حوادث و بحرانهای احتمالی ،اولین گزینهی موجود میباشد؛
ن ابعاد گستردهای دارد(بعد ملی و بینالمللی) و در امور مختلف بکارگرفته میشود(امور سیاسی و نظامی).
در کشورهای سرمایهداری که اغلب تولیدات نظامی در دست بخش خصوصی است" ،افزایش ثروت" در
جهت تداوم تولید هدف نهایی مجتمعهای نظامی-صنعتی را تشکیل میدهند .اما در کشورهای جهان سوم که
دولت همه کاره در امر تولید و فروش است" ،تمرکز بیشتر قدرت" مهمترین هدف از فعالیت مجتمعهای
نظامی-صنعتی راتشکیل میدهد .بین رفتار نظامی و نظامیگری نیز تفاوت وجود دارد .رفتار نظامیگری به
رفتاری گفته میشود که اولویت اولش در مدیریت بحرانها مبتنی بر حذف باشد نه تعامل چه در حوزه داخلی
و چه در حوزه خارجی .رفتار نظامیگری در حوزه خارجی با سیاستهای جنگی و فروش تسلیحات و در
حوزه داخلی با افزایش هزینههای کالن نظامی و حذف مخالفین و جناحهای سیاسی توام با خشونت معنا پیدا
میکند(شکوهی آذر ،گیوکی )032 :0895 ،نظامیگری را باید یک روند دانست که هر کشوری در مقاطعی از
تاریخ خود ممکن است دچار نظامیگری شود(حتی کشورهای دموکراتیک) ،اما تداوم آن است که منجر به
روند نظامیگری در آن کشور میشود( .همان)038 :
فضای حیاتی(لبنسروم ،)0واژهای آلمانی به معنی فضایی برای زندگی است .فضایی که توسط ملتی که
جمعیت آن رو به فزونی است اشغال میشود .این واژه در اندیشه فردریک راتزل ،2بنیانگذار جغرافیای سیاسی
در آلمان ،و نظریهپردازی دولت به مانند موجود زنده(جانور) ـ ژئوپلیتیک ارگانیسمی ـ نقش مستقیم داشت.
بر اساس این دیدگاه ،دولت به مثابه پدیدهای طبیعی و زیستی بهتر قابل درک است تا این که پدیدهای مکانیکی
و اجتماعی قلمداد شود .فضای حیاتی مورد نظر راتزل ،سرزمینی است که پیکرهای ارگانیک دارد .دولتها در
فضای حیاتی همانند گیاه و انسان به تغذیه در قالب گسترش سرزمینی و منابع نیاز دارند .براین اساس ،دولتها
پیوسته با هم در رقابت هستند(کاویانی راد)52 :0839 ،
 -9بحرانهای خاورمیانه و نظام سیاسی غیردموکراتیک
از اواخر سال  2505مجموعهای از شورشها و اعتراضات خیابانی تقریباً هم زمان منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا را فرا گرفت .این شورشها در برخی کشورها مانند تونس ،مصر و لیبی فرآیند تغییر رژیم را کلید
زد .در برخی دیگر مانند یمن و بحرین زد و خوردهای خونین با نتایج دهشت بار را سبب شد و باالخره
کشورهایی مانند مراکش ،الجزایر ،اردن ،عمان و عربستان را آبستن حوادث نامعلوم نمود(بی نیاز.)059 :0895 ،

lebensraum
Friedrich Ratzel
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منظور از بحرانهای خاورمیانه ،بحرانهای سیاسی؛ علیالخصوص بعد از قیام مردم تونس میباشد که در
سال  2505به وقوع پیوست .در این بحرانهای پی در پی شماری از کشورهای عربی در اعتراض به نظام
سیاسی حاکم دست به اقدامات اعتراضی و در مواردی انقالب زدند که به نام بهار عربی از آن یاد می شود.
جرقه اولین اعتراض صورت گرفته به تاریخ  03دسامبر  2505به دنبال خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض
به بدرفتاری و فساد حاکم بر پلیس این کشور زده شد(امام جمعه زاده و همکاران )042 :0898 ،این تحوالت
به سرعت به سایر کشورهای عربی نظیر مصر ،لیبی ،بحرین ،یمن و سوریه سرایت کرد(سلطانی و خورشیدی،
) :0892
نظام سیاسی غیردموکراتیک ،نظامی است که در آن میتوان نوعی تک ساالری و رابطه عمودی بین دولت
ـ ملت را مشاهده کرد .فقدان آزادیهای سیاسی از قبیل آزادی بیان و اعتقاد نداشتن به حق سئوال برای مردم،
انحصار کامل دولت بر اقتصاد و رسانهها و شخصی بودن قدرت سیاسی از ویژگیهای عمده چنین نظامی
است .در این نظامها که میتوان آنها را بصورت کلی "اقتدارگرا" نامید ،حکام خواست خود را در قالب
تصمیمات سیاسی بصورت یکجانبه و بدون رجوع به افکار عمومی و خواستهای مردم از باال بر آنها تحمیل
میکنند .و محدودیت واقعی و قانونی بر قدرت حکام سیاسی اعمال نمیشود و منبع مشروعیت آنها معموالً
غیردموکراتیک است (اکبری.)06 :0833 ،
مطالعه رابطه میان درآمدهای نفتی و دموکراسی سالهاست که ذهن بسیاری از نظریهپردازان سیاسی و
اقتصادی را به خود معطوف داشته است ،به ویژه آن دسته از نظریهپردازانی که در مورد خاورمیانه تحقیق
میکنند .نتایج مطالعات مایکلراث 0و لئوناردو واتچکن 2درباره رابطه میان درآمدهای نفتی و فضای باز سیاسی
در کشورهای صادر کننده نفت به وضوح بیان کننده این است که رابطه میان درآمدهای نفتی و دموکراسی
رابطهای بسیار مستحکم و معکوس است .آنها اذعان دارند که چنانچه درآمدهای نفتی در کشورهای صادر
کننده نفت افزایش یابد و این درآمدها در اختیار دولتها باشد ،ضریب دموکراسی پایین میآید(عسکری،
)036 :0839
در دولتهای رانتیر ،دولت تمام حقوق و وظایف را در حیطهی کنترل خود قرار میدهد(نه بر عهده بخش
خصوصی) ،در این صورت دولت که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نیست ،نسبت به تحوالت و مسائل اجتماع
پاسخگو نمی باشد و حاضر است هر گونه اعتراض و تجمع را در داخل مرزهای خود سرکوب کند .بنابراین
در نهایت سبب می شود که بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی ایجاد شود .در خاورمیانه که اقتصاد
Michael Roth
Leonard Wantchekon
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کشورها مبتنی بر درآمدهای نفتی است ،اکثریت کشورها نظام سیاسی غیردموکراتیکی را تجربه میکنند .از
مشخصههای اصلی چنین دولتهایی ،اتکای مالی به دالرهای نفتی است که حوزه اختیار و عمل دولت(قلمرو
و درجه دخالت در اقتصاد) را گسترش میدهد و همزمان اقتدار (توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و هدایت کارآمد
مسیر تحوالت) آن را تضعیف میکند ،به این دلیل که توانمندیهای دیگر کسب درآمد دولت از بین میرود.
اقتصادهای غنی از منابع طبیعی اکثراً دارای رهبرانی غیرپاسخگو هستند و تمایلی به تنوع بخشیدن به اقتصاد و
ارائه کاالهای عمومی مرتبط با رفاه اقتصادی مردم ندارند ،در نتیجه نارضایتی واقعی را در میان مردم به وجود
میآورند(محسنی زنوزی و همکاران.)05 :0898 ،
. -2یافتههای تحقیق
عربستان سعودی یک چهارم ذخایر نفت شناخته شده جهان و بیش از  266میلیارد بشکه نفت ذخیره شده
را در اختیار دارد .نظریه دولت رانتی به خوبی رابطه و نقش درآمدهای نفتی با ماهیت دولت سعودی و
چگونگی تداوم سلطه آل سعود بر جامعه عربستان ،همچنین مهار بهار عربی و ممانعت از اصالحات دموکراتیک
در جامعه عربستان را توضیح میدهد(.سمیعی اصفهانی و رجایی )068 :0894 ،عربستان سعودی در حال
حاضر ،در جهت حفظ امنیت برای مرزهای خود و عبور آزاد در باب المندب که از طریق این تنگه 5/4 ،میلیون
بشکه نفت صادراتی آن در روز حمل و نقل میشود همواره خواهان ایجاد یک دولت همپیمان در صنعا است
که بدینوسیله هم امنیت صادرات انرژی و هم امنیت مرزهای آن تامین شود .عالوه براین شکل گیری دولت
دمکراتیک در یمن که بخشی از مطالبات مردم یمن در جنبش بهار عربی بود سبب شد تا عربستان از سرایت
موج این جنبش به درون مرزهای خود واهمه داشته و در نهایت دخالت نظامی را در آن پی گیری کند .در این
درگیری ،ایاالت متحده در راستای منافع خود از ائتالف به رهبری عربستان پشتیبانی و کشتیهای جنگی خود
را بیش از گذشته ،در خلیج عدن مستقر کرده است (فیروز کالئی)062 :0894 ،
در حقیقت استراتژی عربستان سعودی در برابر خیزشهای جهان عرب ،تکیه بر سیاست چماق و هویج
(السیف اّو المَنسَف) ،بوده است که به نوعی تا کنون تالش داشته تا سلطه خود را ابقاء و تحکیم کند .در
رژیمهای اقتدارگرا ،از آنجا که ساز و کار نهادینه شدهای برای انتقال قدرت وجود ندارد و سازگاری با تحوالت
داخلی و خارجی برای رژیم ایستا اغلب دشوار و حتی غیرممکن است ،چنین رژیمی همواره از دریچه امنیت
به تحوالت مینگرد و در تعامل با چالشهای آن ،از ابزارهای امنیتی بهره میگیرد(احمدیان و زارع:0895 ،
 .)59از نظر بسیاری از صاحبنظران سیاسی ،رژیم سیاسی عربستان به دلیل فقدان مشروعیت داخلی به شدت
از سیاست حفظ وضع موجود حمایت میکند که با بررسی شرایط داخلی این کشور اتخاذ این سیاست از
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جانب آن منطقی به نظر میرسد .این مسئله در مورد عموم کشورهای عمده نفتی عربی در خاورمیانه ،صدق
میکند که نه تنها دارای مؤلفههای مشترک در عرصه سیاست داخلی هستند ،بلکه در حوزه سیاست خارجی
نیز دارای رفتارهای نوعاً مشابهی را دنبال میکنند(فیروز کالئی)062 :0894 ،
برای مثال می توان به ورود عربستان به جنگ نیابتی با سوریه اشاره کرد؛ آغاز ورود عربستان به تحوالت
سوریه به بیانیه ملک عبداهلل در  5اوت  2502برمیگردد .در این بیانیه که خطاب به دولت سوریه صادر شده،
او از دولت بشار اسد میخواهد که ضمن بازگشت عقالنیت به حوزه تصمیمگیری ،به کشتار مردم سوریه پایان
دهد .عربستان با تالش برای تغییر رژیم در سوریه ،تغییر استراتژی خود در قبال منطقه و رقابتش با ایران،
شروع کننده جنگ نیابتی تمام عیار در تحوالت این کشور شد(کوهکن و تجری .)003 :0898 ،عربستان برای
تضعیف یکی از هم پیمانان اصلی ایران در منطقه ،عمالً وارد یک جنگ تمام عیار از طریق حمایت از
تروریستهای افراطی سوریه شد .به گونهای که با حمایتهای آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه و
ورود گروههای افراطی القاعده و مسلح کردن تندروهای داخلی عمالً از بهار  2502تا کنون شاهد جنگ
فرقهای در سوریه میان مخالفان داخلی و خارجی با دولت آن کشور بودهایم(کوهکن و تجری.)022 :0898 ،
 -2نفت و مداخالت ژئوپلیتیکی
کشورهای خاورمیانه ،سهم عمده ای از درآمدهای خود را از نفت به دست میآورند و این درآمد ناشی
از نفت به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حاکمان عمل میکند که بر اقتدار آنها میافزاید .با بررسی رژیمهای
حاکم در خاورمیانه ،میتوان اذعان داشت که اثر درآمد نفت و رفتار غیردموکراتیک ،به هم اتصال پیدا میکنند.
شهروندان این کشورها ،دقیقاً به اندازه شهروندان دیگر کشورها خواهان دموکراسی هستند ،اما ثروت نفتی
باعث میشود که دولتها سرمایهگذاری شدیدی در ابزار سرکوب نمایند(عسکری.)039 :0839 ،
نفت در خاورمیانه به عنوان منبع درآمد اصلی کشورها درآمده و بدین ترتیب به مرور سبب شده میزان
مشارکتهای مردمی را کاهش یافته و در این صورت دولتها خود را در مقابل مردم پاسخگو نمیبیندد .این
سیاست داخلی ،به مرور بر میزان اقتدارگرایی اکثر این کشورها افزده و به آن شکل غیردموکراتیک میدهد که
مردم را صحنه سیاسی حذف نموده.
جدول شماره ( )0که بر اساس گزارشات آماری  BP Global 0تهیه شده است ،مجموع ذخایر نفت
کشورهای خاورمیانه از سال  2500-0990را نشان میدهد و همانطور که این جدول نشان میدهد عربستان
در میان این کشورها باالترین میزان ذخایر نفت را دارا میباشد(جدول شماره )0
British Petroleum Global
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جدول شماره  –0مجموع ذخایر نفت کشورهای خاورمیانه()2500-0990
کشورهای
خاورمیانه
ایران
عراق
کویت
عمان
قطر
عربستان سعودی

سوریه
امارات متحده عربی

یمن
سایر
جمع

در پایان
(هزار
0990
میلیون بشکه)
98.5
055.5
96.0
0.2
8.5
260.0
2.6
93.0
2.5
5.0
668.8

در پایان
(هزار
2550
میلیون بشکه)
085.0
000.5
050.0
0.6
25.9
264.2
8.5
95.3
2.9
0.
500.0

در پایان
(هزار
2504
میلیون بشکه)
005.3
048.0
050.0
0.2
20.5
265.5
2.0
95.3
8.5
5.2
358.3

در پایان سال 2500
هزار میلیون
بشکه

هزار
میلیون تن

سهم از کل

005.3
048.0
050.0
0.8
20.5
266.6
2.0
95.3
8.5
5.2
358.0

20.5
09.8
04.5
5.5
2.5
86.6
5.8
08.5
5.4

%9.8
%3.4
%6.5
%5.8
%0.0
%00.5
%5.0
%0.3
%5.2
5
%45.8

053.5

منبع(BP Statistical Review of world Energy report, June 2016: 6) :

طبق این گزارش ایران و عراق در رتبههای دوم و سوم ذخایر نفتی تا پایان سال  2500قرار گرفتهاند و به
همین ترتیب رتبه های اول تا سوم تولید نفت در همان سال را نیز این سه کشور(عربستان ،ایران و عراق) به
خود اختصاص دادهاند).
جدول شماره  –2تولید نفت کشورهای خاورمیانه(هزار تن در روز)
کشورهای خاورمیانه

2550

2556

2555

2553

2559

2505

2500

2502

2508

2500 2504

ایران

4206

4295

4888

4860

4205

4425

4466

8304

8600

8925 8586

عراق

0388

0999

2048

2423

2402

2495

2350

8006

8040

4580 8230

کویت

2663

2585

2660

2536

2055

2060

2900

8050

8084

8596 8025

عمان

555

583

505

505

308

360

330

903

942

948

قطر

0000

0240

0265

0483

0420

0683

0384

0980

0958

0393 5398

عربستان سعودی

05980

05650

05263

05668

9668

05550

00044

00680

00898

سوریه

443

420

454

456

450

830

808

050

09

امارات متحده عربی

2909

8593

8552

8525

2520

2390

8825

8458

8645

902

02504 00050
88

25

8952 8630

یمن

420

835

840

800

855

856

240

095

005

040

45

سایر

030

032

094

092

092

092

250

038

255

208

202

مجموع

20049

20564

20822

26852

24528

20325

23065

23082

23030

منبع(BP Statistical Review of world Energy report, June 2016: 8) :
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عربستان ،بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارا میباشد ،به گونهای که ظرفیت تولید این کشور  05/0تا00
میلیون بشکه در روز برآورد شده که مقامات سعودی مدعیاند ،این ظرفیت را به سادگی میتوانند به  00میلیون
بشکه در روز برسانند و تا  05سال آینده ،آن را حفظ کنند .به این ترتیب داشتن قدرت تولید نخست و
بیش ترین ذخایر ثبت شده نفت در جهان ،زیربنای قدرت عربستان سعودی در اقتصاد و سایر حوزهها
است(صادقی ،احمدیان.)042 :0839 ،
با توجه به به جدول شماره( ،)2میتوان دریافت ،عربستان سعودی میزان باالیی از تولید نفت جهانی را به
خود اختصاص داده است و این میزان در سال  2500نسبت به سال قبل خود ( 480 )2504هزار بشکه در روز
افزایش تولید داشته است .همچنین میتوان به افزایش تولید نفت این کشور در ژوئن  2506نسبت به میانگین
سال  2500اشاره کرد که  824هزار بشکه در روز را نشان میدهد.
جدول شماره  –8تولید نفت عربستان سعودی()2506-2504
کشور
عربستان

میانگین سال 2504

میانگین سال 2500

ژوئن 2506

(هزار بشکه در روز)

(هزار بشکه در روز)

(هزار بشکه در روز)

9633

05028

05445

منبع(www.OPEC.mop.ir) :

با توجه به نمودار ذیل(نمودار شماره  ،)0سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان از سال  2556تا 2500
روند سعودی داشته و این میزان در سال  2500به باالترین میزان خود رسیده است.

دالر آمريکا

نمودار شماره  -0سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ()2500-2556

منبع(www.tradingeconomics.com) :
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بر اساس آنچه گفته شد ،افزایش درآمد در اثر افزایش تولید و صادرات نفت موجب افزایش قدرت
نظامی کشورها و تمایل آنها به نظامیگری میگردد .این دست کشورها برای آماده شاختن و تقویت قدرت
سیاسی-نظامی خود اقدام به خرید تسلیحات نظامی کرده و بدین ترتیب اقتدار خود را هم در عرصه ملی و
هم در عرصه بینالمللی به نمایش میگذارند.
طبق آمار و ارقام بدست آمده از گزارشات مؤسسه مطالعات صلح و جنگ 0در سال  ،2500ایاالت متحده
آمریکا با  ،%86رتبه اول را در خرید تسلیحات نظامی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن چین با %08
در رتبه دوم این جدول قرار گرفته است .این آمارها نشان دهنده آن است که عربستان سعودی حتی از کشور
روسیه مبلغ بیشتری را صرف هزینههای نظامی خود میکند و با کسب  %0/2در رتبه سوم این جدول قرار
گرفته است .و بعد از آن به کشورهایی چون روسیه ،انگلستان ،هند ،فرانسه و ..قرار گرفتهاند .این آمارها حاکی
از آن است که میزان هزینههای نظامی این کشور مبلغ باالیی را از خود نشان میدهد و بیان کننده بلندپروازهای
نظامی و ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه خاورمیانه است(نمودار شماره )2
نمودار شماره  -2سهم هزینههای نظامی جهان در سال  00( 2500کشور با باالترین میزان هزینه نظامی)

منبع(SIPRI fact sheet, 2016, 3):

SIPRI
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همچنین بر اساس گزارشهای سالیانه اکو رشد ناخالص داخلی این کشور از  2505روند رو به رشدی را
از خود نشان میدهد و به تبع آن این رشد ،درآمد بیشتری را برای این کشور رقم زده است .درنتیجه قدرت
خرید عربستان در بازار تسلیحاتی رشد یافته است (جدول شماره .)4
جدول شماره  -4میزان رشد ناخالص داخلی عربستان 2508-2550
سال

میزان رشد ناخالص داخلی

2550

0/2

2552

0

2558

5/5

2554

0/2

2550

6/6

2556

¾

2555

8/4

2553

4/4

2559

5/0

2505

4/2

2500

6/3

2502

0/3

2508

8/3

منبع(OPEC annual report(:

با توجه به نمودار ذیل ،از سال  2505به بعد و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی (نمودار شماره ،)0
عربستان هزینههای نظامی خود را افزایش داده است ،به گونهای که در سال  2504به باالترین میزان خود یعنی
چیزی حدود  30هزار میلیون دالر رسیده است.
نمودار شماره  -8هزینههای نظامی عربستان سعودی()0933-2504
هزينههای نظامی(ميليون دالر)

منبع(Sipri.org) :
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.2نتیجه گیری
سیاست خارجی همواره بازتاب ماهیت حکومت کشور میباشد(احمدیان و زارع .)55 :0895 ،خاورمیانه
همواره در تمام تاریخ خود ،شاهد بحرانها ،تغییرات ،جنگها و تحوالتی بوده است که ریشههای مختلفی
دشته است .این منطقه از جهان ،که به هارتلند سیاسی معروف است همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ
جهانی در خارج از خود و قدرتهای منطقهای در داخل خود بوده است .کشورهای این منطقه از جهان را،
اکثراً کشورهای غیردموکراتیک و اقتدارگرا تشکیل میدهند که عالوه بر مقابله با چالشهای نظامی و بحرانهای
خارجی ،همواره در داخل کشور خود نیز در حال سرکوب اعتراضات مردمی میباشند .بحرانهایی که در
سالهای اخیر در خاورمیانه رخ داده ،نتایج سیاسی مختلفی را برای کشورهای حوزهی خاورمیانه در برداشته
است .این کشور بر اساس و اولویتهای سیاست خارجی خویش به تحوالت خاورمیانه پرداخته است .در بعضی
موارد نقش تشدید کننده بحرانها را ایفا کرده و سبب تشدید آن در داخل مرزهای کشورهای همسایه شده
است و در مواردی دیگر نقش سیاست مداخالنهگرانه را در برای گروهی دیگر بر عهده داشته و مداخالت
نظامی و تسلیحاتی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزیده است که نمونه بارز آن مداخالت نظامی عربستان
در بحران یمن است .عربستان در سالهای اخیر شاهد رشد درآمد ناشی از فروش نفت در بازارهای جهانی
بوده و از طرفی دیگر این کشور در حوزه سیاست داخلی خود به صورت غیردموکراتیک و مستبدانه وارد
عمل شده و تا حدی درگیر مسائل و سرکوب احتمالی بحرانهای داخلی خود میباشد .بالفاصله پس از آغاز
بهار عربی ،اعتراضاتی نیز در عربستان در اعتراض به رژیم حاکم آغاز شد .از جمله خودسوزی مردی در
جازان ،انتشار فراخوانهایی برای برگزاری تظاهرات ضددولتی ،تبلیغات جهت برگزاری «روز خشم» ،اقدام به
تأسیس اولین حزب سیاسی پادشاهانی عربستان و ..که این اقدامات با سرکوب ،بازداشت ،کشته و زخمی شدن
معترضان رو به رو شدند .عربستان عالوه بر سیاست مقابله با معترضان برای پیشگیری از اعتراضات احتمالی
اقداماتی دیگری را نیز در پیش گرفت که عبارت بودند از :وعده کمک  85میلیارد دالری شامل؛  %00افزایش
حقوق کارکنان ،بازپرداخت بدهی زندانیان بدهکار ،کمک مالی به بیکاران و دانشجویان ،ایجاد مسکن ،افزایش
بودجه پلیس(و تنها یکبار در سال  2550برگزاری انتخابات شهرداریها).
بنابراین به جای تغیر در سیاست داخلی خود ،سیاست خارجی خود را بر دخالت در کشورهای حوزه
خاورمیانه قرار داده است .به نحوی که عربستان امنیت کشورهای همسایه غیردمراتیک و هواخواه خود را
جزئی از امنیت ملی خود میداند و هرگونه تهدید داخلی و یا خارجی علیه رژیمهای حاکم بر این کشورها را
تهدیدی حیاتی علیه امنیت و استمرار حکمرانی آل سعود میداند .فرآیندهای نظامی و فعالیتهای تسلیحاتی
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عربستان حاکی از آن است که این کشور به شدت در حال تقویت نیروی نطامی و تجهیز آن میباشد و
هزینههای فراوانی را صرف آن میکند به گونهای در خرید تسلیحات نظامی در رتبه سوم جهانی قرار گرفته
است.
از سویی دیگر عربستان ،بعد از بهار عربی وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی تهاجمی خود در
خصوص تحوالت خاورمیانه شده است که بیشتر جنبه نظامیگری و مداخله را به خود گرفته است .به همین
دلیل دنبال فضای حیاتی مورد نظر راتزل برای دستیابی به قلمروسازی و منافع حاصل از آن میباشد .این کشور
با شروع بهار عربی ،در برخی کشورها وارد جنگ مستقیم شده و در برخی وارد به تقویت و تجهیز نیروهای
مخالف حاکمان وقت پرداخته و این کار را با تشویق ،تجهیز ،پرداخت هزینه ،پیگیری تبلیغ اسالم وهابی و...
به منصه ظهور رسانده است .در واقع اقداماتی که عربستان در منطقه انجام میدهد دو هدف متفاوت را دنبال
میکند؛ از یک سو به دنبال سرکوب مطالبات اجتماعی و دمکراتیک مردم خویش است و از سویی دیگر به
دنبال حفظ جایگاه خود در منطقه میباشد .در حفظ و ارتقاء جایگاه هدفی نهفته است و آن این است که
قدرت غیردمکراتیک موجود بتواند بیشتر مشورعیت داخلی کسب نماید و از سوی دیگر کشور را همیشه در
شرایط ویژه قرار دهد تا در وضعیت شرایط ویژه بتواند مطالبات درونی دمکراتیک را به راحتی سرکوب نماید.
نمودار شماره  -4رابطه فروش نفت و افزایش نظامیگری
فروش نفت

بی توجهی به
نهادهای مردمی

افزایش درآمد و
ثروت

اقتدارگرایی

احتمال نزاعهای
خارجی

وقوع بحرانهای
داخلی

خرید تسلیحات نظامی و افزایش نظامیگری
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نقش رسانه و وسائل ارتباط جمعی
در شکلگیری و نفوذ گروه تروریستی داعش در منطقه
بهمن کرمی کیا ،5دانشجوی دکترای روابط بین الملل ،واحد اهواز و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،
شهریار ربیعی ،دکترای علوم سیاسی ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،
مرضیه کرانی ،کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،

چکیده
پس از حوادث یازده سپتامبر  2550و حضور ایالت متحده آمریکا بعنوان یک ابرقدرت فرامنطقهائی با سیمای رهبری
مبارزه با تروریسم در خاورمیانه بعنوان منطقهائی که کانون بحران در جهان است ،شاهد شکلگیری ظهور گروههای
تروریستی در درون کشورهای بحرانزائی همچون عراق و سوریه هستیم ،ظهور بازیگران جدیدی که عمدتاً فقط به دلیل
افراطیگری مذهبی و اعتقادات سلفی رادیکال از سایر کشورها گردهم آمده و فاقد هویت سرزمینی میباشند ،دامنه
آموزهها و فعالیتهای آنان فراتر از مرزهای یک کشور بصورت شبکهائی است از ابزارهای نوین اطالعاتی و ارتباطی،
که برای نیل به مقصود از آنها سود میبرند ،واقعیات موجود در صحنه جهانی نشان میدهد که «جهان اسالم» و باالخص
منطقه خاورمیانه بیش از دیگر مناطق جغرافیائی ایدئولوژیکی به تعبیر نظریهپردازان این حوزه ظرفیت و توانائی خلق
چنین بازیگرانی را دارد ،رشد گروههای تروریستی در سالهای گذشته در منطقه خاورمیانه نشان دهنده فصل جدیدی
از مسائل امنیتی در منطقه است ،گسترش سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بیانگر این نکته است که
حرکتهای تروریستی دیگر در قالب سنتی و درون کشوری صورت نمیپذیرد بلکه فرآیند جهانی شدن و سیستم
ارتباطی جدید ابزارهای نوینی هستند که امکان سازماندهی و اقدام فرا مرزی را فراهم آوردهاند ،هدف از این پژوهش
نیز طرح این سئوال اصلی است که نقش رسانه و وسائل ارتباط جمعی در گسترش و نفوذ آموزههای ایدئولوژیک و
مذهبی و اقدامات داعش در منطقه تا چه اندازه بوده است؟ فرضیه پژوهش اینکه رسانه و وسائل ارتباط جمعی از طریق
ایجاد سیستم ارتباطی جهانی و کاهش نفوذ دولتها در کنار افزایش خودآگاهی اجتماعی باعث شکلگیری هویتهای
جدید ضد دولتی در منطقه شده که داعش نیز با بهرهگیری از این فرصت و تضعیف دولتها ظهور پیدا کرد ،این پژوهش
با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی درک بهتر مفاهیم و موضوع برای پژوهشگران است.
واژگان کلیدی :رسانه ،داعش ،وسائل ارتباط جمعی ،عراق ،نفوذپذیری ،سوریه
Bahman.karami kia@ gmal.com
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 -5مقدمه
«الوین تافلر» 0تئورسین و آینده پژوه آمریکائی معتقد است که فعالیتها رسانهائی و ارتباطی عرصه نبرد
آینده را میسازد ،از نظر وی رسانهها ،از گلولههای سالح جنگی بسیار مرگبارتر هستند.
همچنین «نواک چامسکی» 2نیز معتقد است که در دنیای امروز هیچ کنش جمعی و جنبش اجتماعی شکل
نمیگیرد و یا استمرار نمییابد مگر آنکه یک یا چند رسانه جمعی آتش تهیه آن را فراهم کنند.
گسترش به شدت فزآینده رسانههای نوین سبب شده است اطالعات و مسائل سیاسی ،اساساً در نهاد و
حوزه رسانهها نمایان شوند ،به گونهائی که گاه احساس میشود بیرون از دنیای رسانهها فقط حاشیههایی از
سیاست را میتوان یافت .امّا نکته مهم این است که در چنین وضعیتی ،تولیدات رسانهها را خود آنها مشخص
نمیکنند بلکه یک فرآیند اجتماعی -سیاسی باز و غیرقطعی وجود دارد که منطق سیاست را در چارچوب
رسانههای الکترونیک بازنمایی میکند.
هرچند رسانهها نیز اغلب ،به دلیل وجود پیچیدگیهای سیاسی ،باید مانند سیاست تغییر چهره دهند تا
هماهنگی الزم میان این دو نهاد برقرار شود .این ویژگی رایج بر جوامع و کشورهای جهان تأثیر عمدهای
گذاشته است ،از همین رو ،جهانی شدن امنیت با گسترش تهدیدها در دنیای سایبر و دغدغه مشترک کشورها
درباره این تهدیدها معنا و مفهوم جدیدی یافته است(.نجاتپور .)95: 0898 ،در این بستر رشد نیروهای
بنیادگرائی و توانائی سازماندهی آنان بواسطه این شبکه عظیم جهانی تقویت یافته و زمینهای را برای اتحاد و
بهم پیوستن گروهها و افراد سرخورده ناشی از فردگرائی مدرنیته افزایش مییابد.
بنابراین گروههای بنیادگرا بخصوص بنیادگرائی دینی با بهرهگیری از این ظرفیت به دنبال سازماندهی و
تقویت موقعیت خود در برابر دولتها برآمده و اقدام به جذب افراد و گسترش دامنه خود میکند ،یکی از این
گروههای بنیادگرای سلفی که در منطقه خارومیانه رشد کرده است با بهرهگیری از این سیستم ارتباطی توانسته
است افراد و گروههای خاص را از اقصی نقاط جهان جذب بکند« ،دولت اسالمی عراق و شام» موسوم به
«داعش» 8میباشد .(Katagiri, 2015,81) .جریانهای نوسلفی ،به ویژه داعش بصورت گستردهای از عصر
دیجیتال بهره میبرد ،این جریان ،کارشناسهای بسیاری در زمینه هک کردن تارنماها دارد ،این کارشناسها
میتوانند به شبکههای امنیتی و اطالعاتی کشورها رخنه کنند (ابراهیمی )255:0892 ،داعش برخالف القاعده و

- Alvin Toffler
- Noam chomsky
)- Islamic state of Iraq and Syria (ISIS
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طالبان ،در شبکههای اجتماعی همچون «توئیتر» 0و «فیسبوک» 2فعال بوده است ،بسیاری از اعضا و هوادارهای
این گروهک ،صدها حساب در شبکه توئتیر دارند ،آنها در این حسابها بصورت شبانهروزی اخبار و
تصویرهای پیشرویها و عملیاتهای انتحاری داعش را منتشر میکنند (صابر .)0898 ،فعالیت آزادانه و گسترده
گروهها در شبکههای اجتماعی دستیابی به هر هدفی را تسهیل میکند ،در چند دهه گذشته ،گروههای بنیادگرای
فراوانی در منطقه ظهور و بروز کردهاند که بیشک هیچ کدام از آنها مانند داعش در فضای رسانهای حضور
نداشته است .با توجه به روش توصیفی -تحلیلی مورد استفاده در پژوهش حاضر و بهرهگیری از منابع کتابخانه-
ائی به دنبال بررسی استفاده روز افزون این گروه از شگردهای رسانهائی در فضای مجازی و ارتباطی هستیم.
بدین منظور در ابتدا به چارچوب نظری درباب رابطه رسانه با گسترش و نفوذ این گروهها و عقاید آنها و
سپس استفاده از ترفندهای رسانهائی و ارتباطی برای پیشبرد و اهدافشان خواهیم پرداخت.
 -4چارچوب نظری
پیچیدهتر شدن فناوری ارتباطی و قدرت گسترش پوشش دهی آنها در سراسر جهان ،تأثیرگذاری بر
تودهها را افزایش داده است هرچند میتوان گفت رسانهها از رهگذر نمادسازی ،جامعهپذیری و الگوسازی
رفتاری ،توانائی تغییرات مهم رفتار افراد را دارند (ماه پیشانیان .)30: 0839 ،افزون بر تأثیرگذاری بر فرهنگ
در الگوی مدرن امنیت ،رسانهها با متحول کردن باورها ،ارزشها ،اعتقادات ،تصویرها ،ادراکها و ذهنیتهای
جامعه ،زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم میکنند .این وضعیت باعث شده است پیامها ،نمادها ،اخبار و
اطالعات اهمیت ویژهای پیدا کنند ،رسانهها نه تنها واقعیت ،بلکه مهمتر از آن ادراک مردم از واقعیت را تغییر
میدهند .این قدرت رسانهای به قدری است که برخی از متفکران معتقدند رسانهها حاکمیت و قدرت تعیین
سرنوشت انسانها را از آنان سلب کرده و در اختیار خود گرفتهاند و بر اندیشه ،ادراک و احساس افراد مسلط
شدهاند (دهشیری.)85: 0835،
همچنین رسانهها در عصر اطالعات مهمترین سهم را در پوشش خبری رخدادها و تأثیرگذاری بر افکار
عمومی دارند انواع رسانههای مکتوب ،صوتی و تصویری ،اینترنتی و دیجیتال میتوانند در شکلدهی افکار
عمومی مؤثر باشند و سیر سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاصی هدایت کنند .در کل
رسانهها با ظرفیتهای خاص خود میتوانند به منبعی مهم برای تهدید امنیت ملی کشورها ،بهویژه در عرصه
جنگ نرم تبدیل شوند (نجاتپور )90: 0898 ،در این چارچوب میتوان به تئوریهائی از نظریهپردازان این
حوزه اشاره کرد:
- Twitter
- Face Book
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 5-5تئوری مارپیچ سکوت «نوئل نئومان»:0
«نوئل نئومان» در باب تأثیر رسانهها نظریههای جدید عرضه کرده است که به نظریه «مارپیچ

سکوت»2

مشهور شده است،از نظر مانوئل نئومان رسانهها به سه روش مارپیچ سکوت تأثیر میگذارند:
الف) این باور را در افراد جامعه ایجاد میکنند که عقاید مسلط چه نوع عقایدی هستند.
ب) به افراد جامعه القاء میکنند که چه عقایدی در حال شکلگیری و گسترشاند.
ج) به افراد جامعه القاء میکند که ابراز برخی عقاید موجب منزوی شدن آنها میشود ،در حالکه ابراز
برخی عقاید با استقبال سایر افراد جامعه روبهرو میشود)Coll,2014:18( .

 5-4تئوری تأثیرات دوگانه رسانهائی مکگوایر:
«مک گوایر» 8با رودیکرد دیگری به تأثیرات رسانهها ،بهویژه رادیو و تلویزیون پرداخته است او به جای
بحث در خصوص دامنه و میزان تأثیر رسانهها به دستهبندی انواع تأثیرات رسانهها پرداخته است ،به باور او،
رسانهها دارای دو تأثیر مطلوب و نامطلوب هستند .از نظر«مک گوایر» مهمترین تأثیرات مطلوب رسانهها شامل
تأثیر بر الگوهای مصرف ،رفتار رأی دادن ،افزایش آگاهی عمومی و بهبود رفتار عمومی ،تغییر و بهبود سبک
زندگی ،تلفیق ایدئولوژی و تعلیم آموزههای مختلف سیاسی و اجتماعی است .همچنین مهمترین تأثیرات
نامطلوب رسانهها شامل افزایش رفتار پرخاشگرانه ،ترویج آرمانها و گروههای مبتذل ،گسترش اندیشه قالبی
و کلیشهای ،ترویج رفتارهای نامناسب جنسی و ایجاد فرآیندهای فکری نامتعادل است.)Coll:2014:19( .

 -4نگرشی برچگونگی شکلگیری داعش
گروه تروریستی که امروزه در سرتاسر خاورمیانه گسترش یافته و قسمتهای عمده عراق و سوریه را در
اختیار دارد زمینههای تحوالت جدید و نگرانیهای زیادی در منطقه خاورمیانه شده است .به گونهای که بیثباتی
در منطقه عالوهبر ناامنی در سطح انسانی باعث کاهش ظرفیت و اهمیت منطقه خاورمیانه در ابعاد گوناگون
شده است .از این جهت هم کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانه نگرانی زیادی از گسترش سطح دامنه
این گروه تروریستی در منطقه دارند .از این جهت بررسی شکلگیری داعش در منطقه و ریشهها و ساختار آن
در تحوالت منطقه حائز اهمیت بسزائی است (.)Gulmohamad,2014:93

به دنبال تشکیل گروه «توحید و جهاد» به رهبری «ابومصعب زرقاوی» در سال  2554و بیعت وی با
«بنالدن» رهبر پیشین القاعده ،این گروه شاخه سازمان القاعده در عراق شد .و با گسترش عملیات خود ،به
1

- Noeile Neumann
- Spiral of Silence
-Mc Guire

2
3
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یکی از گروههای تروریستی بسیار قدرتمند در عراق تبدیل شد .پس از هالکت زرقاوی در سال ،2556
«ابوحمزه مهاجر» به رهبری این گروه تعیین شد .وی در اکتبر سال  2556نیز گروه «دولت اسالمی عراق» به
رهبری «ابوعمرالبغدادی» تشکیل شد ،وی در سال  2505همراه با «ابوحمزهالمهاجر» یکی دیگر از رهبران بلند
پایه سازمان ،در حمله مشترک نیروهای عراقی و آمریکائی جان باخت(عبدالباری .)205: 0890 ،پس از کشته
شدن «ابوعمر بغدادی»« ،ابراهیم البدری» معروف به «ابوبکرالبغدادی» به این سمت رسید ،با روی کار آمدن
ابوبکرالبغدادی ،دامنه عملیات و حملههای آن گروه شدت گرفت و همزمان با آغاز بحران سوریه ،اعضای این
گروه در سوریه فعال شدند .البغدادی با گسترش فعالیتهای خود در سوریه ،نام سازمان خود را به «دولت-
اسالمی عراق و شام» تغییر داد( .نجاتپور .)90: 0898 ،ابوبکرالبغدادی پس از طراحی و اجرای چندین عملیات
تروریستی و شرکت در جنگهای خیابانی با همکاری برخی از شخصیتهای بنیادگرا و همسو پس با اندیشه-
های نخستین گروه تکفیری جهادی را تشکیل داد و فعالیتهای گروهی خود را در بغداد ،سامرا و دیاله توسعه
داد ( .)doug,2014:88هنگامی که امواج بیداری اسالمی پس از تونس ،مصر ،یمن و لیبی به سوریه رسید،
البغدادی از بحران و هرجومرج در سوریه بهرهبرداری کرد و با شعار یاری اهل سنت سوریه ،وارد خاک این
کشور شد .و مناطق وسیعی از شرق آن را اشغال کرد و ضمن همکاری با سایر گروههای تکفیری نظیر «جبهه
النصره» و «ارتش آزاد» و برخورداری کامل از حمایت کشورهای غربی ،آمریکا ،رژیم اشغالگر قدس ،ترکیه و
عربستان سعودی با دولت و مردم سوریه و عراق وارد جنگ شد ( .)Choluv,2015:58گروه نئوسلفی داعش
از نظر خطمشی و دیدگاه فکری ،به سازمان جهانی القاعده وابسته است ،سازمان جهانی القاعده ساختاری دارد
که پا را از مرزهای جغرافیائی خاص فراتر مینهد و به همین دلیل به حد و مرزی منحصر نیست (رامیریث،
 .)22: 2504در واقع هدف داعش تشکیل دولت اسالمی در سراسر مناطق جهان است .داعشیها همچنین
مهارت و تجربه بسیار در مبارزه دارند ،دلیل باال بودن این مهارت حضور آنها در عراق و مبارزههای چندین
ساله در این کشور است .پیشرفتهای نیروهای داعش در میدان نبرد با ارتش سوریه و عراق به دلیل بهرهمندی
از فرماندهانی با تجربه نظامی باالست بیشتر اعضاء داعش سابقه حضور در جنگهای افغانستان ،عراق و چچن
را دارند ،اعضا و جنگجویان این جبهه از قومیتها و نژادهای متفاوتاند ،به غیراز نیروهای عرب داعشی
میتوان به جنگجویان ازبک ،ترک ،چچن و کشورهای اروپائی اشاره کرد(.صافیناز)2508،32 ،
 -9داعش و بهرهگیری از شگردهای رسانهائی
گروه تروریستی داعش ،از همان آغاز فعالیتهای خود ،رسانههای گوناگون را برای تأثیرگذاری بر افکار
عمومی و جذب نیرو به خدمت گرفته است .با وجود آنکه گروههای تروریستی پیش از داعش نیز برای
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دستیابی به هدفهای خود از شبکههای ارتباطی استفاده کردهاند .آمارها حاکی از این است که برخالف
گروههای پیشین ،داعش به خوبی توانسته است از امکانات رسانهائی موجود ،برای پیشبرد هدفهای خویش
بهره برد .استفاده گسترده گروه داعش از رسانههای مجازی و اینترنت ،سبب شده است برخی تحلیلگران
اینترنت را «زمین بازی اصلی داعش» بنامند( .نجاتپور .)96: 0898 ،گروه تروریستی داعش با بودجه سه
میلیارد دالری مجموعه عظیمی از فعالیتهای رسانهائی را مدیریت میکند ،این گروه تروریستی -تکفیری،
هفت بازوی رسانهائی دارد که با استفاده از آنها خشونت و ترور را در جهان ترویج میکند .این بازوها عبارتند:
 -0شبکههای اجناد
 -2الفرقان
 -8العتصام
 -4الحیات
 -0مکاتبالوالیات
 -6رادیوالبیان
 -5پایگاه اینترنتی دابق.
این گروه همچنین 9هزار صفحه از شبکه اجتماعی بهویژه صفحاتی در فیسبوک و توئیتر را به خود
اختصاص داده است ( .)Vick & Baker,2014:6هر یک از شبکههای هفتگانه که نام برده شد مأموریت
مشخصی دارند .اما اهداف سیاسی این کانالها را میتوان بهطور خالصه اینگونه تشریح کرد :مهمترین هدف
فعالیتهای رسانهای داعش ،بازاریابی اندیشههای این گروه تروریستی در جهان است .آنان میخواهند با
موفقیت در این زمینه نیروهای انسانی بیشتری را به خود جذب کنند .در این زمینه جوانان تندرو بیش از دیگر
گروهها مدنظر هستند ضمن اینکه تأکید بر دولت خالفت اسالمی و تبلیغ حمله به آمریکا و اروپا در آینده با
شعار تسلط کامل بر جهان از اهداف دیگر بازوهای رسانهائی داعش است .در ویدئوهای منتسب به داعش نیز
درباره این اهداف سخن به میان آمده است.
بودجه داعش برای تأمین هزینه شبکههای تلویزیونی ،شبکههای رادیوئی ،پایگاههای اینترنتی و نشریاتی
که با بیش از  02زبان دنیا فعالیت میکنند سه میلیارد دالر است .این سرمایه کالن با تسلط بر چاههای نفت
عراق ،غارت  435میلیون دالر از بانک موصل و غارت  205کیلو طال از بانک موصل تهیه شده است.
داعش برای توسعه بازوهای رسانهائی خویش میلیاردها دالر برای خرید فناوری رسانه و دوربینهای
مدرن اختصاص داده است .داعش این تجهیزات را از بازار ترکیه تهیه میکند ،ترکیه برای آنکه داعش به
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جدیدترین فناوری رسانهای مُجهز شود با این گروه همکاری میکنند و نتیجه همین همکاری است که موجب
شد تا تصاویر و صداها در ویدئوهای داعش تا حدودی با فیلمهای آمریکائی برابری کند.
در این میان« ،استودیو اجناد» بعنوان اولین و اصلیترین بازوی رسانهائی داعش است ،در این استودیو
سرودهای حماسی اعم از دینی و جهادی تهیه میشود .این استودیو به عالیترین تکنولوژی ضبط صدا مجهز
است ،داعش برای راهاندازی این استودیو حدود یک میلیارد دالر هزینه کرده است .این گروه همچنین خود را
به دوربینهای پیشرفتهای مجهز نمود که بر روی خودروها یا هر چیز متحرک دیگری نصب میشود تا از
عملیات میدانی عناصر داعش تصویربرداری کنند(.)Mozetti and other:2014:17

داعش برای شبکه الفرقان بعنوان دومین بازوی رسانهائی خود حدود  255میلیون دالر هزینه کرده است،
این شبکه سالها قبل و با کمک القاعده راهاندازی شده بود امّا پس از اعالم موجودیت دولت اسالمی عراق و
شام تحت مالکیت این گروه درآمد.
شبکه االعتصام سومین بازوی رسانهائی داعش با  055میلیون دالر بودجه ایجاد شده است .این شبکه
تلویزیونی خبرنگاران متعددی در عراق و سوریه دارد که مأموریتشان تهیه اخبار صوتی و تصویری از
درگیریهای میدانی است.
شبکه الحیات چهارمین شبکه بازوی رسانهائی داعش نیز با بودجهائی بیش از  055میلیون دالر راه اندازی
شده است ،این شبکه به گفتگوهای تلویزیونی با سران داعش اختصاص دارد .شبکه الحیات مرکز اصلی مونتاژ
ویدئوهائی است که از جنایات داعش تهیه میشود برای مثال ویدئو ذبح  20قبطی مصری در شبکه الحیات
انجام شده است.
روند فعالیت شبکه الحیات را مجموعهای از روان پزشکان ،جامعهشناسان ،فقهان ،متشرعین عضو داعش
بر آن نظارت میکنند و غالباً تولیدات این شبکه با مجموعهای از احادیث نبوی و آیات قرآنی همراه است،
زیرا هدف توجیه عملکرد داعش با سوء استفاده از آیات و احادیث است)Johnson,2015:12( .

در ادامه نیز میتوان بیان داشت که مکاتبات الوالیات پنجمین بازوی رسانهائی داعش است که با بودجهائی
 255میلیون دالری ایجاد شده است .این شبکه مجموعه برنامهائی را منتشر میکند که مخاطب آنها والیات
(تعبیری از استانها در دولت اسالمی مورد ادعای داعش) تحت امر داعش است.
رادیو البیان نیز ششمین بازوی رسانهای داعش است که در موصل و االنبار در عراق ،رقه در سوریه و
همچنین در اینترنت پخش میشود .برای راهاندازی این شبکه رادیوئی  055میلیون دالر هزینه شده است ،این
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رادیو به پخش قرآن و سرودهای حماسی -جهادی میپردازد ،امّا البهالی پخش قرآن و سرود خبرهائی نیز
منتشر میکند تا بیشتر با احساس مخاطبان بازی کند.
آخرین و هفتیمن بازوی رسانهائی داعش پایگاه اینترنتی دابق است ،این پایگاه اینترنتی به منزله هفتهنامه
اینترنتی و همزمان پایگاه الکترونیکی روزانه عمل میکند.
داعش برای پیشبرد اهدافش  055میلیون دالر هزینه برای دابق اختصاص داده است .این نشریه الکترونیکی
به چهار زبان منتشر میشود و آنچه که در این پایگاه منتشر شد به  02زبان دیگر نیز ترجمه میشود
()Fraser,2014:4-7

داعش از همه این رسانهها برای خدمت به گروههائی بهره میبرد که هر  9ماه یکبار در اردوگاههای
داعش در عراق آموزش میبینند و فارغالتحصیل میشوند .گفته میشود در هر دوره از آموزش  9ماهه در این
اردوگاهها  2555نفر اصول شریعت و علوم نظامی را میآموزند.
در کنار این همه ،شبکههای رسانهائی و تبلیغی دیگری نیز در اختیار داعش است و این گروه از این
شبکهها و پایگاهها برای ترویج اندیشههای تندروانه خود بهره میبرد .صفحات وابسته به داعش در شبکههای
اجتماعی چون فیسبوک و توئیتر که تعداد آن تا  95هزار صفحه گزارش میشود مجموعه عظیمی از این نوع
رسانهها است که زیر نظر هواداران داعش در کشورهای مختلف و داوطلبانی از میان مرکزی داعش در سوریه
و عراق اداره میشوند.
 -2جریانهای رسانهائی داعش
داعش با استفاده از رسانه ،سه جریان عمده را دنبال میکند ،از سوئی با نمایش و انتشار جنایات و اقدامات
خود در فضای رسانهای و بخصوص در اینترنت و شبکههای مجازی ،به دنبال ایجاد ترس و دلهره در میان
مردم بوده است و از سوی دیگر با انتشار و پخش پیشروی و فتوحات خود در فضای وب ،مردم را از عمده
فعالیتهای خود باخبر میکند .سومین جریان رایانهائی داعش ،انتشار و نمایش برخی صفحههای انسان دوستانه
است که در تعارض کامل با جریان اول قرار میگیرد.
داعش تالش میکند با این رفتار دوگانه و پُر از تناقض ،از سوئی قدرتنمائی خود را نشان دهد و از
سوئی دیگر ،در میان مردم جهان به محبوبیت نسبی دست پیدا کند .برای مثال داعش همزمان که تصاویر
جنایات ،سرهای بریده شده و اجساد قتل و عام شده را در فضای مجازی پخش میکند از سوی دیگر تصاویری
را از خودشان در حال تقسیم زکات و نیازهای زندگی مردم میباشند.
که این امر نشان میدهد که داعشیها به دنبال آن هستند که در عینحال که مردم از آنها میترسند ،آنها
را دوست داشته باشند ،داعش برای رسیدن به این اهداف پُر از تناقض ،رسانه را انتخاب کرده است
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( )Coll,2014:11-12در ادامه به مرور برخی از مهمترین رسانههایی که داعش از آنها به منظور رسیدن به
اهداف خود و همراه سازی افکار عمومی با خود استفاده میکند خواهیم پرداخت.
 -2داعش و بازی ویدیوئی و نرمافزار موبایل
با توجه به عالئق شدید جوانان و نوجوانان به استفاده از وسائل الکترونیکی سرگرم کننده در حالحاضر
داعش به تازگی برای جذب نیروی بیشتر از میان این دسته از افراد ،یک بازی ویدیوئی ساخته است که در آن
هدف بازیگر نابودی نیروهای عراقی و آمریکائی است .این بازی ویدیوئی که به سبک بازیهای معروف
( )GTAطراحی شده تمامی تاکتیکها و روشهای جنایتکارانهای را دربر میگیرد که داعش علیه مخالفانش
بهکار گرفته است.
در این بازی ،صدای اعضاء داعش شنیده میشود که تکیه کالمشان فریاد «اهلل اکبر» است و در عینحال،
مخالفان خود را سالخی میکنند و سر میبرند .همچنین مفاهیم به اصطالح جهاد و ایثار در سراسر بازی حاکم
است در کنار ساخت این بازی ویدیوئی ،داعشیها به تازگی یک نرمافزار موبایل به نام «فجرالبشائر» تولید
کردهاند ،این برنامه به زبان عربی است و قابلیت نصب بر روی گوشیهای هوشمند و سیستم عامل اندروید را
دارد .این نرمافزار بصورت خودکار کاربر را از آخرین اخبار مربوط به داعش آگاه میکند ،همچنین افراد با
استفاده از آن میتوانند سیستم «آنتی اسپم توئیتر» را دور بزنند و انبوه اطالعات را برای کاربران دیگر بفرستند
(نجاتپور.)0898: 95 ،
 -6توئیتر مهمترین ابزار رسانهائی داعش
توئیتر را میتوان مهمترین ابزار رسانه داعش دانست ،جالب آنجاست که داعشیها در توئیتر نخست به
زبان انگلیسی و در حجمی بسیار کمتر از آن به زبان عربی ،توئیتهای خود را میفرستادند.
البته هر حساب کاربری توئیتر که در خدمتشان است مدتی به ارسال اخبار ادامه میدهد و سپس ناگهان
از کار میافتد .در حالیکه با پایان یافتن عمر یک حساب کاربری داعشی در توئیتر ،حساب دیگر فعال میشود.
پژوهشها نشان دادهاند که کاربران فعال گروه داعش ،بیشتر با چندین نام کاربری تقریباً مشابه وارد توئیتر
میشوند و در صورت بسته شدن یکی از حسابهای کاربری ،بیدرنگ حساب کاربری دیگری را فعال میکنند.
در توئیتر انتشار اخبار با سرعت بسیار زیاد ممکن است ،همچنین این شبکه به تمامی رسانههای خارجی
دسترسی دارد .افزون بر این دو ویژگی ،از آنجا که مخاطبان داعش بیشتر آمریکائیها و انگلیسیها هستند و
آمریکائیها و انگلیسیها در توئیتر بیشاز شبکههای اجتماعی دیگر فعالیت میکند ،این شبکه گزینه مناسبتری
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برای داعش است« ،جیام برگر» 0کارشناسی که فعالیتهای داعشیها را در شبکههای اجتماعی رصد میکند
گفته است :داعشیها از هزاران حساب کاربری در توئیتر برای انتشار عقاید خود استفاده میکنند.
برخی خود را شبه نظامی جا میزنند و برخی دیگر مدعی میشوند حامی آنها هستند و ارتباطی با داعش
ندارند تا به این ترتیب ،جلوی بسته شدن حساب کاربریِشان را بگیرند.
امواج گوناگون فعالیتهای رسانهائی داعش ،در حالی است که برپایه اندیشه آنها ،استفاده از فناوری
محدود است .برای مثال ،برپایه فتوای علمای آنها دیدن فیلمهای سینمائی و سینما رفتن حرام است در
عینحال ،آنها استفاده از رسانه را برای رسیدن به هدفهای خود واجب میدانند(.)Berger, 2014

 -7رسانه در خدمت تروریسم
گروه تروریستی داعش ،علیرغم جمود فکری خود عالقه بسیاری به استفاده از شبکههای اجتماعی در
رسانههای به روز نشان دادهاند .امواج مختلف فعالیتهای رسانهائی داعش در حالی است که برپایه افکار آنها
استفاده از فناوری محدود است .اگر فعالیتهای گروه تروریستی داعش را با فعالیت سایر گروههای تروریستی
مقایسه کنیم خواهیم دید که داعش بسیار بیشتر از گروههای مشابه پیشین به رسانه و امکانات آن وابسته است.
برای مثال فعالیتهای گروه القاعده تنها به انتشار نوارهای سخنرانی در سایتهای اینترنتی و یا مصاحبه
با شبکههای تلویزیونی خاص محدود میشود .امّا داعش از رسانههای مختلف بصورت گستردهای بهره
میبرد و نیز از تکنیکها ،افکتهای تصویری ،تصاویر با کیفیت باال و تدوین حرفهائی به منظور تأثیرگذاری
بیشتر بر افکار عمومی و جذب نیرو استفاده میکند(.)Fried Man, 2014:10

سایر اقدامات وحشتآفرین این گروه تروریستی -تکفیری از جهات مختلف جهانیان را به شگفتی وا
داشته است ،زیرا اگر چه آن گروه مدعی برگشت به صدر اسالم است .امّا همگان شاهدند که داعش با
برخورداری از یک سازماندهی پیچیده و مخوف و تجهیزات و فناوریهای پیشرفته مقاصد خود را دنبال
میکند .استفاده از آن گروه از شبکههای رسانهائی که به واسطه آن اقدامات داعشیها به سرعت بازتاب
گستردهائی پیدا میکند و از طریق رسانهها اقدامات وحشتناک آنها بصورت عینی و تصویری مشاهده میشود
و همان خواستهائی است که بانیان داعش و سرکردگان آن به دنبال آن هستند .در واقع انتشار جنایات داعشیها
در راستای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و جهان برای گسترش تسلط بر سرزمینهای اسالمی است ،اهداف
سیاسی شبکه رسانهای داعش متعدد است .امّا مهمترین هدف رسانههای داعش بازاریابی اندیشه تکفیری-
تروریستی و جذب افراد به آن گروه است ،در این زمینه جوانان تندرو بیش از دیگر اقشار جامعه مدنظر
-G.M.Berger
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داعشیها هستند .همچنین مطرح شدن خالفت ادعائی اسالمی و تسلط بر جهان از اهداف دیگر جوالن رسانهای
گروه تروریستی داعش است و سران گروه تروریستی داعش با هزینه چند میلیارد دالری فناوریهای رسانهای
و تجهیزات مدرن برای پیگیری افراد خویش ،شبکه رسانهائی خود را پشتیبانی میکنند.
پخش گفتگوهای تصویری سرکردگان گروه تروریستی داعش که به نظر مجموعهای از روانشناسان و
بهرهگیری ابزاری از آیات و احادیث تهیه میشود نیز یکی از بهرهگیریهای آن گروه از شبکههای رسانهائی
است .از اهداف دیگر گروه تروریستی داعش در عرصه رسانه ،بازی با احساسات مخاطبان و نفوذ بر ادراکات
آنها بهویژه روحیه دادن به تروریستهای در حال جنایت در مناطق تحتنفوذ داعش است.
با تحلیل وضعیت رسانههای منتسب به گروه داعش میتوان گفت که آن گروه تروریستی در کنار
وحشیگریها و اقدامات ضد انسانی -اسالمی با روشهای روانشناسانه و بهرهگیری ابزاری از دین از شبکه
عظیم رسانهای برای تحقق اهداف ماجراجویانه خود استفاده میکند .که در این راستا شناخت اهداف و روش-
های آن گروه تکفیری و مقابله با روشهای مناسب با اقدامات آن گروه بسیار دارای اهمیت
است(.)Zelin,2015:3
 -8کاربرد رسانه به منظور مشروعیتزدائی و مشروعیتسازی
واقعیت این است که یکی از قدرتمندترین جنبههای ایدئولوژی داعش این است که جنگ میان خیر و شر
در سوریه صورت میگیرد .اگر میخواهید بخشی از آن و یکی از مؤمنان واقعی باشید باید به این مکان
(سوریه) آمده و به این پروژه بپیوندید .از سوئی دیگر داعش با اعالن این موضوع که دولت «بشار اسد» و
علویان سوریه به دالیلی همچون شیعه بودن ،همکاری وسیع با ایران و روسیه ،عدم اجرای صحیح شریعت
اسالم و در نهایت اعتقاد راسخ به اینکه سوریه مکان جنگ نهائی آخرالزمان است .این کشور را جوالنگاه
اقدامات سلفی -تکفیری خویش قرار دادهاند و حتی مرکز دولت خود را شهر رقه سوریه قرار دادهاند .در این
میان برخی از مهمترین اقدامات داعش با استفاده از قدرت رسانهائی خود در راستای مشروعیت زدایی دولت
بشار اسد و در عراق به اجمال عبارتند از:
 3-0اعالم این موضوع که مهمترین معضل موجودی جامعه مسلمین در منطقه شامات
حضور دولتهای اسد و شیعیان عراق و ایران هستند ،به همین دلیل بخش مهمی از تبلیغات رسانهائی و
بهویژه شبکه دابق در طول فعالیتهای شبانهروزی خود ،به این موضوع میپردازند .جالب آنکه در طول
فعالیتهای این شبکه مبارزه و انهدام غرب و کفار پساز پیروزی شیعیان رقم خواهد خورد به دیگر سخن
دفع خطر شیعیان سوریه ،عراق ،لبنان و ایران برنظام کفار غرب اولی است.
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 3-2آزادی تمامی زندانیان مخالف اسد در سوریه
از دیگر فعالیتهای رسانهائی داعش بهویژه در آغاز فعالیتهای اینترنتی و شبکههای مجازی ،قول آزادی
زندانیان و اُسرای محبوس در زندانهای سوریه و عراق بوده است.
به همین سبب پساز اشغال شهرهای رقه ،حسکه ،موصل و ...تمامی زندانیانی که به نحوی مخالف دولت
اسد در سوریه و عراق بودهاند که از سوی داعش آزاده شدهاند .البته در این میان طیف وسیعی از مخالفین
دولتهای مذکور بعثیهای باقیمانده از دوران صدام بودند .همچون «ابراهیم عزتالدوری» معاون صدام که
پس از قدرتیابی داعش در عراق و سوریه بعضاً به مقامات بلندی نیز دست یافتند.
 3-8یکی دیگر از اقدامات مهم داعش در عراق و سوریه
توزیع رساالت ،نوارهای صوتی و ویدئوئی بوده است که نخست مبانی ایدئولوژیکی اسالم را به کل نفی
کرده و در ادامه بنیانهای داعش همچون خالفت ،جهاد ،شورای حکومت و ...را تبیین میکند .بعنوان مثال،
داعش با توزیع فلش ،مموریهای حاوی مفاهیم مدنظر داعش در استان صالحالدین عراق از سوی این گروه
تروریستی .توزیع سیدیهای حاوی مطالب شرعی و نظریات تئوریسینهای داعش همچون «ترکیبنعلی» در
استان ادلب سوریه و ...مثالهائی در این مورد است)Zelin, 2013:34( .

نتیجهگیری
در این پژوهش مساعی نویسندگان پیرامون تبیین و تحلیل قدرت رسانهائی گروه تروریستی -تکفیری
دولت اسالمی در عراق و شام (داعش) بوده است .همچنین تغییر کارکردها و اهداف رسانهائی و سایبری
داعش نیز در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه به نظریات «نوئل نئومان» با عنوان «مارپیچ سکوت»
در مورد قدرت رسانهائی در گسترش نفوذ عقاید و ایدئولوژیها در جامعه شرحی ایراد شد .رسانهها به سه
روش بر مارپیچ سکوت تأثیر میگذارند:
 نخست این باور را در افراد جامعه ایجاد میکنند که عقاید مسلط چه نوع عقایدی هستند،
 دوم :به افراد جامعه القاء میکنند که چه عقایدی در حال شکلگیری و گسترشاند.
 به افراد جامعه القاء میکنند که ابراز برخی عقاید موجب منزوی بودن آنها میشود.
در حالیکه ابراز برخی عقاید دیگر با استقبال برخی افراد جامعه روبهرو میشود ،از سوی دیگر «مک
گوایر» با رویکرد دیگری به تأثیرات رسانهها ،بهویژه رادیو و تلویزیون پرداخته است او به جای بحث در
خصوص دامنه و میزان تأثیر رسانهها به دستهبندی انواع تأثیرات رسانهها پرداخته است .به باور او ،رسانهها
دارای دو تأثیر مطلوب و نامطلوب هستند .که مهمترین تأثیرات مطلوب رسانهها شامل افزایش آگاهیهای
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عمومی و بهبود رفتار عمومی ،تغییر بهبود سبک زندگی ،تلفیق ایدئولوژی و تعلیم آموزههای مختلف سیاسی
و اجتماعی است .و تأثیرات نامطلوب آن نیز ترویج پرخاشگری ،رفتارهای نامناسب جنسی ،فرآیندهای فکری
نامتعادل در جامعه و ...است .حضور پُررنگ و گسترده داعش در رسانهها نکتهائی است که باید به آن توجه
کرد ،این موضوع از توجه رهبران این گروه به فضای مجازی و تالش برای بهرهگیری آنها از همه امکانات و
ظرفیتهای موجود در رسانهها و فضای مجازی به منظور تأمین اهداف خود حکایت میکند .فیلمها و تصویر-
هایی که آنها از جنایات خود نمایش میدهند بصورت حرفهائی تهیه میشوند و همچنین با کیفیتهای عالی
در دسترس قرار میگیرند .این گروه تصویر قتلعامهای دستهجمعی تا سر بریدن قربانیها و به صلیب کشیدن
آنها را با بهترین کیفیت صدا و تصویر در فضای مجازی و رسانهها پخش میکند این فیلمها نشان میدهد که
داعش از امکانات سختافزاری مناسب و حرفهائی برخوردار است.
همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که آنها این تصاویر و فیلمها را به زبان انگلیسی یا با زیرنویس
زبانهای دیگر منتشر میکنند .تا پیامهای ارسالیشان مخاطبان بیشتری داشته باشد و در همان حال که آنها با
پخش جنایتهای وحشیانه خود در دل مردم رعب و وحشت ایجاد میکنند با نشان دادن تصویری مثبت از
خود مثل غذا دادن به کودکان و حیوانات سعی در فریب افکار عمومی و جلب مخاطبین خود دارند.
داعش خواهان آن است که با نشان دادن خودِ غیر حقیقیاش در این رسانهها و فضاهای مجازی با استفاده
از شگردهای رسانهائی و روانی ،در نظر عدهای جذاب بهشمار آید و بدین وسیله نیرو جذب کند و گروههای
اجتماعی سرکوب شده یا اراضاء نشده در فضای کنونی ،به فضای آرمان شهری گرایش مییابند که تصور
میکنند ،گروههای تروریستی همچون داعش ساختهاند .در پایان نیز آنچه میتوان بصورت پیشنهادی ارائه داد
این است که حضور داعش در عراق و سوریه در دراز مدت ممکن است دغدغهای اساسی برای امنیت ملی
ایران بهشمار آید.
در همین زمینه ،شناخت و پیگیری ماهیت جریان تکفیری داعش از نظر منافع حیاتی و امنیت ملی برای
ایران اهمیت بسیار دارد و باید به آن توجه خاص شود .ایران باید به دقت تحوالت گروههای جهادی در عراق
و شام را رصد کند .افزون برآن ،جریانهای سلفی سوریه نیز نشان دادهاند که برای رسیدن به قدرت و غلبه
بر«دگر» خود ،یعنی شیعه ،و سرکوب و طرد آن حاضرند با «دگر» اصلی خود ،یعنی غرب ،یا به تعبیری
«صلیبیون» به شکلی گسترده همکاری کنند.
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نئوسلفیسم و ژئوپلیتیک خاورمیانه
حسن کریمی .5دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
سلفیها به گروهی از مسلمانان اهل سنت و جماعت گفته میشوند که ضمن تمسک به دین اسالم ،خود را پیرو
سلف صالح دانسته و قرآن و سنت پیامبر را منبع احکام و تصمیمات خود میدانند.دو گروه به نام سلفیهای سنتی و
سلفیهای جهادگرا از سلفیگری الهام گرفتندکه در این میان گروههای جهادی سلفی ضمن انتقاد از سلفیگری سنتی،
خشونت و ترور را راهی مناسب برای مقابله با حمالت غرب علیه اسالم میدانند؛ اما تاریخ ثابت کرد که این نوع از
سلفیگری هرچه بیشتر اسالم سیاسی را دچار چالش کرده و تاثیرات منفی نیز بر اعتبار اسالم به عنوان یک دین جهانی
و خاورمیانه به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک گذاشت.گروههای سلفی که بنا به نظر سازمانهای اطالعاتی غرب سریعترین
جنبش اسالمی از نظر گسترش میباشند از جنوب شرق آسیا تا قاره آفریقا گسترش یافتهاند که در این میان میتوان به
گروههایی همچون القاعده ،ابوسیاف ،بوکوحرام و...اشاره کرد.این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی
انجام شده است و در تحلیل دادهها نیز از روش کیفی مبتنی بر استدالل قیاسی استفاده نموده است.سوالی که در این
پژوهش مطرح میشود این است که جریانهای افراطی سلفیگری(نئوسلفیسم) چه تاثیری بر خاورمیانه گذاشتهاند؟ پاسخ
اولیه و فرضیه احتمالی آن است که جریانهای افراطی سلفیگری با برداشت و تفسیری خاص از آیات جهادی قرآن و
غزوات صدر اسالم و با رویکردی ایدئولوژیک با اعمال ترور و خشونت باعث ایجاد بحران در خاورمیانه شدهاند.
یافتههای این پژوهش آن است که گروههای سلفی که افراطی و تندرو هستند و خشونتطلبی استراتژی آنها برای
رسیدن به هدف است و عمده تمرکز و فعالیت آنها نیز در منطقه خاورمیانه است ،باعث به وجودآمدن تحوالت مهمی
همچون رادیکالیسم ،امنیتی شدن گفتمان اسالم سیاسی(نو سلفیگری)،درگیرهای فضایی -مکانی،اشغال سرزمینی،
جنگهای نیابتی ،جهانی شدن امنیت در خاورمیانه و در نهایت میتوان به تاثیراتی که بر اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه
و امنیت اسرائیل میگذارد ،اشاره کرد.
واژگان کلیدی :سلفیگری ،خاورمیانه ،اشغال سرزمینی ،جنگهای نیابتی ،امنیت اسرائیل

Email: Hasankarimi62@gmail.com
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-5مقدمه
سلفیها به گروهی از مسلمانان اهل سنت و جماعت گفته میشوند که در تصمیمات خود از قرآن و سنت
پیامبر الهام میگیرند.این گروه بازگشت به سنت سلف صالح در0455سال پیش و مبارزه با نوآوری در دین را
دو رکن اساسی از اعتقادات خود می دانند.سلفیگری به تدریج به وجود آمده به گونهای که بخش اول مربوط
به سه قرن اول هجری اما بخش دوم آن در قرن3و 5هجری و مربوط به زمان حیات ابنتیمیه(شیخالسالم)
است که از او به عنوان نظریه پرداز سلفیگری یاد میکنند.
شیخاالسالم از بزرگترین و برجستهترین علماء و فقهای حنبلی است که معتقد بود عقل،فلسفه،تصوف و
تشیع نوعی بدعت است .لذا تنها راه جلوگیری از این بدعت بازگشت به سنت پیامبر(ص) و عمل سلف یعنی
صحابه و تابعین است.به طورکلی سلفیها،سلف را به همان معنای سه قرن اول اسالمی تعبیر میکنند.پس از
مرگ شیخاالسالم،محمدبن عبدالوهاب در قرن02هجری تفکرات او را دوباره احیاءکرد(عامرالقادری،المدارج
السنیه فی الرد علیالوهابیه .)2556،امروزه تفکرات شیخاالسالم الهام بخش بسیاری ازگروههای افراطی مثل
القاعده ،طالبان ،النصره ،بوکوحرام ،الشباب،امارات اسالمی قفقاز و اخیرا خالفت اسالمی عراق و شام(داعش)
در اواسط قرن 25و سرآغاز قرن 20است.کانون عمده تمرکز این گروههای افراطی«خاورمیانه» است(نقشه
شماره .)0
اصطالح خاورمیانه که آلفرد ماهان دریاساالر و ژئوپلتیسین آمریکایی برای اولینبار(0952م ).آنرا به کار
برد(میرحیدر،دره،خاورمیانه وشمال آفریقا،)0855،نام منطقهای در جنوب غرب آسیا مابین خلیجفارس و دریای
مدیترانه به عالوه کشور مصر در شمال قاره آفریقاست(گلشنپژوه،محمدرضا ،خاورمیانه.)0833،ساموئل بی
کوهن ژئوپلتیسین غربی قبال از این منطقه به عنوان«کمربندشکننده»یاد میکرد(کوهن،سائول،ژئوپلیتیک نظام
جهانی.)2554،اما نامبرده اخیرا با توجه به تحوالت جاری خاورمیانه تغییر عقیده داده و از این منطقه به عنوان
«منطقه فشار» یاد کرده است(کوهن،سائول،ژئوپلیتیک نظام جهانی .)2504،به طور کلی پژوهشگر در این مقاله
که برای تحلیل اطالعات از روش کیفی مبتنی بر استدالل قیاسی استفاده شده است به این نتیجه رسیده است
که وجود همین گروههای افراطی که ازجنوب شرق آسیا تا شمال آفریقا گشترش یافتهاند(نقشه شماره)2ضمن
تقویت رادیکالیسم و امنیتی کردن گفتمان اسالم سیاسی(نوسلفیگری) در منطقه ،باعث ایجاد درگیریهای
فضایی -مکانی ،اشغال سرزمینی ،جنگهای نیابتی ،جهانی کردن امنیت در خاورمیانه و در نهایت تاثیراتی که
این تحوالت بر اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه و امنیت اسرائیل میگذارد ،شدهاند.
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در این مقاله که از روش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری اطالعات نیز از منابع اینترنتی و کتابخانهای
استفاده شده است سئوالی که مطرح میشود این است که گروههای افراطی سلفیگری( نئوسلفیسم) چه تاثیری
بر منطقه خاورمیانه گذاشتهاند؟ در پاسخ باید گفت که گروههای افراطی با برداشتی خاص از آیات جهادی
قرآن و غزوات صدر اسالم و ایدئولوژیک کردن دین با اعمال خشونت و ترور باعث ایجاد بحران در خاورمیانه
شدهاند.
 -4مبانی نظری
امنیتی شدن از مکتب تفسیری تاثیر می پذیرد که کنشهای کالمی موفق را ترکیبی از زبان و جامعه
میداند« .بوزان » و همکارانش(مکتب کپنهاگ) نیز متاثر از این مکتب،امنیتی شدن را پروسهای تعریف
می کنند که به قراردادن بعضی از موضوعات در چهارچوب امنیت منجر می شود(بوزان،باری،اساس امنیت
منطقه ای پس ازجنگ سرد.) 2555 ،گفتمان اسالم سیاسی نیز با ترکیبی از زبان و جامعه و با تولید کنشهای
کالمی خود به ویژه با تحوالتی که در گفتمان اسالم سیاسی از قرن 25به قرن 20وجود دارد،از موضوعی
سیاسی در پایان قرن 25به موضوعی امنیتی در آغاز قرن  20در سیاست بینالملل تب دیل شده است.در
قالب عبارت امنیتی شدن،دوشرط امنیتی کردن یک موضوع عبارت است از گفتمان امنیتیساز و شکستن
قواعد و رویه های موجود گفتمان امنیتی ساز که خود شامل« کنشگران امنیت ساز»و «کنشگران کارآمد»
میشود .کنشگران امنیت ساز فرد یا گروهی هستند که موضوعات را با ا ظهار این مساله که چیزی از نظر
وجودی در معرض تهدید است،امنیتی می کنند.به عنوان مثال در قالب اسالم سیاسی،کنشگران امنیتساز
مثل گروههای اسالگرامی رادیکال(القاعده) نسبت به سیطره استعمار نو جهان غرب در خاورمیانه و بالد
اسالمی هشدار میدهند،مساله ای که باعث امن یتی شدن اسالم برای مسلمانان از یک سو و تهدید امنیتی
غرب برای اسالم از سوی دیگر شده است.کنشگران کارآمد فقط بر تصمیم ها درحوزه امنیت تاثیر
می گذارند.ازسوی دیگر کنشگران امنیت ساز تنها مرجع امنیتی شدن یک موضوع است وکنش کالمی نیز
همین جا معنا مییابد و کنشگر کارآمد مانند موسسه ای مطالعاتی و نظریه پرداز در مسائل امنیتی است.بعد
از اینکه در جریان حوادث  00سپتامبر القاعده اعالم جهادکرد،گفتمان اسالم سیاسی درآستانه امنیتی شدن
قرارگرفت.سازمان القاعده منشور جدیدی درباره مسلمانی عرضه کردند که تنها راه رسیدن به آن ،جهاد
بود.طبق نظر این سازمان کوتاهی مسلمانان و رهبران بالد اسالمی در اجرای فرامین اسالمی آنها را کافر
می کند.این تندرویی نماینده گفتمان اسالم سیاسی رادیکال است که در افغانستان با نزدیک شدن به گروه
تندرو طالبان باعث شد تا شورای امنیت ملل متحد به فعالیت آنها واکنش نشان دهد.
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تصرف یک کشور توسط کشوری دیگر ،اشغال یک کشور توسط گروههای افراطی مورد حمایت
قدرتهای منطقهای و بین المللی نوع دیگری از اشغال است که در خاورمیانه معاصر دیده میشود .استیالی
نظامی بر سرزمین دیگر دولتها یکی از دستاوردهای جهادگرایی سلفیگری در خاورمی انه به اشغال در
آوردن بعضی از کشورهای منطقه با خشونت و افراطی گری بود .نمونه بارز این اشغالگری و خشونت
در اواسط دهه 95در افغانستان توسط طالبان و اخیرا در خاورمیانه توسط داعش در سوریه و عراق،القاعده
در سوریه و حضرالموت در یمن روی داد.می توان گفت که اشغالگر ان(رادیکالهای اسالمی) نسبت به
سرزمینی که اشغال کرده اند و مردمان آن احساس تعلق ندارند و در واقع به دشمن مردم آن سرزمین
تبدیل شده اند.بنابراین فقط به افراطیگری ،بی بندوباری ،عمیقترکردن شکاف طبقاتی ،گسترش فقر و
درکل به عدم توسعه سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در سرزمینهای اشغالی منتهی میشوند
رادیکالیسم اسالمی به مجموعه اقدامات افراطی و خشونت آمیزی گفته می شود که توسط گروههای
تندرو اسالمی در بعضی از کشورهای اسالمی خاورمیانه و بعضا دیگر نقاط جهان به وقوع میپیوندد و
بر اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشورها تاثیر میگذا رد .از آنجا که امنیت و توسعه اقتصادی الزم و
ملزوم همدیگر هستند.در خاورمیانه از سال 2558میالدی به این سو یعنی پس از حمله آمریکا و متحدین
غربی به عراق،این منطقه راهبردی که با منابع سرشار انرژی خود اهمیت به سزایی در اقتصاد جهان
دارد،دچار ناامنی،خشونت،تروریسم و افراطیگری شد به گونه ای که ناامنی و خشونت ثبات سیاسی و
اقتصادی اکثر کشورهای منطقه را به خطر انداخته است.خاورمیانه در شرایط فعلی از درگیریهای مزمن
نظیر نا آرامی های شدید در عراق،سوریه،لیبی،بحرین،ترکیه و یمن که نتیجه افراطیگری و خشونتگرایی
است،رنج میبرد .در صورت ادامه درگیریها و ناامنی در این منطقه،رشد اقتصادی کشورهای درگیر در
این مناقشات کاهش یافته و آثار آن به دیگر کشورهای خاورمیانه و بقیه نقاط جهان سرایت خواهد کرد.
در شرایط فعلی که کشورهای اسالمی خاورمیانه گرفتار خشونت و افراط گرایی ناشی از جهادگرایی
سلفی شده اند ،تنها نقطه ای که در خاورمیانه بدور از ناامنی و خشونت به سر می برد،اسراییل است .این
رژیم اشغالگر که از روز تاسیس تا به امروز برای بقا و امنیت خود دست به هرکاری زده است ،در
شرایط فعلی نیز از خشونت گرایی موجود در منطقه بهرهبرداری مینماید.
 .9یافتههای تحقیق
یکی از جریانهایی که در سالهای اخیر تاثیر به سزایی در تحوالت جهانی و منطقهای داشته و هر روز بر
دامنه فعالیتهای آن افزوده میشود ،رادیکالیسم اسالمی (نوسلفیگری) است .رادیکالیسم اسالمی به عنوان یک
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عامل سیاسی و اجتماعی فعال در عصر حاضر ،پدیده تازهای است که شبیه آن درادوارگذشته وجود نداشته
است .علی رغم اینکه اسالم دارای پیوند تنگاتنگ با سیاست بوده و به خاطر داشتن نظام سیاسی،یک دین
سیاسی قلمداد میشود .اما درگیرشدن مسلمانان با مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر که به
پیدایش رادیکالیسم اسالمی و طرح مساله رابطه دین و سیاست انجامید ،باگذشته تفاوت اساسی دارد .ازدیدگاه
عده ای از محققان اسالمی اخوان المسلمین مصر به مثابه یک حرکت از نوع اسالم سیاسی است که نسل اول
آن به رهبری حسن البناء (پدر معنوی اخوان) خط مشی اعتدالی و گفتمانی داشت .امانسل بعدی به رهبری
سید قطب به سمت اسالم سیاسی رادیکال تغییر موضع داد(سید هادی،خسرو شاهی،تاریخ جمعیت اخوان
مسلمین از آغاز تا امروز.)0839،
پیدایش رادیکالیسم اسالمی(نوسلفی گری) در اواسط قرن گذشته و آغاز هزاره سوم میالدی بیشتر
به تقلید از احزاب سیاسی اواخر قرن 09میالدی در جهان غرب و بر اساس نیازهای جدید جامعه اسالمی
به وجود آمد .به بیانی دیگر شیوه دخالت مسلمانان و به ویژه نخبگان مسلمان در سیاست در عصر حاضر
با گذشته متفاوت است .اکثرجنبشهای گذشته جهان اسالم فرقه ای بوده و در واکنش به سیاست
حکومتهای دینی به ویژه نهاد خالفت و یا نظامهای پادشاهی مدعی برخورداری از مشروعیت دینی به
وجود آمد( احمدی،حمید،سیر تحول جنبشهای اسالمی .) 0895،اکثر این جنبشها با حکومتهای محلی
درگیر بوده و آرمانهای سیاسی و اجتماعی آنها نیز متفاوت بود ،اما رادیکالیسم نوین اسالمی(نوسلفیها)
دارای اهداف جدیدی بوده به گونه ای که جهان غرب و حکومتهای وابسته به آنها در بالد اسالمی من
جمله خاورمیانه را طرف دعوای خود می دانند.مهمترین هدف جنبشهای رادیکالیسم اسالمی چه از نوع
سنی و شیعه برپایی حکومت اسالمی به جای حکومتهای موجود در جهان اسالم است .برخالف جنبشهای
گذشته ،راد یکالیسم نوین اسالمی(سلفیون) با تقلید از الگوی تشکیالتی تازه احزاب سیاسی دارای
تشیکالت دقیق و حساب شده هستند .اساس اسالم سیاسی نوین و رادیکالیسم وابسته به آن را باید در
تحوالت گسترده در سطح نظام بین المللی از قرن 06میالدی به بعد پیگیری کرد به گونهای که تحوالت
گسترده در ابعاد سیاسی،اقتصادی و صنعتی در نظام بین الملل،شرایط جدید سیاسی،اجتماعی و اقتصادی
را برای جامعه غرب و مسحیت بخصوص قاره سبز (اروپا) رقم زد و جایگاه سیاسی آنها را در نظام
بین الملل ارتقاء داد .ظهور اقتصاد سرمایه داری و سپس انقالب صنعتی به شکلگیر ی اشکال نوینی از
نظامهای سیاسی و در نهایت به پیدایش قدرتهای سیاسی و اقتصادی جدیدی در اروپا منجر شد به
شیوه ای که پیدایش قدرتهای امپراطوری اسپانیا،پرتقال،هلند،انگلستان و فرانسه نتیجه همین تحوالت

032

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

گسترده سیاسی و اقتصادی در غرب بود.این اتفاق مهم جایگاه غرب را در ساختار نظام بینالملل باال
برد و جهان اسالم را در موقعیت پایین تری قرار داد.جهان اسالم علی رغم شکوفایی در عصر طالیی
تمدن اسالمی(0و  4ه.ق)،موقعیت برتر خود را در برابر غرب مسیحی از دست داد،درحالی که در دوران
اوج خالفت عباسی دارای اقتدار جهانی بود.
خالفت عثمانی نیز که در سالهای آغازین پیدایش خود به لحاظ نظامی جایگاه برتری داشت و
قسمتهای مهمی از اروپای مسیحیت جزء آن امپراطوری بود،از قرن 06میالدی به بعد دچار افول شد.این
برتری جهان غرب در برابر جهان اسالم در برخوردهای نظامی دو طرف نمود پیدا کرد.به صورتی که
شکس ت خالفت عثمانی به عنوان قدرت ژئوپلیتیکی جهان اسالم در برابر متحدین اروپایی به هنگام
محاصره وین در اواخر قرن  05میالدی سرآغاز افول سیاسی و نظامی جهان اسالم در برابر غرب بود.پس
از این واقعه مهم و تراژدیک امپراطوری عثمانی که خود را ادامه دهنده خالفت اسالمی عصر پیامبر
اسالم(ص) و خالفت عباسی می دانست،متحمل شکستهای دیگری از اروپا شد و دیگر نه تنها قادر به
فتح سرزمینهای اروپایی در قرن 03میالدی نبود،بلکه در اوایل قرن  09میالدی نیز برخی دیگر از
سرزمینهای اسالمی همچون الجزایر توسط فرانسه( ) 0385و مناطق مسلمان نشین کریمه را نیز در نتیجه
جنگهای کریمه(  ) 0304از دست داد.این رویداد مهم ضربه سنگینی بر پیکره ژئوپلیتیک عثمانی و اصوال
متفکران مسلمان وارد نمود.
بدون شک ایجاد چنین وضعیتی درجهان اسالم یعنی برتری فکری،سیاسی،اقتصادی و صنعتی
مسیحیت در برابر افول قدرت فکری،سیاسی،اقتصادی و نظامی کشورهای اسالمی باعث ایجاد نوعی
بحران هویت در میان متفکران اسالمی شد.برای این متفکران که گذشته باشکوه خالفت اسالمی در دوره
عباسی و حتی اوایل عثمانی را با وضع اسف بارکنونی مقایسه می کردند،سلطه فکری،سیاسی،اقتصادی و
حتی نظامی غرب بر جهان اسالم قابل تحم ل نبود.سئوال اصلی برای این اندیشمندان این بود که علت
پیشرفتهای مهم غرب مسیحی و افول قدرت مسلمانان در همین رابطه چه بوده است؟ راه نجات مسلمانان
از این وضعیت دردناک چیست؟ برای حل این وضعیت دردناک عده ای از نخبگان فکری و سیاسی علت
اصلی پیشرفتهای غرب را تصفیه اندیشه دینی از نوآوری ،بدعت،خرافات و مسائل اخروی صرف و
پیوند دادن آن با مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه می دانستند.آنان معتقد بودند که همین مساله باعث
تحول در اندیشه دینی و هموارکردن اصالحات اساسی در اروپا شد.لذا پیدایش روحیه سرمایهداری و
سرانجام تحوالت عم ده اقتصادی ،سیاسی و نظامی در غرب،نتیجه این حرکت بود.به نظر این گروه از
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متفکران اسالمی،جهان اسالم نیز همانند غرب مسیحی دوران هزار ساله فقر فرهنگی(قرون وسطی) دچار
انحطاط فکری گردیده،اسالم از جوهر اصلی خود جدا شده و اعتقادات کنونی را که با پیشرفتهای علمی
مغای ر است،رواج پیدا کرد(سید هادی،خسرو شاهی ،اسالم و علم.)0843،
به نظراین متفکران گام اصلی برای حل مشکالت جهان اسالم،اصالح فکر دینی و پاالیش آن از
خرافات و اندیشه های قشری است که ارتباطی با جوهر اسالم واقعی ندارد.این متفکران بازگشت به
اصول اساسی اسالم را مهمترین قدم جهت اصالح فکر دینی و در نتیجه پویا کردن اسالم در جهت
رهایی جامعه اسالمی از موقعیت و شرایط کنونی می دانستند.طرح اندیشه بازگشت به گذشته باشکوه
اسالم «سلف» علت اصلی توصیف این گروه از اصالح طلبان فکری و سیاسی به عنوان« سلفیها یا
سلفیون» بود.پیشگام این گرایش اصالح طلبانه در جهان اسالم سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او
شیخ محمد عبده و رشید رضا بودند که در اواخر قرن 09میالدی راه را برای اصالح فکر دینی در جهان
اسالم باز کردند(احمد،آرام،احیاء فکر دینی در اسالم.)0846،
از دیدگاه سید جمال تنها دین می تواند انس ان را خوشبخت کند و هیچ دینی مانند اسالم«بر اساس
محکم متقن» قرار نگرفته است.سید جمال برای اثبات این مطلب می کوشد تا نشان دهد که اسالم همه
شرایط الزم را برای پیشرفت ملتها و احراز سعادت در دنیا و آخرت داراست.سید جمال برای اثبات این
گفته خود به آیه«ان اهلل ال یغیر بقوم حتی یغیر ما به انفسهم»( خداوند دگرگون نمیکند آنچه را که در
قومی است،مگر زمانی که افراد آن قوم آنچه را که در نفسهای ایشان است دگرگون کنند-سوره
رعد،آیه )00اشاره میکند .استدالل سید جمال در نقل این آیه آن است که اعتقاد جبری مآبانه به نیروی
کور ،بیرحم و بی دلیل سرنوشت ،بزرگترین عامل عقب ماندگی و اسارت مسلمانان در برابر فرمانروایان
خودکامه و استعمارگران بیگانه بوده است(عنایت،سیری در اندیشه سیاسی عرب.)0855،
این نکته نه تنها در نوشته های سید جمال،بلکه حتی در آثار تجددخواهان دیگری همچون شیخ
محمد عبده ،ر شید رضا و اقبال الهوری به تاکید تکرار شده است(حسینی طباطبایی ،شیخ محمد عبده
مصلح بزرگ مصر .)0805،این جنبش اصالح فکری که قبل از هر چیز در پی تطبیق اندیشههای اسالمی
با ت حوالت جهانی و به تعبیری دیگر نو سازی اندیشه و عمل اسالمی بود و در سالهای بعد از جنگ دوم
جهانی بخصوص از دهه 35و55میالدی به « سلفیگری» معروف شده بود،بدون دستیابی به نتیجهای
مشخص و عملی دچار سیر نزولی شد و با گذشت یک قرن جهان اسالم بخصوص خاورمیانه شاهد نوع
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دیگری از «سلفیگری» بود که با رادیکالیسم،خشونت طلبی و کوته اندیشی وهابی متاثر از اندیشههای
محمد بن عبدالوهاب که احیاگر و وامدار اندیشه های ابن تیمیه(شیخ االسالم)بود،یکی شد.
سلفیگری رادیکال ،خشونت طلب و جهادگرا که اوج محبوبیت آنها از دهه0965تا اواسط0935
میالدی بود ،به جریانی در بطن سلفیگری گفته می شود که با تاثیرپذیری از آراء و اندیشههای سید قطب
مصری افکار و نظرات سلفی گری علمی و سنتی را به باد انتقاد گرفته و معتقد به جهاد و خشونت به
عنوان یگانه راه مناسب برای مقابله با حمالت غرب و حاکمان بالد اسالمی علیه اسالم راستین می-
باشد(محمودی،نشانههای راه .)0853،هدف غایی جهادگران سلفی حفظ و پیراستن جامعه اسالمی از
رفتارهای غیراسالمی است.ریشه های این دیدگاه را می توان در حرکتهای رادیکال جهادی در اواسط
دهه 35میالدی در مصر و افغانستان و در دهه های بعد در دیگر مناطق خاورمیانه دید( احمدی.)0835 ،
براساس برآوردهای صورت گرفته سلفی های جهادی حدود یک درصد از جم عیت مسلمانان جهان را
تشکیل می دهند.این گروههای افراطی ضمن تفسیر مجدد متون اسالمی و تاریخ اسالم،بر آیات قرانی
مربوط به جهاد و تاریخ نظامی اسالم تاکید فراوان دارند( موثقی .)0854،پیدایش رادیکالیسم نوین اسالمی
در منطقه خاورمیانه که به تدریج در قالب سازمان القاع ده تجلی پیدا نمود از مهمترین دگرگونیهای
عرصه اسالم معاصر بوده است.
شکل گیری مقاومت نظامی گروههای جهادی افغانستان از دهه  35میالدی به بعد توجه گروههای
اسالم گرای رادیکال جهان عرب را به خود جذب کرد.رادیکالیسم اسالمی که داعیه مبارزه جهانی با
دشمنان اسالم را داشت و کمونیسم جهانی را از دشمنان سرسخت جنبش اسالمی می دانست نسبت به
اشغال افغانستان واکنش نشان داد.جمعی از چهره های رادیکال برجسته جهان عرب و در راس آنها عبداهلل
عزام رهبر فلسطینی تبار جنبش اسالمی اردن به همراه هزاران طرفدار گروههای جهادی و رادیکال اسالمی
عازم جهاد درافغانستان شدند تا در این راه جهاد کنند،افرادی که بعدها به«عربهای افغان »مشهور
شدند(وصالی مزین .)0836،در میان اعضای گروههای رادیکال کشورهای اسالمی حاضر در جنگ
افغانستان نقش جهادیون مصری بسیار برجسته بود که در بین آنها می توان به حضور دکتر ایمن الظواهری
عضو سازمان جهاد و فواد طلعت از اعضاء جماعت اسالمی مصر اشاره کرد( توکلی  .)0858،افرادی که
بعد ها در سازمان القاعده در یاری دادن به اسامه بن الدن رهبر القاعده نقش مهمی ایفا نمودند.در تقویت
حضور رادیکالهای اسالم گرا در افغانستان حمایت مالی عربستان و سرمایه داران سعودی بسیار مشهود
بود.
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با پایان جنگ افغانستان و توافق آمریکا و شوروی برای خروج شوروی از افغانستان در
سال 0933میالدی مساله حضور عربهای افغان و سازمان القاعده که به تازگی شکل گرفته بود به پایان
خود نزدیک شد .این پایان سرآغاز درگیریهای فضای-مکانی در منطقه خاورمیانه بود .زیرا رادیکالهای
عرب به کشورهای عربی -اسالمی خود بازگشتند تا با تجربیاتی که از جنگ افغانستان به دست آورده
بودند ،مبارزه قهرآمیزی را علیه حکومت های متبوع خود آغاز کنند .بازگشت این گروههای جهادی به
کشور خود که در اوایل دهه  95میالدی صورت گرفت منجر به اقدامات نظامی خشونت بار شد به
گونه ای که خاورمیانه شاهد نمونه ای از این درگیری ها در مصر بود .اعضاء سازمان جهاد و بخصوص
جماعت اسالمی عالوه بر انجام عملیات نظامی برای طرح ترور پرزیدنت حسنی مبارک و دیگر مقامات
این کشور،یک رشته حمالت مسلحان ه و بمبگذاری هم علیه مردم عادی انجام دادند.این نوع خشونت
فرقه ای نتیجه سالها اقامت جهادگران رادیکال مصری در افغانستان و آشنایی آنها با ایدئولوژی فرقه-
گرایانه« وهابیت مشرق عربی »بود( احمد بن زینی دحالن.)2553،
در چنین شرایطی ایاالت متحده آمریکا که دارای اطالعات کاملی از عربهای افغان بود برای سرکوب
و دستگیری اعضاء برجسته گروههای رادیکال به ویژه رادیکالهای مصری به کمک دولتهای عرب رفت.
همسو با این اتفاقات و پس از حمله عراق به کویت در اوت، 0995اسامه بن الدن که پس از
سال 0939میالدی به عربستان بازگشته بود به خاطر مخالفت با سعودی ها بر سر انجام اصالحات سیاسی
و بخصوص اتحاد با دولت آمریکا از کشور رانده شد.او به خاطر امکانات مالی و نفوذ معنوی خود به
سودان رفت و دوباره نیروهای القاعده و عربهای افغان را برای عملیات علیه آمریکا فرا خواند .القاعده
در سودان چند عملیات علیه آمریکا از جمله انفجار ناو آمریکایی در سواحل عدن انجام داد.در پاسخ
ایاالت متحده نیز ضمن بمباران مرکز اسلحه سازی القاعده در سودان و فشار سیاسی بر دولت عمرحسن
البشیر مبنی بر اخراج بن الدن ،باعث اخراج بن الدن از سودان شد .بن الدن با اخراج از سودان دوباره
به افغانس تان رفت و در افغانستان ضمن کمک به طالبان در تسلط بر افغانستان ،چند عملیات ن ظامی علیه
آمریکا از جمله انفجار سفارتخانه آمریکا در تانزانیا در سال 0995را رهبری کرد .این اقدام القاعده حمله
موشکی نیروی دریایی ایاالت متحده به پایگاه های القاعده در جالل آباد افغان ستان را به همراه داشت.
همین اقدام آمریکاییها رهبر القاعده را متقاعد کرد که به عملیات 00سپتامبر  2550دست بزند.
عملیاتی که منجر به کشته شدن  8555نفر و باعث شگفتی جهانیان شد .این عملیات تروریستی ضمن
معرفی مسلمانان به عنوان تروریست ،باعث همدردی جامعه جهانی با دولت و ملت آمریکا و نفرت

031

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

غرب از جهان اسالم شد .با اعالم جهاد القاعده در جریان حادثه00سپتامبر ،گفتمان اسالم سیاسی،
گفتمانی که برگرفته از القاعده عربستانی و الجهاد مصری است در آستانه امنیتی شدن قرار گ رفت .اما با
ورود شورای امنیت و صدور قطعنامههای ضد تروریسم بعد از سال 2550میالدی ،گفتمان اسالم سیاسی
به طور رسمی امنیتی شد(ابراهیمی.)0892،
در ایران گروه تندرو جند اهلل(جهادگرای سلفی) که از حمایت پاکستان نیز برخوردار بود،ضمن
ایجاد ناامنی در جنوب شرق ایران،منجر به خسارات مادی و معنوی به کشور ایران شد .عالوه براین در
دیگرکشورهای منطقه مثل مصر،ترکیه،عربستان و ...داعش و اقدامات تروریستی این گروه باعث فرار
سرمایه های خارجی از این کشورها شده است .همچنین کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری نیز به
اقتصاد این کشورها ضربه زده است .فعالیت های داعش در مصر نزدیک به 055میل یارد دالر خسارت به
این کشور وارد کرده است.در مصر همچنین صنعت گردشگری و سرمایه گذاری های خارجی بیشترین
خسارت را دیده است .در ترکیه نیز اقدامات تروریستی داعش منجر به آسیب دیدن صنعت گردشگری
این کشورشد .طبق اعالم بانک جهانی ،در حالی که نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه به  02درصد رسیده،
ادامه شرایط فعلی باعث  3درصد رشد منفی در تولید ناخالص ملی کشورهای این منطقه طی سال جاری
خواهد شد.
وجود این حجم از درگیری و ناامنی در خاورمیانه که باعث به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی
کشورهای منطقه شده است ،حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی(اسرائیل) ایجاد کرده است(نقشه شماره
.) 0این رژیم اشغالگر که از زمان شکل گیری،دغدغه اصلی اش بقا بوده و برای بقا خود دست به هرکاری
زده است در شرایط فعلی نیز از تحوالت منطقه به نفع خود بهرهبرداری میکند .زیرا القاعده و اخیرا
داعش این رژیم را از دایره دشمنان خود خارج نموده اند .ا ین حقیقت به وضوح در عملکرد داعش
هویداست .در هر نقطه از خاور میانه که رژیم صهیونیستی حضور داشته باشد ،داعش حضور نیافته و
فعالیتی در آن مشاهده نمی شود .اما هر جا زمینه ای برای مبارزه علیه رژیم صهیونیستی به چشم بخورد،
داعش با قدرت هرچه بیشتر به برهم زدن امنیت و انجام عملیات تروریستی همت می گمارد .داعش
عموما در خاک کشورهایی درگیر جنگ است که زمانی در خط مقدم جنگ با رژیم صهیونیستی بودند.
امروز به خاطر حضور داعش،سوریه(حامی اصلی حزب اهلل و گروههای جها دی فلسطین) گرفتار جنگ
داخلی است .ارتش عراق دیگر مثل زمان بعث وجود خارجی ندارد .ارتباط میان جمهوری اسالمی
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ایران،حزب اهلل و گروههای جهادی فلسطین به علت جنگ داخلی سوریه برای ضربه زدن به رژیم
صهیونیستی(اسرائیل)با مشکل مواجه شده است.
موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صه یونیستی با اعالم اینکه دیگر خطری از جانب ارتشهای عربی آنها
را تهدید نخواهدکرد،تمام تالش خود را برای مقابله با حزب اهلل و گروههای فلسطینی(حماس و جهاد
اسالمی) بکار خواهند بست .بنابراین می توان شرایط به وجود آمده ناشی از افراطگرایی گروههای
جهادگرای سلفی در منطقه بحران زده خاورمیانه را حاشیه امنی برای رژیم اشعالگر قدس هم درخاک
فلسطین و هم در سطح منطقه ارزیابی کرد.
سائول بی کوهن ژئوپلتیسین غربی( )2554که از این منطقه استراتژیک با توجه به منافع قدرتهای بزرگ
وکشمکش بر سرکنترل بر آن به نام «کمربند شکننده» یاد میکرد(نقشه شماره  )6پس از تحوالت جاری در
خاورمیانه که سرآغاز آن بهار عربی،که منجر به بی ثباتی سیاسی در منطقه و رواج افراطیگری و خشونت
توسط گروههای رادیکال شد،تغییر عقیده داد .کوهن( )2504با توجه به بی ثباتی موجود در منطقه ،رواج
خشونت و اشغال سرزمینی کشورها توسط گروههای افراطی که زمینه را برای تجزیه کشورهای اشغال
شده(سوریه وعراق) توسط این گروهها وکشورهای همسایه فراهم ساخته است از این منطقه به نام «منطقه
فشار»یاد میکند(نقشه شماره .)5
ایده کوهن در بعضی از کشورهای منطقه مثل سوریه ،عراق و یمن مصداق پیدا کرده است(نقشه شماره
 .)3درصورت تحقق نهایی ایده ساموئل بی کوهن( )2504مبنی برتبدیل شدن خاورمیانه(کل خاورمیانه) به
«منطقه فشار» که منجر به تجزیه خاورمیانه و افزایش تعداد کشورهای واقع در این منطقه خواهد شد ،رویای
برنارد لوئیس شرق شناس یهودی مبتکر طرح «خاورمیانه بزرگ» به تحقق خواهد پیوست(نقشه شماره .)9طرح
خاورمیانه بزرگ به وسیله دولت بوش پسر در سال2550میالدی و توسط خانم رایس وزیر خارجه وقت آمریکا
بیان شد.دراین طرح که بازتاب گسترده ای در سطح منطقه و جهان داشت عالوه بر استراتژی مهار،تامین امنیت
نفت ،مدرن کردن و دمکراتیزه نمودن کشورهای اسالمی منطقه ،مهمترین مساله تامین امنیت برای رژیم
صهیونیستی(اسرائیل) است .درصورت تحقق چنین طرحی رژیم صهیونیستی(اسرائیل) به آنچه که خواهان آن
است یعنی سیاست «از نیل تا فرات»دست خواهد یافت(نقشه شماره.)05
 -2نتیجهگیری
گروههای رادیکال اسالمی(سلفیون) بعد از جنگ جهانی دوم تجربیات تاریخی مشابهی را پشت سر
نهادند.از دهه 0965م .تا اواسط دهه 0935سالهای اوج محبوبیت جریانهای رادیکال اسالمی بود .این
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جریانها با تاثیرپذیری از آراء و اندیشههای«سید قطب» مصری اقدام مسلحانه و برخورد با رژیمهای حاکم
را در دستور کار خود قرار دادند.اما آرمانهای آنها برای برپایی جامعه اسالمی مورد نظر پس از نابودی
رژیم های حاکم درجریان این رویارویی خشونت بار از میان رفت.بسیاری از رهبران و اعضاء برجسته
گروههای رادیکال اسالمی قربانی خشونتی شدند که خود مبتکر و تئوریسین آن بودند.در برابر
رادیکالهای اسالمی،گروههای میانه رو اسالمی مثل اخوان المسلمین با در پیش گرفتن سیاست همزیستی
مسالمت آمیز با رژیمهای مستقر و حاکم برکشور و همچنین انتقاد نرم از سیاستهای آنها در فرایند سیاسی
مشارکت کردند.نکته قابل توجه،در جریان تحول جنبشهای اسالمی معاصر در 005سال گذشته،سیر نزولی
جنبش اصالح فکر دینی بود که درسالهای اواخر قرن  09میالدی توسط سید جمال الدین اسد آبادی و
شاگردانش شیخ محمد عبده و رشید رضا آغاز شده بود.این جنبش اصالحی که در سالهای بعد از جنگ
دوم جهانی و به احتمال خیلی زیاد در اواسط دهه55و اوایل دهه 35میالدی به «سلفیگری» معروف شده
بود،قبل از هر چیز در پی تطبیق اندیشه های اسالمی با تحوالت نوین جهانی و به بیانی دیگر نوسازی
عمل و اندیشه اسالمی بودند.اندیشه هاو رهنمودهای شیخ محمد عبده شاگرد سید جمال الدین به روشنی
نشانگر گرایشات اصالح طلبانه جنبش سلفی گری بود ،اما نتیجه مشخصی در پی نداشت.با این همه پس
از گذشت یک قرن،منطقه خاورمیانه شاهد نوع دیگری از سلفی گری بودکه با اندیشه های سلفی سید
جمال متفاوت بود.گذشت زمان و عدم آگاهی از اندیشه های به جای مانده از سید جمال الدین اسدآبادی
و شاگردان او باعث شد تا اصطالح سلفی و سلفی گری با رادیکالیسم،خشونت گرایی و کوته اندیشی
وهابی -متاثر از اندیشه های محمد بن عبدالوهاب احیاءگر آراء و اندیشه های ابن تیمیه (شیخ االسالم)-
یکی شود.بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران مسائل خاورمیانه بعد از جنگ دوم جهانی به هیچ وجه
پیدایش چنین جریان رادیکالیستی را آن هم یک قرن پس از عصر سید جمال الدین اسد آبادی پیش بینی
نمی کردند.با اینکه جریان خشونت طلب سلفی گری درسه دهه اخیر صحنه اصلی مسائل اسالمگرایی
بوده است اما تاریخ ثابت کردکه این نوع از سلفیگری هرچه بیش تر اسالم سیاسی را دچار چالش کرده
و تاثیرات منفی نیز بر اعتبار اسالم به عنوان یک دین بین المللی و خاورمیانه به عنوان یک منطقه
ژئوپلیتیک گذاشته و ضمن تقویت رادیکالیسم و امنیتی کردن گفتمان اسالم سیاسی باعث درگیریهای
فضایی -مکانی،اشغال سرزمینی ،حضور مستقیم و غیر مستقیم قدرتهای خارجی در خاورمیانه در قا لب
جنگهای نیابتی،جهانی شدن امنیت خاورمیانه،عدم توسعه منطقه و ایجاد حاشیه امنیت برای رژیم
صهیونیستی شده است.تجربه القاعده و اخیرا خالفت اسالمی عراق و شام(داعش)به روشنی بیانگر این
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واقعیت است که خشونت گرایی افراطی به نام اسالم و رادیکالیسم اسال می به تدریج آنها را از صحنه
خارج می کند.ضعف پی درپی القاعده و گروههای وابسته به آن در اقصی نقاط جهان اسالم بخصوص
خاورمیانه درسالهای پس از حادثه00سپتامبر  2550و داعش در شرایط فعلی خود نشانگراین تحول اساسی
است.
منابع وماخذ
 .0ابراهیمی،نبی اهلل،0892،نوسلفیگری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی
 .2احمدی،حمید، 0895،سیرتحول جنبشهای اسالمی،تهران،دانشگاه امام صادق(ع)
 .8احمد بن زینی دحالن، 2553،فتنه الوهابیه،ترکیه،استانبول،مکتب الحقیقه
 .4آشوری،داریوش، 0835،دانشنامه سیاسی،تهران،مروارید
 .0بوزان،باری، 2555،ا ساس امنیت منطقه ای دوران پس از جنگ سرد،انگلیس،لندن
 .6بی.کوهن،ساموئل، 2504،ژئوپلیتیک نظام جهانی،انگلستان،لندن
 .5توکلی،یعقوب،0858 ،اسالم گرایی در مصر:پژوهشی در تفکر و عملکرد جماعت اسالمی مصر،تهران،نشر حدیث
 .3حسینی طباطبایی،مصطفی،0805شیخ محمد عبده مصلح بزرگ مصر،تهران ،قلم
 .9زند ،شوملو،2502،سرزمین جعلی اسرائیل کی و چگونه به وجود آمد،تهران،زمورا تبیان
 .05عامر القادری ،2556،المدارج السنیه فی الرد علیالوهابیه،ترکیه،استانبول ،مکتبه الحقیقه
 .00عنایت،حمید،0890،سیری در اندیشه سیاسی عرب،تهران،امیرکبیر
 .02گلشن پژوه،محمد رضا ،0833،خاورمیانه،تهران ،موسسه ابرار معاصر
 .08موثقی،سید احمد،0854،جنبشهای اسالمی معاصر،تهران،سمت
 .04وصالی مزین،یوسف،0836،عربهای افغان،تهران،موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
 .00احمد،آرام،0846،احیاء فکر دینی در اسالم،تهران،موسسه فرهنگی منطقهای
 .06دره ،میرحیدر مهاجرانی،0855،خاورمیانه و شمال آفریقا،تهران،وزارت امور خارجه
 .05سید هادی،خسرو شاهی،،0843،اسالم و علم،تبریز،سعدی
 .03سید هادی،خسرو شاهی،0839،تاریخ جمعیت اخوانمسلمین از آغاز تا امروز،تهران،مرکزاسناد و تاریخ دیپلماسی
 .09عباس،کاردان،ژئوپلیتیک نظام جهانی،0835،تهران،موسسه ابرارمعاصر
 .25محمود،محمودی،0853،نشانههای راه،تهران،احسان
 .20احمدی،حمید،بهار «،0835جنبشهای اسالمی و خشونت»،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،شماره40ص82-05
 .22خلجی،حسین ،تیر،0836امنیت اسرائیل66502،
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نقشه شماره(:)2پراگندگی جغرافیایی گروههای جهادی

کشور

ش

نام گروه جهادی

کشور

ش نام گروه جهادی
0

ابوسیاف

فیلیپین

2

طالبان -القاعده

افغانستان

8

سپاه صحابه -گروه جنگوی-لشکر طیبه

پاکستان

4

جماعت اسالمی

آسیای مرکزی

0

امارات اسالمی قفقاز

قفقاز

6

القاعده -داعش

عراق

5

داعش-جبهه النصره-گروههای سلفی دیگر سوریه

3

جبهه النصره

لبنان

9

القاعده -داعش

یمن

05

اخوان المسلمین -داعش

مصر

00

بوکوحرام

نیجریه

02

اخوان المسلمین -داعش -القاعده

لیبی

08

الشباب

سومالی

نقشه شماره(:)8اشغال سرزمینی سوریه و عراق توسط داعش
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نقشه شماره(:)4جنگ نیابتی

نقشه شماره(:)0حاشیه امنیت برای اسرائیل

نقشه شماره(:)6کمربند شکننده خاورمیانه
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نقشه شماره(:)5منطقه فشار خاورمیانه

نقشه شماره(:)3منطقه فشار(عراق،سوریه و یمن)

نقشه شماره(:)05اسرائیل و رویای از نیل تا فرات
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تحول در بحران قومی بلوچستان
با تکیه بر نقش دولتها و بازیگران مداخلهگر
مائده کریمی قهرودی ،5دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
محسن اخباری ،دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب ،پژوهشگر جامعه المصطفی

چکیده
پدیده قومگرایی بلوچها در مقابل استعمار بریتانیا به اوایل قرن بیستم قبل میگردد ،اما آغاز حرکت منسجم و
خشونتآمیز بلوچ پاکستان علیه دولت مرکزی به زمان استقالل پاکستان بازمیگردد .در دوران بازی بزرگ شوروی و
بریتانیا ،بلوچها تحت تأثیر ایدئولوژی مارکسیستی و کمونیستی شوروی درصدد کسب خودمختاری و حقوق اقتصادی
و سیاسی برآمدند که با حمله شوروی به افغانستان در سال 0959م ،.این چپگرایی تقویت شد .هند نیز بعد از جدایی
پاکستان در سال 0945م ،.سیاست حمایت از بلوچها را در پیش گرفته و با توجه به رقابتهای دیرینه افغانستان و
پاکستان ،در همراهی با افغانستان و از خاک افغانستان ،سیاست مشترکی را در حمایت از بلوچها اتخاذ کردهاند .حتی
طی سالهای اخیر ،اقدامات امریکا و انگلیس نیز در استمرار جداییطلبی بلوچستان بیتأثیر نبوده است .بنابراین ،این
پژوهش در پی پاسخ بدین سوال است که بازیگران خارجی چه تأثیری در بحران قومی بلوچستان داشتهاند .این مقاله
نشان میدهد هدف رهبران مخالف بلوچ ،تجزیه نبوده و در ازای کسب امتیازات و حداکثر خودمختاری آماده مصالحه
بودند .هم چنین ،با کشته شدن یا فوت رهبران ارشد بلوچ یا زندگی در تبعید ،تلطیف موضع سران بلوچ و گرایش به
مذاکره ،خلع سالح و تسلیم شدن گروههایی از بلوچها و روی کار آمدن نسل جدید موضوع قومگرایی کمرنگ شده و
تنها سیاست دولتهای منطقه مانند هند و افغانستان و دولتهای بینالمللی چون شوروی سابق ،امریکا و انگلیس عامل
استمرار قومگرایی بلوچ و جداییطلبی میباشد.
واژگان کلیدی :قومگرایی ،بلوچ ،جداییطلبی ،شوروی ،هند

 -5مقدمه
در خصوص علت منازعات بلوچ ،تاریخنویسان و نظریهپردازان عوامل متفاوتی را بر شمردهاند .نظریه
استعمار داخلی و مرکز -پیرامون ،از خودبیگانگی ،منازعه بر سر منابع ،جهانی شدن و مدرنیزاسیون از جمله
1

. Email: m_karimi_gh@yahoo.com
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مهمترین دیدگاههایی هستند که علت خودمختاریهای قومی را توضیح میدهند .در میان این نظریهها ،نقش
بازیگران و عوامل خارجی از شاخصههایی است که در منازعه قومی بلوچستان کمتر بدان پرداخته شده و
تاثیرگذاری آن در سیر تحوالت قومی مورد بررسی قرار نگرفته است .به عبارتی تفکر غالب در خصوص
منازعه بلوچ مبتنی بر استعمار داخلی آنها توسط قوم مسلط پنجابی و ارتش پاکستان میباشد .در حالی که در
این پژوهش ،روند منازعات بلوچ با تکیه بر نقش دولتهای منطقهای و فرامنطقهای مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد .اهمیت بررسی این موضوع از بابت تأثیرگذاری محرکهای بیرونی بر ایجاد بحرانهای قومی در
جنوب آسیا و مناطق همجوار ایران میباشد .لذا در بخش نخست ،با نگاهی تاریخی فراز و فرودهای قومگرایی
بلوچهای پاکستان از آغاز تا آخر سال 2500م .رصد شده و سپس فعالیت بازیگران خارجی متعدد در ایالت
بلوچستان پرداخته میشود .در پایان ،تأثیرگذاری این شاخص بر روند منازعه قومی بلوچستان مورد بررسی
قرار میگیرد.
 -4روش تحقیق
این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که بازیگران خارجی چه نقش در بحران قومی بلوچستان
داشتهاند .طی بررسیهای بعمل آمده ،در نهایت نشان داده میشود که بحران قومی بلوچستان پاکستان با تحریک
و اراده دولتهای خارجی تداوم یافته است .این فرضیه با استفاده از منابع کتابخانهای و مصاحبه با افراد آگاه
و متخصص این حوزه ،و با روش تحلیلی-توصیفی اثبات شده است.
 -9تاریخ قومگرایی در بلوچستان پاکستان
نقطه آغاز ملیگرایی بلوچ یکی از مسائل مورد اختالف بلوچها ،تحلیلگران و تاریخنگاران میباشد .برخی
تاریخ منازعات بلوچها را به اواخر قرن 09م .نسبت میدهند .چنانکه ،با اولین حمله انگلیس به افغانستان،
نیروهای انگلیس برای کنترل جاده ترانزیت محمولههای خود به کابل به بلوچستان روی آوردندGrare, ( .

 )2013: 7گروهی دیگر ،نخستین اقدام ملیگرایانه را به سال 0929م .در مقابل سربازگیری دولت برای نیروهای
مسلح نسبت میدهند .در سال 0985م ،.چندین گروه سیاسی به عنوان جنبش رهایی بلوچستان در مقابله با
استعمار شکل گرفت و در سال 0980م ،.نخستین حزب ملی کالت با هدف کسب استقالل بلوچستان متحد
تأسیس شد )Khan, 2003:285( .با این وجود ،و بر اساس نظر غالب تاریخ نگاران ،ملیگرایان بلوچ همگام
با انقالب شوروی و جنبش استقاللطلبانه هند ،به استقاللطلبی روی آوردند.
یک روز پس از استقالل پاکستان در سال 0945م ،.خان کالت (بخشی از خاک بلوچستان) اعالم استقالل
کرد و خواستار تسلط دولت مرکزی پاکستان تنها در امور دفاعی و خارجی گشت ،که مورد پذیرش پاکستان
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قرار نگرفت )Grare, 2013: 7( .لذا پاکستان آنها را مجبور به الحاق کرد .احمدیارخان (خان کالت) در
کتاب خود مینویسد « :جناح از من خواهان پیوستن کالت به پاکستان شد .من نیز نظر وی را به نفع پاکستان
دانستم (Yar Khan, 1975: 153) ».اظهارات احمدیارخان در حالی است که الحاق کالت به بلوچستان با
اجبار صورت گرفت و وی نیز دستگیر شد )Zia Ur Rehman, 2014: 2( .اما پس از دستگیری بنای همکاری
با دولت را بنیان گذاشت .لذا اولین منازعه دولت و بلوچ در سال 0943م .رخ داد.
با مقاومت بلوچها به طرح یک واحد 0ژنرال ایوبخان (0903-0969م ،).که به منظور اتحاد ایالتهای
غربی بود و هویت سرزمینی ایالتها را نادیده میگرفت ،وی بلوچهای ناراضی را دستگیر و شورشیان را اعدام
کرد .این حوادث و منازعه قبیله بوگتی با دولت بر سر افزایش حق امتیاز منابع گاز سوئی موجب واکنش نظامی
حکومت تا دهه 0965م .شد .این دومین شورش بلوچها از زمان استقالل پاکستان بود و سومین شورش نیز در
سال 0962م .در همین دوره رخ داد)Fair, 2012: 4( .

در سال 0958م ،.حمله به سفارت عراق در اسالمآباد و کشف  855مسلسلدستی و  43555فقره مهمات،
موجب بزرگترین تنش دولت مرکزی و اقوام بلوچ گردید .چراکه ،پاکستانیها معتقد بودند این تسلیحات قرار
است به بلوچهای پاکستان برسد )Fair, 2012: 5( .اقدامات ذوالفقارعلیبوتو در سرکوب ناراضیان بلوچ بر
مشکالت افزود .در فوریه 0958م ،.وی حکومت ایالتی بلوچستان را برکنار کرد و یک جنگ چریکی درگرفت.
( )Vali Nasr, 1994: 175گروههای بلوچ با ایده گرفتن از جنبشهای آزادیبخش مارکسیست-لنینیست به
تدریج شکل گرفتند .لذا تقاضای استقالل در نتیجه بیگانگی تدریجی و رادیکالیزه شدن جوانان در سالهای
0958-0955م .مطرح و جنبشهای ملیگرای بلوچ به وسیله قبایل مری و منگال آغاز شد()Grare, 2013: 7

بعد از کودتای ضیاءالحق ،ارتش از ایالت عقبنشینی کرد و منازعات دولت با بلوچها فروکش کرد؛ چرا
که احزاب ملی بلوچ وارد فضای سیاسی شدند )Grare, 2013: 10( .اگرچه ،نارضایتیهای آنان باقی بود،
ولی از طریق مجالس و مجاری سیاسی گالیهها و خواستههای خود را بیان میکردند .اما با آغاز به کار مشرف،
علما در اتحاد با نظامیان ،از حزب مجلسمتحدهعمل 2متشکل از شش حزب اسالمی حمایت کردند و در
انتخابات سال 2552م .این حزب در ایالت خیبرپختونخوا و همچنین در بلوچستان (با ائتالف مسلم لیگ
قائداعظم) پیروز شدند .)Crisis Group, 2006: 6-8( .با قدرت گرفتن احزاب اسالمی در دو ایالت همجوار
با افغانستان ،هم بلوچ و هم پشتونها از این وضعیت متأثر شدند و پشتونها با بلوچها در مقابل اسالمگراهای

1

- One United Scheme
- Muttahida Majlis-e-Amal

2
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افراطی متحد شدند )Grare, 2013: 10-11( .اما سال 2554م ،.تنش دیگری میان بلوچ و دولت پاکستان
صورت گرفت.
گام اولیه در طغیان 2554م ،.توسعه بندر گوادر ،گسترش خطوط ریلی و راههای شوسه بود که بلوچها
معتقدند به نفع پنجابیها است( .هادیان و ریگی )26 :0892 ،قبیله بوگتی به تأسیسات سوئی ،نیروی امنیتی و
خطوط لوله گاز یورش بردند ،که حمله متقابل نیروهای امنیتی را به دنبال داشت و در  26آگوست 2556م،.
اکبر بوگتی کشته و به عنوان سمبل مقاومت مطرح شد)Crisis Group, 2006: 8-9( .

دولت و ارتش طی چند سال اخیر ،همزمان راهکار سیاسی و نظامی را در دستور کار دارد .چنانکه ،از
یک سو در پی خلع سالح گروهها در بلوچستان بوده و از سوی دیگر علیه ارتشآزادیبخشبلوچ ،ارتش-
جمهوریخواهبلوچ ،جبهه متحده آزادیبخش بلوچ و جبهه آزادیبخش بلوچ عملیات میکندPIPS, 2014: ( .

 )13در یکسال اخیر ،گروههای متعددی از بلوچها خود را تسلیم دولت نمودهاند.
انگلیس سالهای متمادی بر شبه قاره هند و افغانستان که بلوچستان که بخشی از این منطقه وسیع به شمار
میآید ،مسلط بوده است .امکان دسترسی انگلیس به شبه قاره هند ،مقابله با اراده فرانسه زمان ناپلئون برای فتح
هند ،راه دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس و مقابله با شوروی کمونیسم انگیزههای دولت استعماری
انگلیس به منظور تسلط بر بلوچستان را شکل میدادند( .سپاهی )40 :0835 ،با اهمیت فزاینده بلوچستان در
بازی بزرگ انگلیس با روسیه از دهه 0365م ،.در سال 0334م ،.انگلیسها بلوچستان را ضمیمه هندانگلیس
نمودند تا دولت حائلی بین خودشان و روسها باشد و امنیت راههای تجاری افغانستان نیز تضمین گرددZia ( .

 )Ur Rehman, 2014: 1بعد از معاهده پاریس و استقالل افغانستان و مشکالت انگلیس در هند ،انگلیس
برای چند سال از دخالت علنی در بلوچستان دست کشید ،اما شورش هند در سال 0305م ،.انگلیس را در
تقسیم بلوچستان مصمم

کرد0.

به این منظور ،اولین کمیسیون مرزی بین دولت ایران و خان کالت به حکمیت انگلیس تشکیل شد.
(نیکبختی )66 :0854 ،و در سال 0350م .بخش بزرگی از بلوچستان از ایران جدا شد .با وجودی که ایران
نقشه گلداسمیت را پذیرفت ،اما اختالفاتی باقی ماند که سرانجام در 0396م ،.بخش عمدهای از ناحیه ماشکید
و میرجاوه از ایران جدا شد( .افشار سیستانی)050 :0850 ،
در سال 0945م .و به هنگام استقالل هند و پاکستان ،میراحمدیارخان آخرین حاکم کالت ادعای استقالل
نمود .در نتیجه مالقات خان کالت و جناح ،استقالل کالت به رسمیت شناخته شد .اما ارتش پاکستان در آوریل
- http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/files/Treaty-Goldsmith.pdf
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 ،0943به کالت حمله کرد و پس از  220روز استقالل ،کالت الحاق به پاکستان را پذیرفت .این در نتیجه
سیاست انگلیس بود)Foreign Policy Center, 2006: 19-21( .

با خروج مستقیم انگلیس از منطقه شبه قاره هند و با اعالم استقالل هند و پاکستان ،سیاست انگلیس در
منطقه پایان نیافت .زیرا حضور گروهی از بلوچها در لندن ،موجب شده سیاستهای این کشور هم چنان در
مورد بلوچها و بلوچستان تداوم داشته باشد .تشکیل گروههای مدافع بلوچ در لندن و حضور برخی سران
اصلی بلوچ در تبعید خودخواسته لندن مصداق این گفته میباشد .از جمله سازمانهای بلوچ در لندن عبارت
از شورای حقوق بشر بلوچ ،0سازمان آزادیبخش بلوچ ،2بلوچستان راجی زرمبش ،8حزب خلق بلوچستان 4و
جبهه متحد فدرال بلوچستان 0هستند .در میان رهبران نیز خان کالت میرسلیمان داود ،فیض بلوچ و حربیار
مری مقیم لندن میباشند)Samad, 2014: 302( .

تا اواخر قرن بیستم و حضور انگلیس در شبه قاره هند ،اقدامات تفرقه افکنانه این کشور میان بلوچستان
و دولت پاکستان با تقسیم منطقه بلوچنشین زمینهساز روح جداییطلبی در بلوچها گردید و پس از آن با پناه
دادن به رهبران بلوچ ،حمایت ضمنی خود را از مبارزات بلوچ نشان داده است .حتی درخواست فرمانده ارتش
پاکستان ژنرال راحیلشریف از مقامات لندن برای استرداد رهبران بلوچ نیز تاکنون بی پاسخ مانده است.
طرف دیگر بازی بزرگ ،شوروی است .پیش از فروپاشی شوروی ،بلوچستان برای این کشور از اهمیت
قابل مالحظه ای برخوردار بود .چرا که درصدد بود  65درصد منابع نفتی خلیج فارس و ذخایر گازی اقیانوس
هند را تحت کنترل خود درآورد و به منابع معدنی قطب جنوب دست یابد .ضمن این که شوروی میتوانست
اقتصاد خود را تقویت کند و ترانزیت ماهی از اقیانوس هند به آسیای مرکزی را انجام دهدMazhar etal, ( .
)2012: 119

لذا شوروی اقداماتی به منظور جذب بلوچها انجام داد .شوروی ساالنه تعدادی از دانشجویان بلوچ را با
معرفی شخصیت های سیاسی بلوچ در کویته گزینش و برای ادامه تحصیل به دانشگاه لومومبا در مسکو یا
دانشگاههای برلین شرقی ،چک و اسلواکی یا کوبا اعزام میکرده است .از سال 0965م .هر ساله حدود 055
نفر بلوچ به دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو میروند؛ اما آنها در بازگشت معموالً قادر به یافتن شغل نشده
و به جنبشهای رهاییبخش بلوچ میپیوندند .دانشجویان از مارکس سخن میگویند و از مالها به همان اندازه
امریکا ابراز انزجار میکنند( .مالزهی )052 :0835 ،احزاب ملیگرای بلوچ نیز مبتنی بر اندیشههای کمونیستی
1

- Baloch Human Rights Council
- Balochistan Liberation Organization
- Balochistan-e-Raji Zrombesh
4
- Balochistan People Party
5
- Balochistan United Front Federal
2
3
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شکل گرفتند .برای نمونه ،ارتشآزادیبخشبلوچ تا سال 0990م .به مسکو نزدیک بوده و خواهان استقالل
بلوچستان بزرگ شامل بلوچستان ایران و افغانستان بود )Grare, 2013: 5( .در زمان حمله شوروی به افغانستان
و اشغال این کشور در سال 0959م .نیز ،طرح تشکیل فدراسیونی مرکب از افغانستان کنونی و دو ایالت
بلوچستان و پشتونستان از طریق تجزیه پاکستان پیگیری میشد( .مالزهی)055 :0835 ،
انتقال اندیشههای کمونیسم به بلوچها ،عالوه بر شوروی ،از طریق کشورهای دیگری که در دوران جنگ
سرد در جبهه کمونیسم قرار داشتند مانند عراق ،نیز صورت میگرفت .لذا بلوچها با پیوندی از اندیشههای
مارکسیستی و کمونیستی ،و اقتباس از سیاست رو به جلوی شوروی ،اقدام به تشکیل گروههای چپ و توسعه
اندیشههای خودمختاری نمودند .این رویکرد مهمترین عامل منازعه بلوچها و دولت بوده است که با فروپاشی
شوروی در سال  0990م ،.منازعات بلوچ به شکل آشکاری کاهش یافت .به عبارتی پس از درگیری بلوچ در
سال 0958م ،.منازعه مهم دیگری تا اوایل قرن  20رخ نداد .اگرچه متخصصین و تحلیلگران حوزه پاکستان،
اشارهای به ارتباط با فروپاشی شوروی و پایان منازعات بلوچ ننمودهاند ،اما تطابق زمانی حاکی از این موضوع
میکند .چه بسا ،بلوچها با تجزیه شوروی دچار نوعی سرخوردگی برای کسب اهداف خود شدهاند.
-4-2هند و افغانستان :رقبای دیرینه پاکستان
پاکستان ادعا میکند هند ،تسلیحات پیشرفته و آموزش برای شورشیان بلوچ فراهم میکند و از آنان به
عنوان نمایندگان خود استفاده میکند .کریستین فر متخصص در دانشگاه جرج تاون و از محققین حوزه جنوب
آسیا اظهار داشته «مقامات هندی خصوصی به من گفتند که پول به بلوچستان میفرستندKupecz, 2012: ( »..

 )106آژانسهای اطالعاتی پاکستان معتقدند کنسولگری هند در مرز با پاکستان در استان سیستان و بلوچستان
و در جالل آباد افغانستان (هم مرز با ایالت خیبرپختونخوا) بودجه و تسلیحات برای ارتشآزادیبخشبلوچ و
جبههآزادیبخشبلوچ فراهم میکنند)Crisis Group, 2006: 25( .

همچنین اختالفات پاکستان و افغانستان از یک سو و نزدیکی هند و افغانستان از سوی دیگر نیز موجب
شده افغانستان به هند در خصوص حمایت از بلوچها کمک نماید .در شورش دهه 0955م .افغانستان کمپهای
آموزشی برای بلوچها فراهم میکرد .همچنین پناهندگان بوگتی و مری از افغانستان ،حمالت علیه دولت و
ارتش پاکستان را هدایت میکردند .در دوره مشرف ،وی از امریکا درخواست کمک نمود تا  255نفر از قبیله
بوگتی از جمله برهمداغ بوگتی که در افغانستان پناهنده شدهاند ،را تحویل دهد .برهمداغبوگتی برای چهار
سال از سال  2556م .در افغانستان سکونت داشت .با توجه به افزایش اختالفات افغانستان و پاکستان به دلیل
اقامت برهمداغ بوگتی ،حامد کرزی از امریکا درخواست پناهگاه دیگری را برای وی نمود که نهایتاً در اواخر
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اکتبر 2505م ،.برهمداغ برای تبعید به سوئیس عزیمت نمود که گفته میشود با گذرنامه هندی این جابهجایی
صورت گرفته است )Samad, 2014: 300( .الزم به ذکر است کشور افغانستان نیز دارای جمعیت بلوچ
میباشد که عمدتاً در والیت نیمروز ساکن هستند .بلوچهای جداییطلب معتقدند این بخش نیز باید به
بلوچستان بزرگ بپیوندد .اما وسعت کم و جمعیت محدود بلوچهای این ناحیه موجب شده جمعیت این منطقه
در سیاستهای خودمختاری و جداییطلبانه نقش پررنگی نداشته باشند.
بنابراین ،هند به عنوان دشمن آشکار پاکستان ،از نقاط ضعف این کشور از جمله خودمختاری بلوچها بهره
برده و طی سالهای اخیر این روند سریعتر و ابعاد آن گستردهتر شده است .به عبارتی ،شورش مجدد بلوچها
از سال 2554م .را میتوان با حمایتهای مالی و تسلیحاتی هند مرتبط دانست .چراکه ،با فوت ،کشته شدن و
باال رفتن سن رهبران نسل قدیم بلوچ یا پناهندگی برخی از رهبران در خارج از پاکستان از یک سو و پیدایش
نسل جدید بلوچ همگام با مدرنیته و جهانی شدن از سوی دیگر بلوچ به خودیخود تمایلی برای ادامه مبارزه
ندارد و نسل جدید با پشتیبانی عامل بیرونی یعنی حمایت هند در این راه گام برمیدارند .برای مثال حمایت
مسکو از ارتشآزادیبخش بلوچ تا سال 0990م ،.جای خود را پشتیبانی هند داده استCrisis Group, ( .
)2006: 12

امریکا و سایر کشورهای اروپایی
با تجزیه شوروی و فروپاشی نظام دوقطبی ،منطقه بلوچستان مدتی از رقابت قدرتها رها شد ،اما با حمله
امریکا به افغانستان در سال 2550م ،.بار دیگر بلوچستان مورد اهتمام قرار گرفت .اگرچه ،امریکا در بلوچستان
حضور مستقیم ندارد .اما به چند دلیل در بلوچستان مداخله میکند .اول این که بلوچستان یکی از پایگاههای
نظامی امریکا برای تحت پوشش قرار دادن ایران و افغانستان است .پایگاه شمسی از جمله این موارد است.
دوم؛ امریکا از سرمایهگذاری چین در گوادر ناراضی است .زیرا چین را به مرکز فرماندهی نیروی دریایی امریکا
و ناوگان پنجم امریکا در بحرین نزدیک میکند )Samad, 2014: 303( .سوم؛ کارشناسان معتقدند 85-45
سال آینده منابع گازی چین و نفت جهان عرب تمام خواهد شد و امریکا به آسیای مرکزی ،ایران و افغانستان
وابسته خواهد شد و لذا امریکا باید به بلوچستان و سواحلش دستیابی داشته باشدMazhar etal, 2012: ( .
)120

لذا شرکتهای خصوصی نظامی امریکا در راستای تثبیت منافع خود در منطقه ،بیش از  055خانه در کویته
اجاره کردهاند )Mazhar etal, 2012: 120( .هم چنین با شناخت منطقه به ارتباطگیری مناسب با سران بلوچ
از جمله خان کالت اقدام کردهاند .مذاکرات امریکا با رهبران استقاللطلب بلوچ درخصوص ممانعت از اجرای
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خط لوله گاز ایران-پاکستان و پشتیبانی از نیروهای امریکایی در صورت حمله نظامی به ایران و جلوگیری از
کمکرسانی احتمالی پاکستان به ایران و استفاده امریکا از پایگاههای زمینی در بلوچستان است.
در گام دوم ایده بلوچستان مستقل ،اولین بار در سال 2556م .با ارائه نقشه بلوچستان مجزا توسط رالف
پیترز 0سرهنگ بازنشسته امریکا مطرح شد .وی در سال 2553م .مقالهای نوشت با این عنوان که «پاکستان از
تأسیس ناقص رنج می برد :اسالم برای وحدت سند ،پنجاب و بلوچ و پشتون کافی نیست ».در فوریه 2502م.
دانا روهربچر 2قطعنامهای در جهت ایجاد بلوچستان مستقل در کنگره امریکا ارائه داد .سلیگ هاریسون 8از
متفکران امریکایی در زمان ارائه قطعنامه «بلوچستان مستقل» اعالم کرد که امریکا آماده به رسمیت شناختن
بلوچستان مستقل است.
علیرغم این که به نظر نمیرسد در سیاستگذاری امریکا ،استقاللطلبی و جداییطلبی بلوچ به عنوان
هدفی قطعی و فوری در نظر گرفته شده باشد ،اما حضور البی قوی هند در نهادهای امریکا از جمله کنگره و
اهداف فوقالذکر امریکا حاکی از نیمنگاه آنها به منطقه و کنترل تحوالت بلوچستان است .اخیراً نیز عبدالستار
شوکی رهبر رئیس شورای جامعه بلوچ لندن خواسته بود صدای امریکا سرویس بلوچی را جهت رساندن
صدای بلوچ به جهانیان راه اندازی نماید.
چین
چین با هدف تقابل با هند و خنثی کردن سیاستهای این کشور در پاکستان و همچنین دستیابی به آبهای
آزاد و کنترل اقیانوس هند ،در شرایط کنونی منطقه بلوچستان را برای همکاری با این کشور برگزیده است.
چین که تاکنون شریک نظامی و سیاسی پاکستان بوده ،در دو دهه اخیر همکاری اقتصادی را نیز در پیش گرفته
است .چین حداقل  0/0میلیارد دالر در پروژههای مختلفی چون پاالیش نفت ،معادن مس و روی و بندر گوادر
در بلوچستان سرمایه گذاری کرده است .بلوچها پروژه گوادر را به دلیل پرداخت رشوه از سوی نخبگان سیاسی
به مقامات برای ثبت اراضی خود؛ خلع ید از مردم محلی که نسلها مالک اراضی بودند اما سند مالکیت ندارند
و حضور نداشتن و عدم فعالیت بلوچها در هیچ سطحی از پروژه استعمار خود میدانند.
امرار معاش بسیاری از مردم منطقه گوادر وابسته به ماهیگیری است که با ایجاد بندرگوادر ،زمینهایشان
را برای ماهیگیری از دست دادند .همچنین ،بلوچها خاطره کراچی را به یاد دارند که در زمان استقالل ،نیم
میلیون جمعیت سندی داشت؛ اما االن  04میلیون جمعیت دارد که  95درصد آن غیرسندی هستندCrisis ( .

1- Ralph Peters
2-Dana Rohrbacher
3- Selig Horrison
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 )Group, 2006: 15-16لذا بلوچها حمله به تأسیسات ،پرسنل و مهندسان چینی در گوادر را آغاز نمودند.
یکیدیگر از دالیل حرکت بلوچها از سال 2552م ،.استخراج منابع معدنی و مواد خام به وسیله چین و شرکت-
های چندملیتی جهانی است .بلوچستان دارای ذخایر طال و مس در ریکودیگ در منطقه چگای و منابع گاز
است)Siddiqi, 2012: 167-169( .

دولت چین به طور مستقیم نقشی در جداییطلبی بلوچ نداشته و با توجه همکاری استراتژیک این کشور
با پاکستان ،خالف منافع دولت پاکستان عمل نمیکند .اما حضور چین در بلوچستان با ایجاد نارضایتی در
میان بلوچها به طور غیرمستقیم عاملی برای تداوم شورش و منازعه بلوچ علیه پاکستان میگردد.
نتیجهگیری
توسعه هویت ملی بلوچ به دوره قبل استعمار برمیگردد که بلوچستان جامعه شکننده بود .نصیرخان اولین
رهبری بود که به صورت موفقیتآمیز در اواسط قرن 03م ،.قبایل بلوچ را متحد کرد اما این اتحاد شکننده بود.
برخالف ادعای بلوچها ،هیچ حکومت خودمختار و باثبات بلوچ فی نفسه وجود نداشته است که همه بلوچستان
امروزی را تحت پوشش قرار دهد .همچنین ،پیش از آنکه دولت پاکستان برای حفظ اقتدار خود ،اقدامات
سرکوبگرانه در بلوچستان انجام دهد ،بیشتر احزاب ملیگرای بلوچ برای استقالل مبارزه نمیکردند ،بلکه در
چارچوب قانون اساسی فدرال خواهان خودمختاری بیشتر سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بودند .مری
و بوگتی ،هدفی ورای هویت قبیلهای ندارند.
رادیکالیزه شدن جنبش ملیگرای بلوچها در سال 2554م .نیز پدیده جدید نیست ،بلکه تکرار پدیدهای از
زمان استقالل پاکستان است .سیاستهای سخت مشرف ،ملیگرایی بلوچ را از قبایل به طبقات متوسط تحصیل-
کرده منتقل کرد .لذا این جنبش اکنون توسط افراد جوان و طبقه متوسط هدایت می شود .اله نظر متعلق به طبقه
متوسط بوده که تفکراتش بر سازمان دانشجویان بلوچ تأثیر گذاشته است .ضمن اینکه ،طی سالهای اخیر
شاهد مرگ یا باال رفتن سن رهبران جدایی طلب بودهایم ،یک نوع ملیگرایی جدید توسط طبقه متوسط و
نخبگان ایجاد شده که معموالً خارج از ایالت آموزش دیدهاند؛ آنها با وابستگی به سرزمین مادری خود ایدههای
جدید دارند .لذا در میان قبایل ،تا زمانی که ارتشآزادیبخشبلوچ به قبیله مری محدود باشد ،خطری برای
نیروهای امنیتی پاکستان وجود ندارد.
اقدامات و اهداف طبقه متوسط نیز در شورش و مقابله با دولت ،با چالشهایی مواجه است .از یک سو
رهبر مشخص و کاریزماتیکی برای این قشر وجود ندارد که موجب پراکندگی فعالیتهای آنان شده است .از
سوی دیگر ،با از بین رفتن تدریجی سیستم سرداری نسل جدید بلوچها دید جهانی دارند و مفهوم ملت را
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- اقدامات جبرگرایانه و غیردموکراتیک پاکستان روح استقالل، با تضعیف جنبش قومی.آگاهانه تعریف کردهاند
 لذا اگرچه برخی معتقدند از. اما یک رهبر برای زنده نگه داشتن جنبش الزم است.طلبی را تحریک می کند
 اما این روند جدید تنها مورد حمایت نخبگان بلوچ، موج جدیدی از شورش بلوچها آغاز شده،.م2554 سال
بوده و از پشتیبانی اکثریت مردم بلوچ برخوردار نیست و تنها حمایتها و تحریک بازیگران خارجی عاملی
.است که قومگرایی بلوچ را زنده نگه داشته است
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ژئوپلیتیک افراطگرایی در آسیای مرکزی
علیرضا کوهکن ،5استادیار گروه روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی
سامیه باقری ،کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
برخی از مناطق به سبب اهمیت راهبردی آنها و نیز به اقتضای عناصر بومی و محلی که درون خود دارند در
بلندمدت به کانونهای جغرافیای بحرانزا تبدیل میشوند ،به گونهای که هر نوع فرآیند سیاسی در این جغرافیا طبیعی
باعث تأثیرگذاری سریع آن بر جغرافیای انسانی آن شده و منجر به افراطگرایی و بحران در آن قلمرو میشود .آسیای
مرکزی نیز از این مسئله مستثنی نیست .بطوری که استقرار گروههای افراطگرا در این منطقه و نیز قرابت ارضی برخی
کشورهای این منطقه با افغانستان عالوه بر تشدید قدرت گفتمانسازی و اعمال نفوذ جریانهای افراطگرایی موجب
تشکیل یک کمربند امنیتی -سیاسی در این منطقه گردیده است .بنابراین ژئوپلیتیک افراطگرایی در این منطقه میتواند به
عنوان منبع بحرانزایی در آسیای مرکزی تلقی شود که موجب سریز بحران و ناامنی به کشورهای ایران ،روسیه و چین
شود و پویشهای امنیتی منطقه را متأثر از خود سازد .به همین جهت پژوهش حاضر تالش دارد ماهیت و مؤلفههای
ژئوپلیتیک افراطگرایی در منطقه آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار دهد .در واقع ،هدف پاسخگویی به این پرسش
اساسی است که چه ویژگیهاو عواملی منجر به شکلگیری ژئوپلیتیک افراطگرایی در منطقه آسیای مرکزی شده است؟
ماهیت این عوامل چیست و چگونه باعث تشدید ناامنی در این منطقه میشود .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
ژئوپلیتیک افراطگرایی در این منطقه حاصل امتزاج مؤلفههایی چون ژئواستراتژیک بودن منطقه و همجواری آن با سه
قدرت روسیه و چین و ایران ،قرار داشتن دره فرغانه به عنوان کانون جغرافیایی بحرانزا در این منطقه و نیز همجواری
منطقه با افغانستان و تأثیرپذیری آسیای مرکزی از تحوالت افغانستان و وجود نارکوتروریسم منطقهای است .از سویی
ماهیت ساختار فرهنگی اجتماعی کانونهای جغرافیایی بحرانزا در این مناطق چون وجود پیوندهای مشترک قومی و
هویتی میان مردمان این قلمرو موجب وابستگی و تأثیرپذیری شدید پویشهای امنیتی آنها شده است.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،افراطگرایی ،آسیای مرکزی ،دره فرغانه ،افغانستان

 -5مقدمه
آسیای مرکزی در جغرافیای کنونی جهان در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته و از موقعیت
جغرافیایی بسیار مهمی برخوردار است .کشورهای آسیای مرکزی از شمال و غرب با روسیه و دریای خزر ،از
1

. Email: koohkan2001@gmail.com
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جنوب با ایران و افغانستان و از مشرق با چین همسایهاند .با توجه به این اوصاف و ویژگیها ،شرایط ژئوپلیتیک
خاص منطقه آسیای مرکزی ،ارزش استراتژیک و موقعیت راهبردی ویژهای به آن در نظام بینالملل اعطا نموده
است .اما کشورهای منطقه آسیای مرکزی به جای بهرهمندی و تأثیرپذیری از چنین مزیت ژئوپلیتیکی
(همجواری با قدرتهای مهم جهان چون روسیه ،ایران و چین) که میتواند به عنوان یک فرصت برای رشد
و توسعه آنان تلقی شود همواره از تهدیدات ژئوپلیتیکی منطقه (همجواری با افغانستان) به عنوان یک عامل
بیرونی تأثیر پذیرفتهاند که به چالشی در برابر آنها مبدل گشته است.
عالوه بر این مسئله ،کشورهای منطقه پس از استقالل با دو تحول ژئوپلیتیکی مواجه شدند؛ یک بعد
داخلی؛ میراثی از بحرانهای به جا مانده از سیاستهای دوران شوروی چون بحران هویت ،بحران قومیت و
مسائل مرزی و ...بُعد دیگر بُعد منطقهای؛ خالء قدرت ناشی از فروپاشی شوروی و افزایش رقابت میان
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای .برآیند تمام این تهدیدات ژئوپلیتیکی را میتوان در قالب جنبشهای اسالمی
افراطی (مانند سلفیسم ،سوفیستها ،وهابیت و طالبانیزم) ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان ،تجزیه طلبی ،سالح
کشتار جمعی ،جنبشهای جداییطلبی و انقالبهای رنگی ،فقر و فحشا ،بیکاری ،فساد ،پولشویی مشاهده
نمود که همه این عوامل ،منطقه را به سرزمینی بیثبات تغییر داده است که در این بین موضوع افراطگرایی
مذهبی به دلیل پیوند با دو عامل تروریسم و جداییطلبی اهمیت ویژهای مییابد .بنابراین مقاله حاضر با تأکید
بر جغرافیای سیاسی افراطگرایی در آسیای مرکزی تالش میکند به بررسی بنیان و علل شکلگیری افراطگرایی
در این پهنه جغرافیایی با استفاده از چارچوب نظری مفهومی ژئوپلیتیک افراطگرایی بپردازد.
 -4چارچوب نظری؛ مفهوم ژئوپلیتیک افراطگرایی
ژئوپلیتیک در مفهوم مصطلح خود از اواخر قرن نوزدهم و تحت تأثیر تحوالت اروپا وارد ادبیات سیاسی-
نظامی شد .از تحوالت سیاسی اروپا از جمله وقوع جنگ جهانی اول و به ویژه تمایل آلمان به برهم زدن نظم
موجود جهان و توسعه سرزمینی به عنوان مهمترین عوامل شکلگیری ژئوپلیتیک یاد میشود« .کارل هاوس
هوفر »0بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپلیتیک میگوید :ژئوپلیتیک تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست
است« .ریمون آرون »2در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود ،ژئوپلیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی
روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی -جغرافیایی منابع و تفسیر نگرشهای دیپلماتیک حاصل از حیات
جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها میداند (واعظی .)03 :0835 ،دیدگاههای متفاوتی در مورد تعریف

Karl Haushofer
Raymond Aron
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مفهوم ژئوپلیتیک در میان اندیشمندان وجود دارد اما در نهایت میتوان گفت که ژئوپلیتیک علم مطالعه روابط
متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر است(حافظ نیا.)0830:85 ،
از سوی دیگر با تغییر و تحوالت به وجود آمده در نظام بینالملل ،همواره مفهوم ژئوپلیتیک نیز دچار
دگرگونی شده است ،گاهی دستیابی به خشکی ،گاهی تسلط بر دریاهای آزاد و زمانی دیگر تسلط بر منابع
انرژی و معدنی ،جوهر مفهوم ژئوپلیتیک برتر را تشکیل میداد (موسوی و دیگران .)049 :0890 ،اما تعابیر
جدید ژئوپلیتیک« ،تولید قدرت از جغرافیای طبیعی و انسانی» را هدف اساسی توجه به آن میداند (عزتی،
 .)2 :0836طبق این تفسیر نو ،قدرت بحرانسازی یا امنیتزایی یک منطقه ژئوپلیتیک به شدت متأثر از عوامل
محیط جغرافیایی است که انسانها نیز به دلیل تأثیر فزاینده خود در سرنوشت سیاسی ،عنصر مؤثری در این
روند محسوب میشوند (جمالی .)86 :0839 ،در واقع به باور علمای ژئوپلیتیک مهمترین عامل در نظریههای
جدید ژئوپلیتیک« ،انسان» و تعامالت انسانی در پهنه جغرافیاست (عزتی.)98 :0836 ،
منطقه آسیای مرکزی نیز یکی از مناطق جغرافیایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل
کارکرد سیاسی عوامل جغرافیای موجود و شکلگیری رقابتهای سیاسی به یک منطقه ژئوپلیتیک پویا تبدیل
شده است .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رهاشدن میلیونها مسلمان از قید الگوی ضد دینی کمونیستی و
تالش آنها برای توجه بیشتر به مذهب و دین اسالم به عنوان بخشی از هویت فراموش شده خود ،زمینه مناسبی
برای گسترش گرایشهای مختلف اسالمی از جمله برداشت افراطی از اسالم فراهم کرد .تاریخچه نفوذ
جریانهای سلفی -وهابی در کشورهای آسیای مرکزی در دو دهه گذشته نشان میدهد که اندیشههای سلفی
و وهابی از مجراهای گوناگونی وارد این پهنه جغرافیایی شده است .در ادامه این پژوهش در دو بخش قبل و
بعد از فروپاشی شوروی به مهمترین فاکتورهای مختلفی که به شکلگیری ژئوپلیتیک افراطگرایی آسیای مرکزی
منجر شده است پرداخته میشود.
 -9عوامل زمینهساز بروز افراطگرایی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
عمده تحلیلگران مسائل منطقهای معتقدند در درک بحرانهای منطقهای میباید به تاریخ این منطقه
بازگشت با توجه به این موضوع در این میان دوره تاریخی که بیش از همه در شکلدهی به وضعیت فعلی
منطقه آسیای مرکزی مؤثر بوده دوره تسلط هفتاد ساله اتحاد جماهیر شوروی بر منطقه است .تحلیل کالن آن
است که ریشه و مبنای اساسی مشکالت پس از فروپاشی این جمهوریها را باید در اقداماتی یافت که شوروی
در این کشورها انجام داده است .از عمدهترین این اقدامات که در واقع در بستر داخلی این منطقه رخ داده
است میتوان به هویتزدایی قومی و هویتزدایی دینی در این دوران اشاره نمود:
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الف) هویتزدایی دینی و بحران افراطگرایی

هنگامی که بلشویکها به قدرت رسیدند تردیدی در آغاز یک هجوم تمام عیار به نهاد و اندیشه دینی
نداشتند و این رویکردی بود که تا پایان حیات شوروی با شدت و ضعف در جریان بود .شوروی تنها قدرتی
بود که جراحات قابل توجهی را بر اسالم وارد کرد .الحاد و کفرورزی سازماندهی شده دولت ،مردم را به
جهت جدا شدن از دین تحت فشار قرار داد .سیاست بلشویکها ،آمیختن و به هم پیوستن همه ملتها تحت
یک چارچوب خاص و ایجاد یک انسان شورویائی بود .آنها با این هدف بسیاری را تبعید کردند و تصفیههای
بزرگ آغاز شد .مردم تحت فشار قرار گرفتند که دینشان را ترک کنند و به ایدئولوژی مارکسیسم -لنینیسم روی
آوردند ( .)Hunter, 1992: 6دولت همواره سعی در ریشهکنی دین یا تحت کنترل درآوردن آن را داشت
( .)Peker, 1996: 64جدیدترین چالش داخلی در برابر حکومت شوروی در آسیای مرکزی از جانب
باسماچیها بود که از تفکرات دینی الهام میگرفتند .سیاستمداران شوروی از ترس پیدایش چالشهای سیاسی
اسالمگرایانه ،در صدد برآمدند هویت جدیدی را جانشین هویت مسلمانی کنند .این هویت جدید هویت
جمعی اولیه اکثر بومیان آسیای مرکزی بود؛ به عبارت دیگر ،جمهوری های مختلف بر پایه زبان یا لهجه ،هویت
غیرمذهبی جدیدی مییافتند .پس از تغییرات مکرر مرزها ،پنج جمهوری جدید در آسیای مرکزی شکل گرفت.
به عالوه ،کرملین به جای خط عربی مسلمانان آسیای مرکزی ،خط التین را جانشین کرد تا این منطقه را به
لحاظ فرهنگی از جهان عرب جدا نماید .ایجاد «دفتر معنوی مسلمانان» از سوی استالین نیز برای کنترل
فعالیتهای مذهبی مسلمانان صورت گرفته بود ( .)Paskoy, 2002: 329در سال  0923مقامات شوروی
سازمان «اتحادیه متعصبان بی دین» را تأسیس کردند تا الحاد را علمی به پیش ببرند و دین را ریشه کن کنند.
بر این اساس در سال  ،0980نظام کمونیستی ،مسلمانان را از شرکت در مناسک ساالنه حج منع کرد .در اوایل
دهه  ،0965دولت شوروی تحت رهبری نیکتا خروشچف تبلیغات خود علیه مسلمانان را شدت بخشید .مقامات
شوروی در دهه 0955به کنترل و محدود نمودن شدید امور مذهبی مسلمانان ادامه دادند و در طول این دهه
چندین بار برنامههایی را ضد مسلمانان آغاز کردند که از آن جمله تعطیل کردن مساجد ،تشویق به الحاد،
تبلیغات ضداسالمی و ارتجاعی اعالن کردن اسالم بود (محمودی و لطیفاف.)0 :0898 ،
با استقرار شوروی ،نظام کمونیستی در صدد برآمد فعالیتهای دینی مسلمانان را محدود کند ،زیرا این
فعالیتها توانایی آن را داشتند که جنبشهای سازمان یافته ناراضیان را ایجاد کنند .لذا روند اسالمستیزی آغاز
شد و هزاران مسجد و مدرسه مذهبی تخریب شدند (سنایی .)09-03 :0830 ،در زمان شوروی مؤسسات
اسالمی سنتی تخریب و مراکز اسالمی بسته و تبدیل به مؤسسات اجتماعی شدند .استدالل شوروی این بود
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که اسالم با کمونیسم قابل جمع نیست ( .)Hunter, 1992: 64-65شمار مساجد در اتحاد شوروی از 26259
در سال  0902به  0802مسجد  0942و به حدود 405مسجد در سال  0956و نهایتا در اواسط  0935به حدود
 285کاهش یافته بود ( .)Rywkin, 1990: 87از دهه  0945اسالم رسمی -اسالم مورد حمایت حزب
کمونیست اتحاد شوروی -نهادهای خود را به صورت محدود و کنترل شده در تاشکند ،اوفا ،ماخاچ قلعه و
باکو به وجود آورد .در این بخش فعالیتهای دینی کامالً کنترل شده و مجاز تعریف شده بود ( Paskoy,
 .)2002: 5در اواخر دهه  ،0955در دره فرغانه گروههای کوچکی به صورت غیررسمی برای تحصیل علوم
دینی به وجود آمد .در این گروهها ،به آموزش اسالم سلفی پرداخته شد .از اوایل دهه  ،0995از میان رفتن
کنترل متمرکز دوران اتحاد شوروی ،رشد سلفیگری افراطی در آسیای مرکزی را شدت بخشید (رشید:0835 ،
.)052-055
همچنین در این دوران برای ایجاد نفاق و تفرقه در میان مسلمانان ،آن کشور را به چند جمهوری مانند
جمهوری های ترکمنستان ،ازبکستان ،قرقیزستان و همچنین چند خودمختار از قبیل قره قالپاقستان تقسیم کرد.
نظر دولت شوروی این بود که مرکزیت مسلمانان آسیای مرکزی را ازهم بپاشد و با تقسیم و تجزیه آنها ،اتحاد
و اتفاق مسلمانان را به نفاق و دوگانگی تبدیل کند .پس از تحقق این امر ،کمونیستها شروع به تبلیغات شدید
علیه مذهب و نژاد در آن کشورها نمودند (شیرازی و مجیدی.)80 :0832 ،
ب) هویتزدایی قومی و بحران قومگرایی

قبل از سیطره روسها مردم عموما از طریق ایل ،عشیره و قبیله ،بوم و در برخی موارد از طریق مذهب
معرفی میشدند .ایجاد پنج جمهوری متحد در منطقه آسیای مرکزی در دوره حکومت شوروی ،موضوع هویت
را در منطقه پیچیدهتر نموده است .مرزهای سیاسی خصوصا در منطقه آسیای مرکزی بر پایه ویژگیهای قومی
و گذشته تاریخی مردم منطقه پیریزی نشد .در مقابل ،رهبران شوروی مردم مناطق را از همدیگر جدا نموده
و آنها را در چارچوب مرزهای تصنعی و در داخل واحدهای سیاسی و اداری جایگزین نمودند .حاصل این
«مهندسی ملیتها» ترکیبی خطرناک از انواع ملیتها ،گروههای قومی و قبیلهای در داخل کشورهای مختلف
بود .تنها با یک نگاه ظاهری به جمهوریهای مختلف میتوان مشاهده نمود که سر ریز قومیتهای مختلف به
جمهوریهای دیگر و به دنبال آن ماهیت تصنعی مرزها در منطقه ،به روشنی نشانگر وجود زمینههای احتمالی
بحران بر پایه قومیتگرایی در اغلب کشورهای منطقه میباشد ،که به راحتی میتواند توازن سیاسی موجود
میان کشورها و داخل کشورها را برهم زند (واعظی.)053 :0835 ،
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بحث تنوع قومیتی و تسلط بر آنها چه در منطقه قفقاز و چه در آسیای مرکزی و سایر جمهوریهای
استقاللیافته اتحاد جماهیر شوروی به عنوان میراثی از دوران تزارها در پی بسط سیاستهای توسعهطلبانه
آنها به جای مانده است .در دوره اتحاد جماهیر شوروی نیز تالشهای وسیعی برای از میان بردن تمایالت
قومگرایانه و فرهنگهای بومی صورت گرفت .رویکرد رهبران شوروی نسبت به مقوله قومیت در هر دورهای
مراحل مختلفی را طی نموده است .لنین و رهبران انقالب اکتبر در نخستین سالهای شکلگیری اتحاد شوروی
گرایشهای قومگرایانه افراطی روسی را مورد سرزنش قرار دادند .ولی استالین برتری و سلطه کامل قوم روس
را مورد توجه قرار داد و در حالی که خود یک گرجی بود ،به شدت از سیاستهای قومگرایی افراطی روسی
حمایت کرد و آن را ترویج نمود .دوران خروشچف با سیاست آرامش و دادن امتیاز ،در دوران برژنف با حربه
قانون اساسی سال  0955و دوران گورباچف نیز با اجرای طرحهای پرسترویکا و گالسنوست همراه بود اما در
هیچ مقطعی سیاستهای اتخاذ شده نتوانست مشکالت موجود را بطور ریشهای حل نماید ولی فروپاشی
شوروی موجب شد تا بحرانهایی که به جهت قدرت سرکوب دولت شوروی مهار میشدند از کنترل دولت-
های جدید خارج شده و به اشکال مختلف نمود یابند (واعظی.)028 :0835 ،
 -2عوامل شکلگیری ژئوپلیتیک افراطگرایی بعد از فروپاشی شوروی
اضمحالل اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن به  00کشور مستقل منجر به پیدایش مؤلفههای جدیدی در
این مرز و بوم شد .اگر تا پیش از فروپاشی مسائل امنیتی در آسیای مرکزی در بستر داخلی (هویتزدایی دینی
و هویت زدایی قومی) بود اما پس از فروپاشی شوروی گستره مسائل امنیتی از سطح داخلی فراتر رفته و ابعاد
وسیعتری به خود گرفت که در ادامه به تجزیه و تحلیل هر یک از این عوامل میپردازیم.
سیاستهای اعمالی نادرست دولتهای منطقه نسبت به جریان اسالمگرایی
یکی از زمینههای مهم در شکلگیری افراطگرایی در این منطقه پس از فروپاشی شوروی وجود حکومت-
های خودکامه و سرکوبگر است به طوری که میتوان گفت که رژیمهای آسیای مرکزی امروز با معمای
بزرگی مواجه هستند ،از یک سو عاملی به نام مذهب اسالم ،که در آسیای مرکزی تعریف متفاوتی از ذات
اسالم پیدا کرده است امکان وحدت کشورهای چند نژادی و قبیلهای را فراهم آورده و از طرف دیگر رژیمهای
اوتاریته احساس می کنند که اسالم سیاسی تهدیدی بر حکومت آنها خواهد بود در این میان نقش دو سویه
اسالم به عنوان عامل مؤثر در تشکیل دولت و ملتسازی یا برعکس چالش دولت و ملتسازی ایفا میکند
باعث شده است که رهبران سیاسی دولت ها ،اسالم را به عنوان عامل تهدید حکومتها به حساب آورند.
بنابراین دولتهای سکوالر آسیای مرکزی بدون توجه به ویژگیهای خاص اسالم در آسیای مرکزی و استفاده
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از پتانسیلهای آن برای تسریع در روند پروسه دولت و ملتسازی به دنبال سرکوب اسالم و مبارزه با جنبش-
های اسالمی در منطقه آسیای مرکزی هستند (سعادت و دیگران .)58 :0890 ،این وضعیت در کشورهای
ازبکستان و تاجیکستان به نحو شدیدتری دنبال میگردد .در ازبکستان ،رئیس جمهور سابق این کشور " اسالم
کریم اف" دین اسالم را خطر ایدئولوژیک و سیاسی معرفی میکرد و آشکارا دستور به اجرای سیاستهای تند
و خشن علیه مذهب غیر رسمی و عبادتهای دسته جمعی میداد و خواستار استقرار اسالم رسمی و مورد
حمایت دولت و تحت کنترل آن بود (آقایی و دمیری .)29 :0898 ،در واقع کریم اف با گرایشهای اقتدارگرایانه
خویش مانع اصالحات سیاسی و توسعه دموکراسی در ازبکستان شد .دولت وی در توجیه کارهای خود ،جنگ
داخلی تاجیکستان را نمونهای از رشد احساسات مذهبی و قومی میدانست که در سایر کشورهای آسیای
مرکزی از جمله ازبکستان نیز میتواند تکرار شود.
اسالم کریم اف برای احاطه کلی بر امور مسلمین ،قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تمام تشکلهای
دینی و مسا جد باید به صورت رسمی در مراکز دولتی ثبت شوند .قوانینی چون اینکه تنها روحانیون دولتی
اجازه دارند لباس رهبران مذهبی بپوشند و افرادی که به این قانون عمل نکنند  5تا  00روز زندانی خواهند
شد .تشکیل جلسات و مراسمات مذهبی و تدریس علوم دینی بدون اجازه دولت عالوه بر جریمه نقدی ،پانزده
روز حبس به دنبال خواهد داشت .هم چنین برای تبلیغ علیه کشور و اشاعه عقاید افراطی مذهبی ،هشت سال
زندان در نظر گرفته شده است و چنانچه فعالیت این گروهها به آسیب عمومی منجر شود ،عامالن آن به  00تا
 25سال حبس و مصادره اموال محکوم خواهند شد .افراطیترین نمونه کنترل اسالم در ازبکستان شکل میگیرد
(وصالی مزین)59-53 :0830 ،
در تاجیکستان نیز ،اسالم طی سالهای گذشته ،همواره یکی از پایهها و ستونهای هویت ملی مردم
تاجیکستان محسوب شده است .این در حالی است که دولت تاجیکستان تا حد زیادی سکوالر است ،این
مسئله را میتوان میراثی به جامانده از دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی سابق دانست .از این رو در
شرایطی که دولت بر جدایی دین از سیاست اصرار میورزد ،جامعه تاجیکستان روز به روز مذهبیتر میشود
و مردم پایبندی بیشتری از خود به اصول و مبانی نشان میدهند .این دوگانگی میان دولت سکوالر و جامعه
مذهبی موجب بروز برخوردهایی شده است که نه تنها کنترل مذهبی مردم را نشانه گرفته ،بلکه عمال از تقویت
الگوی اسالم سیاسی نیز ممانعت به عمل میآورد .بنابر این برخوردهای حکومت با زوایای گوناگون رواج
اسالم در تاجیکستان را میتوان دارای دو جنبه «هویتی :و «سیاسی» دانست .از این رو در شرایطی که دولت
تاجیکستان به شدت از رویههای سکوالر حمایت میکند ،جامعه به سمت روندهای مذهبی و به خصوص

011

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

اسالمگرایی تمایل روز افزونی پیدا کرده است .بر این اساس اگر چنین روندی در آینده نیز ادامه یابد ،شکاف
و حتی تضاد میان دولت و ملت در تاجیکستان افزایش خواهد یافت (اطهری و بهمن.)80 :0890 ،
در ذیل به بعضی اقدامات امامعلی رحمان در جهت محدود ساختن اسالم درجامعه تاجیکستان اشاره
میشود (حسین زاده :)96-94 :0894 ،تصویب قانون «مسولیت والدین»؛ که به موجب این قانون حضور جوانان
برای اقامه نماز در مساجد منع شده است .بر اساس این قانون که ،از روز چهارم ماه آگوست (اسد )0895
برابر  2500میالدی اجرایی شد ،تمام افراد زیر  03سال به استثنای کسانی که در مدارس دینی تحصیل میکنند
از حضور در مساجد کشور آسیای مرکزی ،کلیساها و سایر اماکن مذهبی منع شدهاند .این قانون همچنین
دختران را از داشتن جواهرات به جز گوشواره منع کرده و استفاده از تنباکو ،رفتن به پارتی شبانه ،تماشای
فیلمها و خواندن مطالب با محتوای خشونت ،افراطگرایی و تروریسم را برای تمام افراد زیر  25سال ممنوع
کرده است .با اجرایی شدن این قانون ،میلیونها جوان زیر  03سال از حق رفتن به مساجد محروم خواهند شد
و باید در مدارس سکوالر تحصیل کنند.طرح قانون جدید دین؛ در این قانون تأکید شده است که برای فعالیت
هر باب مسجد جامع در شهر دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) حضور  05هزار نمازگزار ،شهرستان ها  00هزار
و روستاها دو هزار نفر ضروری است .این امر نگرانیهای بسیاری را در بین جامعه مسلمانان و رهبران مذهبی
تاجیکستان و هم چنین برخی از احزاب و گروههای سیاسی این کشور فراهم کرده است .با تصویب نهایی
قانون مذکور ،زمینه برای بستن صدها مسجد و دور ماندن فرزندان مسلمان از تعلیمات دینی فراهم خواهد
شد .قانون ممنوعیت نامگذاری کودکان به نامهای اسالمی ،تصویب قانون تشدید مجازات آموزش غیر رسمی
علوم دینی ،فراخوانی دانشجویان علوم دینی از سایر کشورها همگی از جمله قوانین دولت امام علی رحمان
در تاجیکستان است.
در قزاقستان و قرقیزستان بیشتر محدویتها در حد ممنوعیت حجاب عربی است و مقامات این دو کشور
سیاست مشخص دین ستیزانهای با اسالم ندارد بطور مثال بعضی از مقامات قزاقستان به طور رسمی اعالم
کردند که با پوشش اسالمی زنان و دختران کشورش مخالف است .چرا که این پوشش را تحمیل شده و
خارجی دانسته و اعالم کردند که زنان و دختران قزاق هیچ گاه چنین نبوده (محجبه) و این نوع پوشش ،با
سنتهای ملی و مذهبی آنان بیگانه است .مقامات این منطقه بر اساس آموختههای خود از دوره کمونیسم
حجاب را بری این کشورها بیگانه تلقی میکنند در حالی که بیشتر اقوام متمدن جهان و از جمله زنان آسیای
مرکزی در طول تاریخ محجبه بودهاند که آن را در آثار تاریخی این کشورها میتوان مشاهده کرد (حسین زاده،
.)93-95 :0894
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در کل ،باید گفت که موجودیت ،نظام فکری و عملکرد دولتهای منطقه انگیزهی پیدایش گروههای
تندروی مذهبی را فراهم کرده است که از اسالمگرایی چهرهای تندرو و بنیادگرا ساخته است و در تعامل با
سایر کشورها ،دولتهای منطقه تمایل بیشتری به کشورهایی با نظامهای سیاسی مشابه دارند (دهقانی بنادکی،
.)0890
 -2قرار داشتن دره فرغانه به عنوان کانون جغرافیایی بحرانزا در این منطقه
امروز دره فرغانه ،جایگاه اصلی شکلگیری ،رشد ،پرورش ،حمایت و گسترش اندیشههای سلفیگری در
آسیای مرکزی است .هر چند ورود و نفوذ این اندیشه و آرا به وضعیت هر یک از  0کشور آسیای مرکزی نیز
بستگی دارد .در خصوص نقش ژئوپلیتیک دره فرغانه باید گفت که دره فرغانه در میانه کشورهای قرقیزستان
(شرق) ،تاجیکستان (جنوب) و ازبکستان (غرب) واقع شده است و استانهای فرغانه ،نمنگان و اندیجان از
جمهوری ازبکستان ،استان سغدِ تاجیکستان و استانهای اوش ،جالل آباد و باتکنت جمهوری قرقیزستان را در
بر میگیرد .نمنگان سومین شهر مهم ازبکستان با  885هزار نفر جمعیت ،اندیجان چهارمین شهر با  855هزار
نفر جمعیت ،فرغانه ششمین شهر با  090هزار نفر جمعیت و خوقند هفتمین شهر این کشور با  035هزار نفر
جمعیت و و اوش و جاللآباد نیز از بزرگترین شهرهای قرقیزستان میباشند .تراکم جمعیت در دره فرغانه،
 855نفر در کیلومتر مربع است در حالی که در ازبکستان به عنوان کشور پرجمعیت منطقه ،در هر کیلومتر مربع
 05نفر زندگی میکند .جمعیت باالی کشاورزان و درصد باالی روستانشینی ،دشواری دسترسی به منابع آب،
رکود اقتصادی در  25سال گذشته و نرخ فزاینده تورم ،موجب شده است که دره فرغانه به یکی از مسئلهدارترین
مناطق آسیای مرکزی تبدیل شود که ظرفیت پرورش گروههای سلفیگری را دارد .مهمترآنکه ،به خاطر گسل-
های انباشته تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،یکی از استعاراتی که در مورد دره فرغانه بکار میرود «دره
کشمکش» است .اهمیت این دره بدان جهت است که همواره مأمن گروههای سلفیگری بوده و حادثه اندیجان
در سال  2550در همین منطقه روی داد .این منطقه پتانسیل و توانایی اثرگذاری و اثرپذیری از تحوالت هر سه
کشور را داد (حسینی .)0892 ،سرهنگ تدی دانلی ،استاد دانشکده پنتاگون در مورد دره فرغانه میگوید که
این منطقه بعد از خروج نیروهای ائتالف غربی از افغانستان ،به پاکستان دوم و پایگاهی برای تروریسم و
افراط گرایی بدل خواهد شد .به اعتقاد وی حرکت اسالمی ازبکستان در حال احیای خود در این منطقه است.
دانلی میافزاید که «دره فرغانه در مرکز برنامههای پیشگیرانه ایاالت متحده برای آیندة آسیای مرکزی قرار دارد»
(طائی.)0898 ،
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آنچه که باعث شده وادی فرغانه به بستری برای شکلگیری گروههای سلفیگری تبدیل گردد یکی
مرزبندی قومی نادرست و دیگری عامل فقر در این منطقه است .مسئله مرزها ،یکی از دشوارترین مسائل
مرتبط با مسئله ملی در اتحاد شوروی سابق بود .عمده مرزهای بین جمهوریها و نواحی و مناطق خودمختار،
بدون در نظر گرفتن ویژگیهای همگون ملی صورت گرفت .دلیل این امر تصورسازی رژیم شوروی از مفهوم
«ملت همپای دولت با حق حاکمیت ملی بود که اجازه می داد تا ملیتهای کوچکتر» که فاقد شروط الزم برای
اعمال حق حاکمیت ملی بودند ،ولی ساختار حکومتی خود را داشتند ،جمهوریهای خودمختار خود را شکل
بدهند (ارفعی .)069 :0850 ،در این زمینه نمونههای بسیاری از تجزیههای هویتی و تقسیم بندیهای اجباری
در این منطقه وجود دارد.
به عنوان نمونه استالین در جریان ترسیم مرزهای جدید ،دره حاصلخیز و سر سبز فرغانه را میان سه
کشور تاجیکستان ،قرقیزستان و ازبکستان با مرزهای بسیار پیچیدهای تقسیم کرد .در این تقسیمبندی منطقه
ازبک نشین اوش درون مرزهای قزقیزستان جای گرفت ،هر چند که قسمت اعظم دره فرغانه متعلق به ازبکستان
بود ولی تعداد بسیاری زیادی از ازبکها درون کشورهای قزقیزستان و تاجیکستان و اقلیتهای کثیری از
تاجیکها و قرقیزها نیز در خاک ازبکستان قرار گرفتند (کاظمی و نظامی .)3 :0839 ،در همین راستا شهرهای
مهم سمرقند و بخار که مرکز فرهنگ و تمدن تاجیک به حساب میآیند در چارچوب سرزمینی ازبکستان قرار
گرفت (اطهری .)240 :0858 ،استان خجند که از نواحی مهم ازبک نشین ازبکستان بود در سال  0929به
تاجیکستان واگذار شد .در کشور قرقیزستان هم اکثریت قوم ازبک در شهر اوش در جنوب این کشور و در
نزیکی مرز ازبکستان ساکنند .آنها  04درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند در سال  0995در این راستا
درگیری خونینی میان ازبکها و قرقیزیهای این ناحیه رخ داد که دلیل آن نیز نابرابریهای اقتصادی و سیاسی
بود.
 -6ژئواستراتژیک بودن منطقه آسیای مرکزی
عالوه بر اهمیت ژئواکونومیکی این منطقه چون در اختیار داشتن منابع انرژی ،مسیر خطوط لوله انتقال
انرژی (نفت و گاز) و وجود بازارهای مصرف این منطقه (قادری حاجت و نصرتی)69-66: 0890 ،؛ آنچه این
پهنه را به یک منطقه ژئواستراتژیک تبدیل کرده موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک برتر آن یعنی قرابت ارضی و
قرار گرفتن در حدفاصل قدرتهای بزرگ بینالمللی و منطقهای نوظهور چون روسیه ،چین ،هند و ایران است.
از آن جایی که این منطقه با روسیه ،چین ،ایران و افغانستان مرز مشترک دارد تبدیل شدن آن به منطقه
نفوذ برای هر قدرتی ،کنترل کشورهای همسایه منطقه را به ارمغان میآورد که به لحاظ امنیتی و نظامی فوقالعاده
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مهم است .بنابراین هرگونه تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اثرات خود را به صورت اجتنابناپذیری بر کشورهای
منطقه خواهد داشت .این موقعیت ارتباطی مناسب موجب شده قدرتهای بزرگ همیشه چشم به این منطقه
داشته باشند (قادری حاجت و نصرتی .)60 :0890 ،بطوری که میتوان گفت برخی کشورهای منطقه از جمله
عربستان سعودی و برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا ،برای نفوذ و تحقق اهداف خود ،حمایت و تجهیز
گروههای افراطگرای مذهبی را در سرلوحه اولویتهای سیاست خارجی خود در ارتباط با این مناطق تعریف
کردهاند .چون ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی دارای این پتانسیل است که در یک زمان واحد چندین کارکرد
و نقش راهبردی برای آنان داشته باشد .به همین دلیل ،اقدامات تروریستی جریانهای سلفیگری که در جهت
سیاستها و اقدامات توسعهطلبانه امریکا و متحدانش باشد ،هیچ بازتاب منفی ندارد و حتی بر آن سر پوش
هم میگذارند .استراتژی امریکا در قبال گروهای تروریستی و تکفیری از منطق رئالیستی «دشمن دشمن من
دوست من است» تبعیت میکند .این مسئله سبب میشود که این کشور نقش مؤثری در شکلگیری ،تقویت و
مدیریت این گروهها در مقابل کشورهای مخالف با سیاستهای آمریکا در منطقه داشته باشد .چنانچه آمریکا
در خالل جنگ سرد در راستای رقابتهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود با شوروی ،نقش مهمی در تقویت
القاعده در افغانستان داشت (بصیری و استوار .)004: 0898 ،بنابراین جریانهای تکفیری -تروریستی چون
القاعده ،طالبان و در حال حاضر داعش و سایر گروههای سلفی مشابه در کشورهای اسالمی به مهره بازی
غرب و همپیمانانش در راستای تحقق این قدرتهای بیگانه تبدیل شدهاند .مهمترین شاخصههای استراتژیک
امریکا در این منطقه ،جلوگیری از قدرتیابی روسیه به عنوان رقیب ،جلوگیری از پیوندهای استراتژیک هند
و روسیه ،مقابله با طرحهای منطقهای چین ،جلوگیری از بسط نفوذ ایران در منطقه ،مقابله با اسالمگرایی و
رواج اندیشه اسالم سیاسی است (شیرازی و مجیدی.)859-296 :0832،
در این میان نقش عربستان نیز در ترویج افراط گرایی و وهابیت در آسیای مرکزی نیز قابل توجه است.
عربستان سعودی از طرق مختلفی چون حضور مبلغان عرب در منطقه ،تحصیل علمای آسیای مرکزی در
کشورهای عربی با هزینه کشورهای عربی سعی دارد که در این منطقه حضور داشته باشد .عامل و فاکتور
اشتراک دینی و مذهبی بهانه اصلی مقامات و دولتمردان نظام پادشاهی آل سعود برای توجه به این منطقه و
حضور در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است .علل و عوامل حضور عربستان سعودی در جمهوریهای
منطقه مهم و استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز از جهات و زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است.
سعودیها در درجه اول از یک نظرگاه توأمان سیاسی و ایدئولوژیک به جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز

010

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

نگاه میکنند و اولویت آنها از این جهت پیگیری و اجرای دو راهبرد و استراتژی اساسی است ،که عبارتند از
(میرمحمدی:)0898 ،
راهبرد و استراتژی اول سعودیها در منطقه آسیای مرکزی و بخشهای مسلماننشین قفقاز :ترویج و
گسترش تفکر و عقیده انحرافی وهابیت و سلفیگری است .تبلیغ و ترویج وهابیت در این منطقه با توجه به
خالءها و زمینههایی که از نظر فکری و اعتقادی وجود دارد میتواند مخاطبانی پیدا کرده و فضایی از فرصت
برای حاکمان ریاض بوجود آورد.
راهبرد و هدف دوم دولتمردان ریاض :همانند حرکتشان در سایر مناطق جغرافیایی جهان اسالم ،مقابله با
گفتمان و پیام انقالب و جمهوری اسالمی ایران به عنوان داعیهدار ارائه قرائت درست و اصیل از اسالم که به
تعبیر بنیانگذار و معمار کبیر انقالب و نظام ج .ا .ایران حضرت امام راحل ،اسالم ناب محمدی (ص) است،
میباشد .در راستای تحقق راهبرد اول سعودیها بعد از حضور در منطقه تالش کردند از زمینهها و بسترهای
موجود در میان ملتها و مردم مسلمان جمهوریهای پنجگانه آسیای مرکزی استفاده کرده و به اهداف دینی
–مذهبی و ایدئولوژیک خود دست پیدا کنند .این زمینهها در واقع به نوعی عوامل رشد نسبی سلفیگری و
وهابی مسلکی در منطقه نیز محسوب میشود که به کمک سعودیها آمد و توفیقاتی هرچند محدود را نصیب
آنان کرد.
 -7همجواری منطقه با افغانستان و تأثیرپذیری آسیای مرکزی از تحوالت افغانستان
عامل دیگری که تأثیر بسزایی در شکلگیری افراطگرایی در این منطقه را داشته است همجواری کشورهای
آسیای مرکزی با افغانستان است .افغانستان با سه جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دارای 2834
کیلومتر مرز مشترک دارد .این قرابت ارضی با افغانستان ،پیامدهای امنیتی را برای کشورهای آسیای مرکزی به
دنبال داشته است.
مهم ترین پیامد این مجاورت جغرافیایی ،حضور صدها تن از اقوام ساکن این جمهوریها در افغانستان
است .تاجیکها دومین جمعیت بزرگ افغانستان را تشکیل میدهند .در حدود چهار میلیون نفر تاجیک در
افغانستان زندگی میکنند .اقلیتهای ازبک و ترکمن نیز رتبه سوم و چهارم جمعیت افغانستان را تشکیل
میدهند .در واقع حدود یک پنجم جمعیت افغانستان از تاجیکها ،ازبکها و ترکمنها تشکیل شده است.
بنابراین ،همسایگی جمهوریهای آسیای مرکزی با افغانستان و پیوندهای عمیق و گسترده قومی و نژادی میان
آنها سبب شده تا سرایت تحوالت سیاسی -نظامی -اقتصادی اجتماعی این کشور ،از اشغال افغانستان توسط
شوروی گرفته تا پیروزی طالبان و حوادث  00سپتامبردر منطقه ،با سرعت چشمگیری صورت بگیرد .این
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ویژگی در مورد جنگ داخلی تاجیکستان از برجستگی بیشتری برخوردار بوده است .که در زیر به اختصار به
هرکدام از این جریانها و نحوه تأثیرگذاری آنها اشاره میشود:
الف) اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شووری:
از اوایل دهه  0935میان گروههای مذهبی افغانستان و آسیای مرکزی ارتباط برقرار شد .باید یادآور شد
که این ارتباط همزمان با جنگ افغانستان برای بیرون راندن شوروی (جهاد) که به تند رو شدن اسالم در این
منطقه منجر شد و همچنین با شروع حرکتهای بنیاد گرایانه در آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان همراه
شد (کوالیی و خوانساری .)66 :0890 ،گسترش جنبشهای اسالمی رادیکال در تاجیکستان در دهه 0935
بیشتر برآیند اشغال افغانستان از سوی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود و چون رادیکالیسم اسالمی مهمترین
عنصر مبارزه بر ضد شوروی بود دامنه این پدیده به تاجیکستان کشیده شد (.)DipajanRoy- 2008: 38
در جریان اشغان افغانستان توسط شوروی از آنجا که اقلیت تاجیک افغانستان ،نسبت به ازبکها بیشتر
درگیر فعالیتهای دینی بودند و به نسبت ظرفیت و توانایی زیادی برای تأثیر بر تاجیکهای آسیای مرکزی
داشتند ،گروههای تندروی افغان فعالیت و حضور سنگین در طول مرزهای تاجیکستان را آغاز کردند .مجاهدان
افغان با برقرای تماس با گروههای تاجیک ،به تدریج با عبور از مرزها وارد تاجیکستان شده و به ترویج افکار
و اندیشههای افراطی در این کشور پرداختند .با شروع جنگ داخلی تاجیکستان ،گروههای مخالف حکومت
که بیشتر از ناحیه گورنو بدخشان بودند به تناوب وارد افغانستان شده و با کمک مجاهدان به تجهیز وآموزش
نیرو پرداختند (کوالیی و خوانساری.)02 :0890 ،
ب) پیروزی طالبان:
از دیگر تحوالتی که بر امنیت و تحوالت سیاسی آسیای مرکزی تأثیر مستقیم داشت پیروزی بنیادگرایان
طالبانی در افغانستان بود .بنیادگرایان آسیای مرکزی با پیروزی همتایان خود در افغانستان انرژی بیشتری پیدا
کردند .دشواریهای اقتصادی ،ناهنجاریهای اجتماعی و فساد سیاسی حاکم بر این جمهوریها ،زمینه را برای
فعالیت این گروهها به عنوان رقبای سیاسی نخبگان منطقه ایجاد کرد (کوالیی )050 :0830 ،تثبیت حاکمیت
طالبان در افغانستان شرایط مناسبی را برای ایجاد واحدهای آموزشی برای نیروهای شبه نظامی اسالمی در
آسیایمرکزی ،به ویژه جنبش اسالمی ازبکستان فراهم آورد (کوالیی و خوانساری.)02 :0890 ،
ج) حوادث 00سپتامبر:
حمالت تروریستی  00سپتامبر  2550که به حمله نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان منجر شد ،چالش
بزرگی برای حرکتهای اسالمگرایانه آسیای مرکزی به وجود آورد .این حملهها زمینه را برای فعالیت رهبران
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جمهوریهای آسیای مرکزی علیه بنیادگرایان مسلمان مهیاتر ساخت .آنها که در سالهای پس از فرپاشی
شووری برای تقویت اقتدار متمرکز خود بسیار کوشیده بودند ،با بهرهگیری از هراس ناشی از سرایت اقدامهای
تروریستی مشابه در منطقه ،نابودی کامل نیروهای اسالمگرا را هدف قرار دادند .به عنوان نمونه ،اسالم کریماف
حتی در دوران پیش از سلطه طالبان بر افغانستان ،از راه تقویت ژنرال عبدالرشید دوستم محدود کردن فعالیت
اسالمگرایان را شدت بخشیده بود .ژنرال دوستم در جریان جنگ داخلی تاجیکستان ،از ایجاد اردوگاههای
آموزشی برای مخالفان دولت دوشنبه ،با قدرت جلوگیری کرده بود .پس از آن نخبگان بنیادگرای ازبک کوشیده
بودند؛ در برابر نفوذ دوستم به سازماندهی مخالفان تاجیک و ازبک در افغانستان بپردازند و با بهرهگیری از
نیروهای آنان به مقابله با دولت ازبکستان اقدام کنند (کوالیی و خوانساری .)08-02 :0890 ،در واقع پس از
آنکه رخدادهای  00سپتامبر ،مبارزه با اسالم از نوع طالبانی را به یکی از مهمترین و فوریترین اولویتهای
سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل کرد ،اهمیت مناطقی چون آسیای مرکزی و کشورهای واقع در آن نظیر
ازبکستان در مجموعه مالحظات فرامرزی این کشور افزایش چشمگیر یافت که از دو علت اساسی زیر
سرچشمه میگرفت :نخست ،نقش مهمی که این منطقه میتوانست در پیشبرد عملیات جنگی امریکا در
افغانستان ایفا کند؛ دوم ،فعال بودن تندوروی مذهبی در برخی مناطق آسیای مرکزی میتوانست به تقویت
گرایشهای رادیکالی در این منطقه انجامد (شیرازی و مجیدی.)855 :0832 ،
 -8نتیجهگیری
کشورهای منطقه آسیای مرکزی از زمان استقالل به طور جدی با مسئله بنیادگرایی افراطی درگیر بودند.
عوامل متعدد داخلی و بیرونی در امر پیدایش افراطگرایی و به تبع آن تروریسم دخیل بوده است .در این میان
بررسی نقش ژئوپلیتیک در چگونگی ظهور و بروز این پدیده بسیار حائز اهمیت است .به طوری که میتوان
گفت دو مقوله افراطگرایی و ژئوپلیتیک با همدیگر رابطه تنگاتنگ و در هم تنیدهای دارند .اقدامات دوران
شوروی ،دولتهای سرکوبگر منطقه ،ژئواستراتژیک بودن منطقه ،قرار داشتن دره فرغانه به عنوان کانون
جغرافیایی بحران زا در این منطقه و نیز همجواری منطقه با افغانستان و تأثیرپذیری آسیای مرکزی از تحوالت
افغانستان همگی از جمله عوامل ژئوپلیتیکی دخیل در این موضوع هستند.
با نگاهی اجمالی به این مؤلفهها میتوان به مجموعه اقدامات دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی
از عوامل بسیار مهم در راستای زمینهسازی بروز افراطگرایی در این منطقه اشاره داشت .بعد از فروپاشی
شوروی هم با تشکیل منطقه آسیای مرکزی عالوه بر عوامل داخلی منطقه که منجر به ظهور این پدیده در
آسیای مرکزی شده است میتوان به نقش همجواری کشورهای این منطقه با افغانستان اشاره داشت که این
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کشور به عنوان مرکز اصلی جریانهای سلفی -افراطی زمینه را برای گسترش و تشدید بنیادگرایی اسالمی در
آسیای مرکزی فراهم کرده است به طوری که حتی میتوان گفت این عامل همجواری ،منطقه آسیای مرکزی
را به متغیری وابسته به جریانها سلفی افغانستان و تحوالت این کشور تبدیل نموده است.
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تعارضات ایدئولوژیک اسالم و غرب و اثرات آن در شکلگیری مناطق
استراتژیک در جغرافیای سیاسی جهان اسالم
احسان لشگری تفرشی ،5استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد

چکیده
اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سدة گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق
مختلف و با ارائه استداللهای الزم ،اهمیت ژئوپلیتیک برخی کانونها و مناطق جغرافیایی را متمایز و پررنگ تر نموده و
سیاستمداران را جهت نفوذ ،کنترل ،تسلط اعمال مدیریت بر اینگونه فضاها ترغیب نمایند .در این راستا پس از جنگ
سرد تعارضات مفهومی و مصداقی مابین دو تمدن اسالم و غرب افزایش یافت و این روند بخش مهمی از دیدگاهها و
نظریات اندیشمندان حوزة ژئوپلیتیک و روابط بین الملل را بخود اختصاص داد .در این مقاله این پرسش مطرح است که
با توجه به تعارضات عمیق موجود در رابطه اسالم و غرب آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم منطقه استراتژیک با حوزه
های جغرافیایی ظهور نیروهای معارض با غرب در جهان اسالم و ارائه تعریفی نوینی در این رابطه وجود دارد؟ در سیر
انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی  -تحلیلی و با تعیین حوزه های جغرافیایی منعکس کننده تعارض
اسالم و غرب ،مصادیق جدید و نوینی از مفهوم منطقه استراتژیک ارائه گردد .یافته های تحقیق نشان می دهد که امروزه
مناطق و کانونهای ظهور گروههای ملی یا فروملی متأثر از اندیشه های اسالمی در جهان اسالم ،مصادیق نوینی از مکانها
و مناطق مهم و استراتژیک را بخود اختصاص داده است ،بطوریکه این مناطق در زمان حاضر بخش مهمی از سیاستهای
و راهبردهای استراتژیک قدرتهای بزرگ را برای حفظ امنیت به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی  :اسالم ،غرب ،منطقه استراتژیک ،تعارض

 -5مقدمه
جاذبة تقریباً بی بدیل نظریه های کالسیک ژئوپلیتیک در عرصة روابط بین الملل به دلیل تالش این نظریه
ها برای تمایز قائل شدن بین مناطق مختلف جهان و اهمیت دهی به برخی از مناطق به جهت ویژگیهای ذاتی
و یا انسانساخت آنها بوده است .بنابراین بخشی از مطالعات کالسیک ژئوپلیتیک در طول تاریخ ،همواره معطوف
1

. Email: ehsanlashgari80@yahoo.com
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به کشف مناطق مهم جهان و استفاده از امتیازات موجود در این مناطق برای حصول منافع و پیشبرد اهداف
بوده است .بر این مبنا شناسایی و شاخص یابی مناطق پراهمیت در مقیاس کالن و جهانی همواره یکی از حوزه
های مهم و اثرگذار مطالعات ژئوپلیتیک بوده است .اصوالًرقابت بر سر گسترش قلمرو بین حکومتها و
ایدئولوژیها منجر به اهمیت یابی متفاوت مناطق و فضاهای جغرافیایی نسبت به یکدیگر خواهد شد .بویژه اگر
سطح اهمیت یک منطقه و قلمرو جغرافیایی در سطح جهانی و برای قدرتهای جهانی مهم تر باشد هرچه بیشتر
اهمیت استراتژیک آن افزایش می یابد( عزتی.)96: 0834 ،
نکته اصلی اینجاست که شاخص های این مناطق در طول تاریخ و بنا بر مقتضیات ایدئولوژیک ،امنیتی و
تکنولوژیک موجود در هر دورة زمانی ،متفاوت بوده است .از این رو اندیشمندان ژئوپلیتیک بر اساس این پیش
زمینه های ساختاری تا زمان حاضر؛ مناطق مختلفی را در سطح جهان به عنوان منطقه مهم و استراتژیک قلمداد
کرده اند .این مناطق از حیث مفهومی همواره دارای ارزش و اهمیت جهانی بوده و همواره مورد توجه قدرتهای
جهانی قرار داشته و دارند .بطوریکه در تعیین استراتژیهای ژئوپلیتیک قدرتهای جهانی این فضاهای جغرافیایی
از اولویت زیادی برخودار می باشند(احمدی پور و لشگری .)0 :0895 ،به عبارت بهتر بررسی سیر نظریات
کالسیک مرتبط با این مناطق نشانگر آن است که تعیین مصادیق این مفهوم همواره ناشی از مالحظات منافع
قدرتهای جهانی شکل گرفته و کنترل ،مدیریت و اثرگذاری بر این حوزة جغرافیایی از اولویت های مهم
سیاست خارجی قدرتهای جهانی محسوب می گردد .بنابراین برای پایش و تبیین شاخص های این مناطق در
هر دورة زمانی می بایست سیر تحول و تجمع حوادث و رویدادهای سیاسی را در فضای روابط بین الملل به
دقت رصد نمود .بدیهی است قطعاً مناطق استراتژیک در حوزة روابط بین الملل و در چارچوب سیاست
قدرتهای جهانی قطعاً از اهمیت و ارزش جهانی برخودار بوده و به دلیل همین اهمیت بخش مهمی از تحرک
بین المللی قدرتها را بخود اختصاص می دهند.
این در حالی است که بعد از جنگ سرد یکی از زمینه های جدید قابل مطالعه در مطالعات استراتژیک،
رستاخیز و تأثیرگذاری عمیق بازیگران سیاسی مستقر در جهان اسالم از جمله دولتها و گروههای فروملی در
ساختار ژئوپلیتیک جهان از حیث ایجاد چالش های امنیتی برای کشورهای غربی و توانایی آن در خلق مناطق
استراتژیک می باشد که این رویدادها در نظریات و مطالعات ژئوپلیتیک کمتر مدنظر قرار گرفته است .البته
روابط تعارض آمیز اسالم و غرب در شکل سخت افزاری در طول تاریخ جریان داشته و مسبوق به سابقه بوده
است .حوادثی همچون جنگهای صلیبی ،فتح اندلس ،حمالت امپراطوری عثمانی به اروپا و بعدها برتری غرب
از طریق استعمار ،نشان از سیر تاریخی روابط خصمانه این دو تمدن دارد( بروجردی و فیروزجایی: 0835 ،
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 .)038البته در طول جنگ سرد به سبب مختصات و ضرورتهای این دوران ،این تعارض کمتر نمود عینی بخود
می گرفت؛ چرا که به سبب وجود تعارضات ایدئولوژیک مابین سرمایه داری و کمونیسم در سطح کالن،0
تعارضات ایدئولوژیک خردتر نظیر اسالم و غرب کمتر امکان تظاهر بیرونی پیدا می نمود .ضمن اینکه در
دوران جنگ سرد هر یک از دو بلوک قدرت؛ تالش می نمودند که از جنبشهای اسالمی منبعث از جهان اسالم
در جهت منافع خود و بر علیه رقیب خود استفاده کنند.
لیکن پس از جنگ سرد همانگونه که گفته شد تعارضات بنیادین دو تمدن اسالم و غرب در مقاطع مختلف
اثرات خود را نشان داد و سبب گردید این تعارض بعنوان اصلی ترین تعارض ایدئولوژیک موجود در جهان
تلقی گردد ( لشگری()65 : 0835 ،سیمبر و قربانی .)53 : 0839 ،به عبارت دیگر پس از پایان جنگ سرد این
فرضیه بر سر زبانها افتاد و این ایده در اذهان نظریه پردازان علوم سیاسی قوت گرفت که احتماالً تقابل
ایدئولوژیکی بعدی در جهان بین اسالم و غرب خواهد بود(فولر .لسر .)4-0 :0834 ،البته بنظر می رسد این
موضوع چندان دور از ذهن نباشد ؛ چرا که سبک قدرت واقعی و نمادینی که غرب و بویژه آمریکا در صحنه
بین الملل از خود بروز می دهند؛ می تواند به نوعی واکنش برانگیز باشد و هر نوع ظهور قدرتی به صورت
طبیعی و ناخودآگاه در برابر خود مقاومت تولید خواهد نمود) .(Foucault,1980: 142در دورة بعد از جنگ
سرد نیز اگرچه فردگرایی و انواع آزادیهای لیبرالیستی موجود در تمدن غرب برای بسیاری از جوامع گیرایی
دارد لیکن برای گروهی دیگر از جوامع بویژه جوامع اسالمی این روند قابل قبول نمی باشد( نای: 0835 ،
 .)050بنابراین رنجش روزافزون بخش های از جهان از فرهنگ و ارزش های غرب و این حقیقت که دیگران
اغلب غرب و بویژه آمریکا را تمدنی می دانند که با غرور و تفرعن قدرت خود را اعمال می کند ( Lesser

)  and others,1999: 78معارضانی دارد که مهمترین معارض آن پیروان اسالم سیاسی می باشد .به عبارت
بهتر پس از پایان جنگ سرد هیچ مجموعه عقاید مشخصی را در میان ملل جهان نمی توان یافت که همچون
اسالم سیاسی به روشنی با غرب دچار تعارض شده باشد ).( Ikenberry,2002 : 148

بطورکلی از آنجائیکه اسالم بیش از سایر ادیان و ایدئولوژیهای موجود با اداره جامعه و حکمرانی ممزوج
بوده و این آموزها غالباً در تضاد با آموزه های غربی قرار دارد؛ از این رو این مسأله موجب بوجود آمدن تمرکز
عکس العمل ها علیه تفکر سرمایه داری در جهان اسالم گردید .در واقع اسالم بیش از سایر ادیان از آموزه
های حکومتی برخوردار بوده و در زمان حاضر نیز آموزهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی اسالم یک نظریه
تدافعی در حال رشد می باشد که نفوذ تباه کنندة فرهنگی – اقتصادی تمدن غرب را نفی می کند .از این رو
. Macro
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می توان اذعان نمود که در زمان حاضر تنها ایدئولوژی رقیب با آموزه های سیاسی – اقتصادی غرب ،آموزهای
دین اسالم می باشد؛ بطوریکه بسیاری از احزاب سیاسی و حکومتهای اسالم گرا که بویژه پس از پایان جنگ
سرد به قدرت رسیده اند؛ پیوسته فساد اخالقی ،انحطاط روحی ،معنوی و ناعدالتی اقتصادی موجود در تمدن
غربی را تقبیح می کنند و این تمدن را به عنوان مظهر اشاعه فرهنگ منحط مصرف گرایی و بی دینی می
شناسند (برژینسکی )220 : 0836 ،و بر ماهیت اصالح طلبانه اسالم در این زمینه ها تأکید دارند(جرجیس،
 .)22: 0832بر این مبنا در این تحقیق این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان نقاط و حوزه های جغرافیایی
ظهور احزاب ،گروهها و حکومتهای اسالم گرا در جهان اسالم را به جهت دارا بودن این تعارض ایدئولوژیک
با غرب و به جهت دارا بودن اهمیت جهانی برای قدرتهای غربی ،به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم منطقه
استراتژیک جدید در نظرگرفت و نوعی منطقه استراتژیک نوین را در جغرافیای سیاسی جهان اسالم مصداق
یابی نمود؟
 -4روش تحقیق
در این پژوهش در چارجوب روش شناسی اثبات گرا کوشش گردیده در تجزیه و تحلیل مستندات از
استدالهای منطقی و عقالنی بهره گیری شده و بر پایه آن کوشش گردیده که دیدگاه نوینی از مفهوم و کارکرد
مکانها و مناطق استراتژیک ارائه گردد .در این راستا کوشش گردیده با استفاده از مستندات کتابخانه ای ،در
وهله نخست مفهوم فضای استراتژیک تبیین گردد .سپس با استخراج کارکردها و تبیین چگونگی تعارضات
ایدئولوژیک اسالم و غرب و تلفیق آن با شاخص های مفهوم منطقه استراتژیک ،مصداق جدیدی از مفهوم
مکان و فضای استراتژیک در جغرافیای سیاسی جهان اسالم معرفی گردد.
 -9مباحث نظری
 -9-5مفهوم منطقه استراتژیک

در تعریف استراتژی همچنانکه مالحظه گردید ،بخش مهمی از منابع و سرچشمه های قدرت به عنوان
عامل و موجد استراتژی ،از فضا و کالبد جغرافیایی و از انسان و عوامل انسانساخت موجود در اکوسیستم
جغرافیایی نشأت می گیرد .بدین ترتیب جغرافیا در تعیین استراتژی سیاسی کشورها نقش کلیدی داشته و به
صورت جبری در شکل گیری استراتژی مؤثر می باشد .توجه به نظریات بسیاری از اندیشمندان ژئوپلیتیک نیز
نشان می دهد که شناسایی مکانها و فضاهای مهم و استراتژیک جهان در جهت کسب قدرت؛ مبین جوهر ذاتی
تمامی پارادایم ها و نظریات اندیشمندان ژئوپلیتیک می باشد و در این راه جزء مهمی از تئوریهای آنان نیز به
شناخت این حوزه های جغرافیایی کلیدی در جهان اختصاص داشته است .در این راستا توجه و مطالعه نظریه
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های ژئوپلیتیک نمایانگر آن است که توجه به مکانها و فضاهای مهم در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و
شاخص یابی آنها هموا ره یکی از مهمترین مشغولیت های ذهنی اندیشمندان ژئوپلیتیک بوده است .در این
راستا زیربنای اصلی نظریات ژئوپلیتسین های معاصر به معرفی و شاخص یابی مناطق کلیدی جهان معطوف
شده بود و هرکدام از آنها با توجه به یکسری از شاخص ها حکم به استراتژیک بودن یک منطقه و یا یک نقطه
از جهان می دادند که غالباً اهمیت نظامی داشت.
در این راستا زیربنای اصلی تئوریهای ژئوپلیتسین های همچون مکیندر ،اسپایکمن ،سِورسکی ،ماهان و...
به معرفی و شاخص یابی مناطق کلیدی جهان معطوف شده بود و هرکدام از آنها با توجه به یکسری از ویژگیها
حکم به استراتژیک بودن یک منطقه از جهان می دادند .به عبارت بهتر در نزد آنها مناطق مهم و پر اهمیت در
نزد قدرتهای جهانی به مثابه منطقه استراتژیک تعریف شده بود .بدیهی است این اندیشمندان ژئوپلیتیک در
قالب نظریات خود ،ویژگیها و شاخص های این مناطق را تئوریزه نموده و دولتمردان را به تسلط و در اختیار
گرفتن مناطق مهم دنیا ترغیب می نمودند تا از این طریق اسباب برتری آن کشور را بر سایر رقبا فراهم کنند.
این تجویز متخصصان جغرافیای سیاسی در قرن بیستم تنها به عرصه نظر محدود نبوده و در بسیاری از موارد
توسط قدرتهای جهانی مصداق عملی به خود گرفته است .چراکه تسلط بر این مناطق جغرافیایی مهم و کنترل
آن توسط یک حکومت می تواند به زایش قدرت برای آن دولت و به تبع آن تأمین امنیت و داشتن اهرمی علیه
رقبا تبدیل شود (احمدیان و غالمی .)05 :0833 ،بدین ترتیب وجود مناطق ژئوپلیتیک نمایانگر وجود ساختار
مستقل ا ز خصوصیات کشورها در جهت تعیین رفتارشان در روابط بین الملل است .در نظر اندیشمندان
ژئوپلیتیک وجود متغیرهای ساختاری به عنوان عوامل محدود کنندة دولتمردان و تصمیم گیران سیاست خارجی
عمل می کند و بویژه آنچه در حصول این اهداف عوامل تصمیم گیر را یاری می رساند توجه به عوامل قدرت
آفرین جغرافیایی است که شکل دهندة نظم ساختاری در روابط بین الملل می باشد .به بیان دیگر عدم توجه
به قدرت جغرافیایی توسط یک حکومت می تواند به حذف آن از نظام بین الملل و با شکست های پی در پی
آن در سیاست خارجی منتهی شود).(Griffiths,2007: 13

در حقیقت این فضاها همواره متشکل از مناطقی بوده اند که توانایی تولید فرایندها و جریانات مهم
سیاسی -تاریخی را در مقیاس جهانی دارا می باشند و همواره کنترل ،اثرگذاری و نفوذ بر این فضاهای
جغرافیایی از اولویت های حیاتی قدرتهای جهانی محسوب می گردیده است .بطوریکه تأمین منافع و تداوم
هژمونی آنها در گروی توانایی اثرگذاری آنها بر این مناطق مهم بوده است .از این رو واضح است که از نظر
فلسفی این مناطق ،فضاهای جغرافیایی هستند که مبدع تولید جریانات مهم در مقیاس جهانی می باشند .در
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زمان حاضر با توجه به بسط جغرافیایی اندیشه های سرمایه داری غرب؛ ظهور مکانها و نقاط مولد جریان
مخالف این ایدئولوژی و بویژه چالشگران نظامی و امنیتی آن؛ با توجه به مقیاس جهانی آن می تواند یک از
مصادیق مهم مفهوم منطقه استراتژیک را شکل دهد .به عبارت بهتر یکی از جریانات مهم و تأثیرگذار بر سیاستها
قدرتهای بزرگ غربی کنترل جریانات معارض و مخالف با ایدئولوژی گسترش یافته ،لیبرال سرمایه داری است
که از حیث جغرافیایی دارای کانونها و نقاط بروز و ظهور خاصی می باشد و با توجه به کانونی شدن آن در
جهان اسالم ،از این جهت جغرافیای سیاسی جهان اسالم اهمیت خاصی یافته است.
 -9-4تبیین نظری علل بروز تعارضات ایدئولوژیک اسالم و غرب
در راستای علل و عوامل بروز تعارض بین اسالم و غرب دیدگاههای متعددی از سوی کارشناسان این
حوزه ابراز گردیده که مهمترین آنها عبارتند از:
 -5نظریه برخورد تمدنها
نظریه برخورد تمدنها در سال  0998میالدی توسط ساموئل هانتیگتون ارائه شد .هانتیگتون در این رابطه
می نویسد که « منبع اساسی برخورد در دنیای جدید ،مسائل ایدئولوژیک و اقتصادی نخواهد بود ،بلکه منبع
تعیین کننده برای زد و خورد و ایجاد تقسیمات بزرگ بین بشر ،عامل تمدن خواهد بود .دولتهای ملی به عنوان
قدرتمندترین عامل در امور جهان باقی خواهند ماند؛ ولی زد و خوردهای اساسی در سیاستهای جهانی بین
ملتها و گروههای صاحب تمدن بروز خواهد کرد و برخورد تمدنها بر سیاستهای جهانی غلبه خواهد کرد.
خطوط گسل بین تمدنها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود ).(Huntington,1993:22

هانتیگتو ن معتقد است که تمدن ،هویت فرهنگی یک مجموعه انسانی را بیان می کند و باالتری سطح
تقسیم بندی ابنای بشر است و بر این اساس او جامعه بشری را به هشت تمدن بزرگ که هریک هویت خاص
خود را دارد ،تقسیم می کند :تمدن غربی (آمریکایی  -اروپایی) ،تمدن کنفوسیوسی ،تمدن اسالوی -
ارتودکسی ،تمدن ژاپنی ،تمدن اسالمی ،تمدن هندی ،تمدن آمریکای التین و تمدن آفریقایی .تمدن معموالً هم
با عناصر عینی و مشترک بین مردم نظیر زبان ،فرهنگ ،تاریخ ،مذهب و آداب و رسوم و هم از طریق تعیین
هویتی که مردم به صورت ذهنی از خودشان ارائه می دهند ،تعریف می گردد (حافظ نیا .)62 : 0830 ،در اینجا
هانتیگتون این سئوال را مطرح می کند که چرا تمدنها با هم برخورد می کنند؟ برای این مسئله چند دلیل در
نظر می گیرد .اوالً ،تفاوت بین تمدنها اساسی است .تمدنها بواسطه فرهنگ ،آداب و سنن و از همه مهمتر
مذهب از همدیگر قابل شناسایی می باشند .در تمدنهای مختلف مردم دیدگاههای متفاوتی نسبت به روابط
بین خدا و انسان ،فرد و جامعه ،شهروند و دولت و هم چنین دیدگاههای متفاوتی پیرامون اهمیت حقوق و
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مسئولیتها ،آزادی و اختیار ،برابری و سلطه دارند .این تفاوتها محصول قرنها است که بزودی از بین نمی روند.
ثانیاً جهان در عصر جدید بتدریج کوچکتر می شود .کنش متقابل بین مردم در تمدنهای مختلف افزایش می
یابد .این کنش متقابل در حال توسعه ،آگاهی تمدنی را افزایش می دهد .بطور مثال مهاجرت سکنه مسلمان
شمال آفریقا به فرانسه منجر به ایجاد خصومت بین فرانسویان و مهاجران شد .در صورتی که مهاجرت کاتولیک
های لهستانی به فرانسه ،موجب افزایش احترام نسبت به آنها گردیده است .رابعاً ،ویژگیها و تفاوتهای فرهنگی
نسبت به موارد سیاسی و اقتصادی کمتر مصالحه پذیر و قابل حل هستند .در اتحاد شوروی سابق پس از
فروپاشی ،بخشی از کمونیستها توانستند دمکرات شوند ،ولی یک روس نمی تواند استونیایی و یک آذری نمی
تواند ارمنی شود .در کشمکش ایدئولوژیکی مسئله اصلی این است که شما با کدام طرف هستید؟ در حالی که
در اختالف تمدنها و فرهنگ ها مسئله این است که شما چه کسی هستید؟ این از جمله مواردی است که نمی
توان آن را تغییر داد .یک فرد می تواند نیمه فرانسوی ،نیمه عرب و در عین حال همزمان شهروند دو کشور
باشد ،ولی مشکل است که بتواند نیمه مسلمان و نیمه کاتولیک باشد (اتوتایل و دیگران)866 : 0835 ،
وی در این نظریه تصریح می کند که قرن آینده ،قرن برخورد و رویارویی تمدنی باالخص بین اسالم و
غرب خواهد بود .این تهدید و تقابل از دید هانتیگتون اجتناب ناپذیر است ،به دلیل اینکه او معتقد بود که
تقابل تمدن اسالمی با تمدن غربی یک امر اتفاقی و سطحی نیست بلکه امری است که از هویت و مبانی اسالم
و غرب ریشه می گیرد .از این رو این تقابل را نمی توان صرفاً ناشی از افزون طلبی مسیحیان در قرن دوازدهم
میالدی یا بنیادگرایی اسالمی در قرن بیستم دانست .بهترین نکته کلیدی در این تفاوت دیدگاه را هانتیگتون
اینگونه تبیین کرده است  « :مسلمانان اسالم را شیوه ای از زندگی متعالی می دانند که به مثابه عامل وحدت
بخش امور سیاسی و دینی تلقی می شود ،در حالی که در تمدن غرب چنین برداشتی ندارند .آنها قلمرو خدا
را از پادشاه جدا می دانند .تا زمانی که اسالم ،از هویت خود خالی و خارج نشود و تا زمانی که غرب دارای
هویت فعلی باشد ،درگیری بنیادین میان این دو تمدن جریان خواهد داشت » ).(Huntington, 1993: 212

به اعتقاد هانتیگتون علت چاره ناپذیر بودن ،این برخورد که الزاماً هم نباید خشونت آمیز باشد ،از ویژگیهای
جهانشمول تمدن غرب و نیز جذابیت جهانی آن و معارضه ذاتی آن با تمدنهای دیگر ناشی می شود.
 )2نظریه فوکویاما

در بحبوحه فروپاشی نظام دو قطبی ،فوکویاما با اصالت دادن به دمکراسی لیبرال به عنوان اندیشة سیاســـی
– اقتصـــادی در آمریکای شمالی و اروپای غربی ،نظریه « پایان تـاریخ» را در مقاله ای ارائه نمود که از همان
ا بتدا مورد توجه قرار گرفت .فوکویاما دمکراسی سیاسی نوین کنونی در آمریکای شمالی و اروپای غربی را
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نشان دهندة تمدنی پیشرو می دانست که در اوج تاریخ بشریت قرار دارد .او موقعیت غرب را در وضعیت
تکمیل کنندة تاریخ و سرنوشت بشری می داند .فوکویاما در مقاله اش چنین می نویسد « چیزی که ما می
توانیم تصدیق نماییم نه فقط پایان جنگ سرد یا عبور از دوره ای خاص از تاریخ بعد از جنگ سرد بلکه پایان
تاریخ است(فوکویاما .)053 : 0838 ،زیرا این رویداد نقطه پایان تکامل ایدئولوژیکی نوع بشر و جهانی سازی
دمکراسی آزاد غربی به عنوان شکل نهایی حکومت بشر می باشد .البته نباید تصور گردد که وقایع دیگری در
جهان رخ نخواهد داد ولی این رویداد فعالً در قلمرو اندیشه و آگاهی اتفاق افتاده و هنوز در جهان واقعی
تحقق کامل پیدا نکرده است .لکن دالیل قوی بر این باور وجود دارد که لیبرالیسم آرمانی است که در بلند
مدت بر جهان فرمان خواهد راند ( اتوتایل .دالبی .روتلج .)266 : 0835 ،به عقیدة او پایان تاریخ به این معنی
نیست که وقایع تاریخی متوقف خواهند شد ،بلکه منظور او از پایان تاریخ این است که تحوالت جوامع بشری
از طریق اشکال مختلف دولت به اوج خود در لیبرال سرمایه داری رسیده و امکان ارائه مدلی بهتر از آن وجود
ندارد (فوکویاما .)54 : 0830،فوکویاما این سئوال را مطرح می کند که آیا ما در عمل واقعاً به پایان تاریخ رسیده
ایم؟ به عبارت دیگر آیا هیچگونه تضاد اساسی در حیات بشری وجود دارد که نتوان آن را در لیبرالیسم مدرن
حل نمود ولی بوسیله نوع دیگری از ساختار سیاسی  -اقتصادی قابل حل باشد؟
در قرون گذشته ،دو اعتراض اصلی که به لیبرالیسم وارد گردیده ،از جانب فاشیسم و کمونیسم بوده است.
اولی ،ضعف سیاسی ،مادی گرایی ،هرج و مرج و فقدان اتحاد غرب را به عنوان تناقضات اساسی جامعه لیبرال
سرمایه داری می دانست که تنها می توانست به وسیله یک دولت مقتدر مردمی حل شود .فاشیسم به عنوان
ایدئولوژی زندگی در طی جنگ جهانی دوم منهدم شد .چالشهای ایجاد شده بوسیله اندیشه قویتر یعنی کمونیسم
جدی تر بود .مارکس اثبات کرد که جامعه لیبرال سرمایه داری دارای یک تناقض اساسی است که نمی تواند
آن را در بطن خود حل کند و آن تناقض بین کار و سرمایه بوده است .اما مطمئناً موضوع تبعیض فوق در عمل
به طور موفقیت آمیزی در غرب حل گردید .فوکویاما معتقد بود که دوران بعد از جنگ سرد ،مرحله اوج لیبرال
سرمایه داری غرب خواهد بود و تمام نظام های سیاسی دیر یا زود به این سیستم گرایش پیدا خواهند کرد .به
عبارت دیگر او معتقد بود که هیچ نظامی نخواهد توانست جایگزین سیستم کاملی مانند دمکراسی شود و
محکوم به شکست است (طاهری .)98 : 0836 ،در اینجا فوکویاما این سئوال را مطرح می کند که اگر ما
بپذیریم که چالشها ی فاشیسم و کمونیسم بر علیه لیبرالیسم از بین رفته است ،این سئوال مطرح می گردد که
آیا هیچ رقیب دیگری وجود ندارد؟ بدیهی است به اعتقاد وی یکی از مهمترین نیروهای مخالف و رقیب
ایدئولوژی برخاسته از جغرافیای سیاسی جهان اسالم می باشد و رشد اصولگرایی مذهبی در این حوزه به دلیل
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ناخشنودی گسترده ای بوده است که از خالء معنوی و بی شخصیتی لیبرالیسم در مصرف زدگی ناشی می
گردد( اتوتایل ودیگران .)235 : 0835 ،بر مبنای نظریات فوق مهمترین علل و عوامل نظری ظهور تعارض
مابین اسالم و غرب را می توان در قالب موارد زیر ذکر نمود:
 )0دین اسالم بطور بنیادین بیش از سایر ادیان با جامعه و حکومت درهم آمیخته است و اسالم از همان
ابتدای شکل گیری خود یک دین سیاسی بوده است (فوکس و ساندلر )804 :0833،و این درهم تنیدگی دین
و حکومت توان مقابله مضاعفی را برای اسالم به عنوان یک نیروی فرهنگی متفاوت از غرب فراهم نموده و
این دو تمدن را از نظر ایدئولوژیک بعنوان رقیب یکدیگر مطرح ساخته است( فولر و لِسر .)0-4 :0834 ،به
عبارت بهتر هسته اصلی امروزین ایدئولوژی غرب بر جدایی کامل دین از حکومت و ساختار سیاسی تأکید
دارد در حالیکه اسالم به عنوان یک دین آسمانی به صورت مبنایی با حکومت و سیاست درهم آمیخته است و
این تعارض مبنایی به سادگی قابل رفع نمی باشد).(Esposito,1992: 26 -31

 )2بین اندیشه ها و اولویت های اقتصادی در تمدن اسالمی و غربی تضاد عمیقی وجود دارد و از آنجائیکه
در روندهای تاریخی و اندیشه های فرهنگی و اجتماعی هر تمدنی ،متأثر از بنیادهای اقتصادی آن تمدن می
باشد(مطهری )048 :0809،؛ از این رو این مبنای متفاوت اقتصادی قطعاً می تواند سرمنشأ و سرچشمة تضادهای
اجتماعی و سیاسی نیز می گردد .زیرا برداشت تمدن غرب در اصول اقتصادی این است که نظام اقتصادی
جامعه باید طوری طراحی شود تا براساس اصول مکتب سرمایه داری عمل نماید و در نقطه مقابل دیدگاه
تمدن اسالمی طوری است که مایل است سیستم و نظام اقتصادی جامعه را به گونه ای طراحی و سازماندهی
کند که زمینه تحقق برخی اهداف خاص اخالقی و دینی را فراهم کند .اهدافی که منافع همه طبقات جامعه و
از جمله فقرا را در نظر بگیرد .در نظام اقتصادی ،اسالمی ایده آل اقتصادی تولید برحسب توان و مصرف مطابق
تقوی است و در آن قناعت و صرفه جویی حائز اهمیت بسیاری می باشد.
بنابراین در آموزه های اقتصادی اسالم بر توزیع عادالنه ثروت تأکید فراوانی گردیده؛ در حالیکه در نظام
اقتصادی غرب کمال مطلوب تنها انباشت سرمایه جهت کسب سود بیشتر است .به عبارت در آموزهای اقتصادی
اسالم همواره سرازیر شدن ثروت به یک سوی جامعه و در دست افراد معدود مذموم شمرده شده است ؛ لیکن
در مکتب اقتصادی لیبرال سرمایه داری غرب تجمع ثروت و سرمایه در جامعه همواره به مثابه موتور محرکه
نوآوری و پیشرفت قلمداد شده است .این در حالی است قطب بندی اقتصادی جامعه و فاصله زیاد طبقاتی،
طرفداران جنبشهای اسالمی و دیگر گروههای مخالف را علیه نظم موجود اقتصادی در بسیاری از کشورهای
اسالمی که متأثر از آموزه های غربی به خروش وا می دارد .وضعیت نابسامان اقتصادی ،رهبران اسالمی را به
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ضرورت دست زدن به اقدامات انقالبی جهت بازسازی اقتصادی جامعه و توزیع مجدد ثروت و برقراری
عدالت وا می دارد .بدیهی است بی عدالتی اجتماعی زمینه ساز تشکیل رادیکالیسم مذهبی در خاورمیانه است.
جدول  : 0ریشه های ظهور تعارض مابین اسالم و غرب
تمدن اسالم

تمدن غرب

 -0تعامل دین و سیاست

 – 0جدایی دین و سیاست

 -2تأکید بر توزیع عادالنه ثروت

 -2تأکید بر انباشت سرمایه

 – 8تأکید بر حفظ حریم اخالقی

 -8تأکید بر اصالت لذت دنیوی

 -4ضدیت با اسرائیل

 -4حمایت از اسرائیل

 -0مخالفت با دولت های حاکم غربگرا توسط

 -0حمایت از حکومتها و سیاستمداران غربگرا

جنبش های مبارز اسالمی

در کشورهای اسالمی

 )8مسأله اعراب و اسرائیل نیز از موضوعات مورد تعارض این دو تمدن است و حمایت همه جانبه ایاالت
متحده و غرب از اسرائیل بویژه پس از جنگ سرد نیز به این تعارضات بنیادین ایدئوژیک دامن زده است(کامروا،
 .)289 : 0833کشورهای غربی و بویژه ایاالت متحده آمریکا بی وقفه کشورهای جهان اسالم را در تنگنا قرار
داده اند تا اسرائیل را به رسمیت بشناسند .این فشارها بخصوص بعد از فروپاشی شوروی با برگزاری
کنفرانسهای صلح فزونی گرفت (جرجیس .)053 :0832 ،این در حالی است که برای توده های مردم در
کشورهای اسالمی به رسمیت شناختن اسرائیل همواره غیر قابل قبول بوده است .زیرا در نظر آنها اسرائیل از
ماحصل سیاستهای استعماری قدرتهای غربی در قرن بیستم در جهان اسالم بوجود آمد و از این رو شرط به
رسمیت شناختن اسرائیل توسط جوامع اسالمی توسط قدرتهای غربی ،مورد قبول احزاب و حکومتهای اسالم
گرا در جهان اسالم نیست .بنابراین احزاب و حکومتهای اسالم گرا با اسرائیل و ایدة سازشکاری حکومتهای
غربگرا حاکم بر جهان اسالم مخالفت می کنند (بنساحل و بایمن.)55 : 0836 ،
 -2یافته های تحقیق
بر پایه موارد ذکر شده در مباحث قبلی استراتژیست های تدوین امنیت ملی در غرب در تعیین دورنمای
آینده بر این امر متفق گردیدند که اگرچه چالشگران ژئوپلیتیک همانند چین و روسیه نیز در قرن بیست و یکم
همچنان وجود دارند لیکن معارضه ایدئولوژیک اسالم و غرب از زیربنایی نظری برخودار بوده و برعکس
چالشگری قدرتهای آسیایی فراتر از رقابت و حفظ موقعیت می باشد( تائب .)002 : 0834 ،در نظر آنها اسالم
سیاسی به صورت ذاتی در تعارض با آموزه های ایدئولوژیک و سیاسی غرب قرار دارد و در کشورهایی که
اسالم سیاسی قدرت را در سطح ملی یا فروملی بدست بگیرد ،قطعاً تعارضات با غرب شدت خواهد یافت و
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این مسأله سبب ساز خلق فضاهای معارضه پرشدت در چنین مناطقی خواهد شد ( برژینسکی.)59 : 0836 ،
در نظر آنها بعد از جنگ سرد حوزة جغرافیایی ظهور اسالم سیاسی و دولتها و گروههای سیاسی فروملی متأثر
از آن ،به عنوان مهمتر ین عامل بازدارنده و محدود کنندة گسترش حوزه نفوذ و ایدئولوژی حکومتهای غربی
می باشند( متقی .)93 : 0835 ،بر این مبنا نگاه سیاستمداران غربی به حوزة جغرافیایی جهان اسالم غالباً از
پیش زمینه های امنیتی برخودار بوده و خواهد بود .به عبارت دیگر پس از جنگ سرد قدرت های غربی که
درون هسته و یا پیرامون حوزة جغرافیایی خود دیگر با چالشگر ایدئولوژیک مواجه نیستند؛ در جغرافیای
سیاسی جهان اسالم با چالش ایدئولوژیک اسالم سیاسی مواجه اند .بر پایه این موارد می توان عمده ترین
تبعات استراتژیک تعارضات مابین دو تمدن اسالم و غرب را در چارچوب موارد زیر برشمرد:
 )0در این حوزه قدرتهای جهانی بویژه قدرتهای غربی با حکومتها ،احزاب و بازیگران فروملی روبرو
هستند که با توجه به ایدئولوژی خود با دولتهای مستقر طرفدار و مجری سیاستهای غرب در جهان اسالم
مخالفت می نمایند( فوکس و ساندلر )806 : 0833 ،و کاستیهای موجود جهان اسالم را متوجه دولتمردانی می
دانند که با غرب همکاری می کنند ( اِرکمن .)23 : 0835 ،بدیهی است قطعاً حوزه های استقرار این احزاب و
گروهها از اهمیت ویژه ای در نزد سیاستمداران و حکومتهای غربی برخودار می باشد و آینده این مناطق در
نزد آنها از اهمیت بسیار زیادی برخودار می باشد.
 )2در جغرافیای سیاسی جهان اسالم ،کشورها و حکومتهای ملی اسالم گرا ،بیشترین انگیزه الزم را برای
دستیابی به سالح های دفاعی دارند ( فالکنرات و دیگران .)805 :0830 ،زیرا وجود این تسلیحات در نزد آنها
بهترین عامل برای بازداشتن قدرتهای غربی از تعارض نظامی به آنها می باشد .سابقه تاریخی این امر نیز نشان
می دهد که بعد از جنگ جهانی دوم؛ بسیاری از کشورهای حوزة جغرافیایی جهان اسالم که از نظر سیاسی -
ایدئولوژیک در تعارض با غرب قرار داشته اند ؛ بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد تعرض نظامی و امنیتی
کشورها و قدرتهای غربی قرار گرفته اند ( لشگری .)02 :0833 ،بنابراین شواهد امر نشان می دهد که پس از
جنگ سرد در حوزة جهان اسالم کشوری که از نظر سیاسی – ایدئولوژیک متحد غرب نیست و با سیاست
قدرتهای غربی دچار چالش گردد و یارای مقابله با توان نظامی متعارف کشوری همانند آمریکا را در خود نمی
ب یند ،در تالش خواهد بود که از طریق دستیابی به سالح های دفاعی مدرن ،به عنوان یک راهبرد دفاعی ،بر
تصمیم قدرتهای غربی بر علیه خود تأثیر بگذارد و آنها را از هر گونه اقدامات خصمانه نظامی بر علیه خود
بازدارد .ضمن اینکه حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه نیز این تمایالت را دامن می زند .بر همین مبنا
یکی از راهبردهای بسیار مهم کشورهای غربی و بویژه آمریکا در این حوزه جلوگیری از بروز این مسأله در
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این منطقه می باشد (اسکیلز .)205 :0834 ،اسالم سیاسی در کشورهایی که به قدرت برسد تالش خواهد کرد
که قدرت واقعی کشورهای مسلمان را در مناسباتشان با غرب قوی تر هرچه بیشتر افزایش دهد تا این کشورها
بتوانند در تعامل با کشورهای غربی نه از موضع ضعف نظامی بلکه از موضعی به نسبت برابر وارد شوند .این
امر نیز یکی دیگر از عوامل ظهور حوزه جغرافیایی معارضه با غرب در قلمرو این ایدئولوژی خواهد شد.
شکل  : 2چگونگی ظهور منطقه استراتژیک در جهان اسالم
حوزة جغرافیایی

حوزة

ظهور گروههای

جغرافیایی

فروملی

کشورهای با

متعارض با

حاکمیت اسالم
سیاسی

غرب در
خاورمیانه

مناطق و
کانونهای معارضه
با غرب در
خاورمیانه

منطقه استراتژیک

 )8وقایع  00سپتامبر سال  2550را می توان نقطه عطفی در افزایش رویارویی ژئوپلیتیک میان جهان اسالم
و غرب دانست .این حادثه سبب تولید نوعی احساس ناامنی در مغرب زمین نسبت به برخی از حوزه های
خاص جغرافیایی جهان اسالم گردید .اگرچه این حمالت آنطور که اثبات شده از جانب یک گروه کوچک از
پیروان وهابیت انجام گرفته بود لیکن پس از این حادثه مبارزه با تروریسم در رأس اولویت های روابط بین
الملل قرار گرفت و سبب گردید توجه غرب نسبت به نقاط و مناطق جغرافیایی خاصی از خاورمیانه جلب
شده و تمامی تحرکات مهم نظامی جهان در این منطقه تمرکز یابد .در حقیقت در نظر آنها مناطق خاصی از
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جمله مناطق فقیر جهان اسالم به عنوان کانون بروز ناامنی در مقیاس جهانی مطرح می باشد .در دوره های
اخیر دامنه نفوذ و تأثیرگذاری این گروها به دیگر مناطق خاورمیانه نیز سرایت نموده است .بویژه در بسیاری
از کشورهای خاورمیانه در نتیجه ضعف حکومت مرکزی حفره های حاکمیتی و از بین رفتن حاکمیت دفاعی
– امنیتی در مناطق خاصی از سرزمین آنها سبب شده که گروههای سیاسی معارض؛ زمینه را برای فعالیت خود
مناسب ببینند( جعفری ولدانی .)055 :0833 ،بنابراین این حوزه ها؛ گرگاه های مرکزی تولید شبکه فروملی
معار ض با غرب شناخته می شود که سبب ساز ظهور یکی از باالترین سطوح طرح ریزی و برنامه ریزی
استراتژیک توسط قدرتهای غربی ،جهت کنترل سیاسی – استراتژیک این حوزة های جغرافیایی می
باشد(فلینت .)206 :0895 ،این گره گاهها عموماً در کشورهای از جهان اسالم واقع می باشند که دارای حفره
های حاکمیتی بزرگ می باشند که از نمونه های آن می توان تمرکز القاعده در جنوب افغانستان و غرب
پاکستان ،بخشهای از عراق ،سوریه ،لیبی و یمن اشاره نمود .بر پایه این موارد و بطورکلی می توان حوزه های
جغرافیایی ظهور تعارض با غرب در این منطقه را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود :
الف – حوزه های جغرافیایی ظهور گروههای فروملی متعارض با غرب که مسلح بوده و حداقل طبق
مدعای خود ،متأثر از آموزه های اسالم می باشند همچون بخشهای از افغانستان ،پاکستان ،عراق ،سوریه و...
که منطبق با حفره های حاکمیتی این کشورها می باشد .ب – مکانها و نقاط ظهور تعارض امنیتی در غالب
کوشش برای دستیابی به تسلیحاتی که کشورهای اسالمی در تعارض با غرب را در وضعیت امنیتی مناسب
قرار دهد .بر این مبنا امروزه اندیشمندان حوزه امنیت بین الملل معتقدند که کانون های عمده جغرافیایی ظهور
مناقشات امنیتی در جهان امروز در حوزة خاورمیانه نهفته است و از این حیث این منطقه توان تولید مصادیق
جدیدی از مناطق استراتژیک را دارد که می توان از آن تعبیر به « منطقه استراتژیک ایدئولوژیک» نمود .اهمیت
این حوزه های جغرافیایی تا حدی است که کمیته ای در آمریکا تحت عنوان « کمیته خطر فعلی – تهدیدات
معاصر » در سال  2554میالدی فعالیت خویش را آغاز نمود .کمیته مذکور در زمینه اهداف خود تأکید کرده
که هدف آنها در خصوص مسأله اسالم سیاسی ارائه راهبردی است که آمریکا را در زمینه تقابل با این مانع به
پیروزی رساند (  ) Russel , 2004 : 59این کمیته حوزة جغرافیای ظهور اسالم سیاسی را منطقه استراتژیک
برای آمریکا معرفی می کند (.) Barry , 2006 : 118

 .2نتیجه گیری
همچنانکه پیشتر ذکر گردید تا قبل از پایان جنگ سرد ایدئولوژی کمونیسم ،مصداق تعارض غالب و
فراگیر با غرب بود و در قرن  20نیز معارض ژئوپلیتیک ایدئولوژیک لیبرال سرمایه داری منبعث از جغرافیای
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سیاسی جهان اسالم می باشد .امروزه بسیاری از اندیشمندان پذیرفته اند که تلفیق آموزه های اسالم با حکومتها
و احزاب سیاسی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم ،سبب ساز ظهور فضاهای معارضة ایدئولوژیک با تمدن
غرب در این منطقه خواهد گردید .بنابراین برپایه موارد ذکر شده ،می توان اذعان نمود که در این حوزة
جغرافیایی ،نوع جدیدی از تعارضات ایدئولوژیک ظهوریافته که ساختار ژئوپلیتیک جهان را متأثر نموده است
و سبب اهمیت فزاینده برخی از حوزه های جغرافیایی مستقر در جغرافیای سیاسی جهان اسالم برای قدرتهای
غربی گردیده است و این مناطق را به مثابه مناطق استراتژیک برای آنها مطرح نموده است .بنابراین جهان غرب
؛ چالشگر ایدئولوژیک خویش در قرن  20را در قالب جغرافیای سیاسی جهان اسالم می بیند و زمینه جغرافیایی
ظهور چالشها و تعارضات ایدئولوژیک برای جهان غرب در جهان آینده در جغرافیای سیاسی جهان اسالم
خواهد بود .چراکه وجه عمدة ظهور جریان مخالف تمدن غرب از حیث ایدئولوژیک از جغرافیای سیاسی
استقرار اسالم سیاسی برمی خیزد و این مسأله سبب بازتولید نوعی نگاه امنیتی  -استراتژیک در نزد آنها نسبت
به این منطقه گردیده است.
به بیان دیگر مکانها و مناطق تولید این تعارض ،منطبق با حوزة جغرافیایی استقرار گروه ها و احزاب
فروملی و حکومتهای ملی متأثر از اسالم سیاسی می باشد .از این رو در نظر سیاستمداران غربی برقرای و
تداوم امنیت و هژمونی قدرتهای غربی در مقیاس جهانی در قرن  ،20تا اندازه زیادی به سرنوشت سیاسی
کانونهای جغرافیایی ظهور حکومتها و احزاب و گروههای اسالم گرا گره خورده است .به عبارت بهتر نمود
فضایی این تعارض نظری در مناطق خاصی از جغرافیای سیاسی جهان اسالم تبلور می یابد .بطوریکه می توان
اذعان نمود که تولید امنیت در مقیاس جهانی برای کشورهای غربی تا اندازه ای به موفقیت عملکرد کنترلی
آنها در این حوزة های جغرافیایی بستگی دارد .بر این پایه و با تطبیق شاخص های این مناطق به مثابه کانونهای
تولید تعارض در مقیاس جهانی نسبت به هژمونی لیبرال سرمایه داری می توان این حوزه ها و مناطق جغرافیایی
را به مثابه مصادیق نوینی از مفهوم منطقه استراتژیک قلمداد نمود.
جدول  : 2تعارضات ایدئولوژیک قرن  25و ظهور مناطق استراتژیک
رقابتهای ایدئولوژیک قرن بیستم

چالشگر ایدئولوژیک

حوزه های جغرافیایی ظهور مکانها و مناطق استراتژیک

دوران جنگ سرد

کمونیسم

مناطق حائل مابین حوزة نفوذ دو ابرقدرت

پس از جنگ سرد

اسالم سیاسی

جهان اسالم شامل حوزة ظهور حکومتها و گروههای
فروملی معارض غرب که متأثر از اسالم سیاسی می باشند
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از همین رو است که سیاستمداران غربی همواره تالش کرده اند تا از به قدرت رسیدن احزاب اسالمگرا
در جهان اسالم ممانعت بعمل آورند و همواره کوشیده اند تا با استفاده از سیاستمداران متحد بومی ،حکومتهای
ملی این منطقه را در راستای منافع خود راهبری نموده و نفوذ و کنترل خود را بر این حوزة جغرافیایی ارتقاء
بخشند .شواهد عینی حوادث پس از جنگ سرد نیز نشان می دهد که این تعارض ایدئولوژیک بخش مهمی از
طرح ریزی های ژئوپلیتیک پس از جنگ سرد را در نزد قدرتهای غربی بخود اختصاص داده است .از این
جهت این ایدئولوژی ،توان آن را دارد که در مقایسه با دوران جنگ سرد قادر به بازتولید مصادیق منطقه
استراتژیک باشد و در کشورهایی که اسالم سیاسی قدرت را بدست بگیرد قطعاً تعارضات با غرب شدت
خواهد یافت و این مسأله سبب ساز خلق «فضاهای استراتژیک تعارضات ایدئولوژیک» در چنین مناطقی می
گردد.
منابع و ماخذ
 -0اتوتایل ،ژئاروید و دیگران( )0830؛ اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم؛ ترجمه محمد رضا حافظ نیا و هاشم نصیری؛

تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 -2احمدیان .قدرت اهلل و غالمی .طهمورث( )0833؛ آسیای مرکزی و قفقاز ،عرصه تعارض منافع روسیه با غرب ؛ دو فصلنامه
اوراسیا ،سال دوم ،ش 4؛ پائیز و زمستان .0833
 -8احمدی پور ،زهرا و لشگری ،احسان ( ) 0895؛ بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم منطقه راهبردی در ابرقاره اوراسیا ؛
دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ،شمارة  ،9پائیز و زمستان  .0895صفحات .25-0
 -4ارکمن ،سرهارت ( )0835؛ ایاالت متحده و خاورمیانه بزرگ ؛ مجموعه مقاالت آمریکا و خاورمیانه ؛ ترجمه جلیل یعقوب
زاده فرد ،به اهتمام غالمرضا خسروی ؛ تهران  :انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 -0اسکیلز ،رابرت( )0834؛ جنگ آینده ؛ ترجمه عبدالمحید حیدری ؛ تهران  :انتشارات دورة عالی جنگ.
 -6افشردی ،محمدحسین( )0835؛ ژئوپلیتیک قفقا ز و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ؛ تهران  :انتشارات دوره عالی
جنگ.
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چالشهای امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی و همسایگان
مطالعه موردی عراق جدید
توحید محرمی ،5عضو هیات علمی و استادیار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

چکیده
یکی از مسائل مهم در روابط خارجی بین کشورها مسائل فرهنگی و هویتی است که بسیاری از حساسیتهای آن
جنبه امنیتی دارد .دولتها ضمن عالقمندی به توسعه وگسترش حوزه نفوذ نسبت به حفظ آرمانها ،باورها و هویت فرهنگی
و اجتماعی خود بشدت حساس میباشند .در جمهوری اسالمی ایران هم تحقیقات قابل توجهی درباره ابعاد مختلف
امنیت صورت پذیرفته است ،اما کمتر به روابطبینالملل بویژه روابط بین همسایگان از دیدگاه امنیت فرهنگی توجه شده
است .این مقاله بهدنبال شناسایی و تبیینچالشهای امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همسایه غربی آن عراق جدید
است .بر این اساس پرسشهای اصلی و فرعی مقاله حاضر بدین شرح است :در پرسش اصلی با مطالعه چیستی امنیت
فرهنگی جمهوریاسالمیبه؛شناسایی چالشهایی که چه بسا قابلیت تبدیل شدن به فرصت ویا تهدید ناشی ازتحوالت
فرهنگی اجتماعی همسایگان(عراق جدید) دارند خواهیم پرداخت؟ و از آنجا که مطالعه و بررسی چالشهای امنیت
فرهنگی جمهوری اسالمی در ارتباط با عراق جدید با رویکرد امنیت هویتمحور صورت میگیرد .فرضیه ما این خواهد
بودکه؛ برخی از چالشهای موجود قابلیت تبدیل شدن به تهدید را دارند و برخی دیگر در همان سطح بالقوه باقی خواهند
ماند .این تحقیق ازنوع کاربردی -توسعهایی بوده و با بهرهگیری از روشهای اسنادی و کتابخانهایی پاسخ پرسشهای
این تحقیق راپیگیر خواهیم بود.
واژگان کلیدی :جمهوری اسالمی ،امنیت فرهنگی ،عراق جدید ،همسایگان ،چالش های امنیت فرهنگی

 -5مقدمه
شواهد تاریخی حاکی از آنست که؛ روابط ایران وعراق به گذشته های دور باز میگردد .و همواره دریک
حوزه فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار میگرفتند .با ظهور اسالم روابط میان دو سرزمین درابعاد مختلف
فرهنگی ،زبانی ،ادبی ،منطقهای بر پایه هویت دینی و تعالیم خاتماالنبیاء(ص) محمدرسولاهلل بسیارگستردهتر
1

. Email: Tohidmoharrami@yahoo.com
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شد و موجبات توسعه و تحکیم روابط فرهنگی دو ملت فراهم گردید .مرور اسناد تاریخی گواه آن است که
هرچند در مقاطعی تعامالت فرهنگی دو طرف به واسطه شرایط و محذوریتهای سیاسی و امنیتی در دهههای
گذشته کاهش یافته ،اما هیچگاه قطع نشده است .و بعبارتی دیگر قدمت دیرینهای تاریخی و فرهنگی ایران و
عراق ،و تبادل علم و دانش میان این دو کشور ،برای توسعه فرهنگی و احساس عدم تهدید بین دو کشور
بسیار مؤثر بوده است .و تاسیس دولت جدید عراق در سالهای اخیر فرصت تازه ایی ایجاد کرده است تا با
بازخوانی روابط تاریخی بین دوکشور شاخصههای امنیتی مورد توجه طرفین مدنظر قرار بگیرد .اما برای رسیدن
به هدف مذکور موانعی هم دارد و آن اینکه؛ شناخت و آگاهی ما از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی همسایگان
خود در دهههای اخیر محدود به مبادی رسمی شده است و نسبت به ارزشها و باورهای فرهنگی و اجتماعی
از آگاهی کمی برخوداریم .این کاستی و کمبودها بگونهایی است که ایران به عنوان کشوری فعال و اثرگذار در
منطقه نتوانسته است ،با بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک با همسایگان به دنبال ایجاد چارچوبهای روابط
فرهنگی پایدار درون منطقهای پیش برود .چراکه تعارف ،آشنایی و روابط عمیق میان ملتهای ایران وکشورهای
همسایه ،از مسیر ادراک صحیح آرمانها و باورهای فرهنگی و اجتماعی و برسمیت شناختن هویتملی طرفین
میگذرد .و این همان چیزی است که روابط ملتهای همسایه را درمقابل تبلیغات و دسیسههای بیگانگان
مصون میسازد و از وقوع حوادث تلخ در روابط ایران و همسایگان همچون وقوع جنگ هشت ساله با رژیم
بعث عراق جلوگیری میکند .و بالطبع این روند بر امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی هم که پر جمعیتترین
کشور شیعه جهان است تاثیرگذار است.
ازسوی دیگر حساسیتهای فرهنگی وهویتی در روابط خارجی بین کشورها دربسیاری ازموارد جنبه امنیتی
دارد،و دولتها ضمن عالقمندی به توسعه وگسترش حوزه نفوذ خود ،نسبت به حفظ آرمانها ،باورها و هویت
فرهنگی واجتماعی خود بشدت حساس میباشند .در جمهوریاسالمی ایران هم تحقیقات قابل توجهی درباره
ابعاد مختلف امنیت صورت پذیرفته است ،اما کمتر به روابط بینالملل بویژه روابط بین همسایگان از دیدگاه
امنیت فرهنگی توجه شده است .منظور از این مطالعه و تحقیق؛ شناخت چالشهای امنیت فرهنگی جمهوری
اسالمی ناشی در ارتباط با عراق جدید است ،که هویت ملی جامعه دوکشور را متاثر میکند .دوره زمانی انجام
این تحقیق؛ پس از پایان اشغال عراق توسط امریکا ژوئن2554میباشد ،که البته آثار و تبعات فرهنگی تاسیس
عراق جدید بر امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی در ظرف زمانی مذکور محدود نمیشود ،و همچنان استمرار
دارد .لذا هدف اصلی این تحقیق؛ بررسی چالشهای امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی با همسایه غربی و
شناخت فرصتها و تهدیدات ناشی ازآن ،بوده .و یافتن درک صحیح برای فرصتهای پیش رو و ظرفیتهای ارتقاء
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رابطه فرهنگی بین دوکشور ایران وعراق اهداف فرعی تحقیق را شامل میشود .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات
کاربردی ،توسعهای است .و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است .چیستی امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی؟
و چالشهای آن درعراق جدید؟ سوال اصلی مقاله میباشد .لذا با تحلیل و دستهبندی چالشهای موجود ،با
رجوع به کتب و اسناد کتابخانهایی ،مدارک و استنادات سایتهای الکترونیکی مربوطه پیگیر پاسخ سوال مطروحه
خواهیم بود .و از آنجا که مطالعه و بررسی چالشهای امنیتفرهنگی جمهوری اسالمی در ارتباط با عراق
جدید با رویکرد امنیت هویتمحور صورت میگیرد .فرضیه ما این خواهد بود که؛ برخی از چالشهای موجود
قابلیت تبدیل شدن به تهدید را دارند .وبرخی از آنها در همان حد باقی خواهند ماند .بدیهی است این مقاله
دستمایه بنیادینی برای انجام تحقیقات بعدی خواهد شد.
 -4مبانی نظری
بطورکلی ،فرهنگ مجموعه عادتها ،باورها ،اعتقادات ،اخالقیات و ارزشهایی استکه به عنوان یک عامل
مشترک درمیان مردم یک کشور جایگاه ویژهای دارند .و هرگونه تهدیدی از این ناحیه ذیل موضوع یکی از
ابعاد مهم امنیت ملی یعنی امنیت فرهنگی قرار میگیرد .این مفهوم ایجابی است و صرفاً از طریق نبودن تهدید
محقق نمیشود و به همین دلیل از دیگر حوزههای مطالعات امنیتی که بر مفاهیم سلبی استوارند متمایز
میشود(.فرست )2554،8:برخالف آنچه در امنیت سیاسی مورد توجه قرار میگیرد یعنی حفظ ثبات سازمانی
دولت و نظام حکومتی ،امنیت فرهنگی معطوف به مؤلفههای هویتی جامعه وهویت ملی است و نه اقتدار
وحاکمیت دولت .و امنیت دولت و حکومت تنها به عنوان مقدمه والزمه امنیت جامعه موضوعیت ومشروعیت
دارد( .دهقانی فیروزآبادی .)90 ،0835 :و با این رویکرد میتوان امنیت فرهنگی را شرایطی دانست که طی آن
یک ملت بتواند ضمن حفظ هویت فرهنگی خویش و بدون برخورد با موانع بشری ،مسیر تکاملی خود را
بپیماید(دهقانی فیروزآبادی.)38-0892،34:
با توجه به ماهیت موضوع مقاله که بر ابعاد غیرفیزیکی امنیت و بر امنیت فرهنگی معطوف میباشد.
میبایست از چارچوب نظری بهرهگیری نماییم که امکان بررسی این بُعد از امنیت ملی بر اساس آن وجود
داشته باشد .بههمین خاطر مکتب نظریه امنیتی کپنهاک بعنوان چارچوب نظری انتخاب میشود .صاحبان این
مکتب تالش می نمایند مسائل امنیتی را از حیطه موضوعات نظامی خارج نمایند ،و دایره شمول آنرا گسترش
دهند .باری بوزان و همکارانش با برداشتی موسع از امنیت ،امنیت را به پنج بخش نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی تقسیم میکنند و مرکز ثقل و محور امنیت در سطوح بین المللی ،منطقهایی،
دولتی ،و اجتماعی ،امنیت ملی می دانند .و البته امنیت فرهنگی و اجتماعی را بر سایر مؤلفههای امنیت ترجیح
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میدهند و آن را مؤثرترین ابزار برای درک دستور کار امنیت جدید میدانند( .عبدالهخانی0832،088 :ـ.)085
و از آنجاکه معموآلً مهمترین تهدیدات دولتها شامل تهدید قلمروهای فیزیکی و عقیدتی آنها است ،به همین
دلیل است که وجود مرزهایی غیر از مرزهای جغرافیایی برای این واحدهای سیاسی به خوبی درک میشود
(بوزان .) 0853،53 :که لذا در تاسیس عراق جدید ،تأثیرات مثبت و منفی چالشهای آن بر برخی از جنبههای
مثلث اجزای امنیت یعنی ایده ،نهاد و پایگاه مادی دولت جمهوری اسالمی ،در قالب چارچوب تئوریک مذکور
قابل بررسی و ارزیابی است.
 -9امنیت فرهنگی در جمهوری اسالمی
با انقالب اسالمی تحولی چشمگیر در مقوله امنیت در ایران به وقوع پیوست که ناشی از درک متفاوت از
زندگی وانسان شناسی متمایز آن بود .پس از انقالب ،عمال دولت از بیطرفی خارج شد ،و حوزههای بیشتری
از زندگی شهروندان را شامل گردید .امنیت را در حوزههای عینی و ذهنی متحول کرد .و برجستهسازی هویت
اسالمی و بازگشت به خویشتن بعنوان مرجعیت اصلی برای امنیت فرهنگی در آرا و نظرات نظریهپردازان
جمهوری اسالمی طرح شد .در واقع انقالب اسالمی پدیدهایی بود برای ایجاد تحول بنیادین در سیستم حکومتی
که خارج ازحیطه نظام سرمایهداری غرب و سوسیالیسم شرق که رخداد .این انقالب به دلیل ویژگیهای
معنویتگرایی و عدالتگرایی خود روابط سلطهآمیز و ناعادالنه موجود کشورهای قدرتمند و استعمارگر را
برکشورهای ضعیف مورد نقد و نفی قرارداد ،و نگرش دنیا محورانه و مادیگرایانه حاکم بر نظام بینالملل را
به مبارزه طلبید و عناصرجدید غیرمادی را به عنوان چارچوب جدید نظام بینالملل مطرح نمود(.ملکوتیان:
)0833،25
از همین رو برای فهم امنیت فرهنگی و مرجعیت آن درجمهوری اسالمی ناگزیر از پرداختن به آراء
واندیشه امام خمینی (ره) بنیانگذاراین نظام هستیم .مطالعات صورت گرفته پیرامون نظریات امام خمینی نشان
می دهد ،که ایشان بیشترین تأکیدش بر بعد هویت فرهنگی برای حفظ و ارتقاء امنیت است .و در مبارزه با
استعمارگران ،همیشه بر ابعاد هویتی بویژه هویت انسانی تأکید میورزید و میگفت؛ اینها نیروهای انسانی ما
را از بین بردند ،نگذاشتند رشد بکند .در خود کشور ماجوری کردندکه محتواى انسان را از بین بردند ،یک
صورتی گذاشتند و محتوا را گرفتند .طوری کردند که اعتماد ما هم به خودمان تمام شد .استقالل فکرى ما را،
استقالل روحى ما را ،از دست ما گرفتند .این بدتر ازآن استقالل بودکه کشور ما استقالل نداشت (صحیفه
امام،ج )28 :3درعین حال ،امام (ره) برآزادی اندیشه تأکید داشت و بر این باور بود که پرورش انسانها
درفضایی آزاد شدنی است .از نظر ایشان ،درجامعه وحکومت اسالمی ،همه افراد آزادند هرگونه عقیدهای داشته
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باشند (صحیفه امام،ج )480 : 4و تاکید میکنندکه درنظام تازه تاسیس یعنی؛« در جمهوری اسالمی ایران هر
فردی ازحق آزادیبیان و عقیده برخوردار خواهد بود»(صحیفه امام،ج )080: 0امام خمینی(ره) بعنوان
رهبرانقالب اسالمی و پایهگذار نظام جمهوری اسالمی یکی از آرمانهای انقالب اسالمی را بازگشت به اصل
خویشتن« هویت ملی» میدانست که با اندیشه دینی و امنیت فرهنگی نسبت نزدیکی پیدا میکند .ایشان همچنین
حفظ اسالم را یکی دیگر از مراجع امنیت فرهنگی عنوان میکند .بطوریکه به نظر وی چنانچه بعد اعتقادی و
فرهنگی در جامعهایی قوی باشد ،تهدیدات به آن جامعه اثرگذار نخواهند بود .و حتی اگر امنیت فیزیکی افراد
مخدوش شود ،آنها احساس ناامنی نکرده ،و هدف و غایت نهایی جامعه اسالمی و تعالی انسانها را همچنان
پیگیری میکنند .لذا بگفته امام(ره)؛ «ماخودمان را باید فدا کنیم برای اسالم ،آمال و آرزوهایمان را باید فداکنیم
برای اسالم» (صحیفه امام،ج )855: 0و یا درجای دیگری میفرماید؛«تکلیف ما این است که ازاسالم صیانت
کنیم و حفظ کنیم اسالم رامن به تمام دنیا با قاطعیت اعالم میکنم که اگر جهانخواران بخواهند درمقابل دین
مابایستند ،ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد»( .صحیفه امام،ج 25: 0وج)200:08
از دیگر نکات مهم برای ارائه فهم درست و شناختی صحیح از وضع موجود امنیت فرهنگی ،ترسی موضع
مطلوب درآینده است .برای پیش بینی آینده و برنامه ریزی و فرصت های قابل حصول ومقابله با تهدیدات
احتمالی درحوزه فرهنگ ،محتاج شناخت خوب و سنجیده از مرجعیت امنیت فرهنگی امروزمان هستیم که
ریشه در هویت ایرانی اسالمی دارد .برای پاسخ به این نگرانیها امام (ره) که خود رهبری انقالب عظیم اسالمی
را در بهمن  05عهده داربوده است دربیانات مختلفی ،مشخصا «هویت اسالمی -انسانی» را مهمترین
راهکارحفظ و تداوم آرمانهای انقالب اسالمی را به مثابه استراتژی بقای این انقالب میداند .به نظر امام
خمینی(ره) هویت انسانی ما را با حمایت از اهدافی نظیراستقالل ،خودباوری ،اتکای به نفس ،امید به آینده،
عدم سلطه پذیری ،حمایت از پیشرفت واقعی و مظاهر واقعیت مدن ،نفی هرگونه تقلید غیرعقالیی از دیگران،
نقد سنتهای غیرعقالنی خودی ،حفظ کرامت و ارزشهای اصیل انسانی و ...میتواندیدکه خود زمینه هرگونه
حرکت مستقل وتکاملی جوامع است .امام خمینی(ره) اولین گام در احیای هویت انسانی را که جوهره هویت
فرهنگی-اسالمی است نفی«خودکاذب»به عنوان مقدمهای درجهت شناخت «خودواقعی» میداند « :ما آن چیزی
را که داشتیم کنارگذاشتیم ،آنچیزی هم که آنها داشتند نتوانستیم پیداکنیم چیزی ازکار درآمدیم که نه شرقی ،نه
غربی ،نه اسالمی ،نه اروپایی ،نه هیچی ،بلکه شرقی هستیم ،به معنای همان شرقی استعماری ،غربی هستیم به
معنای همان غربی استعماری ،باید از این حالت بیرون بیاییم مادامیکه این فرض راداریم ،این فرض نمیگذارد
یک حال صحیح برای ما پیدا شود .از این فرض بیرون بیاییم (» .فوزی 0835،048 :و صحیفه نور ،ج)9،065
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بنظر مرتضی مطهری؛ بزرگترین خدمت امام خمینی(ره) رهبرانقالب اسالمی را به ملت ایران ،هویت
بخشی و نمایاندن کیستی و چیستی ایشان بر میشمرد و درکتاب پیرامون انقالب اسالمی مینویسد؛ امام
خمینی(ره) به مردم شخصیت داد ،خودواقعی وهویت اسالمی آنها را به آنان بازگرداند .آنها را ازحالت
خودباختگی خارج کرد و این بزرگترین هدیهایی بودکه رهبر به ملت داد .او توانست ایمان از دست رفته مردم
را به آنها بازگرداند و آنها را به خود شان مومن کند(.مطهری )0852،29 :در واقع یکی از گفتمانهای اصلی
انقالب اسالمی بازگشت به اصل خویشتن«هویتملی» است که با اندیشه دینی نسبت نزدیکی پیدا میکند .و
ازطریق معنا بخشی به این مفهوم ،جمهوری اسالمی میتواند با تعریف خود در برابردیگران ،و عمق استراتژیک-
اش را افزایش دهد.
در واقع با درآمیختگی فرهنگ و امنیت و نقش تعیینکننده آن درعرصههای فرهنگی اجتماعی انقالب
اسالمی ،رویکردهای نوینی را پیشروی مباحث امنیتی و فرهنگی کشورها گشود .و درسالهای پس ازانقالب
اسالمی وفروپاشی شوروی سابق بعنوان بلوک شرق ،امنیت فرهنگی برجستهترین چهره و درونیترین الیه آن
به شمارآمد .احساس نیاز فردی واجتماعی به شرایط اطمینانبخش برای تداوم هویت فرهنگی و حفظ روندهای
سیاسی اجتماعی در محیط زندگی یا همان امنیت فرهنگی بسط و گسترش یافت .یعنی همان نیازی که کمونیسم
و کاپیتالیسم از برآوردن آن عاجز و ناتوان شدند و فضا برای ظهوراندیشههای انقالبی اسالمی مهیا گردید.
ازمنظری دیگر درنگرش جدید ،فرهنگ نقش گسترده و کارویژهای بسیار فراگیرتر از دامنه و عرصه مؤلفه
قدرت و یا امنیت ملی را در بر میگیرد .دراین نگرش ،امنیت فرهنگی شرط ناگزیر تحقق امنیت در سایر
حوزهها میباشد .چراکه هویت وبنیان امنیت بر فرهنگ استوار است .و آن هم بدلیل گسترده شدن ارتباطات
بشری ،و پیشرفتهای تکنولوژیک وهمگراییهای اقتصادی و سیاسی است( .محرمی)020-000 ،0894 :
 -2چالشهای امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی در عراق جدید
واژه چالش را در زبان فارسی« ،بهمبارزهطلبیدن» ترجمه کرده و چالشگر را به «حریف» معنی نموده-
اند(ذوعلم ) 0834،84:و از آنجائیکه درعصر حاضر اندیشمندان سیاست و امنیت دیگر همچون گذشته امنیت
را صرفا تهدیدات فیزیکی نمیدانند و ابعاد فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی انسانها را هم در امنیت جامع
دخیل میدانند .اول افراد ،جوامع ،و...با مسائلی چالش برانگیز مواجه میشوند و سپس درصورت احتمال ایجاد
فقدان و آسیب ،آن مسئله به بعنوان تهدید ارتقاء مییابد .لذا دراین بخش به برخی از آنچه که استعداد و ظرفیت
هماوردی با امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی را در ارتباط با عراق جدید داشته باشد میتوان بعنوان چالشهای
درونی و بیرونی موثر بر امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی از آنها نام برد.
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الف .چالشهای درونی عراق
 -5چالش؛ قومی مذهبی و هویت چندگانه عراقی

درطول سالهای پس از ایجاد کشور عراق ،وجود هویتهای سهگانه در مناطق شمالی میانی و جنوبی این
کشور و چگونگی حفظ تعادل میان آنها همواره به اتخاذ رویکرد امنیتی در حوزه داخلی و منطقهایی منجر شده
است ( رویوران .)0895:بطوریکه شکلبندی قومیتها و طوایف از گذشته تا حال سبب شده تا عراق بعد از
حکومت صدام هم نتواند در قوام یک دولت پایدار و باثبات و به تبع آن استقرار نهادهای مردمساالر موفق
شود .همچنین بزرگترین چالش در حوزه داخلی عراق ،عدم تجانس ساختار فرهنگی در سه طیف اعراب سنی،
شیعیان و کردها و دخالت قدرتهای منطقه و فرامنطقهای در دامن زدن به این اختالفات میباشد .چالشها و
اختالفات سیاسی بین گروههای سیاسی عراق و فقدان انسجام و وفاق سیاسی در این کشور از مهمترین عواملی
است که باعث گسترش تنشهای درونی و همچنین افزایش منازعههای قومی فرقهای شده است .و همین
تنشها و اختالفات بسترهای مناسبی را برای بهرهبرداری داعش و گسترش نفوذوتسلط آن به خصوص در
مناطق سنینشین عراق ایجاد کرده است(.محرمی)0894:
 -4انگارههای جداییطلبانه در کردستان عراق

حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق ،پیش وپس از تصویب قانون اساسی عراق درسال  2550و
رسمیتیافتن فدرالیسم در عراق با استفاده از کمکهای بینالمللی و مماشات برخی کشورهای منطقه در راه
ایجاد و توسعه نهادهای سیاسی ،اداری و قانونی و نیز تأسیس یک سازمان حکومتی منسجم گامبرداشتهاست
که این نهادها میتوانند آنان را در نیل به بقا و دستیابی به اهداف یاری رسانند( .)Yaldiz: 2007و نظر به
اهمیت ارزشهای جهان مدرن ،اقلیم کردستان با اهتمام برای دستیابی به وضعیت قابلقبول یک جامعه مدنی
به ارزشهایی مانند «دموکراسی ،حقوق بشر ،آزادی بیان و فعالیتهای مطبوعاتی ،تعامل با نهادهای بینالمللی
و جهانیان ،ارتباطات الکترونیکی و رسانهای ،کثرتگرایی ،جلب سرمایهگذاری خارجی ،اقتصاد آزاد ،همزیستی
با همسایگان ،امنیت ،توسعه اقتصادی ،عمران منطقهای و نظایر آن» مبادرت ورزیده است و سعیدارد بسترهایی
برای اعالن موجودیت کردستان بزرگ فراهمسازد (حافظ نیا )0830،25 :امروزه به لحاظ توانمندی فرهنگی
امروزه اقلیم کردستان عراق ،دارای هفت دانشگاه دولتی (آکری 205،)0895،93:هزار دانشجو و  8هزار استاد
است(بوژمهرانی،پوراسالمی ) 005-35 ،0898:که افزون بر تعداد دانشجویان کردستان ایران و ترکیه می باشد.
فعالیت دهها سایت اینترنتی کردی ،چند شبکه ماهوارهای وابسته به احزاب کرد عراقی ،ایرانی و ترکیهای فضای
رسانهای مناطق کردنشین را پوششمیدهد؛ ازجمله آن میتوان به شبکه ماهوارهای «زاگرس و کردستان تحاوی
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متعلق به پارتی و شبکه کردست» (حق پناه.)086 :0835 ،با تولید قدرت نرم در اقلیم کردستان عراق و ارتقاء
توانمندیهای منطقه ،داعیه تشکیل دولت مستقل شکلی جدیتر بخود میگیرد.
 -9گسترش خشونت و تروریسم

در دوران چیرگی حزب بعث بر عراق ،صدام حسین موفق شده بود با برقراری یک نظام غیردموکراتیک
ومستبدانه ،انواع واقسام ناهمسانیها در جامعه عراقیها را در چرخ گوشت ایدئولوژیک حزب بعث ،مضمحل
کند ،بطوریکه به محض پایان کار وی ،تمامی درونمایه خشونتهای قومی ،فرقهای و مذهبی سر برآوردند ،و
خود به خود مسبب افزایش خشونت در محیطی شد که پیشینه فرهنگ دموکراتیک نداشت وبذرخصومت و
خشم،از پیش در آن کاشته شده بود(محرمی .)0894،030:با تشدید این روند در دوران اشغال ،جنبشهای
جهادی که آزادسازی عراق از اشغال خارجی هدفشان بود و گروههای افراطی تروریستی هم با حمایت برخی
از دولتها در این کشور پدیدار شدند(مهربان)0835:که عالوه بر تهاجمات فیزیکی ،با اقدامات غیرانسانی و دور
از شریعت ،موجبات وهن در تعالیم اسالم را فراهم آوردند و برای اعتقادات اصیل دینی انحرافی جدی بشمار
میروند.
 -2چالش سکوالریسم و فرهنگ مبتنی بر دین در عراق

درجامعه عراقی ،هماوردی مستمر سکوالرها و طرفداران غلبه دین بر امور فرهنگی این کشور از سالها
قبل یکی از چالشهای موجود بوده است ،که ریشه در تفکرات مدرنیستی و مذهبی روشنفکران عراقی دارد.
و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از ناهمگنترین جوامع منطقه خاورمیانه جامعه عراق است .عدهای قائل به
لزوم دخالت وسیع دین در حوزه فرهنگ هستند وگروهی دیگر با توجه به تنوع فرهنگی ،قومی و مذهبی عراق
به سکوالر بودن اداره امور فرهنگی در این کشور تأکید دارند .این تفاوت دیدگاهها ،آینده فرهنگی عراق را با
سؤاالت متعدد مواجه میکنند(محرمی )099-0894،256 :بهطوری که دیدگاه سکوالری درباره فرهنگ و
رویکرد دینی به فرهنگ مسئله ایی است که درعراق غیر قابل انکار است .و این اختالف دیدگاه در رفتار و
عملکرد سیاستمداران و اصحاب علم و فرهنگ از اقلیم کردستان گرفته تا اهلسنت و بخشهای تحت نفوذ
شیعیان کامال هویداست .و چالشی در سیاستگذاری فرهنگی عراق یکپارچه محسوب میگردد .که به چالشی
دیگر تحت عنوان عدم انسجام در فعالیتهای فرهنگی هویتساز منجر شده است( .المنصوری)0894:
 -2بازماندگان بعثی در عراق جدید

با مطالعه و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دوران صدام میتوان فهمید که در سیاستگذاری و
فعالیتهای فرهنگی این کشور حزب بعث بازیگر اصلی بود و در همه امور فرهنگی اجتماعی دخالت داشته
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است .و علی رغم کنار رفتن بعثیها از حکومت پس از سرنگونی رژیم صدام ،این افراد همچنان در بخشهای
مختلف ازجمله رسانهای فعالیت می کنند ...هرچند عراقیها با درک حساسیت موضوع اجرای حکم قانون
بعثیزدایی را برمعلمان متمرکز ساختند ،تا ازخطر بازگرداندن تفکرات بعث عراق جلوگیری کنند(برمر/2/20:
0833و .)0892/3/25اما با این همه در سالهای اخیر؛ داعش با ترکیب سنیهای افراطی و بازماندگان بعثی
توانست بخش بزرگی از عراق را به اشغال خود در آورد .و خسارتهای فراوانی را به فرهنگ و جامعه عراقی
وارد نماید.که تاکنون دولت و ملت عراق موفق به مهار و دفع کامل این تهدید از کشور خود نشدهاند .و لذا
بعثی ها همچنان یکی از گروههای بیثبات کننده در عراق محسوب میشوند .اخیرا هم با کشته شدن یکی از
افسران رژیم سابق بعث ،اسنادی بدست آمد که چگونگی ایجاد تدریجی یک کشور را که بالطبع با همکاری
برخی از دولتهای منطقه صورت میپذیرد ،مساله حمایتها علنیتر شده است(Reuter: 2015(.

منبعReuter .spiegel. April 18, 2015 :

ب .چالشهای فرهنگی در محیط امنیتی عراق جدید
دو همسایه بلحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی دارای ریشههای تاریخی و فرهنگی مشترکی هستند.استعدادهای
ذاتی دوملت ،همواره مورد مطامع قدرتهای جهانی ومنطقهای قرار گرفته وبرای کسب منافعشان ،با نادیده
گرفتن اشتراکات ،نسبت به تشدید عوامل و عناصر تحرک کننده بین دوکشور تالش کردهاند ،که به برخی از
آنها که برای امنیت فرهنگی دوکشور چالش محسوب میشود ،اشاره میکنیم.
 -5سلفیگری افراطی و نفوذ فرهنگی وهابیت در ایجاد انحرافی بنام داعش

سلفیگری عبارت است از هر جریانی که به آموزه و کردار سلف اعتبار ویژه میدهد و نجات را در
پیروی از آن می داند و بازگشت به تعالیم ناب نخستین از لوازم آن است .بنظر سلفیها باید باصطالح میراث
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فرهنگی را کنار گذاشت وبدنبال یک خوانش ناب از دین بود .که البته سلفیون شرط الزم بازگشت به تعالیم
خالص وناب را حاضر شدن به پرداخت هزینه این بازگشت میدانند .نکته مهم در واقعیت سلفیگری این
است که همه بازگشتها به دین نیست ،بلکه برخی از بازخوانیهای سلفی ریشه در سنتهای عربی دارد .لذا
منطقه جغرافیایی در ارائه و نوع تفکر سلفی موثر بوده است .و چه بسا در مذاهب دیگر هم امکان ظهور آن
محتمل است( .احمدپاکتچی )0894 :ازسویی دیگرمسلک وهابیت کهبنظر مخالفانیک فرقه فرصت طلب است،
سالهاست که به دنبال تخریب دین وتهی نمودن آن است .این فرقه که درعربستان رشدیافته ،به پشتوانه قوی
مالی دولت سعودی،دامنه تاثیر گذاری افکار و اندیشه هایش از مرزهای کشورهای اسالمی فراتر رفته است .و
به گسترش اعمال و اقدامات جریان های تکفیری کشیده شده است .بنظر آیتاهلل خامنهایی رهبر انقالب
اسالمی؛ «سلفىگرى» ...اگر به معناى تعصب و تحجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمى ترجمه شود ،با
نوگرائى و سماحت و عقالنیتی که ارکان تفکر و تمدن اسالمىاند سازگار نخواهد بود ،و خود باعث ترویج
سکوالریزم و بىدینى خواهد شد»( .خامنهایی)0895/00/04 :واین همان اتفاقی است که با بیثباتی موجود در
عراق بسیار محتمل است .و از آسیبهای فرهنگی اجتماعی آن همسایگان این کشور نیز بیبهره نخواهند بود.
که در صورت عدم کنترل و دقت کافی ،آسیب ناشی از چالش مذکور قابلیت تبدیل شدن به یک تهدید امنیت
فرهنگی را دارا می باشد .بنابراین بعنوان یک حفره امنیتی آنرا میبایست جدی گرفت .در حال حاضر هم یکی
از محصوالت چالش تئوریک و عملی برای افراط گرایان سنی درسالهای اخیر پدیدهایی بنام « دولت اسالمی
عراق و شام» و یا همان « داعش» است .که برای مهار قدرت و نفوذ جمهوری اسالمی و چالش کشیدن
ایدئولوژی شیعی و ایرانی با حمایت برخی کشورهای منطقه و قدرتهای فرامنطقهایی ظهور پیدا
کرده(جعفری،بشار)0894 :و بسرعت توسعه یافته است.و توانسته قریب  85هزار تبعه خارجی از بیش از 055
کشور عضو سازمان ملل متحد را جذب نماید ( فلتمن.)0894 :

ماخذ :سایت باشگاه خبرنگاران،نقشه وضعیت تصرفات داعش در عراق – 0890/8/0
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 -4تداوم رویکرد امنیتی بر روابط دو همسایه

آثار و تبعات جنگ هشتساله بین دوکشوررا می توان از دالیل تداوم نگاه امنیتی در روابط دو کشور ایران
و عراق دانست .آغازجنگی که با خسارات مادی و معنوی بسیاری همراه بود.عراقیها همه میدانند که
شروعکننده جنگ صدام بود ،و ایران مظلوم بود .ولی به هر حال خانوادههای عراقی با کشتهها ،معلولین و
اسرای آزاد شده ازدوران جنگ روبرو هستند ،که خواهناخواه تأثیر نامطلوبی بر ایشان گذاشته است .مسئله
دیگر اینکه؛ صدام ،درآغاز جنگ عراقیها و بهویژه عراقیهای شیعه را راهی ایران کرد .و ایران انصافاً آنچه در
توان داشت برای عراقیها انجام داد ولی مشکالت زیادی وجود داشت و اغلب با برداشتی منفی به عراق
برگشتند(.آذرشب )0838،42 :البته عراق جدید همانند گذشته یک تهدید نظامی نیست .اما همچنان زمینههای
بالقوه هدایت تنش وناامنی به حوزه امنیت ملی ایران را دارا میباشد .مسائل امنیتی در شرایط جدید تغییری
جدی کرده است .چالشهای ناشی از رقابت گروههای مختلف قومی و سیاسی در داخل عراق وآثار زیانبار
ناشی از بیثباتی و جنگ داخلی ،افراطگرایی ،تفرقههای قومی ومذهبی و نهایتا احتمال تجزیه این کشور از
جمله چالشهایی هستند که از زاویه داخلی عراق وارد حوزه امنیت ملی ایران میشود( .همان)66،
 -9تصویرپردازی منفی از ایرانیان و ایران هراسی درعراق جدید

با اشغال عراق توسط غربیها برای جلوگیری از نفوذ ایران در عراق ،تصویرسازی منفی از ایرانیان و ایران
هراسی در دستورکار اشغالگران و دولتهای عربی قرارگرفت .که در اتاق فکرهای(رضاخواه وثمودی)0833 :
مورد حمایت ایشان ،با شناسایی شکافهای فرهنگی اجتماعی بین ملتهای منطقه بویژه ایران و عراق ،راهکارهایی
را برای تصویرسازیهای غیرواقعی و دشمنانه ارائه نمودهاند .و بنظر میرسد در برخی رسانههای مخالف
دولت حاکم و طرفداران بازگشت به دوران حاکمیت اهلسنت در عراق هم که توسط بازماندگان بعثی ،و یا
حتی برخی از روحانیون منزوی شیعه ،در این زمینه فعال بودهاند .تا جایگاهی در بین مسلمانان ومردم عراق
برای خود دستوپا کنند .اما کمکهای جمهوری اسالمی برای ازبین بردن تروریسم ومقابله با داعش درعراق و
همچنین شرکت انبوه ایرانیان درهمایش میلیونی شیعیان در اربعینحسینی ،تاثیرات مثبتی درکند شدن روند
تخریب چهره ایرانیان در بین مردم عراق داشته است.
 -2نفوذ جریان انحرافی در حوزه علمیه شیعیان

درحالیکه نقش اساسی علما و روحانیان حوزههای علمیه روابط فرهنگی پایدار بین دو ملت ایران وعراق
غیر قابل انکار است( .مریجی )0835،08:اما در این بین هستند کسانیکه نمیتوانند همبستگی دو ملت ایران و
عراق را ببیند و افزایش اقتدار شیعیان را تحمل کنند و با هر ترفندی تالش میکنند که این رابطه تخریب شود.
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بعنوان نمونه یکی از این انحرافات که بعنوان «تشیع انگلیسی» یا « شیعه لندنی» معروف است .با در اختیار
گرفتن چندین شبکه ماهوارهای به تبلیغ اقدامات و باورهای موهنی همچون قمه زنی می پردازد .از دیدگاه
صاحبنظران این اقدامات انحرافی ساخته و پرداخته سیاستهای اخیر انگلیسیها درباره مذهب تشیع
است(اراکی :و .)94/4/80که قرار است با عمق بخشیدن به آن و به راه انداختن «کارخانه مرجعسازی» در لندن،
با برنامهتر فعالیت کند (.بهمن پور )0898 :و برای نفوذ بیشتر سیاستگذاران ایجاد تفرقه و فرقه گرایی با
ابزاررسانهای وارد میدان شدهاند .حساسیت این مسئله تا بدانجاست که رهبری انقالب اسالمی ،هم مکرراً خطر
تشیع لندنی را هشدار داده اند(سید افقهی.) 0894 :آیتاهلل سیستانی هم از دیگر مراجعی است که با ابراز
نگرانی از روند فرقه گرایی خانوده شیرازیها ،با گله از برخی علما که ایشان را به عنوان مرجع تقلید به
رسمیت میشناسند اظهار نموده اند؛ که ایشان حتى ابتداییات مرجعیت را ندارند ...و ما از این رویه ناراضی
هستیم ...و در این بین عدهاى هم ضد حکومت جمهوری اسالمی فرصت را مناسب دیدند و پشت ایشان جمع
شدهاند (.یامین پور)0894:
 -2مداخالت کشورهای ثالث در محیط امنیت فرهنگی عراق جدید
با بررسی و مطالعه مفاد طرح خاورمیانه بزرگ()http://www.presstv.ir/farsi/detail ،98/0/26

وپیامدهای فرهنگی اشغال عراق ،میتوان دریافت که آمریکائیها میخواستند با پیادهسازی بسترهای فرهنگی و
اجتماعی ،تسلط کامل ودرازمدت خود را بر منطقه خاورمیانه عملی نمایندو به همین علت تالش میکردند به
حضور مستمر خود در عراق مشروعیت ببخشند( .گزارش خبرگزاری فارس؛ راهبرد جدید آمریکا در خاورمیانه
و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران 92/3/4:و عبداهلل زاده ) Nosazi.ir:همچنین شواهد نشان میداد امریکا تالش
بسیارداشته تا طراح فرهنگی منطقه و عراق باشد و برخی ازکشورهای منطقه هم در راستای دیدگاههای امریکا
دراین زمینه فعالیت میکنند .محور این فعالیتها بیبندوباری ،رواج آزادیهای جنسی ،تشکیک در همه
اعتقادات اسالمی وحتی ملی و دورکردن روحانیت ازمردم است.امریکا ،هم بهطور مستقیم وهم از طریق
اقمارشدر منطقه ،بهویژه درکشورهای حاشیه خلیجفارس وارد فعالیت شده که نمونهاش شبکه «الحره»است که
منبع تولید محصوالت ضد فرهنگی و مروج ابتذال و فحشاء برای جامعه عراق است .البته مردم عراق هم
حساسیتهایی از خودشان نشان میدهند .کشورهای عرب منطقه در مجموع برنامهای خارج از برنامه امریکائیها
ندارند ( محرمی  )285 ،0894:و تجربه تاریخی شیعیان عراق با وجود قومیت عربی حاکی ازتحمل فشار
حکومتهای سنی در دهههای متمادی باالخص رژیم بعث است که متغیر مهمی برای عدم سنخیت کمتری
داشتن با دول عرب محسوب می گردد( .موسوی خلخالی )0898:از دید آنکارا هم تغییر ژئوپلیتیک عراق به
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نفع شیعیان که برهم زننده توازن منطقه به سود ایران بود ،باید تغییر میکرد .ترکیه برای دستیابی به این هدف
از هیچ کاری فرونگذاشت .و ترکیه در کنار حمایت از اهل تسنن تالش ویژه خود را متمرکز به برهم زدن
ائتالف شیعیان و کردها کرد( .ملکی  )0898 :و نبود رژیم بعث بهرغم برخی تهدیدات چالشهای جدی را
متوجه امنیت ملی ترکیه میکند( .درویشی وپرتو)0895:
 -6نتیجهگیری
در این مقاله با تعریف چیستی امنیت فرهنگی مرجع آن در جمهوری اسالمی ،به تبیین چالشهای درونی
و منطقهایی عراق جدید در ارتباط با موضوع پرداختیم و سپس تهدیدات و فرصتهای امنیت فرهنگی جمهوری
اسالمی در عراق جدید را متناسب با چالشهای موجود بیان نمودیم .در مطالعات و بررسیهای انجام شده
درباره چالشهای داخلی و بیرونی امنیت فرهنگی دو کشور مشخص شد که چالشهایی همچون تفکر جدایی-
طلبانه ،هویت چندگانه عراقیها ،سلفیگری افراطی و نفوذ تفکر وهابی ...،درعراق جدید همچنان فعال است.
اما عناصر فرهنگی پایدار و قابل اطمینانی هم بدلیل سابقه تاریخی طوالنی روابط تمدنی وفرهنگی که در
سرزمین بینالنهرین و تمدن ایرانی و اسالمی مشهود است ،و کماکان از جلوههای قابل قبولی برخوردار
میباشند .چالشهای سوءمدیریت در رسانههای عراقی وتصویرپردازی منفی برخی از آنها از ایران ،نفوذ جریان
انحرافی باصطالح « تشیع لندنی» ،و حضور رژیم صهیونیستی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق و در همسایگی
جمهوری اسالمی و ،...از جمله مواردی است که بمنزله تهدید میبایست با آنها برخوردکرد وجه بسا در آینده
امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی را خدشهدار نمایند.
بنابراین در روابط فرهنگی ایران و عراق ،اشترکات فیمابین که دارای ابعاد گوناگونی است که هر کدام
دارای نقشی در قرابت مردم دو سرزمین میباشند .تاریخ تمدنی و میراث فرهنگی دوکشور؛ دوتمدن ایرانی و
بینالنهرین در تمدن جهانی و میراث فرهنگ جهانی نقش بارزی داشتهاند و تمدن اسالمی هم براندوختهها و
تواناییهای هر دوتمدن و به گستره اشتراکات فرهنگی افزوده است .همجواری و جغرافیای مشترک ،در طول
تاریخ این دو منطقه جغرافیایی دادوستدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری داشتهاند و علیرغم دلبستگی و
تعلقخاطر داشتن به سرزمین در نتیجه برقراری روابط اکولوژیکی بین انسان و مکان جغرافیایی به وجود میآید.
دین و مذهب مشترک؛ دین از مهمترین مؤلفههای هویت دو ملت عراق و ایران میباشد ومیتوان آن را معیار
همبستگی مردم دوکشور دانست .دین و مذهب یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار بر روابط فرهنگی و تاریخی
دو کشور ایران و عراق بوده است .داشتن دین و تعالیم مذهبی مشترک و پایبندی و وفاداری به آن ،اعتقاد و
تمایل به مناسک و آیینهای مذهبی فراگیر در فرایند شکلدهی به هویت مشترک بسیار مؤثر است .اما عراق
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جدید واجد تحوالتی است که تغییر در ساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونیهایی در ژئوپلیتیک و
رویکردهای بازیگران خاورمیانهای شده است .حضور شیعیان و اکراد در عراق که اشتراکات قومی و مذهبی با
ایران دارند ،حذف رژیم کینهتوز بعثی ،تغییر رویکرد «عربی -سنی» به «عربی -شیعی-کردی» در عراق پس
ازسقوط صدام ،فرصتهایی است که درعراق نوین پدید آمده است .هرچند حضور اشغالگران در سالهای
گذشته و کشورهای منطقه در روند تحوالت عراق و اتخاذ راهبردهای جمهوری اسالمی تأثیرگذار بودهاند.
حضور اکثریت شیعیان ،و خودمختاری کردها در شمال این کشور ،مسائل و اختالفات تاریخی ،منافع منطقهای،
ازجمله دغدغههایی است که اتخاذ راهبردهای ایران در عراق را توجیه و تبیین میکند.
منابع و ماخذ
« .0تشیع انگلیسی»؛ از تکفیر اهل سنت تا تفرقه میان شیعیانhttp://www.fetan.ir/home/8306،0894 /8/05 ،
 .2احمد پاکتچی ،مهدی( ،)0894سخنرانی نسبت میان وهابیت وجریان سلفی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات.
 .8آذرشب ()0838چالش فرهنگی ایران و امریکا درعراق،گفتگوی ،مهر وآبانwww.noormage ،
 .4اراکی،محسن(  ،)0894گفت وگوی فارس با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی ـ  ،80/54/94،...2تاریخ مراجعه ،94 /8/3 :
http://www.farsnews.com
 .0آشنا،ح؛ اسمعیلی،مص ( ،)0833امنیت فرهنگی :مفهوم فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی ،راهبرد فرهنگ ،ش  58 .0تا 95
 .6آکری ،نجدت (« .)0895ما در مرحله گذار هستیم» .فصلنامه فرهنگی -اجتماعی گفتگو ،شماره  ،03مرداد.
 .5امین،ا/اکبری،ح/ابراهیمی،ج( .)0833بررسی وضعیت نوین فرهنگی،اجتماعی شیعیان عراق.تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات25، .مهر،تاریخ رجوع98/5 /0 :
 .3برمر( ،)0833افشاگری برمر ازپشت پرده حضورش درعراق20،اردیبهشت www.hamshahrionline.ir/
 .9برمر( ،)0892گفتوگوبا الشرقاالوسط ،کدخبر25: 254322آبانhttp://www.jamnews.ir-
 .05بهمنپور ،محمد سعید( ،)0898جهل مقدس ،جعل تقدس” :گفتگو ومصاحبه با رئیس مرکز تحقیقات کالج اسالمی لندن،
عصراندیشه ،سال اول ،شماره چهارم؛ دی ماه
 .00بوزان،ب(.)0835مردم ،دولت ها و هراس.تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .02بوژمهرانی  ،پوراسالمی( ،)0898حسن مهدی ،تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران،
فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره ،4بهار و تابستان
 .08توکلی( ،)0839یعقوب ،نگاهی کوتاه به جنبش های جهادی سلفی :جهاد غیرعقالنی ،دوره جدید 23 -98 ،إلی 29
 .04جعفری ،بشار(،)0894عربستان و ترکیه عامل تشکیل داعش 20،بهمن

http://www.fardanews.com/fa/news/491564،0894

 .00حافظنیا ،محمدرضا (« .)0830تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه» .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
شماره  ،38مشهد.
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 .06حقپناه ،جعفر ( .)0835کردها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بین المللی ابرار معاصر.
 .05خامنه ایی ،سیدعلی( ،)0895/00/04خطبههای نماز جمعه تهرانfarsi.khamenei.ir ،
 .03درویشی وپرتو (،)0895عراق جدید و استراتژی سیاسی-امنیتی ایرانhttp://pishkesvat.ir ،
 .09دهقانی فیروزآبادی،سید جالل(  ،)0835چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،تهران ،معاونت
پژوهشهای سیاست خارجی ،مرکز تحقیقات استراتژیک،
 .25دهقانی فیروزآبادی،سید جالل( .)0892جهانی شدن فرهنگ وامنیت فرهنگی جمهوری اسالمی.تهران:پژوهشگاه فرهنگ
هنروارتباطات.
 .20ذوعلم ،علی ،تاملی در مفهوم «چالش» در ادبیات اجتماعی ــ فرهنگیِ ایران ،ماهنامه اندیشه وتاریخ سیاسی ایران معاصر،شماره
 ،86شهریور 0834
 .22راهبرد جدید آمریکا در خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران 92/3/4،تاریخ مراجعه 25:اسفند  ،0898سایت خبرگزاری
فارس
 .28رضاخواه و ثمودی ،علیرضا و علیرضا(،)0833اتاق های فکر و سیاست خارجی آمریکا ،تهران ،نشر راه دان
 .24رویوران،ح (،)0895تعامل فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با عراق (نشست تخصصی) ،تهران ،سایت پژوهشگاه فرهنگ وهنر
وارتباطات
 .20سایت باشگاه خبرنگاران،نقشه وضعیت تصرفات داعش در عراق – 0890/8/0
 .26سبحانی ،جعفر)0895(،سلفی و سلفی گری ،روزنامه اطالعات شنبه 5خرداد  - 0895شماره  ،20542و 1390/03/19
www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42431:

 .25سید افقهی،سید هادی( ،)0894تاریخچه و بیان واقیت تشیع انگلیسیhttp://www.fetan.ir،94/05/05 ،
 .23شیعیان و رهبران مذهبی در تحوالت سیاسی و اجتماعی عراق در سده ،اخبار شیعیان ،مهر  ،0833ش
http://www.hawzah.net/fa/Magazine .،45
 .29صالحی(  )0898مصاحبه ،سلفی کیست و سلفیگری چیست؟http://www.mouood.org،0898/0/28،
 .85صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد http://www.tebyan.net ،08 ،9 ،3 ،0 ،،4 ،0
 .80طرح خاورمیانه بزرگ،تاریخ مراجعه؛http://www.presstv.ir/farsi/detail ،98/0/26 -0898/6/00
 .82عبداهلل زاده،مع،طرح خاورمیانه بزرگ،ریشه هاو اهدافNosazi.ir/
 .88عبداله خانی ،ع ( ،) 0832نظریه های امنیت مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی ( ،)0تهران  :موسسه فرهنگی مطالعات
و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
 .84فلتمن،جفری85،هزارنفر از055کشور با داعش همکاری میکنند/20،بهمنhttp://www.fardanews.com ،0894/
 .80کانالهایی که از سردمداران “فرقه شیرازی ها” حمایت میکنند / 23،دی http://qademon.ir،94 /
 .86گروه پژوهشی فصلنامه حبلالمتین( ،)0898جـریان شناسـی فرقه های سلفـی در خاورمیانه و شمال
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ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری در حوزه جهان اسالم
محسن محمدی الموتی ،5استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل

چکیده
مساله تکفیر از دیرباز یکی ازمحورهای اساسی تعارض وخشونت در ادیان و ملل مختلف بوده است.این موضوع
در دوره حساس کنونی به یکی از مسائل مبتال به جهان اسالم تبدیل شده وتوجه به آن بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده
است .در این پیوند ،آگاهی و درک مشترک نخبگان جهان اسالم از پتانسیل جریان تکفیری در ایجاد واگرایی و تعارض
در جهان اسالم ،امکان تبدیل این تهدید را به فرصتی برای همکاری درمواجهه با آن فراهم می آورد .بر این اساس،هرگونه
اقدام جهان اسالم در مواجهه با تکفیریها،در درجه نخست محتاج برآورد مقوله تهدید جریان تکفیری به ویژه ظرفیت
سنجی آن است .از این رو،مقاله حاضر می کوشد به این مهم ،از طریق شناسایی ،تحلیل یا تعیین حجم و سنجش تهدید
جریان تکفیری در قالب به کارگیری الگو یی در این باره دست یابد .این تحقیق ،به روش کتابخانهای به شناسایی و
تحلیل تهدید جریان تکفیری پرداخته و سپس ظرفیت سنجی آن را با استفاده از روش پیمایشی در سطح تعدادی از
اساتید دانشگاهی و حوزوی متخصص در موضوع ،با الهام از تکنیک دلفی به سرانجام می رساند .نتایج این بررسی نشان
می دهد که تهدید تکفیریها به لحاظ عامل متعدد بوده و عالوه بر گروههای افراطی و تکفیری بهعنوان عامالن مستقیم،
برخی قدرتها نظیر ایاالتمتحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه را نیز در برمیگیرد .موضوع
تهدید در اینجا ،اگرچه در ظاهر اقدامات تروریستی و قتل عام فجیع مسلمانان شیعه و سنی و گاه دیگر اقلیتهای مذهبی
میباشد اما در اصل تضعیف بنیه مسلمین و ایجاد تفرقه و تشتت میان مسلمانان و نهایتاً تخریب وجهه اسالم اصیل را
در جهان به دنبال دارد .به لحاظ حوزه تهدید نیز اگرچه در زمان کنونی مشخصاً کشورهای اسالمی نظیر عراق ،سوریه،
لبنان ،افغانستان و پاکستان بهطور مستقیم درگیر این موضوع میباشند اما جهان اسالم و بلکه جهان بشریت از پیامدهای
مترتب بر خطر تکفیریها در امان نیستند .نتایج بررسیها در ارتباط با الگوی ارائه شده و تعیین نوع وضعیت و شدت
تهدید جریان تکفیری (تهدید با شدت باال-وضعیت بحرانی ،تهدید با شدت متوسط-وضعیت مخاطره انگیز و تهدید با
شدت پایین-وضعیت هشدار) نیز نشان دادکه شدت تهدید جریان تکفیری با عدد  02/9در بازه  02-00قرار میگیرد
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وبدین ترتیب این تهدید ،اگرچه در طیف حداقلی بازه مذکور قرار گرفت اما تهدیدی با شدت باال علیه جهان اسالم و
در وضعیت بحران برآورد گردید.
واژگان کلیدی :جریان تکفیری ،سلفی گری ،جهان اسالم ،همگرایی جهان اسالم ،واگرایی جهان اسالم

 -5مقدمه
همگرایی جهان اسالم وراهکارهای رسیدن به آن همواره یکی از موضوعات مهم ومبتال به جهان اسالم و
از مسایل تاثیر گذار برسرنوشت امت اسالمی بوده است .این مساله ،دغدغه اصلی بسیاری از نخبگان
واندیشمندان جهان اسالم را طی دهه های گذشته به خود اختصاص داده است.در این راستا اسالم به عنوان
آیین مشترک واعتقادات دینی نظیر باور به خدا ،پیامبر اسالم ،قبله واحد ،حج و قرآن کریم همواره به عنوان
ظرفیتهای بسیار مناسب درجهت همگرایی مسلمانان وکشورهای اسالمی مطرح بوده که می توانسته آنها را به
فرایند همگرایی امیدوار سازد .اما به رغم این آموزه ها وقابلیتهای مشترک وهمچنین ایده های گوناگون
همگرایی،باید اذعان نمود که در شرایط کنونی جهان اسالم با تداوم حضور عوامل واگرا وتقویت آنها ،در دام
تقابل درونی وبیرونی افتاده وبا وضعیت نامطلوبی روبه رو شده است .به طور مشخص،در زمان کنونی،مساله
تکفیر یکی از دردناک ترین مسایلی است که جهان اسالم با آن مواجه شده است.رویکردها واقدامات افراطی
اتخاذ شده توسط عوامل وابسته به این جریان،باعث شده،تصویر اسالم به عنوان یک دین کامال خشن وهراس
انگیز در جهان معرفی گردد .حمالت انتحاری وجنایات بی شماری که امروز در کشورهای اسالمی نظیر
عراق،سوریه،پاکستان ،افغانستان و ....مشاهده می شود ،عموما با پشتوانه فکری صورت می پذیرد که با تن
درکشیدن جامه انتساب به سلف صالح به صورت انحصار طلبانه مدعی مسلمانی هستند وسایر مسلمانان را
خارج از دایره توحید وایمان شمرده وبر خالف همه مذاهب اسالمی آنان را مشرک وکافر می
خوانند(حیدری:0833،ص  .)35این جریان در بستر تغییر و تحوالتی که پشت سر نهاده اکنون به جریانی
سیاسی با نگاههای ایدئولوژیک تبدیل شده که حوزه گسترش آن بسیاری از کشورهای اسالمی وحتی غیر
اسالمی را شامل می شود (سیدنژاد :0839،ص .)006یکی از دالئل این اتفاق این است که جریان تکفیر ،دارای
یک عقبه وپشتوانه فکری دیرپاست که با طی تطورات تکوینی وتاریخی وهمچنین با حمایتهای مادی وغیرمادی
برخی ازحاکمان کشورهای اسالمی نظیر عربستان سعودی وقطر وفتاوی برخی مفتی های سلفی جهادی و
تکفیری،اکنون ناظر به یک گرایش چندجانبه دینی،فکری،ایدئولوژیک وحتی امنیتی شده است .دراین میان
دشمنان خارجی مسلمین نیز به خوبی دریافته اند که یکی از راهکارهای تضعیف بنیه مسلمین ایجاد تفرقه
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وتشتت میان مسلمانا ن و حمایت از گرایش های افراطی آنها به منظور تخریب وجهه اسالم است وجریان
تکفیری نیز دانسته ویا ندانسته آلت دست آنان شده اند.بی تردید در چنین شرایطی فعالیت جریان وگروههای
تکفیری آن هم در قالب عناوین مختلف وگسترش روز افزون جنایات آنها باعث شده در حوزه جهان اسالم
عالوه برفرقه گرایی ومنازعات پرشدت ودامنه دار ،جان،مال وناموس مسلمانان نیز در معرض خطر قرارگیرد
وهمچنین آثار تمدن اسالمی تهدید وتخریب گردد.در حوزه جهان بشریت نیزدشمنان اسالم با بهره برداری
ازاین موضوع به اسالم هراسی واسالم ستیزی دامن زده وچهره نا مقبول وغیر عقالنی از اسالم به دنیا نشان
می دهند وبدین ترتیب از رشد وگسترش اندیشه اصیل اسالمی در دنیا جلو گیری می کنند .همه این موارد
ایجاب می کند با برآورد مقوله تهدید جریان تکفیری به ویژه ظرفیت سنجی آن،آگاهی الزم را در سطح
حاکمان،نخبگان وملتهای اسالمی به منظور مواجهه با تهدید جریان تکفیری به وجود آورد.از این رو،مقاله
حاضر می کوشد به این مهم ،از طریق شناسایی ،تحلیل یا تعیین حجم و سنجش تهدید جریان تکفیری در
قالب به کارگیری الگو یی در این باره دست یابد .از آنجا که برآورد تهدید جریان تکفیری ،نقش بسیار
برجستهای در شناخت و هدایت بخشی به الگوی رفتاری جهان اسالم و باز تنظیم منظومه کنشی -واکنشی در
مقابل جریانهای تکفیری دارد ،مساله اساسی این پژوهش را ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری در جهان
اسالم تشکیل می دهد .این تحقیق ،به روش کتابخانهای به شناسایی و تحلیل تهدید جریان تکفیری پرداخته
و سپس سنجش آن را با استفاده از روش پیمایشی در سطح تعدادی از اساتید دانشگاهی و حوزوی متخصص
در موضوع ،با الهام از تکنیک دلفی به سرانجام می رساند.
الف) چارچوب نظری تحلیل تهدید
تهدید از سه بخش اساسی «موضوع تهدید»« ،0کارگزار یا عامل تهدید» 2و «حوزه تهدید» تشکیل شده
است(عبداله خانی.)20 -20 :0836 ،
تصویر  :0مراحل تهدیدات امنیتی

خطر

تهدیدات
امنیتی

ریسک

. Key Threat
. Threat Agent
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طیف خطر با توجه به معنای آن به طور دقیق به صورت طیف «خطر -تهدیدات بالفعل» به کار برده
میشود.یعنی پدیده ،موضوع ،روند یا وضعیت در شرایط تهدید امنیتی قرار گرفته است .طیف خطر -تهدیدات
بالفعل را می توان در سه درجه یا وضعیت هشدار ،0مخاطره 2و بحران 8مرحله بندی نمود .بنابراین ،این طیف
شامل «وضعیت هشدار»« ،وضعیت مخاطره آمیز» و «وضعیت بحرانی» میباشد .هر سه وضعیت ،شدت و
گستره تهدید علیه حوزه تهدید را نشان میدهد .برای اندازه گیری درجه تهدیدات خطرناک ،می توان از
شاخصههایی نظیر شدت تهدید ،گستره تهدید و عمق تهدید بهره برد .شدت تهدید به حجم تجهیزات ،عناصر
و عوامل تهدیدگر و حجم آثار تخریبی آن بر اهداف مرجع حوزه تهدید بستگی دارد .در حالیکه گستره تهدید،
پوشش محیطی تهدید را مدنظر قرار میدهد .هر قدر محیط اعمال تهدید وسیع تر باشد ،تهدید از گستردگی
بیشتر برخوردار است .در نهایت عمق تهدید به میزان نفوذ آن در الیههای درونی هدف مرجع بستگی دارد .با
توجه به این شاخصهها ،سه درجه پیامد برای سه درجه وضعیت تهدیدات خطرناک شامل پیامدهای ویرانگر-
وضعیت بحرانی ،پیامدهای شدید -وضعیت مخاطره انگیز و پیامدهای قابل توجه -وضعیت هشدار می توان
تعیین نمود( .عبداله خانی.)02 -05 :0836 ،
تصویر  :0طیف وضعیت تهدید

برآورد تهدید در اصطالح شامل سه مرحله شناسایی تهدید ،تحلیل تهدید و سنجش تهدید میشود که در
مجموع از آن به عنوان «الگوی برآورد تهدیدات» یاد میشود( .غفورزاده239 :0833 ،و.)230
Pe20 = It36 + At45 + Mt5 4
برآورد تهدید = شناسایی تهدید  +تحلیل تهدید  +سنجش تهدید

. Warning
. Jeopardy

1
2

3 . Crisis
4 . Measurement of Threat
5 . Policy of Estimation
6 .Identification of Threat
7 . Analysing of Threat

011

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

تصویر  :2مراحل برآورد تهدیدات

تحلیل (تعیین حجم) تهدید :تحلیل ،الیه میانی هرم مواجهه با تهدید را شکل میدهد و موضوع آن
«شناخت کلی» ابعاد و وجوه «تهدید» است .بدین معنا که بازیگر باید تالش نماید تا موضوع شناسایی را از
حالت کلی خارج نموده و تصویری هرچه جامع تر از آن عرضه بدارد ،این تصویر زمینه اقدام بعدی است که
از آن به عنوان «سنجش تهدید» یاد میشود .با این توضیح ،مشخص میشود که در مرحله «تحلیل» ،تهدید از
حالت تک بعدی خارج میگردد و مرزهای مختلف آن در افق مادی و معنوی (در محیط خارجی و داخلی)
ترسیم میشود و بدین ترتیب تهدید اصطالحا «حجم» مییابد .به همین دلیل است که سنجش دقیق تر تهدید
را می توان منوط به «برآورد کامل تر» آن دانست .چراکه هر بعد و سطحی از تهدید که در این مرحله مورد
توجه قرار گیرد ،در اقدام بعدی «موضوع سنجش» نیز خواهد بود .بنابراین می توان تحلیل تهدید را به طور
خالصه فرایند شناخت حجم تهدید تعریف نمود که ابعاد تاریخی،ساختاری،هنجاری،زمانی،رفتاری،تعداد
بازیگران و.....را شامل میشود( :غفورزاده(.)290-290 :0833 ،نگاه کنید به تصویر شماره.)8
 -2عمق زمانی

 -2میزان قدرت
 -6نوع رفتار

حجم تهدید

 -9هنجارها

 -7آثار و پیامدها

 -4ریشه های تاریخی

 -8تعداد بازیگران

 -5ساختار داخلی و خارجی

الگوی مفهومی تحقیق ،در قالب ظرفیت سنجی تهدید جریانهای تکفیری برابر شکل زیر ارائه می گردد.
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عمق تهدید

شاخص

تهدیدگر

تهدیدگر

تهدیدگر

تحلیل
شاخص

تأثیر اندک

بیتأثیر

تأثیر باال

تأثیر کم

تأثیر اندک

بیتأثیر

تأثیر متوسط
تأثیر باال

نگرشهای اجتماعی و تأثیر متوسط
سیاسی
اعتقادات
باورهای تأثیر باال
بنیادین

ترجیحات اخالقی

-

تهدید با دامنه زیاد

تهدید با دامنه متوسط

تهدید با دامنه کم

-

متوسط
زیاد

کم
بیتأثیر
تأثیر کم

بیتأثیر
تأثیر کم

تأثیر باال

جزئی تأثیر متوسط
اختالف
تأثیر باال
توافق تهدید گران
تهدیدگران

عدم توافق تهدیدگران

تلفیقی

-

8 5

کشورهای همسایه
ابرقدرتها

0

2

0

5

بیتأثیر

امتیاز

دامنه تهدید

توانمندی

موقعیت

حامیان

اصلی

تأثیر کم
تأثیر متوسط

8

2
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0 2 8 5 0 2 8

8 5

5 0 2

مجموع امتیازات

شناسایی

بیشتر از 4

کمتر از

4
تهدید با شدت باال(بحران) 02-00

سنجش

تهدید با شدت پایین(هشدار) 2-7

تهدید با شدت متوسط(مخاطره) 3-00

ب)برآورد تهدید جریان تکفیری
مبتنی بر چارچوب نظری پیش گفته در این قسمت به شناسایی و تحلیل تهدید جریان تکفیری پرداخته
میشود تا ضمن مشخص نمودن سازمان معنایی تهدید جریان تکفیری زمینه بحث درباره سنجش این تهدید
فراهم شود.
-5شناسایی تهدید جریان تکفیری
جریان تکفیری از دل سلفیه بیرون آمده است.سلفی گری نیز مفهومی بسیط و منسجم نیست و در درون
خود گرایشها و طیفهای گوناگون و کامالً متضادی را در برمیگیرد که سلفی گری تکفیری تنها به عنوان
مصداقی از آن شناخته میشود .به عبارت دیگر هر چند جریانهای مختلف به عنوان سلفی شناخته میشوند،
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اما همه آنها از نظر اندیشهای در ردیف سلفی گری مصطلح (تکفیری) قرار نمیگیرند .از این رو هرگز نمیتوان
جریان تکفیری را مترادف با سلفی گری بر شمرد.
اعتقادات سلفیهای تکفیری شامل موارد زیر است:
تکفیرِ :آنها به خودشان اجازه میدهند که علیه مسلمانان دیگر درصورتیکه اعمال آنها موردقبول نباشد
بهعنوان کافر مرتد اعالم جنگ دهند.آنها غیرمسلمانان را نیز بهعنوان کفار فقط شایسته مرگ میدانند.
رد اقتدار سیاسی :تکفیریها هر صاحب اقتدار سیاسی را که از عقاید آنها پیروی نکند نامشروع و قتل آن
را واجب میدانند.
رد قواعد جهاد :به اعتقاد اکثریت قریب بهاتفاق مسلمانان ،جهاد وقتی واجب میشود که زمینهای اسالمی
موردتهاجم و تهدید قرار بگیرد(جهاد تدافعی) ،جهاد همچنین دارای قواعد خاص خود ازجمله عدم کشتار
غیرنظامیان است .ولی تکفیریها به هیچکدام از این قواعد پایبند نیستند و کشتار مردم بیگناه را مجاز میدانند.
رد حرمت خودکشی :در اسالم ،مسیحیت و یهودیت ،خودکشی گناه نابخشودنی محسوب میشود در
حالی که تکفیریها خودکشی برای کشتن دشمنان خدا را شهادت میدانند .از نظر آنها افرادی که به اقدامات
انتحاری دست میزنند شهید هستند و مستقیماً وارد بهشت میشوند.
تروریسم :تکفیریها برای کشتن دشمنان خدا تروریسم را مجاز میدانند و معتقدند استفاده از خشونت و
ترور برای برکناری رهبرانی که بر اساس اسالم حقیقی حکومت نمیکنند یک وظیفه اسالمی است (عباس
زاده.)5-3 :0833 ،
در این پیوند،گروهی از تکفیری ها ،اهل تکفیر اعتقادی هستند .به این معنا که مخالفان خود را در مسائل
اعتقادی تکفیر میکنند و حکم به قتل آنان میدهند .ابن تیمیه و پیروان وهابی او ،از این دسته تکفیریها
هستند.مالک کفر نزد تکفیریهای اعتقادی ،بر محور توسل و درخواست از اموات و زیارت آنها و یا به تعبیری
هر عملی است که باید برای خدا انجام داده شود ولی برای غیر خداوند ،انجام داده میشود .مسائلی نظیر نذر،
قربانی ،طواف و ...در این حوزه قرار میگیرند.
گروهی دیگر از تکفیریها ،اهل تکفیر سیاسی هستند و حکم به جهاد میدهند .یعنی معتقدند که هر
حاکمی که طبق دستورات الهی (حکم بما انزل اهلل) حکم نکند ،گرچه مدعی اسالم باشد ،کافر و طاغوت است
و باید به او کفر ورزیده و با او جهاد و مبارزه شود .برخی سید قطب و گروههای جهادی مدعی پیروی او را
از این دسته تکفیریها میدانند .اما باید دانست که این تلقی از تکفیر با تلقی تکفیریهای وهابی تفاوت قابل
مالحظهای دارد و از روی تسامح از آن با عنوان تکفیریهای سیاسی جهادی یاد میشود .به عبارت دیگر تکفیر
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در این معنا که در اندیشههای سید قطب وجود داشت با هدف مبارزه با سکوالریسم ،لیبرالیسم و اندیشه غربی
در حوزه فرهنگ و سیاست و استیالی غیرمسلمانان به ویژه یهودیان مطرح گردید و منجر به شعله ور شدن
آتش تفرقه میان مسلمانان نشد.
تاکید مقاله حاضر در مقوله جریان تکفیری به نوعی جریان تشکیل یافته و تلفیقی از دو گروه پیش گفته
است.به عبارت دقیق تر ،انحراف در اندیشه سلفی گری جهادی ،هنگامی آغاز شد که سلفیان وهابی -تکفیری
کوشیدند جریان سلفی گری جهادی را به نفع خود مصادره کنند .در حالی که در دیدگاههای سیدقطب و
عبدالسالم فرج ،جنگها و اختالفهای فرقهای وجود نداشت و عامه مردم و علما به علت اختالف عقاید مورد
کشتار قرار نمیگرفتند ،سازمانهایی مانند «القاعده» و «حزب التحریر» رفته رفته بر جنبههای فرقه گرایی خود
افزود ند و به آلتی در دست متعصبان و گروههای تکفیری سلفی تبدیل شدند.
گروه های وهابی و تروریستی در کشورهای اسالمی که بسیاری از آنها ریشه در القاعده دارند ،در حالی
که به شدت تکفیریاند ،میکوشند خود را به عنوان چهرههای جهادی معرفی کنند.گروههایی مانند «الجماعه
المسلحه»« ،الجماعه السلفیه الدعوه و القتال» در الجزایر« ،جماعت شباب المجاهدین» در سومالی« ،جماعه جند
انصاراهلل» در رفح «داعش» در عراق و سوریه ،نمونههایی از جریان سلفی گری تکفیری هستند که از مفهوم
مقدس جهاد سوء استفاده میکنند .گروههای مذکور منبعث از جریانهای نقلگرای تندرویی هستند که متأثر
از مشرب فکری ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب بوده و با قرائت خشن و متحجرانه از سنت پیامبر اسالم(ص)
و برداشتهای ظاهری از آیات قرآن کریم ،اندیشههای سلفی گری جهادی را به نفع خود مصادره نمودند و
به جای مبارزه با کافران ،وارد مبارزههای عقیدتی درون دینی شده و به بهانههای مذهبی به تکفیر مسلمانان
روی آوردند .همچنین طالبان افغانستان و گروههای زیر مجموعه آن و گروههای سپاه صحابه و لشگر جهنگوی
در پاکستان ،اگرچه به مکتب دیوبند وابسته بوده و از این منظر نسبتی با جریانهای سلفی وهابی ندارند ،اما از
آن جهت که برخی از افکار تکفیری ابن تیمیه را قبول دارند و به تکفیر شیعیان و گاه کشتن سایر فرقههای
اهل تسنن غیر دیوبندی میپردازند ،در زمره جریان تکفیری مد نظر این مقاله قرار می گیرند.
ب) تحلیل ( تعیین حجم) تهدید جریان تکفیری
 -5حجم تاریخی
مسأله تکفیر از گذشته در ادیان مختلف مطرح بوده و پدیده تکفیر و افراط گری در بستر ادیان و مذاهب
گوناگون از جمله اسالم ،امری نو ظهور نیست .در تاریخ اسالم فتنه تکفیر با خوارج آغاز میشود .خوارج
ن خستین جریانی است که مخالفان خود را کافر و خون و مالشان را حالل شمرد .پیدایش این فرقه به نیمه
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نخست قرن اول هجری و نبرد صفین بر میگردد که با حیله عمر بن عاص ،از سپاه امیرالمؤمنین جدا شدند و
گروه جدیدی را تأسیس کردند .خوارج بعدها به فرقههای متعددی تقسیم شدند که وجه مشترک اعتقادی آنها
تکفیر کسانی بود که گناه کبیرهای مرتکب میشوند .پس از خوارج افراد و گروههای دیگری از مسلمانان نیز
پیدا شدند که به بهانههای خلق قرآن ،تشبیه و ...مخالفان خود را کافر قلمداد کردند (یزدانی.)22 :0898 ،
در کنار مسأله تکفیر ،افراطی گری ،واپس گرایی و خشونت نیز در قرون اولیه نهادینه شدن اسالم در
جوامع مختلف نمود عملی داشت .این پدیده به خصوص در عصر عباسی تجلی بیشتری یافت .در این دوره
حاکمان از راهبرد جهادی و ورود به سرزمینهای دیگر به نهادینگی و ایجاد همبستگی اجتماعی براساس
هویت اسالم تغییر رویکرد داده بودند .با توجه به شرایط نوین ،تلقی و تفسیر اسالم برای همسازی و تطابق با
تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آغاز شد .این نگرش تفسیری به دین اسالم ،ورود دادههای علمی ،ذهنی
و عینی را با آن همراه ساخت .در مقابل این رهیافت ،در بستر جامعه اسالمی مخالفتهایی صورت پذیرفت
که خواهان بازگشت به دوران سلف صالح و اسالم ساده و بیآالیش بود .این جریان در جامعه اسالمی به نام
«سلفیها» معروف شد (عثمانی.)404 :0898 ،
با سقوط خالفت عباسیان و در قرن هفتم هجری ،ابن تیمیه حرانی مهمترین شخصیتی بود که از تأثیر
گذاری زیادی بر جریانهای افراطی و تکفیری برخوردار شد .البته در روزگار او ،دیدگاه تکفیری وی از مرز
نظریه فراتر نرفت و در حوزه عمل به اباحه خون و مال مسلمانان نینجامید .ابن تیمیه نخستین کسی بود که به
بهانه توسل ،تبرک ،شفاعت و زیارت قبور ،مسلمانان را تکفیر و در مواردی بر وجوب جهاد با آنها فتوا داد.
پس از ابن تیمیه ،شاگردش ابن قیم جوزیه ،راه او را ادامه داد و مطالب فراموش شدهاش را بار دیگر بر
سر زبانها انداخت اما با تالش علما و دانشمندانی همچون ابن حجر هیثمی ،افکار او از مرحله اندیشه فراتر
نرفت تا اینکه در قرن دوازدهم با ظهور محمد بن عبدالوهاب و پیمان او با محمد بن سعود در سال 0005
ه.ق ،این افکار از مرحله اندیشه به مرحله عمل رسید .محمد بن عبدالوهاب به راحتی واژههایی چون «شرک»،
«کافر» را درباره مسلمانان به کار برد و محمد بن سعود که فرماندهی لشگر و وظیفه اجرای فتوای او را بر
عهده داشت به کشتار بی رحمانه مسلمانان نجد ،مکه ،مدینه و سایر سرزمینهای اسالمی پرداخت .از زمان
ظهور محمد بن عبدالوهاب تا امروز نزدیک به سه قرن گذشته است.
در این مدت جریان وهابی گری با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده است .در دهههای اخیر ،جریانهای
وهابی با تفکرات جهادی سید قطب پیوند برقرار نموده و با تکیه بر سرمایه نفتی عربستان سعودی و پشتیبانی
فکری ،اطالعاتی و استراتژیکی کشورهای غربی به سرعت رشد کردهاند ( یزدانی .)22 -24 :0898 ،از این رو،
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تکفیر پدیدهای نوظهور در تاریخ اسالم نبوده و همانگونه که اشاره شد ،در مقاطع مختلفی از تاریخ اسالم به
دالیل اجتماعی ،فکری و زمینههای محیطی روی داده است .آنچه که پدیده تکفیر را در عصر حاضر از گذشته
متمایز میکند (به رغم ماهیت مشابه) خصوصیاتی نظیر ابعاد جهانی آن ،شبکهای شدن ،اقدام به کشتار نامتعارف
و وحشیانه و مشوه نمودن چهره اسالم رحمانی در اذهان مردم دنیا میباشد.
 -4حجم مکانی
در سالهای اخیر ،گروههای تکفیری و تروریستی زیادی در سرزمینهای اسالمی شکل گرفتهاند .وسعت
و فراگیری اقدامات تروریستی آنها ،حتی به کشورهای غیر مسلمان نیز سرایت پیدا کرده است .گروههای
تکفیری امروزه محدودهای بین هند و چین تا شمال غربی آفریقا را تحت تأثیر قرار دادهاند .در این میان منطقه
غرب آسیا(خاورمیانه) به دلیل تشدید فعالیت جریانهای وهابی تکفیری به طور ویژهای تحت تأثیر قرار گرفته
است .در واقع ،گسترش تفکر و آموزههای وهابیت در کشورهای اسالمی موجب شده بستر مناسبی برای
فعالیت گروههای تکفیری فراهم شود .اگر چه در شرایط کنونی برخی جریانهای داخلی وهابیت در واکنش
به واقعیتهای جهان اسالم به اعتدال روی آوردهاند اما این جریانهای معتدل نتوانستهاند بر فضای غالب تفکر
تکفیری وهابیت تأثیر به سزایی د اشته باشند .از این رو گستره فعالیت و حضور وهابیون در کشورها و مناطق
مسلمان نشین درغرب آسیا( خاورمیانه) ،آسیای مرکزی ،شبه قاره و ...زمینه مناسبی را برای ایجاد گروههای
تکفیری فراهم نموده است .در این ارتباط ،عربستان سعودی مهمترین کانون تمرکز وهابیون در جهان اسالم
محسوب شده و حاکمان این کشور از حامیان جدی وهابیت در میان خاندان پادشاهی به حساب میآیند .بدین
واسطه سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز به مکانی امن و در عین حال مستعد برای گسترش تفکر
وهابیت و تأمین منابع مالی آنها تبدیل شدهاند (هرسیج.)005 :0892 ،
گروه های تندروی منطقه شبه قاره نظیر طالبان ،سپاه صحابه ،لشگر جهنگوی که وابسته به شاخه افراطی
مکتب دیوبندیه هستند نیز با نقش آفرینی وهابیون به طور رسمی ،شیعیان را کافر اعالم میکنند .در همین
ارتباط کشورهای منطقه آسیای مرکزی به دلیل مجاورت با افغانستان و برخی مشکالت اقتصادی مکان مناسبی
برای حضور برخی از گروههای سلفی محسوب میشوند .سلفی گری با استفاده از برخی مسلمانان حوزه
آسیای جنوب شرقی ،در کشورهایی مانند بنگالدش ،فلیپین و اندونزی نیز جای خود را باز کرده است .ظهور
طرفداران داعش در اندونزی ،رابطه بین گروههای تکفیری داخل اندونزی و گروههای جهادی بین المللی را
تحکیم کرده است .اگرچه پیروان اسالم در منطقه جنوب شرق آسیا ،همواره مسلمانانی میانهرو و غیر متعصب
شناخته می شدند ،لکن در دو دهه اخیر و پس از یک دوره سرکوب اسالم سیاسی در اندونزی ،اسالم گرایان
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دوباره فعال شدند و به مرزبندی و تفکیک خود با جریانهای مخالف پرداختند و در این فضا زمینه برای
گسترش اسالم گرایی تکفیری نیز مهیا شده است ( خادمی.)428 -440 :0898 ،
حضور تعداد زیادی از اعراب مسلمان در کشورهای اروپایی در کنار نوع نگاهشان به این کشورها باعث
شده سلفی گری در قلب اروپا نیز نفوذ نماید .در آمریکا ،حضور تعداد زیادی از مهاجران در این کشور در
کنار امکان فعالیت تبلیغی از طریق رسانهها ،زمینه مناسبی را برای فعالیت سلفیان در این کشور به وجود آورده
است .قاره آفریقا نیز به علل گوناگون از جمله ضعفهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری اعم از
عقبماندگیهای اقتصادی ،بیثباتیهای سیاسی ،نابرابریهای اجتماعی و در کنار آن مداخالت خارجی به
بهشت گروههای افراطی و تروریستهای خشونت طلب مانند بوکوحرام در نیجریه و یا الشباب در سومالی
تبدیل شده است.
 -9حجم آثار و پیامدها
حجم آثار و پیامدهای ناشی از اعمال و اقدامات جریانهای تکفیری از مرزهای جهان اسالم عبور کرده
است .جریانهای تکفیری بر تن عمل زشت کشتن انسانها ،لباس تقدس و دین را پوشانده و با این کار دست
به نسل کشی میزنند .از سوی دیگر با متزلزل ساختن اعتقادات مسلمانان ،باعث تهی کردن اسالم از محتوای
غنی فرهنگی خود میشوند .تکفیریها با تضعیف و بعضاً نفی ابعاد اجتماعی اسالم ،درصدد نابود ساختن
ارزشهای اصیل اسالمی و سست کردن اراده دینی ملتهای مسلمان در سراسر جهان برآمدهاند.
افکار تکفیریها بازتاب دهنده واقعیات مسلمانان صدر اسالم و حتی دیدگاه غالب آنها در طول تاریخ
نیست .نگاه جریانهای تکفیری باعث تقویت تفکر ضد تقریبی و سطحی نگری در باب ابعاد اجتماعی اسالم
میشود ،همچنین تأثیر مخرب بر تمدن اسالمی و جایگاه علم ،هنر ،زن از دیگر پیامدهای نگاه تکفیریهاست
که تداعی کننده بازگشت به دوران جاهلیت و مخالفت ورزیدن با عقل است.در واقع جریانهای تکفیری دچار
نوعی سطحی اندیشی ،قشریگرایی و تعصبهای بی پایهای هستند که منجر به بروز معضالت داخلی و عقب
ماندگی مسلمین شدهاند .در اندیشههای واپس گرایانه آنها ،احساسات به جای خرد ورزی ،کوته اندیشی به
جای نواندیشی و اجتهاد نشسته است.
به منظور شناخت بهتر حجم آثار و پیامدهای جریانهای تکفیری کافی است به اقدامات جنایتآمیز آنها
نظیر کشتار مردم بی گناه در برخی از کشورهای اسالمی مانند عراق،سوریه،لبنان،افغانستان،پاکستان،نیجریه
و...وحتی کشورهای غیر اسالمی نظیر فرانسه،بلژیک و ...توجه کنیم.
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همچنین تخریب و هتک حرمت اماکن مقدس و هدم قبور اموات و بزرگان یکی از سوابق شوم وهابیها
و جریانهای تکفیری معاصر محسوب میشود .این جنایت شوم که پس از ظهور و بروز وهابیت در عربستان
و با تخریب آثار مقدس باقیمانده از صدر اسالم و تخریب قبور ائمه بقیع و برخی اصحاب رسول خدا آغاز
شده بود ،هم اکنون توسط جریانهای تکفیری القاعده و داعش در کشورهای عراق،سوریه،لیبی،تونس و.....
ادامه یافته است.
از سوی دیگرتکفیریها تمامی شرافتهای انسانی را لگدمال کرده و هیچ حریمی برای انسانیت نمی-
شناسند .آنها با وحشیگری به زنان و دختران تجاوز کرده و یا به نام دین ،زنان را طعمهای برای اشباع شهوت
قرار داده و با فتواهای شیطانی نظیر جهاد نکاح به شهوت رانی میپردازند ( .علیزاده نجار.)66 -55 :0898 ،
پیامد ناگوارتر در این پیوند ،خدشه دار شدن چهره اسالم و مسلمانان در سراسر جهان و منفور شدن دین
خدا در میان جهانیان است .وقتی مردم جهان شاهدند که برخی مسلمانان با سر دادن شعار مقدس«ا...اکبر»
کودکان ،زنان و پیر و جوان را با وحشیانه ترین روش سر میبرند و قلب او را از سینه خارج کرده و به دندان
میگیرند ،طبیعی است که تصور کنند این افراد وحشی ،تربیت شده دین اسالم هستند که با پیروی از دستورهای
دینی شان این چنین بی رحم و سفاک رفتار میکنند .گروهی از مفتیهای افراطی که خود را پیرو سلف صالح
معرفی می کنند ،با در اختیار گرفتن کرسی فتوا ،چشمانشان را روی حقائق بسته و با شتاب و برخالف کتاب،
سنت ،سیره صحابه و عقل ،پیروان دیگر مذاهب اسالمی را تکفیر و کشتن پیروان آنها را واجب اعالم کردهاند
و گاه با صدور برخی فتواهای عجیب و موجبات تمسخر افراد ناآشنا به اسالم را فراهم میآورند (یزدانی،
.)09-25 :0898
عالوه بر نمونه های فوق،سایر پیامدهای این جریانرا میتوان در مواردی چون نظم و نظام ستیزی،
گسترش تفرقه مذهبی و گسست اجتماعی ،ناامنی ،کشتار و خشونت آفرینی ،از میان بردن بسترهای عقالنیت
و گفتگوی منطقی و روی کار آمدن دولتهای استبدادی رصد و ارزیابی نمود (سید باقری و دیگران:0898 ،
.)888 -884
 -2حجم بازیگران و حامیان
هرچند زمینههای اندیشهای و درونی جهان اسالم در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نقش مهمی داشته
است ،اما تبدیل این اندیشهها به کنش خشونت آمیز و رشد قارچ گونه این جریاندر مقاطع زمانی مختلف
حاصل زمینههای عینی و تأثیر گذاری قدرتهای منطقهای و بین المللی نیز بوده است و بدون توجه به نقش
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آنها در پیدایش و گسترش جریان تکفیری نمیتوان تحلیل جامعی از این جریان ارائه نمود .از این منظر میتوان
سه دوره زمانی را در خصوص رشد جریان تکفیری در نظر گرفت.
در مقطع اول ،در قرن نوزدهم میالدی که امپراتوری بریتانیا مهمترین قدرت نظام بین الملل بود و نظم
منطقهای در منطقه غرب آسیا نیز تابعی از منافع بریتانیا تعریف میشد ،پیوند اندیشه تکفیری سلفیه به رهبری
محمد بن عبد الوهاب با قدرت سیاسی آل سعود با هدایت و پشتیبانی بریتانیا برای مقابله با دولت عثمانی
صورت گرفت .این جریان در شبه جزیره عربستان ،همواره در راستای منافع استعماری بریتانیا عمل مینمود.
منطقه خلیج فارس برای بریتانیا (عالوه بر رقابت با عثمانیها) دارای اهمیت خاصی بود و از دست دادن این
منطقه به معنای از دست دادن بازار و منابع معدنی و از همه مهمتر از دست دادن هندوستان بود ( شیخ حسینی
و خلیلی.)056 -005 :0898 ،
مقطع دوم به اواخر دوران جنگ سرد  0936 -0939و ماجرای حمایت آمریکا از «القاعده» در افغانستان
برای مقابله با نفوذ «شوروی سابق» باز میگردد .در این مقطع ،راهبرد آمریکا در قبال القاعده را راهبرد تعامل
و حمایت از جنگ جویان تکفیری عرب به منظور مقابله با اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی
تشکیل میداد .عالوه بر آن محدود سازی ایران و ایدئولوژی انقالب اسالمی و همچنین دور کردن بحران
خاورمیانه از فلسطین و انتقال آن به افغانستان مد نظر آمریکا بود .در این راهبرد آمریکا تالش کرد با همکاری
کشورهای منطقه منازعه قدرت در افغانستان را پیش ببرد .مصر ،عربستان و پاکستان به عنوان متحدان اصلی
آمریکا در این جنگ در مقابل شوروی قرار گرفتند و جوانان زیادی از این کشورها و سایر کشورهای اسالمی
به جهاد فرا خوانده شدند ( .خلوصی.)869 :0898 ،
کمکهای ایاالت متحده آمریکا از طریق سرویسهای مخفی پاکستان در اختیار جنگجویان افغان قرار
میگرفت .این کمکها از  80میلیون دالر در سال  0932میالدی ،به  655میلیون دالر در سال  0935میالدی
افزایش یافت .با تعلیم مقدماتی جنگجویان افغانستان توسط آمریکا در پاکستان و آشنایی با سالحهای پیشرفته،
استینگرهای آمریکا تا سپتامبر  0936میالدی به صورت قاچاق به افغانستان ارسال شدند .همچنین سرویس
اطالعاتی ارتش پاکستان عالوه بر عربستان سعودی از آمریکا نیز کمکهای مالی به منظور سازماندهی عشایر
افغان و داوطلبان عرب منطقه دریافت میکرد ( میر احمدی.)890 -893 :0898 ،
تاریخ ارتباط آمریکا با القاعده نشان میدهد تا زمانی که این جریان در راستای منافع آمریکا قرار داشت،
از جانب این کشور حمایت می شد اما به محض تهدید منافع آمریکا به شدت سرکوب شد .اگرچه آمریکا در
جنگ شوروی علیه افغانستان به تجهیز این جریانها پرداخت اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات
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همین جریانها ،دالیلی برای حمله به کشورهای اسالمی فراهم نمود .در واقع ،سیاستهای اسالم هراسی و
محکوم کردن مسلمانان به عنوان تروریست ،نتیجه فعالیت جریان تکفیری القاعده بود که این بهانه را در اختیار
آمریکا قرار داد و ایاالت متحده نیز با توجه به توان نظامی و رسانهای خود از این ابزار برای رسیدن به منافعش
بهره برد (خلوصی.)025 -020 :0898 ،
مقطع سوم از سال  2500میالدی آغاز شده و به دوران پس از شکل گیری بیداری اسالمی و انقالبهای
عربی باز میگردد .در این مقطع حمایت قدرتهای بزرگ و منطقهای از رشد جریانهای تکفیری در عراق و
سوریه فجایع ناگواری را در منطقه غرب آسیا رقم زد .تجربه امروز داعش ،نشان دهنده نفوذ قدرتهای بین
المللی ،مانند آمریکا و قدرتهای منطقهای مانند ترکیه ،قطر و عربستان در این جریان تکفیری است و هر
قدرت به تناسب منابع و توان ،ظرفیت بهره برداری از این جریان تکفیری را دارد .بیتردید گروه تکفیری
همچون داعش با حجم باالیی از عملیاتهای نظامی و انفجارهای تروریستی بدون حمایت قدرتهای منطقهای
و جهانی قادر به ایفای چنین نقشی نمیباشد.
برخی کشورهای سرشناس اروپایی با طرح ریزی آمریکا و حمایتهای جدی عربستان و دیگر همراهان
ریاض ،از ابتدای بحران سوریه ،کمکهای اطالعاتی ،تسلیحاتی و رسانهای خود را در حمایت از تکفیریها به
کار گرفتند تا حکومت سوریه را سرنگون ساخته و همزمان ضمن وارد کردن ضربه سنگین به محور مقاومت
علیه اسرائیل ،جریان بیداری اسالمی و یا انقالبهای عربی را منحرف نمایند .این کمکها طیفی وسیعی از
جذب تکفیریها از سراسر دنیا به کشورهای همسایه سوریه ،سازماندهی و فرستادن آنها به سوریه تا انواع
کمکهای نظامی تسلیحاتی و آموزش نظامی تروریستها را شامل میشد .در این راستا ،عربستان ،قطر و ترکیه
پایگاههایی را برای آموزش و اعزام افراد تروریست به خاک سوریه ایجاد کردند .این افراد از کشورهای مختلف
اسالمی و عربی بوده که به دست نظامیان آمریکایی و ترک آموزش میدیدند .همچنین ایستگاههایی برای انتقال
سالح به داخل سوریه نیز در نظر گرفته شده بود که یکی از آنها در منطقه تحت نفوذ سعد حریری ،رئیس
جریان المستقل لبنان و سمیر جعجع سیاستمدار لبنانی در بیروت بود که هزینه مالی آن را عربستان و قطر
تأمین میکردند .ترکیه نیز به گذرگاهی برای رساندن کمک به مخالفان حکومت سوریه تبدیل شد .این کشور
به مخالفان سوری اجازه داد تا در استانبول دفتر داشته باشند و به آموزش نظامی و تجهیز ادوات نظامی بپردازند.
احمد داود اغلو وزیر خارجه وقت ترکیه با تأکید بر این که خاورمیانه جدیدی در حال متولد شدن است اعالم
نمود ما مالک ،پیشتاز و خدمت گذار این خاورمیانه جدید خواهیم بود (میراحمدی.)893 -455 :0898 ،
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ج)سنجش تهدید جریان تکفیری
-5ویژگیهای پاسخگویان:
 عضویت :پاسخگویان عمدتا از اعضاء هیات علمی دانشگاه بوده اند. تحصیالت 05 :نفری که به سواالت باز پاسخ داده و پرسشنامه را تکمیل کردند ،دارای مدرک دکترا بودهیا در این مقطع در حال تحصیل بودند.
 نوع شناخت از مسایل تکفیریها :پاسخگویان عمدتا هم به صورت تحقیقاتی و هم به صورت تجربیبا مسایل تکفیریهاآشنا بوده اند.
-4پرسشنامه باز اولیه در خصوص تهدید جریان تکفیری
در این تحقیق ابتدا پرسشنامه اولیه به صورت باز در خصوص ظرفیت شناسی تهدید جریان تکفیری مبتنی
بر چارچوب نظری مقاله به منظور تعیین جایگاه جریان تکفیری در سازمان معنایی تهدید ،توسط محقق تهیه
شد و در اختیار  05تن از صاحب نظران موضوع قرار گرفت .این کار به شرکت کنندگان در مطالعه امکان می
داد تا درباره تهدید تکفیریها شرح بیشتری بدهند .سواالت مطروحه در این پرسشنامه شامل:
 -0عوامل تهدیدات تکفیری چه کسانی هستند؟
-2موضوع تهدید ات تکفیری چیست؟
-8اهداف تکفیریها از اقداماتشان چیست؟
-4حوزه اصلی تهدید جریان تکفیری کجاست؟
-0دامنه تهدیدات تکفیری به چه میزان گستردگی دارد؟
 -9بررسی اولیه نتایج
پس از دریافت پاسخها از سوی صاحبنظران ،از نتایج آن بررسی اولیهای به منظور تعیین جایگاه تهدید
تکفیریها در سازمان معنایی تهدید به عمل آمد .این بررسی به شیوه استنباطی نشان داد که تهدید تکفیریها
به لحاظ عامل متعدد بوده و عالوه بر گروههای افراطی وتکفیری به عنوان عامالن مستقیم ،برخی قدرتها
نظیر ایاالت متحده آمریکا ورژیم صهیونیستی وبرخی کشورهای عرب منطقه نظیر عربستان سعودی وقطر را
نیز در برمیگیرد.موضوع تهدید در اینجا ،اگرچه در ظاهر اقدامات تروریستی وقتل عام فجیع مسلمانان شیعه
وسنی و گاه دیگر اقلیتهای مذهبی میباشد اما هدف اصلی آن تضعیف بنیه مسلمین بوده و ایجاد تفرقه
وتشتت میان مسلمانان و نهایتا تخریب وجهه اسالم اصیل را در جهان به دنبال دارد.به لحاظ حوزه تهدید نیز
اگرچه در زمان کنونی مشخصا کشورهای اسالمی نظیر عراق ،سوریه ،لبنان ،افغانستان وپاکستان به طور مستقیم
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درگیر این موضوع میباشند اما دامنه وگستره آن جهان اسالم را در برگرفته ومی توان گفت حتی جهان بشریت
نیز از پیامدهای مترتب بر خطر تکفیریها در امان نیست.
 -2پرسشنامه ساختارمند در خصوص تهدید جریان تکفیری
نتایج حاصل از بررسی فوق در اختیار اعضاء قرار گرفت(اعتبار سنجی دادهها) واز آنان خواسته شد در
صورت تایید استنباط پیش گفته ،نوع وضعیت و شدت تهدید جریان تکفیری (تهدید با شدت باال-وضعیت
بحرانی ،تهدید با شدت متوسط-وضعیت مخاطره انگیز وتهدید با شدت پایین-وضعیت هشدار) ،در قالب
پرسشنامه دوم که به شکل ساختارمند تهیه شده پاسخ گویند.
 -5-2روایی و پایایی ( اعتبار) پرسشنامه
پرسشنامه در معرض قضاوت صاحبنظران حاضر در پژوهش قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق آن را
برای تحقیق مناسب دانستند.جهت تعیین پایایی پرسشنامه از نرم افزار اس.پی.اس.اس و از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد که نهایتاً عدد  5/550به دست آمد که باالتر از عدد  5/5و در حد خوب ارزیابی میشود.
 -4-2روش تجزیه و تحلیل اطالعات
از آنجا که در روش دلفی نمونه گیری تصادفی انجام نمیشود تجزیه وتحلیل اطالعات در سطح توصیفی
که بر اساس الگوی ذیل تنظیم شده است خواهد بود که در خصوص پاسخ سواالت پرسشنامه از جدول
فراوانی ،درصد و نمودار استفاده شده است.
 -2سواالت اصلی پرسشنامه
این دسته از سواالت پرسشنامه مربوط به ظرفیت شناسی تهدید جریان تکفیری شامل  0سوال بود که
پاسخگویان به شرح ذیل درباره تاثیرات تهدید جریان تکفیری اظهار نظر کردند:
در پاسخ به سوال0با این محور که"تهدید تکفیریها به لحاظ عمق ازچه میزان تاثیری در جهان اسالم
برخورداراست؟"بیشتر پاسخگویان به گزینه تاثیر باال(5نفر) و بقیه به ترتیب به گزینههای تاثیر متوسط ( 2نفر)
و تاثیرا ندک( )0رای داده اند.
سواالت

گزینهها

عمق تهدید تکفیریها از چه فراوانی
تاثیری برخوردار است؟

درصد

تاثیر
5

2

0

5

05

55

25

05

5

055

باال
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تاثیر

بی تاثیر

جمع کل
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نمودار:1عمق تهدید

در پاسخ به سوال  2با این عنوان که " تاثیرات دامنه وگستره تهدید تکفیریها چگونه است؟" گزینه تاثیر
باال بیشترین رای را به خود اختصاص داد .گزینه تاثیر باال(9نفر) و یک نفر به گزینه تاثیر متوسط رای داده اند.
تاثیر

تاثیر

تاثیر

بی

جمع

سواالت

باال

متوسط

اندک

تاثیر

کل

دامنه وگستره تهدید تکفیریها از چه میزان تاثیری فراوانی
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5
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گزینهها

برخوردار است؟

درصد

90
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40

بی تاثیر

30
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10
0
نمودار:2دامنه وگستره تهدید

سوال  8عبارت بود از "به لحاظ توانمندی ،تهدید تکفیریها از چه میزان تاثیری برخوردارند؟در پاسخ به
این سوال6نفر به تاثیر متوسط و4نفر به تاثیر باال رای دادند.
تاثیر باال

تاثیر متوسط
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تاثیر اندک

برخوردارند؟

درصد

بی تاثیر

به لحاظ توا نمندی ،تهدید تکفیریها از چه میزان تاثیری فراوانی

جمع کل

گزینهها سواالت

4

6

5

5

05

45

65

5

5
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0
نمودار:3توانمندی تهدید

در پاسخ به سوال  4که عبارت بود ازتاثیرات تهدید تکفیریها به لحاظ شاخص موقعیت به چه میزان
است؟ 3نفر به گزینه متوسط یک نفر به تاثیر باال ویک نفر به تاثیر اندک رای دادند.
تاثیر باال

تاثیر نتوسط

تاثیر اندک

میزان است؟

درصد

بی تاثیر

تاثیرات تهدید تکفیریها به لحاظ متغیر موقعیت به چه فراوانی

جمع کل

گزینهها سواالت
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نمودار:4موقعیت تهدید

سوال  0وپایانی این بخش از سواالت عبارت بود از "به لحاظ حامیان اصلی تهدید کننده ،تهدید تکفیریها
از چه میزان تاثیری برخوردارند؟در پاسخ به این سوال همه شرکت کنندگان به تاثیر باال رای دادند.
تاثیر باال

تاثیر نتوسط

تاثیر اندک

بی تاثیر

جمع کل

به لحاظ حامیان تهدید گر ،تهدید تکفیریها از چه میزان

فراوانی
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5

5
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درصد
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5

5

5

055

گزینهها سواالت
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نمودار:5حامیان تهدیدگر

-6اندازه گیری شدت تهدید جریان تکفیری
منطبق بر الگوی ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری (الگوی شماره یک) وبر اساس آراء و نظرات فوق،
در این قسمت می بایست مشخص کرد که شدت تهدید جریان تکفیری به چه میزان بوده و درکدام طیف
(تهدید با شدت باال-وضعیت بحران  ،02-00تهدید باشدت متوسط-وضعیت مخاطره 3-00وتهدید با شدت
پایین-وضعیت هشدار )4-5قرار میگیرد.
شاخصهای تهدید

عمق

دامنه و گستره

میانگین امتیازات

2/6

2/9

مجموع میانگین

02/9

توانمندی موقعیت حامیان
2/4

2

8

همانطور که جدول فوق نشان میدهد شدت تهدید جریان تکفیری با عدد  02/9ارزیابی گردیده که در
بازه  02-00قرار میگیرد وبدین ترتیب این تهدید ،تهدیدی با شدت باال علیه جهان اسالم و در وضعیت بحران
برآورد میگردد.البته نکته قابل توجه در این میان اینکه عدد  02/9در طیف حداقلی بازه  02-00قراردارد.
 -7جمع بندی و نتیجه
تحقق مقوله همگرایی جهان اسالم در مواجهه با تهدید جریان تکفیری ایجاب می کند تا در درجه نخست
با برآورد این تهدید،اجماع الزم را در سطح حاکمان،نخبگان وملتهای اسالمی به وجود آورد.بدین منظور،مساله
اساسی این پژوهش را ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری در جهان اسالم تشکیل داد .مقاله حاضر کوشید
به این مهم ،از طریق شناسایی ،تحلیل یا تعیین حجم و سنجش تهدید جریان تکفیری در قالب به کارگیری
الگو یی در این باره دست یابد .این تحقیق ،به روش کتابخانهای به شناسایی و تحلیل تهدید جریان تکفیری
پرداخته و سپس ظرفیت سنجی آن را با استفاده از روش پیمایشی در سطح تعدادی از اساتید دانشگاهی و
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حوزوی متخصص در موضوع ،با الهام از تکنیک دلفی به سرانجام رساند .نتایج این بررسی نشان داد که عامالن
تهدید جریان تکفیری افزون بر گروههایی نظیر القاعده،داعش،جبهه النصره،طالبان و ...برخی قدرتها نظیر
ایاالتمتحده آمریکا،رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه را نیز در برمیگیرد .موضوع تهدید در این
پیوند ،اگرچه در ظاهر اقدامات تروریستی و قتل عام فجیع مسلمانان شیعه و سنی و گاه دیگر اقلیتهای مذهبی
میباشد اما در اصل تضعیف بنیه مسلمین و ایجاد تفرقه و تشتت میان مسلمانان و نهایتاً تخریب وجهه اسالم
اصیل را در جهان به دنبال دارد .به لحاظ حوزه تهدید نیز اگرچه در زمان کنونی مشخصاً کشورهای اسالمی
بهطور مستقیم درگیر این موضوع میباشند اما جهان اسالم و بلکه جهان بشریت از پیامدهای مترتب بر خطر
تکفیریها در امان نیستند.منطبق بر الگوی ظرفیت سنجی تهدید جریان تکفیری (الگوی شماره یک) وبر اساس
آراء و نظرات صاحب نظران ،شدت تهدید جریان تکفیری با عدد  02/9ارزیابی گردیده که در بازه 02-00
قرار میگیرد وبدین ترتیب این تهدید ،تهدیدی با شدت باال علیه جهان اسالم و در وضعیت بحران برآورد
میگردد.البته نکته قابل توجه در این میان اینکه عدد  02/9در طیف حداقلی بازه  02-00قراردارد.
منابع و ماخذ
.0افتخاری ،اصغر ( .) 0830مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
.2حیدری ،محمد شریف( )0833سلفی گری نوین در تقابل باراهبرد وحدت اسالمی ،ادیان وعرفان.25 ،
.8خادمی ،سید محمد حسن ( .) 0898ظهور اسالم گرایی رادیکال در اندونزِی ،در کتاب مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر
جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد اول ،قم  :داراالعالم.
.4خلوصی ،محمد حسین ( .) 0898فراز و فرود القاعده در سیاست خارجی آمریکا ،در کتاب مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر
جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد ششم ،قم :داراالعالم.
.0سید باقری ،سید کاظم و دیگران ( .)0898آثار سیاسی -اجتماعی جریانهای تکفیری بر عقب ماندگی کشورهای اسالمی ،در
مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد ششم ،قم :داراالعالم.
.6سید نژاد ،سید باقر ( .)0839سلفی گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال سیزدهم،
شماره چهل و هفتم.
.5شیخ حسینی ،مختار و محمد جواد خلیلی ( .)0898نقش قدرتهای بین المللی در رشد و گسترش جریانهای تکفیری و پیامدهای
آن بر جهان اسالم ،در کتاب مجموعه ومقاالت کنگره جهانی خطر جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد
دوم ،قم  :داراالعالم.
 .3عباسزاده فتحآبادی مهدی ( ،)0833بنیادگرای اسالمی و خشونت (با نگاه بر القاعده) ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،89شماره.4
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.9عبداله خانی ،علی ( .)0836تهدیدات امنیت ملی(شناخت و روش) ،تهران :ابرار معاصر.
 .05عثمانی ،محمد ( .)0898بررسی زمینههای صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسالم ،در کتاب مجموعه مقاالت
کنگره جهانی خطر جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد اول ،قم :داراالعالم.
 .00علیزاده موسوی ،سید مهدی 0898( ،الف) .تبارشناسی سلفی گری و وهابیت ،ج ،0قم  :آوای منجی.
 .02علیزاده نجار ،مرتضی ( .)0898جریانهای تک فیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر ،در کتاب مجموعه مقاالت کنگره
جهانی خطر جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد هشتم ،قم :داراالعالم.
 .08غفور زاده ،عزت ا .)0833(...تهدیدات اجتماعی و امنیت ملی ،تهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.
 .04کالینز ،جان .ام ( .)0855استراتژی بزرگ :اصول و رویهها ،ترجمه کورش بایندر ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 .00میر احمدی ،منصور و علی اکبر ولدبیگی ( .)0898جریان تکفیری و سیاست خشونت ،در کتاب مجموعه مقاالت کنگره جهانی
خطر جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم ،جلد دوم ،قم :داراالعالم.
 .06هرسیج ،حسین و مجتبی تویسرکانی ( .)0892چالشهای وهابیت ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 .05یزدانی ،سید محمد ( .)0898فتاوای جریانهای تکفیری در جواز قتل مسلمانان ،قم  :داراالعالم.
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بررسی عوامل موثر بر امنیت اقلیم کردستان عراق
حمیدرضا محمدی ،دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
ندیمه سلیم نژاد ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
محسن عزیززاده طسوج ،دانشجوی دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد ابراهیم ولی ،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
مساله ی امنیت از اساسی ترین الزامات هر کشور واقلیم می باشد ،در اقلیم کردستان عراق به صورت عمومی
ومناطق تحت سلطه حکومت اقلیم به صورت خاص همواره این مساله حائز اهمیت بوده است.در این پژوهش با تاکید
بر جغرافیای امنیتی اقلیم کردستان ،عوامل موجد ناامنی در ابعاد و سطوح مختلف بررسی می شود.
سؤال اصلی پژوهش این می باشد که (ویژگیهای طبیعی و انسانی اقلیم کردستان چه تأثیرات بر امنیت آن داشته
است؟) می توان گفت بر اثر ویژگیهای طبیعی و انسانی اقلیم کردستان عوامل داخلی و خارجی زیادی بر امنیت این
اقلیم تأثیر گذاشته اند و عوامل موقعیت و جنگ داخلی بیشترین نقش را در مشکالت امنیت اقلیم داشته اند .روش تحقیق
در این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطالعات از طریق روش کتابخانه ای بوده است.
در ضمن از مصاحبه با مسئولین ذی ربط در اقلیم نیز استفاده شده است.
واژههای کلیدی :امنیت – اقلیم کردستان – ایران ،ترکیه

 -5مقدمه
امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد ،و دارای قدمت طوالنی تر از جامعه است .جستجوی امنیت از
مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است ،حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است،
مهمترین نیاز هر جامعه خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور ،تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است.
وجود آن موجب رفاه ،آسایش و آرامش مادی و معنوی مردم می شود .بقای جدید جوامع مبنی بر گسترش
وسیع و همه جانبه امنیت بوده .چرا که امنیت با توسعه برابری می کند و الزم و ملزوم یک دیگرند .به همین
خاطر امنیت از زمره ی اهداف و ارزشهای پایدار هر جامعه ای به شمار می آید .دولت ها و حکومتها آن را
از اهداف اولیه سیاست و برنامه ریزی خود قرار می دهند .آشکار است که امنیت هر کشور و منطقه¬ای از
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سوی مجموعه ای از عوامل انسانی و طبیعی مورد تهدید واقع می شود و برخی عوامل دیگر موجب پایداری
امنیت آن منطقه می شوند .بعضی عوامل برای بسیاری از دولت ها و اقالیم مشترک اند و بعضی دیگر ویژه ی
آن سرزمین اند .اگر تأمین امنیت یک کشور سخت و دشوار باشد ،برای یک اقلیم فدرال که قدرت ضعیف تر
از کشور محسوب می شود مشخص کردن انواع و ریشه آن عواملی که امنیت را تهدید می کنند و چاره اندیشی
برای ریشه کن کردن یا کم کردن تأثیر آنها بسیار دشوارتر خواهد بود.
در راستای امنیت و جغرافیا یک مفهوم جدید ظهور کرده که آن هم زمین امنیت(ژئوسکیوریتی) می باشد.
زمین-امنیت "به مجموعه ای از اطالعات زمین -امنیتی گفته می شود که بستر اولیه تولید ،توزیع و اثر بخشی
فعالیت-های مختلف بشر می باشد" بارلو معتقداست که امروزه دانش « زمین امنیت » به عنوان گستره ائی
مناسب برای پژوهشگران ومحققان عمل می¬کند و از تاثیرامنیت ومقوله های مرتبط به آن ،برفضای جغرافیائی
صحبت می کند(بیگی ،محرابی ،اصولی؛  )286،0890جغرافیای امنیتی محیط جغرافیای از منظر تهدیدات داخلی
معین و متصور و روشهای آن در چارچوب مالحظات امنیتی چون ارائه راهبرد جغرافیایی تجزیه و تحلیل می
کند (علی نژاد و همکاران؛ .)84 :0895بنا براین محور اصلی زمین امنیت موضوع امنیت می باشد ،امنیت از
جمله خواسته ها و نیازهای جوهری انسان به شمار می آید نظریه (ابراهام مازلو) که مشهورترین نظریه است
در قالب تجزیه و تحلیل نیازهای بشری و پس از نیازهای فیزیولوژی(آب ،هوا ،خوراک) به نیازهای امنیتی
اشاره شده است (طالب؛ )50 :2550مسئله امنیتی تا این اندازه می تواند مهم باشد که فلسفه اساسی تأسیس
دولت و ملت ،دو مسئله اساسی تأمین امنیت (مردم وسرزمین) و تحصیل منافع عمومی می باشد ،در واقع
امنیت در زمره اهداف و منافع و ارزشهای اصولی و پایدار جامعه است (عزتی؛.)4 :0898
معاهد سور در( )0925و وعده های بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول ،کردهای والیت موصل را امیدوار به
ایجاد دولت کردی کرد .اما عمل نکردن قدرتها بخصوص بریتانیا به وعده های خود و انعقاد پیمان لوزان و
تقسیم کردستان و ساختن کشور عراق و الحاق والیت موصل (به کشور تازه ساخته عراق ،در اولین روز،
کردها را ناچار به ابراز نارضایتی و شورش مسلحانه کرد ،از اول برای استقالل و از مراحل بعدی که دولت
عراق استحکام یافت به امید خودگردانی و فدرالی .اصرار مداوم کردها برای نیل به خواسته هایشان ،حکومت
های مرکزی عراق را وادار کرده که تند ترین شیوه ی خشم و نسل کشی به کار گیره ند.
اقلیم کردستان عراق پس از شورش مسلحانه چندساله کردها و با قیام  0990مردم و پیشمرگه در نیمه
سرزمین کردستان عراق تشکیل شد ،این قلمرو سه استان کردنشین (اربیل ،سلیمانیه و دهوک) را دربر می
گیرد .سرزمین احاطه شده در خشکی کشورهای ایران از شرق ،ترکیه از شمال ،سوریه از غرب و دیگر استان
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های عراق از جنوب در مرکز خاورمیانه قرار می گیرد .این اقلیم دارای ریاست ،حکومت و پارلمان محلی
است .در اصل  005قانون اساس به اقلیم کردستان اعتراف شده است« :همزمان با عملی شدن این قانون اساسی
نسبت به اقلیم کردستان و اقتدار و توانای های آن مانند منطقه ای متحد و فدرال اعتراف شده است» (دستوری
عراقی فدارال؛ :2550ماده ی  .)005اقلیم کردستان عراق با گذشته تاریخی و موقعیت جغرافیای که در آن قرار
دارد در طول تاریخ همواره به لحاظ چالش های امنیتی از جانب عوامل طبیعی و انسانی که به عوامل داخلی
و خارجی تقسیم می شوند به شدت مورد تهدید واقع شده است ،البته برخی عوامل دیگر به برقراری امنیت
در اقلیم کردستان کمک کرده اند.
 -4روش تحقیق:
این تحقیق که در پی آن است که ایا ویژگی های طبیعی و انسانی اقلیم کردستان در عوامل داخلی و
خارجی چه تاثیری بر امنیت اقلیم کردستان عراق پس از سال  0990به بعد و حال داشته است .به منظور
ارزیابی سؤال مذکور و تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق ،از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است .و گرد
آوری داده ها و اطالعات بر مبنای روش کتابخانه ای صورت گرفته و از منابع داخلی و خارجی مکتوب و
سایت های اینترنتی در این زمینه استفاده شده است .و در ضمن از مصاحبه با مسئولین ذی ربط در اقلیم نیز
استفاده شده است.
 -2محیط شناسی منطقه مورد بررسی
منطقه جغرافیایی به قسمت از زمین گفته می شود که چندین پدیده جغرافیایی شبیه هم را در بر می گیرد
تاجائی که ویژگیهای مخصوص به آن قسمت از زمین ،نسبت به زمین های اطراف متفاوت می باشد (کؤمه
لیک مامؤستای زانکؤ؛ ) 00 :0999بر اساس این تعریف و کلیه تاریف ،که از منطقه ارائه شده اند کردستان
عراق به عنوان منطقه (اقلیم) جغرافیای متفاوت نسبت به عراق عربی محسوب می شود .در اصل کردستان
عراق به عنوان بخشی از پنج قسمت کردستان که در منطقه غرب و جنوب غربی ایران و شرق و جنوب شرقی
ترکیه و شمال وشمال شرقی عراق و سوریه و غرب قفقاز قرار می گیرد (محرابی و همکارش؛.)090 :0895
کردستان عر اق از شرق باکشور ایران ،از شمال با ترکیه و از غرب باسوریه و در جنوب غربی با استان
های عراق عربی هم مرز است ،مرز کردستان با عراق از روی منظر سیاسی ،اداری وقانونی به آن اعتراف نشده
است ،بنابر این در طول تاریخ عراق پس از تشکیل دولت عراق در  0920همیشه دستخوش درگیرد و کشمکش
میان حکومت های عراقی و اکراد بوده است(محمدامین؛.)25 :2500
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آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد ،مناطقی هستند که پس از قیام  0990کردهای عراق،
توانستند آن مناطق را تحت نفوذ و کنترل خود در آورند ،اما پس از آن حکومت عراق بار دیگر هجوم آورده
و کردها از بیم ظلم و ستم صدام منطقه کردستان را تخلیه کرده و آواره کشور ایران شده ،البته تعداد اندکی از
مردم نیز آواره کشور ترکیه و سوریه شدند ،در پی این فاجعه و به دعوت کشور فرانسه و با همکاری ایران و
ترکیه انجمن شورای سازمان ملل متحد در تاریخ  0990/4/0قرارداد ( )633را تصویب کرد که درآن دولت
عراق را به خاطر سرکوب ملت خود بشدت محکوم کرده و منطقه آمن و ممنوع پرواز در شمال مدار
()86شمالی را تعیین نمود(یه لدز؛.)30 :2555
اقلیم کردستان عراق را نمی توان خواند ،چون اختیاراتی به مراتب فراتر از آن داراست .مانند (صادرات
نفت به خارج مسافرت های رئیس اقلیم کردستان به کشورهای دیگر بدون کسب اجازه بغداد ،خریدن
تسلیحات و فرستادن پیشمرگه برای جنگ در خاک کردستان سوریه بدون اجازه بغداد و )...به این دالیل اطالق
ساختار سیاسی-فضایی ویژه برای آن مناسب است (میرحیدر و همکاران؛.)205 :0892

 -4عوامل مؤثر بر امنیت اقلیم کردستان عراق:
جغرافیای امنیتی کانونهای موجود نا امنی در ابعاد و سطوح مختلف شناسایی و معرفی می کند و به
مجموعه ای از اطالعات زمین امنیتی گفته می شود که بستر اولیه تولید ،توزیع و اثربخش فعالیتهای بشری می
باشد .در هر حال ما اینجا امنیت و رابطه ی عوامل زمینی و امنیتی را بررسی می کند.
از جمله عوامل طبیعی و انسانی که در امنیت کردستان می توانند تأثیرگذار باشند شامل دو دسته هستند:
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 )0عوامل داخلی :به عواملی گفته می شود که در داخل کردستان و پس از  0990تا اکنون در برابر امنیت
کردستان قابل تاثیر بوده اند.
 )2عوامل خارجی :آن دسته از عوامل را در بر می گیرد که در خارج از کردستان بر امنیت آن تاثیر می
گذارند.
پس از آزادی کردستان و بنیاد اولین حکومت محلی در سال  ،0992کردها توانستند مناطق آزاد شده
کردستان را در دست بگیرند اما به دلیل درگیری های دوحزب حاکم در اقلیم حزب اتحادیه میهنی
کردستان(ی.ن.ک) و حزب دمکرات کردستان(پ.د.ک) در تاریخ  0994/0/2جنگ داخلی را در شهرک (قلعه
دزه) برپا کردند که به اثر آن بالفاصله تمامی مناطق کردستان را در بر گرفت سپس حزب جنبش اسالمی و
حزب سوسیالست و احزاب دیگر هرکدام به طور جداگانه یا اینکه به نفع (ی.ن.ک) و (پ.د.ک) به میدان
جنگ وارد شدند ( (www.rudaw.netاین جنگ از همان ابتدای شروع خسارات بی شمار جانی و مادی را به
دنبال خود آورد و به جنگ (برادر کشی) معروف شد .این اتفاق عامل درست شدن دو اقلیم و دو حکومت
(زرد و سبز) 0شد ،مناطق مربوط به استان های اربیل و دهوک (زرد) تحت مدیریت (پ.د.ک) اداره می شد،
و استان سلیمانیه و بخش کوچک از استان اربیل (سبز) تحت مدیریت (ی.ن.ک) قرار گرفت.
نقشه ( )2تقسیم شدن اقلیم کردستان میان حزب میهنی ( )p u kو حزب دمکرات ()P D K

وضع نا امن و نا آرام کردستان ادامه داشت تا اینکه در سال  0993و در واشنگتن و باحضور (مادلن
البرایت) وزیر امور خارجه وقت آمریکا و هردو دبیر حزب ی.ن.ک جالل طالبانی و رئیس حزب پ.د.ک
مسعود بارزانی موافقت نامه صلح را امضاءکردند (محمدی و همکارش؛)000 :0890
 0رنگ پرچم های (پ.د.ک و ی.ن.ک)
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در سال  2558جنگ میان انصاراالسالم و ی.ن.ک نزدیک دو سال طول کشید .در گذشته وضعیت کردستان
به نحوی بود که تمام احزاب کردستان دارای دفتر عسکری بودند و دراین میان تنها حزب مدنی و بدون اسلحه
که قصد داشت صلح و آشتی برپا کند حزب اتحاد اسالمی بود (مصاحبه با :عمر عبدالعزیز)
اگر چه آمار کاملی در زمینه خسارت جنگ داخلی در دست نیست اما در مراکز مختلف صحبت از کشته
شدن  0هزار نفر می شود و هزاران نفر زخمی و آواره و مفقوداالسر شدند که برخی از آنها هنوز هم باز نگشته
اند وبی نام و نشان هستند .جنگ داخلی مدت زمان زیادی کردستان را به میدان جنگ تبدیل کرده بود و
بزرگترین خطر به شمار می آمد.
 2-5-4ارتش و نیروی انتظامی:
سیستم نظامی کردستان از نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق و حزب اتحاد میهنی کردستان عراق
(ی.ن.ک) و همچنین فرمانده های شخصی ،و نیروهای واحد  55مربوط به (ی.ن.ک) و نیروهای واحد 35
مربوط به (پ.د.ک) و دستگاههای ضد ترور و آژانس اطالعاتی و نیروهای وزارت داخلی (وزارت کشور) که
از نیروهای امنیتی و پلیس تشکیل شده .که این نیروها ظاهرا به وزارت پیشمرگه و وزارت کشور و ریاست
حزب دمکرات و اتحاد میهنی اختصاص دارند(حامدی؛ .(www.hawlati.com :2504
با نگاه به سیستم نظامی و انتظامی اقلیم کردستان عراق ،مشکالت و کمبودهای بسیاری را می توان مشاهده
کرد از جمله ای پیشمرگه به عنوان نیروی حزبی شناخته می شود و از جانب احزاب به ویژه (ی.ن.ک) و
(پ.د.ک) دستور می گیرند .پس از قیام سال  0990تا امروزه پیشمرگه و نیروهای داخلی در امور مختلف به
ویژه در انتخابات و محافظت از منافع غیر قانونی حزبی نقش خاصی را داشته اند (ولی،2504 ،
 (www.kurdiu.orgدر تظاهرات  2500/2/05مشاهده شد که به چه نحوی این نیروها در مقابل منافع حزبی
به صورت غیر قانونی بکار گرفته شداند ،از این رو برای رفع این پدیده و ایجاد وحدت در میان نیروهای
پیشمرگه به عنوان یک نیروی سازمان یافته ملی ،پس از  20سال حکمرانی هم اکنون بیشترین گفت گوها و
طرح ها در زمینه متحد شدن نیروهای پیشمرگه ارائه می شوند ،پارلمان کردستان در مورخ  2504/5/28قانونی
را تصویب کرد که در مدت  6ماه نیروهای پیشمرگه یکی شوند .در حال حاضر این مدت زمانی به پایان رسیده
و هنوز نیروهای پیشمرگه متحد نشداند .همچنین رئیس اقلیم کردستان (مسعود بارزانی) در روز 2504/02/04
به منظور ممنوع کردن فعالیتهای حزبی در داخل نیروهای پیشمرگه و ایجاد وحدت در میان پیشمرگه نامه ای
تقدیم وزیر پیشمرگه کرد (.(www.xandan.org
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یکی از نقاط ضعف جنگ پیشمرگه درمقابل داعش حزبی بودن این نیروها و همچنین تحت فرمان حزب
می باشند ،البته مشکل پیشمرگه در کردستان تنها حزبی بودن آن نیست بلکه بخش بزرگ از ضعف نیروی
نظامی در کردستان به این بستگی دارد که تنها دارای نیروی زمینی می باشد ،فاقد نیروی هوایی هستند همچنین
از نیروی دریای به خاطر نبود مرزهای آبی بی بهره می ماند ،از دیگر عوامل ضعف سستم سپاه در اقلیم
کردستان پس از جنگی داخلی پیشمرگه تا اندازه ای به عنوان نیروی بی کار و بدون فعالیت محسوب می شد
به همین علت مسئله تمرینات و تسلیح اهمیت چندانی نداشت (ولی ،2504 ،همان) عالوه بر این که اقلیم به
این مسئله اهمیت خاص نمی داد ،از این رو از جانب بغداد نیز پس از سال  2555تحریم بر روی (تسلیح و
تدریب و تجهیز و حقوق) پیشمرگه به وجود آورد که این امر تاثیرات منفی بر روی توان نظامی نیروی
پیشمرگه به جا گذاشته است (مصاحبه با :احمد حاجی رشید).
 -2-5-9فرمانروایی و شیوه مدیریت :
از سال  0996تا  2556دو حکومت موازی در اقلیم به وجود آمده اند .در کردستان پس از  0990سلطه
حاکم به اندازه ای بود که شورش طلبی و انقالب را پایدارکرده و تا اندازه زیادی بر دمکراسی و حکومت ملی
مؤثر بوده است ،و این دروازه ی بوده برای فساد اداری و مالی و مختلط شدن میان سیاست و اقتصادی ملی
(ده رویش؛ )852 :2505طی چند سال گذشته مجموعه ای مسائل ،شکست دولت مداری و سلطه ی سیاسی
را در اقلیم ثابت می کند ،که این مسائل بر روی امنیت کردستان مؤثر بوده اند از جمله عدم؛ استقالل قانون و
وجود افراد باالتر از قانون ،نبودن عدالت اجتماعی و نبود یکسانی و تفاوت براساس حزبی ،نبود پایه محکم
و تک بعدی اقتصادی و تکیه به نفت ،حاکم بودن دو سیستم اداری و دو حکومتی و احتکار حزبی در برخ از
مناطق (مصابه با :ابوبکر کاروانی).
نحوه سیستم اداری اقلیم عاملی بود که هم میهنان را به ویژه در استان سلیمانیه به این امر واداشت که از
 2500/2/05به مدت نزدیک به سه ماه تظاهرات فراون انجام دهند که در مقابل آن دولت به شدت با تظاهر
کنندگان روبه رو شد و دهها نفر در تظاهرات کشته شدند وتعداد زیادی نیز زخمی و بازداشت شدند .پس از
 2500/2/05کردستان به قول بختیار علی وارد مرحله فاشیتی شد و دولت هرزمان اراده کرد به حکومت نظامی
و سرکوب گر تبدیل روی آورد(علی؛2500؛ .)80
در حال حاضر به خاطر متراکم شدن مشکالت از قبلی حکومت اقلیم توانایی مهیا کردن نیازهای اولیه
شهروندانش از آب آشامیدنی گرفته تا برق و حتی حقوق کارمندان دولت را ندارد و از طرف دیگربه خاطر
مشکالت مالی و قطع بودجه اقلیم از طرف بغداد و جنگ داعش ،تمام پروژه ها از کار افتاده اند .در 2500/00/9
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به علت ندادن حقوق  8ماه کارمندان دولت ،کارمندان و شهروندان تضاهرات کردند و در شهرهای استان
سلیمان به مقر احزاب به ویژه حزب دمکرات حمله کردن ودر این رخدادها 0نفر از تظاهرات کنندگان کشته
شدن و در پاسخ به به آتشکشاندن مقرهاش (پ.د.ک) از کار رئیس پارلمان و وزرای گؤران(تغییر) جلوگیری
کرد .و تا امروز ( )2506/0/8پارلمان جلسه تشکیل نداده و وزرا از حکومت بیرون رانده شدند.
بنا براین می توان گفت شیوه حکمرانی و سستم اداری دولت در گذشته تا به حال خطر بزرگ امنیتی برای
اقلیم کردستان به وجود آورده است.
 2-5-2ادعای استقالل:
کردستان عراق به زور اسلحه و قراردادهای بین المللی و خارج از میل ساکنانش به عراق وصل شده و در
زیر سایه ی حکومتهای عربی عراق و به ویژه دوره ی رژیم صدام حسین از جهت نظامی ،سیاسی ،اقتصادی
و دموکراسی مانند یک استعمار با آن رفتار کرده اند (عه بدولال؛ )833 :2550بنا براین کردها همواره سعی بر
آ ن داشته اند که مستقل باشند و مسئله استقالل جنوب کردستان در چند سال اخیر مسئله حائز اهمیت بوده و
یکی از مباحث مهم کلیه جلسات و مذاکرات کردها در کردستان عراق بوده است ،مسئله استقالل کردستان
آرزوی مردم اقلیم کردستان عراق است .قبل از قیام  0990و تشکیل حکومت اقلیم آن هم جالل طالبانی رئیس
جمهور سابق عراق که کرد است نوشته بود« :حق انتخاب سرنوشت ،حق تاسیس دولت ملی مستقل ،حق
جدایی و استقالل ملتهاست که ملت کرد هم جزء آنها محسوب می شود ،که حق مالکیت و تاسیس دولت ملی
مستقل را دارد» (الطالبانی؛ .)060 :0939ساکنان اقلیم کردستان انتظار داشتند رئیس اقلیم کردستان مسعود
بارزانی درسخنان خود در نوروز  ،2508استقالل کردستان را اعالم کند.
اکنون کردها متوجه شداند که زمان طرح و بازگوکردن این مسئله نرسیده ،حرف زدن از کشور کردستان
و استقالل در این موقعیت زمانی ممکن است خطر امنیتی به دنبال داشته باشد ،اما در آینده کردستان مستقل
باهماهنگی طرف های داخلی و منطقه ی و بین المللی می توان از عوامل قدرتمند شدن امنیت کردستان
محسوب شود (مصاحبه با :ابوبکر کاروانی).
در صورت اعالم استقالل کردستان ،عراق بخش مهمی از خاک و جمعیتش را از دست می دهد در نتیجه
دولت عراق به شدت با چنین مسئله ای مخالفت می کند ،چرا که در گذشته و حتی در دوره نوری المالکی
نیز چنین امری را تجربه کرده اند.
در سطح منطقه ای نیز در حقیقت کشورهای دارای اقلیت کرد نگران تاثیرات فکری و سیاسی و اجتماعی
بر اقلیت کرد خود هستند وبه شدت نگران اوج گرفتن احساسات جدای طلبانه و یا ادعای خودگردانی و
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فدرالیسم از سوی کردها هستند و با استقالل کردستان عراق مخالف هستند .مسئله کردستان عراق به برخی
اختالفات سه کشور میان خود نسبت به مسائل کرد پایان داده است وحتی اختالفات دیگر خود را به علت
تهدید مشترک استقالل کردستان فراموش کرده اند (محمدی و همکارش؛ )289 :0890البته در حال حاضر و
به علت نا آرامی های سوریه تا حدودی از هم دور شده اند ،اما در مورد مسئله ی استقالل کردستان عراق به
خاطر تاثیرات چنین رویدادی بر روی بخش از خاک آنها همان طرز تفکر قبلی دارند.
در سطح بین المللی نیز به خاطر پیامدهای استقالل دولت کردی جامعه بین المللی همیشه در صدر یک
پارچه ای خاک عراق است و تالشهای زیادی را انجام داده و مُصِر بودن خود را در این زمینه نشان داده است
که با ساختار سیاسی استقالل کردستان عراق مخالف است (یه لدز؛ .)828 :2555هر چند تاریخ ثابت کرده
است که حیات کردستان در گرو وحدت سرزمین ملی عراق استنه تجزیه و استقالل.
بنا بر این در حال حاضر بحث ازاستقالل کردستان عراق نه تنها خطر امنیتی برای کردستان را در بردارد
بلکه خطر دوباره اشغال آن نیز به وجود می آورد ،ومسئولین کردهم پی به چنین خطری برده اند و در حال
حاضر بازگو کردن این مسئله را عقب انداخته اند.
 -2-5-2نفت و گاز:
قرن  ،20قرن ژئواکونومی بامحوریت انرژی نامیده می شود ،در این قرن ایاالت متحده آمریکا و غرب به
طور کلی عالقه مند هستند کمربند ژئواکونومیکی دنیا را در دست داشته باشد (عزتی؛ )68 :0898کردستان
عراق یکی از مناطق غنی نفتی در دنیا محسوب می شود ،و در منطقه ای هارتلند انرژی و بیضی استراتژی نفتی
به شمار می آید ،اقلیم کردستان دارای  40میلیارد بشکه نفت ذخیره تخمین شده است و اقلیم کردستان در نظر
دارد در سال  2509دو میلیون بشکه نفت روزانه تولید داشته باشد ،عالوه بر نفت ،اقلیم کردستان دارای 0،5
تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی می باشد که در مجموع  %8ذخیره گاز طبیعی دنیا را داراست
(.)www.mnr.krg.org
وفور فراوان نفت و گاز در کردستان و تالشهای مداوم اقلیم (پس از سقوط صدام) جهت استقالل تولید
و همچنین حکومت بغداد مدام در تالش است که نفت اقلیم را تحت کنترل شرکت نفت عراقی (سومو) در
آورد .ازطرف دیگر عدم قانون نفت و گاز تاکنون در عراق یکی از مشکالت جدی میان اربیل و بغداد به شمار
می آید به ویژه در دوره ی نوری المالکی ،تا کار به جایی رسید حکوت مرکزی در اواخر سال  2504تا
امروز( )2550/0/8بودجه ی اقلیم کردستان را قطع کرده است.
نکته اساسی که اقلیم کردستان باید با آن توجه داشته باشد ارتباط انرژی اقلیم کردستان یا امنیت اقلیم
است ،ایران از جهت داشتن انرژی فراوان نفت و گاز نیازی به انرژی اقلیم ندارد ،در مقابل ترکیه که بزرگترین
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مصرف کنند انرژی در منطقه به حساب می آید و نیاز فراوانی به گاز اقلیم دارد که این امر تاثیرات زیادی از
نظر وابستگی میان ترکیه و اقلیم به جا گذاشته است ،و این روند برای ترانزیت و انتقال نفت اقلیم برای
بازارهای جهانی هم راهگشا است ترکیه نسبت به بازار نفتی اروپا از طریق مدیترانه از ایران نزدیک تراست و
هزینه کمتری می خواهد.
از طرف دیگر رقابت اقتصادی کشورهای فرا منطقه ای در اقلیم کردستان به عنوان بخش مهمی که نفت
و مواد معدنی زیادی را داراست ،هم اکنون در منطقه جایگاهی شده برای رقابت و تالش کشورهای متطقه و
کشورهای قدرت های جهانی(گه رمیانی؛ .)058 :2554اتحادیه اروپا حدود  %45نفت خود را از روسیه که
رقیب امریکاست وارد می کند ،تسلط آمریکا بر عراق (و اقلیم به عنوان بخش مهمی از عراق) که دومین دارنده
نفت جهان است ،و انتقال نفت کرکوک از طریق ترکیه به خلیج اسکندرون می تواند از وابستگی زیاد اتحادیه
اروپا به روسیه بکاهد و چانه زنی در مسائل مهم بین المللی از جمله سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا و
مسئله هسته ای ایران که اروپا و آمیریکا بر روی آن توافق دارند بکاهد (ویسی؛ )30 :0836این اهمیت دادن
بیش از حد منطقه ای و بین المللی در مقابل انرژی اقلیم ،اثرات بسزایی بر روی اقلیم کردستان و تصمیمات
سیاسی اقلیم و از طرف دیگر زندگی هموطنانش به جا گذاشته است ،حتی مقوله ای درمیان کردهای عراق
رسم شده که گفته می شود (نفت برای جهان نعمت شد و برای ما لعنت).
 2-4عوامل خارجی:
الف) همسایگی با قدرت های منطقه ای و کشورهای که کردستان بخشی از خاک آنهاست

همسایگی کردستان با کشورهای دارای مناطق کردنشین اثرات بزرگی در زندگی سیاسی کردستان به جا
گذاشته که می توان گفت تاریخ کردستان حاصل این عامل به شمار می آید ،مسائل که این اقلیم با آن مواجه
شده به موقعیت کردستان بر می گردد که در منطقه ی میان کشورهای ایران و ترکیه قرار گرفته است (غه فور؛
 .)09 :2550در نتیجه چنین سرزمینی مکمل استراتژی بری است و چون هدفش یکی شدن است ،چنین پدیده
ای موجب عدم ثبات و امنیت است ،کردستان ایران ،عراق و ترکیه بهترین مثال است (عزتی؛ )36 :0892به
همین سبب خاک کردستان برای اولین بار پس از جنگ چالدران میان امپراتوری های عثمانی و صفوی و برای
دومین بار پس از جنگ جهانی دوم در میان کشورهای ترکیه ،ایران ،عراق و سوریه تقسیم شد (محه ممه
د؛ .)229 :2502در حال حاضر هریک از کشورهای ایران ،ترکیه وعربستان سعودی هرکدام در تالش هستند
نقش برت رین قدرت را در منطقه ایفا کنند و عراق هم به عنوان قدرتهای شمار دو بحساب می آید (اگر چه
همیشه و به ویژه در دوره صدام حسین سعی کرده نقش قدرت اول را در منطقه ایفاکند) اگر عراق حامی

132

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

هرکدام از این کشورها باشد در این صورت آن کشور به عنوان قدرت اول منطقه شناخته می شود
(محرابی؛ )05 :0898با این شناخت که کردستان به عنوان بخش مهمی از عراق تلقی می شود و همچنین
همسایه ی ایران و ترکیه می باشد و با کشور سعودی مرز ندارد ،به این ترتیب ترکیه و ایران همیشه سعی برآن
داشته که اقلیم کردستان بخشی از مکمل استراتژی و عمق استراتژی آنان محسوب شود ،در نتیجه می توان
مشاهد کرد که تا اندازه ای مرکز سلطه ی کردستان بین طرفداران ایران و طرفداران ترکیه تقسیم شده اند و
این موضوع کردستان را به این امر وا داشته که همیشه ارتباط خود را با کشورهای همسایه به خوبی حفظ کند
و به دنبال اهداف و منافع مشترک با این کشورها باشد و خود را از هرگونه عملی که برای آن کشورها درگیری
و کشمکش ایجاد کند باز دارد (مصاحبه با :عمر عبد العزیز).
مشکل دیگری که برای اقلیم کردستان ایجاد شده است این بوده است که در گذشته سیاست ایران در
برابر کرد در عراق تاثیر وابستگیهای آن کشور بوده باهمسایه ی کوچکتر خود که عراق است که عبارت است
از سیاست همسایگی دو کشور رسمی ایران و عراق که همیشه این سیاست در مقابل کردهای عراق تاثیرات
خودرا داشته (عه بدولقادر؛ )248 :2505البته این امر نسبت به ترکیه نیز به همین شیوه بوده که این سیاست
موجب ایجاد چندین پیمان نامه در بین عراق و کشورهای همسایه شده مانند (پیمان نامه ی سعد آباد ،پیمان
نامه ی الجزائر).
ب) وجود احزاب کرد کشورهای همسایه در داخل اقلیم کردستان:
اگر چه اقلیم کردستان پس از سال  0990به عنوان پناهگاه خوبی برای احزاب کرد ترکیه ،ایران وسوریه
محس وب شده و به دلیل احساس قومیتی ،اقلیم آنها را پناه داده و تا کنونم در داخل اقلیم مشغول فعالیت
هستند.
عالوه بر ارتباط خوب اقلیم کردستان با ایران ،ترکیه ،وجود پاسگاه اصلی احزاب کرد ایران ،ترکیه و سوریه
این امر ازهمان ابتدا تا به حال بر روی امنیت کردستان تاثیرات بزرگی را به جا گذاشته و در بیشتر موارد برای
حکومت اقلیم و مناطق مختلف کردستان مشکالت خاص خود را به دنبال داشته .و گاهی اوقات جنگ و
درگیرد با این نیروها اتفاق افتاده ،چه از طریق نیروهای اقلیم و چه از طریق کشورهای همسایه .درسال 0992
(ی.ن.ک) و (پ.د.ک) با اپوزیسیون سپاه ترکیه ضد (پ ک ک) همکاری کردند.
در سال  0995با موافقت (پ.د.ک) ترکیه حدود 05هزار سرباز را به مناطق مرزی اقلیم کردستان فرستاد
ضمن مقابله با نیروهای (پ ک ک) و همچنین 0هزار سرباز را در عمق 00کیلومتری خاک اقلیم کردستان
مستقر کرد (یه لدز؛.)063 :2555
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در  23و  29ژوئیه ( 0996ی.ن.ک) به دو هزار سرباز ایرانی اجازه عبور از مرز و حمله به مواقع حزب
دمکرات کردستان ایران در (کوی سنجق) را داد (محمدی و همکارش؛ )280 :0890پس از تاسیس پژاک و
اعالن جنگ با جمهور اسالمی ایران مدت چند سال مناطق مرزی کردستان با ایران در (پشدر و بتوین) تخلیه
شده و به هزاران متر مربع مراتع و جنگلهای کردستان خسارت وارد شد تا اینکه در سال  2500با اعالم آتش
بس جنگ پژاک با ایران متوقف شد .همچنین ارتش ترکیه به طور مداوم از مرز آسمانی اقلیم عبور کرده و
بیشتر اوقات بمباران جنگنده های ترکیه زیان های جانی را به دنبال داشته .در  2500/3/20به علت بمباران
هواپیماهای جنگنده ترکیه 5نفر مدنی کشته شدند و در  2500/3/0به همان علت در روستای (زاری گه لی) 9
نفر کشته و  00نفردیگر زخمی شدند ،واین عالوه بر سوختن و از بین بردن هزاران قطعه زمین دامپروری و
جنگلهای اقلیم کردستان را نابود کرد .در مدرک که سایت ویکلیکس آن را پخش کرده ،اعالم شده که (علی
باپیر) امیر حزب جماعت اسالمی اعالم کرده؛ پژاک و په کا کا به عنوان خطر جدی نسبت به امنیت اقلیم
کردستان محسوب میشوند(. (www.lvinpress.net
از جمله مشکالت جدیدی که این آخرا به وجود آمده در منطقه (سنجار) که از طرف گروه ترورستی
(داعش) کنترل شده بود که نیروهای پیشمرگه و پ ک ک باهمکاری هم ،این منطقه را آزاد کردند .پ ک ک
از اول خواستار بود که سنجار به عنوان یک کانتون مستقل در آید و این امر واکنش شدیدی را از جانب اقلیم
کردستان به دنبال خود آورد و حتی رئیس اقلیم کردستان و ریاست پارلمان کردستان در  2500/0/05در دو
بیانیه ای جدا به شدت با چنین موضوع مخالفت کردند .در طول 20سال گذشته در اقلیم کردستان وجود
احزاب کرد ایران ،ترکیه وسوریه مشکالت امنیتی وسیاسی بزرگی را برای اقلیم کردستان به وجود آورده اند.
ج) ترور و همسایگی با آن:
ترور در حال حاضر به عنوان خطر بزرگ نه تنها بر روی اقلیم کردستان بلکه نسبت به تمامی منطقه
محسوب می شود .اقلیم کردستان عراق از سال  2558به بعد همسایه و هم مرز تروریسم بوده و برخی اوقات
افراد تروریست به طور مخفی وارد اقلیم شده اند وفعالیت های ترورستی انجام داده اند ،با پایان یافتن اشغال
گری آمریکا بر عراق ،گروه القاعده از  2554به بعد بانام (جماعه التوحید و الجهاد) فعالیت های بزرگ خود
از افغانستان به عراق تبدیل کرد .اگر چه با هدف روبرو شدن با آمریکا در عراق تشکیل شده بود اما بیشتر
کشتار آنها هموطنان عراقی مدنی بودند ) (www.islamistmovements.comو عالوه بر آن بخشی ازفعالیت
های این گروه در مناطق کردی خارج از اقلیم موسوم به (المناطق المتنازع علیها) انجام می شد و در خیلی
مواقع خطر جدی برای اقلیم درست کردند ،روز  2554/2/0در اربیل پایتخت اقلیم کردستان دو انفجار بزرگ
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همزمان انجام دادند و بر اثر آن ( )055نفر از اعضای حزب های پ د ک و ی ن ک و هموطنان اقلیم کشته
شدند .افزایش مشکالت و درگیری های سوریه ،همسایه ای جدید ترورستی به اقلیم کردستان افزود که در
ماه مه  2508گروه موسوم به امارت اسالمی عراق و شام باگروه جبهه النصره متحد شدن و داعش را تاسیس
کرد و بعدا جبهه النصره با این ادغام مخالفت کرد) (www.fa.m.wikipedia.orgداعش به طور مستقم
خطر جدی برای اقلیم کردستان درست کرد وپس از آن که توانست در  2504/6/9موصل را اشغال کند سپس،
حمالت خود را به سود مناطق کردی آغاز کرد و در  2504/3/5شهرک (مخمور) که در  05کیلومتری اربیل
قرار گرفته است کنترل کرد واین امر خطر مستقیمی برای پایتخت اقلیم کردستان ایجاد کرد ،حتی بخاطر چنین
اتفاقی همان شب بخشی از ساکنان اربیل شهر خودرا ترک کردند.
در  2504/00/09در اربیل داعش یک اتومبیل بمب گزاری شده را منفجر کرد براثر آن 80نفر کشته و
زخمی شدند .هم اکنون داعش خطر بزرگی بر روی امنیت اقلیم کردستان تلقی می شوند و اقلیم برای حفظ
خاک و هم وطنان خود و کمک به دولت عراق درمقابله باجنگ تمام عیار و در برابر همسایه ترورستی خود
قرار گرفته ،که طی ده سال گذشته و هم اکنون خطرات بر امنیت کردستان به وجود آورده است.
د) مناطق کردی بیرون از کردستان(مناطق مورد منازعه):
مناطق مورد منازعه (المناطق المتنازع علیها) عبارت است از مبارزه و درگیرهای که در مقابل تسلط بر
چندین قطعه زمین یا منطقه ای معین به وجود می آید (اسسرد؛ )02 :2554در حال حاضر بیشتر از  %05خاک
کردستان عراق تحت کنترل و سلطه ی مستقیم دولت عراق قرار دارد و خارج از تسلط اقلیم کردستان می باشد
و اقلیم کردستان همواره در تالش بوده است که این مناطق راتحت سلطه خود برگرداند ،حتی در مورد این
مناطق توانست در قانون اساسی موقت عراق پس از صدام اصل  03و در قانون اساسی عراق در  2550اصل
 045را تثبیت کند .در اصل  045آمده است «مسئولیت که بر عهده ی قوه ی مجریه است در حکومت انتقالی
که اصل  03قانون مدیریت دولت در مرحله ی انتقالی به آن اشاره شده تداوم دارد و بر عهده قوه ی مجریه
انتخاب شده قرار می گیرد ،بر حسب این قانون اساسی برای این که به طور کامل اجرا شود (عادی شدن،
آمارگیری و در نهایت نظرسنجی در کرکوک و مناطقی که قابل منازعات هستنددر جهت مشخص کردن
خواست همشهری ها) در مدت زمان معین که از ماه  2555/02بیشتر طول نکیشد» (دستوری عیراقی
فدرال؛ :2550ماده ی  )045اما این اصل قانون اساسی پس از  5سال عملی نشده است.
حکومت های عراقی که پس از همدیگر تشکیل شده اند هرکدام جهت کنترل مناطق مبارزه ،مصمم بودند
که این مناطق یا برخی از این مناطق به کردستان تعلقی نداشته و همیشه کوشش کردند ساکنان کرد نشین را
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به شیوه های مختلف جا به جا کنند و آنها را از مناطق خود بیرون کرده و تعداد زیادی از قوم عرب (تعریب)
در مناطق کردنشین ساکن نمایند (میرزا عه بدولال و همکارش؛.)222 :2553
اگر چه محدوده اقلیم کردستان مهم ترین و با ارزشترین مناطق و مراکز جمعیت عراق را در بر می گیرد،
اما مهم ترین و ارزشمند ترین مراکز اقتصاد و استراتژی کردستان تاکنون خارج از سلطه اقلیم قرار دارند (عه
بدولال؛ .)839 :2550شایان ذکر است این مناطق در سال 2508مشکل بزرگی در بین حکومت عراق و حکومت
اقلیم به وجود آورد و درحال حاضر به خاطر وجود گروه تروریستی داعش و کم توانایی و عقب نشینی سپاه
عراق ،مناطق مورد منازعات از طرف اقلیم کردستان تحت کنترل قرار گرفتند و در آینده ای نزدیک ضمن از
بین رفتن ترس و خطر داعش در منطقه ،کشمکش و درگیریهای تازه ای در میان حکومت بغداد و حکومت
اربیل بر سر این مناطق به وجود می آید.
 -6تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری:
اقلیم کردستان عراق که به عنوان اقلیم جغرافیای ،اداری وقانونی محسوب می شود و هم اکنون حدود
نیمی از مناطق کردستان عراق را در اختیار دارد با نگرش بر جغرافیای انسانس و طبیعی آن مجموعه عوامل
داخلی و خارجی که در اصل طبیعی یا انسانی هستند مشاهد می شود ،که به شدت بر روی امنیت اقلیم
کردستان مؤثر هستند .یکی از عواملی که در طول مدت یک دهه امنیت کردستان را بهم زده بود و اثرات آن
تاکنون هم به جا مانده است .جنگ داخلی (برادر کشی) بود که بر اثر آن هزاران نفر کشته و زخمی و بی
خانمان شدند ،حتی طرفهای درگیر را وادار کرده بود که نقش کشورهای منطقه ای را در اقلیم افزون کنند و
از این رو کردستان به دو قسمت (زرد و سبز) تقسیم شد .سیستم نظامی و ارتش در اقلیم کردستان باتشکیالت
که دا رد سیستم ضعیف به شمار می آید و خطر جدی بر روی قدرت دفاع و حفظ خاک کردستان در برابر
هجوم خارجی و نا آرامیهای داخلی به وجود می آورد.
طی مدت  20سال گذشته سیستم سیاسی و شیوه اداره دستگاههای دولت در کردستان بر اساس معیارهای
منطقی و بین المللی در اوج بدی بوده و به علت آن هموطنان در این اقلیم احساس خوبی نسبت به امنیت و
امنیت اجتماعی و اقتصادی نداشته اند.
استقالل کردستان دغدغه ای تأریخی اقلیم و مردم اقلیم کردستان است ،اما به دلیل تاثیرات زیاد آن بر
روی دولت عراق و معادالت منطقه ای و همچنین کشورهای که کردها بخشی از جمعیت آنها تشکیل مد دهند
مسئله استقالل کردستان عراق همیشه به عنوان یکی از نکات ناامن ماثر بر روی اقلیم کردستان باقی می ماند.
و به همین علت در حال حاضر مسئولین اقلیم این مسئله را به عقب انداخته اند.
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مسئله نفت و فروش و درآمد آن اگر چه مدتی به توسعه اقلیم کردستان و رفاه نسبی شهرواندان کمک
کرده .اما مشکالت زیادی را هم به وجود آورده موضوع فروش و درآمد آن تنشهای زیادی را میان حکومت
اقلیم و حکومت مرکزی ایجاد کرده و کار به جای رسید که از اواخر  2504به علت این که اقلیم به شیوه
مستقیم نفت خود را می فروخت تا امروز سهمیه بودجه اقلیم که  %05بودجه عراق می باشد از طرف حکومت
مرکزی قطع شده است .موقعیت بری که اقلیم کردستان دارای آن است تاثیرات بسیار منفی بر روی امنیت
اقتصادی و استقالل سیاسی اقلیم داشته و این امر همیشه اقلیم را به آن واداشته با همسایگان خود به ویژه ایران
و ترکیه تعامل داشته باشد.
اقلیم کردستان عراق بخشی از کردستان عراق به شمار می آید و بخشهای دیگر آن درمیان ترکیه ،ایران ،و
(بخش کوچک ارمنستان) تقسیم شده ،این باعث شده که حکومت اقلیم به حساسیت زیادی برخورد کند ،از
طرف دیگر با وجود دو کشور ایران و ترکیه در همسایگی اقلیم و تالش هرکدام از این دو دولت برای اینکه
کردستان را بیشتر به طرف خود تمایل دهند (البته عربستان هم این خواست دارد اما به دالیل زیادی از این رو
ناکام می ماند) .هرکدام از این عوامل اثرات امنیتی خود را بر اقلیم به جا گذاشته اند .هرچند به علت احساسات
قوم گرایانه و عوامل تاریخی ،کردها حاضرند پناه گاه خوبی برای احزاب کرد کشورهای همسایه و بخشهای
دیگر کردستان باشند اما شاهد بر آن هستیم که وجود احزاب کرد کشورهای همسایه تاکنون تاثیرات بزرگی بر
روی امنیت اقلیم به صورت عمومی و مناطق مرزی به صورت خصوصی داشته است.
ترور و نظام تروریستی پس از اشغال عراق توسط آمریکا به طور مستقیم به عنوان همسایه ی اقلیم
کردستان تلقی شده که پس از درگیری های سوریه این همسایه ای ترورستی خیلی بزرگتر و پر نیرو شده .پس
از  2558چند فعالیت تروریستی در داخل اقلیم رخ داده که در نتیجه آن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند ،و
هم اکنون کردستان عراق یکی از هدفهای اصلی گروه ترورستی داعش شده و به عنوان بالی بزرگ بر روی
اقلیم محسوب می شود .و به گفته مسئولین کردستان ،اقلیم کردستان به نمایندگی جهان جنگ با تروریسم می
کنند .منطقه منازعات بین عراق و کردستان که در اصل کردستانی هستند به خاطر وسعت خاک و اهمت نفت
و گاز این منطقه همیشه عامل کشمکیش میان اربیل و بغداد می مانند در حال حاضر مناطق متنازع علیها از
طرف اقلیم کردستان تحت کنترل قرار گرفتند و در آیدنده ای نزدیک ضمن از بین رفتن ترس و خطر داعش
در منطقه ،کشمکش و درگیریهای تازه ای در میان حکومت بغداد و حکومت اربیل به وجود می آید.
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در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که با در نظر گرفتن عوامل خارجی و بین المللی و حتی برخی
از عوامل داخلی ،که در اصل طبیعی و انسانی هستند ،هرگونه تصمیم و کنش که در خارج از اقلیم و حتی در
داخل اقلیم مؤثر باشد الزم است که با هماهنگی کشورهای خارجی به ویژه ایران و ترکیه باشد.
با در نظر گرفتن این امر که کردستان یک اقلیم فدرال عراق است و هم اکنون ایران نقش اول را در عراق
ایفا می کند بدین ترتیب الزامی است که اقلیم کردستان هماهنگی با ایران را ادامه دهد.
کردستان با ایران تاریخ همکاری طوالنی و منافع اقصادی و امنیتی را باهم دارند و با ترکیه نیز دارای منافع
اقتصادی و امنیتی بزرگی می باشد ،بنا بر این می توان مشاهد کرد که هم اکنون مسئولین اقلیم کردستان بیشتر
با این دو کشور در ارتباط مداوم هستند و همراه با عراق بیشترین تاثیرات را بر روی امنیت ملی ،اقتصادی و
سیاسی کردستان دارند.
منابع و ماخذ:
-0

بیگی ،حسین و محرابی ،علیرضا و اصولی ،علی ،موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و زمین-امنیت نفت و گاز؛ فصلناهه جغرافیا (برنامه ریزی

منطقه ای) ،سال سوم ،شماره چهارم0890 ،
 -2رستمی ،فرامرز و نجفقلیپور ،رسول؛ "بررسی عوامل مثر در امنیت مرزی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آزربایجان" فصلنامه مرز
و جغرافیا ،سال دوم ،پیش شماره  ،8تابستان0895
 -8روشندل ،جلیل؛ امنیت ملی و نظام بین المللی ،سمت ،تهران ،چاپ هشتم0892 ،
 - -4صفوی ،سید یحیی؛ مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران ،جلد پنجم،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،تهران0830 ،
 -0عزتی ،عزت اهلل ،جغرافیای استراتژیک ایران؛ جلد سه ،سازمان نیروهای مسلح ،تهران0898 ،
 -6عزتی ،عزت اهلل ،ژئوپلیتیک؛ سمت ،تهران ،چاپ دهم0898 ،
 -5عزتی ،عزت اهلل ،ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم؛ سمت ،تهران ،چاپ پنجم0892 ،
 -3عزتی ،عزت اهلل ،ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم؛ سمت ،تهران ،چاپ هفتم0890 ،
 -9علی نژاد ،مهدی و مقدم ،محمد چوخاچی زاده ،بررسی نوار مرزی ایران و ترکیه از منظر جغرافیای نظامی-امنیتی؛ فصلنامه مرز و جغرافیا،
پیش شماره  ،8تابستان 0895
 -05عمید ،حسن؛ فرهنگ عمید ،امیر کبیر ،تهران ،چاپ سی و ششم .0836
 -00کارگر ،بهمن؛ امنیت شهری ،سازمان جغرافیای نیروهای مسلح ،تهران ،چاپ اول0838 ،
 -02کلودزیج ،ادوارد؛ امنیت و روابط بین الملل ،ترجمه :نادر پورآخوندی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران ،چاپ دوم0895 ،
 -08محرابی ،علیرضا ،جزوه درسی اصول و مبانی ژئوپلیتیک ،دانشگاه شهی بهشتی ،دوره کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی،نیم سال اول
سال تحصیلی 0898-94
 -04محرابی ،علیرضا و غم پرور ،احمد ،عوامل مؤثر بر واگرایی کردها و بحران در کردستان ترکیه؛ فصلنامه بین اللمللی ژئوپلیتیک ،سال
هفتم ،شماره دوم0895 ،
 -00محمدی ،حمیدرضا و خالدی ،حسین ،ژئوپلیتیک کردستان عراق؛ انتخاب ،تهران0890 ،
 -06مجتهدزاده ،پیروز ،جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی؛ سمت ،تهران ،چاپ ششم0892 ،
 - -05معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی معین ،بازخوانی و ویرایش :شهاب¬الدین ارجمندی ،معین ،تهران ،چاپ چهاردهم0835 ،
 -03میرحیدر ،دره و راستی ،عمران و میراحمدی ،فاطمه سادات ،مبانی جغرافیای سیاسی؛ سمت ،تهران ،چاپ نوزدهم0892 ،
 -09ویسی ،ناصر ،آمریکا و عراق :اهداف ژئوپلیتیک آمریکا برای تهاجم نظامی به عراق در مارس  ،2558پایان نامه ای غیر منتشر شده ی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،رشته جغرافیای سیاسی ،نیم سال دوم سال تحصیلی0836-35،
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منابع کردی:
 -0ئیسماعیل ،سلیمان عه بدولال ،تایبه تمه ندیه کانی باران له هه ریمی کوردستانی عیراقدا؛ سه نته ری لیکؤلینه وه ی ستراتیجی کوردستان،
سلیمانی2556 ،
 -2تالب ،جه زا تؤفیق ،بایه خی جیؤپؤله تیکی ی دانیشتوانی هه ریمی کوردستانی عیراق؛ سه نته ری لیکؤلینه وه ی ستراتیجی کوردستان؛
سلیمانی0999 ،
 -8ده رویش ،حه بیب محه مه د ،له سته می نیشتمانپه روه رییه وه بؤ عه داله تی هاونیشتمانی بوون؛ وه رزه گؤفاری کؤچ ،ژماره 2505 ،08
 -4ده ستوری عیراقی فیدرال2550 ،
 -0علی ،به ختیار؛ چاوپیکه وتن له گه ل گؤفاری لفین ،گؤفاری لفین ،ژماره 2500 ،050
 -6عه بدولال ،خه بات ،بنه ما تیؤرییه کانی جوگرافیای عه سکه ریی کوردستانی باشور؛ به ریوه به ریتی گشتی چاپ و بالوکردنه وه له وه
زاره تی رؤشنبیری ،چاپی چووه م2550 ،
 -5عه بدولقادر ،نازدار محه مه د ،سیاسه تی ئیران به رامبه ر بزوتنه وه ی رزگاریخوازی نه ته وه یی کورد له کوردستانی عیراقدا؛ ئاراس ،هه
ولیر2505 ،
 -3عزه تی ،عزت اهلل ،کوردستان له لیکؤلینه وه یه کی جیؤپؤله تیکی ئیران و عیراقدا؛ وه رگیرانی :هاورئ یاسین محه مه د ئه مین ،چوارچرا،
سلیمانی2508 ،
 -9غه فور ،عه بدولال ،جوگرافیای کوردستان؛ موکریانی ،هه ولیر ،چاپی چواره م2550 ،
 -05قهدرو ،عمر أحمد؛ ئاسایشی نهتهوهیی و ئاسایشی دهولهت ،وهرگیرانی :ئازاد گراوی ،موکریانی ،هه-ولیر2559 ،
 -00کؤمه لیک مامؤستای زانکؤ ،جوگرافیای هه ریمی کوردستانی عیراق؛ سه نته ری برایه تی ،هه ولیر0999 ،
 -02گه رمیانی ،ئاسؤ ،ده وله تیکی کوردی سه ربه خؤ یان سیستمیکی فیدرال؛ سه رده م ،سلیمانی2554 ،
 -08میرزا عه بدولال ،هه ورامان که مال و محه مه د ،تاریق ره ئوف ،ناوچه کانی ملمالنئ له نیوان کورد و حکومه ته کانی عیراقدا؛ مه کته
بی بیر و هوشیاری (ی.ن.ک) ،سلیمانی)2553 ،
 -04محمدأمین ،هاورئ یاسین ،لیکؤلینه وه یه ک له جوگرافیای هه ریمی کوردستانی عیراق؛ سلیمانی2500 ،
 -00محه ممه د ،هاورئ یاسین ،ده روازه یه ک بؤ جوگرافیای سیاسی و جیؤپؤله تیک؛ غه زه لنوس ،سلیمانی2502 ،
 -06یه لدز ،کریم ،کورد له عیراق؛ وه رگیرانی :شاهؤ بورهان ،خانه ی وه ر گیران ،سلیمانی2555،
منابع عربی:
-0اسسرد ،فرید ،المسآله الکردیه بعد قانون اداره الدوله العراق؛ مرکز کردستان للدراسات االستراتجیه ،السلیمانیه2554 ،
 -2الطالبانی ،اغد و دمقراطی و حرمان شعب حتی من حق الحلم؛ ئه رکی نوی ،السلیمانیه0939 ،
 -8طالب ،جه زا توفیق ،دراسات حول الجیوبولتیک و األمن القومی؛ منشورات حزب کادحی کوردستانی ،السلیمانیه2550 ،
مصاحبه ها:
-0مصاحبه با ابوبکر کاروان وزیر دولت در کابینه پنجم حکومت اقلیم کردستان ،در تاریخ 2500/0/00
 -2مصاحبه با شیرکو جودت رئیس کومسیون نفت و گازی پرلمان اقلیم کردستان ،در تاریخ 2504/00/8
در تاریخ 2504/02/6
 -8مصاحبه با احمد حاج رشید عضو (پارلمان)انجومن نمایندگان عراق،
در تاریخ 2500/0/06
 -4مصاحبه با عمر عبدالعزیز عضو قبلی پرلمان اقلیم کردستان،
منابع اینترنتی
 -0حامدی ،ئاسؤ ،شکستی سستمی به رگری پیشمه رگه ی کوردستان؛ مالپه ری هاوالتیwww.hawlati.com ،2504 ،
 -2زراری ،تحسین ،سوپا له نیوان ئه رک و ئامرازی ده ستی رژیمه کان له خؤرهه التی ناوه راست دا؛ مالپه ری خه ندان،
www.xandan.org،2500
 -8سه پان ،کابینه ی هه شت ،مالپه ری روژنامه ی کوردستانی نوئ www.knwe.org ،2504
 -4ولی ،محمد ابراهیم ،به داخه وه بز جه نگ وه لئ پیویست بوو بؤ پیشمه رگه؛ مالپه ری کوردیو(www.kurdiu.org ،2504 ،
www.krso.net
- www.fa.m.wikipedia.org
- www.xandan.org
- www.rudaw.net
- www.lvinpress.net
- www.mnr.krg.org
- www.islamist-movements.com
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بررسی علل ضعف همگرایی و روابط اقتصادی بین کشورهای اسالمی
حسین مختاری هشی ،استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
امین مرادی ،دانشگاه اصفهان
گلناز ناصراالسالمی ،دانشگاه اصفهان

چکیده
جهان اسالم با داشتن منابع عظیم طبیعی ،نیروی متخصص ،بازار کار گسترده و امکانات بالقوه نتوانسته است از نظر
اقتصادی نقش قابل توجهی در اقتصاد جهانی داشته باشد ،بطوری که از  05کشور کمتر توسعهیافته جهان  22کشور
عضو سازمان همکاریهای اسالمیمی باشند .چنین شرایطی برای کشورهای جهان اسالم چالش¬هایی همچون رکود
اقتصادی ،تورم ،فقر اقتصادی ،بیکاری ،محدویت رشد اقتصادی و ...را به دنبال داشته است .عدم رونق اقتصادی اکثر
کشورهای جهان اسالم یکی از امکانهای همبستگی جهان اسالم را که از آن به گسترش روابط اقتصادی و همبستگی و
تعامل ناشی از آن یاد میشود را تحت تأثیر قرار داده است .از مجموع تجارت خارجی کشورهای اسالمی حدود 03
درصد در بین کشورهای اسالمی صورت گرفته و مابقی با کشورهای غیراسالمی انجام میشود .در میان کشورهای
اسالمی ،کشورهای مختلف با زمینه ها و استعدادهای متفاوت اقتصادی وجود دارند که هر کدام دارای پتانسیلهای مهم
اقتصادی در دنیا محسوب می شوند و گسترش مبادالت و معامالت اقتصادی میان این کشورها میتواند منجر به توسعه
همه کشورهای اسالمی شود .پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی علل ضعف ارتباطات اقتصادی
کشورهای جهان اسالم با یکدیگر به عنوان یکی از عوامل زمینهساز وحدت پرداخته است.
واژگان کلیدی :همگرایی اقتصادی ،جهان اسالم ،سازمان همکاریهای اسالمی

5ـ مقدمه
جهان اسالم از نظر جغرافیایی شامل سرزمینهای وسیعی است که بدنه اصلی آن به شکل مستطیلی
ازکرانههای اقیانوس اطلس شروع شده و تا جنوب غرب و شمال شرقی آسیای مرکزی امتداد مییابد و در
مجموع شامل قسمتهای عمدهی آسیا و آفریقا و بخشی از اروپا میشود(حافظ نیا و زرقانی .)0890 ،کشورهای
جهان اسالم از یک پراکندگی خاص جغرافیایی برخوردارند با نگاهی به نقشه جهان به نظر میرسد تمرکز این
کشورها در آسیا و آفریقا بیانگر همگونی است اما در واقع اینطور نیست .داراالسالم یا همان دنیای اسالم،
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دنیایی است پیچیده .ویژگی مهم آن عبارتند از تنوع هستیها ،بیثباتی سیاسی و وضعیت حساس و انفجاری.
اقتصاد جهانی شاهد بین المللی شدن روز افزون است که آثار آن در افزایش بازرگانی بین المللی ،جهانیشدن
تولید ،جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و پیشرفت تکنولوژی دیده می شود .امروزه همزمان با جهانیشدن،
همگرایی اقتصادی در مناطق مختلف جهان به وجود آمده است ،در واقع قرابت و نزدیکی کشورهایی که در
یک منطقه قرار دارند ،به لحاظ فرهنگ ،نژاد ،زبان و دین و ...موجب تمایل این کشورها به همکاری شده است
(بهکیش .)80 :0834 ،در مسیر وحدت و همگرایی جهان اسالم ،عوامل و زمینههایی چون اشتراکات دینی و
تمدنی ،تجانس و همگونی ساختاری و کارکردی ،منافع و نیازهای مشترک ،احساس تهدید مشترک وجود دارد
که می توانند به عنوان زمینه و بستر اصلی همگرایی ،نقش ایفا کنند .در مقابل ،وحدت و همگرایی در جهان
اسالم با یکسری موانع و چالشهای جدی نیز روبهرو است .عواملی چون تفاوتهای قومی ـ مذهبی،
ایدئولوژی سیاسی متعارض ،اختالفات مرزی و سرزمینی ،گسیختگی فضای جغرافیایی ،رقابت داخلی قدرت-
های برتر جهان اسالم و ...از جمله مهمترین مواردی هستند که همگرایی و انسجام منطقهای جهان اسالم را به
چالش کشیده و واگرایی را در آن تشدید میکند (حافظ نیا و زرقانی .)0890 ،مناطق جغرافیایی جهان اسالم
منابع اقتصادی و زیرزمینی فراوانی را در خود جای داده است که با توجه به این ظرفیتهای بزرگ اقتصادی
کشورهای اسالمی تاکنون نتوانستهاند یک اتحادیه بزرگ تجاری اقتصادی داشته باشند تا ضمن بهبود اوضاع
اقتصادی در خود سرزمین های اسالمی ،در مناسبات اقتصادی جهان نیز به عنوان یک قطب مهم و اثرگذار در
دنیا مطرح گردند .این تحقیق در پی بررسی علل و عوامل عدم همگرایی در زمینه اقتصاد در بین کشورهای
جهان اسالم میباشد و این مسئله را با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
4ـ روش تحقیق
روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده .گردآوری اطالعات به روش کتابخانه
ای و اسنادی و سایتهای اینترنتی صورت گرفته است .روش تحلیل اطالعات بصورت کیفی و کمی میباشد.
9ـ مبانی نظری
 -5-9همگرایی و واگرایی

همگرایی عبارت است از فرایندی که طی آن ملتها از توانایی و تمایل خویش نسبت به تدبیر مستقل
سیاست خارجی و سیاستهای اساسی خود صرفنظر کرده و در عوض در پی تصمیمگیری مشترک یا تفویض
روند تصمیمگیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند ( فرانکل34 :0834 ،ـ .)38همگرایی ،به معنی ترکیب و
ادغام شدن اجزا در یک کٌل است .همگرایی هم در درون یک کشور معنی میدهد و هم در یک منطقه در میان
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شماری از کشورها .در درون کشور ،به معنی یکپارچگی بخشهای گوناگون کشور است و در منطقه به معنی
یکپارچگی کشورهای آن منطقه همگرایی یک طیف است که دستکم به مفهوم ادغام اقتصادی و دستباال به
مفهوم اتحاد سیاسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی مشترک است .در اغلب موارد از همگرایی به عنوان
شیوهای برای حل و فصل در گیریهای منطقهای و بین المللی یاد شده است که طی آن به تدریج واحدها و
مناطق دیگر را شامل میشود و در بلندمدت باعث گسترش انترناسیونالیسم میشود .به رغم وجود اختالف
نظرها در مورد متغیرهای اصلی همگرایی بسیاری از پژوهشگران ،نظرهای مشترکی در بارة موضوع هایی چون
نقش نهادها و نخبگان ،کم و کیف مبادالت سیاسیف اقتصادی و اجتماعی و ایجاد نوعی اجتماع فوق ملی و
حرکت یکپارچه کننده و انسجام دهند ارائه میدهند ( قوام228 :0858 ،ـ .)222به عبارت دیگر همگرایی
فرایندی است که دولتها یا واحدهای سیاسی مجزا از هم به طور داوطلبانه و آگاهانه از قسمتی از اقتدار خود
و اعمال آن جهت دستیابی به اهداف مشترکشان صرفنظر کرده و از یک قدرت مافوق ملی تبعیت نمایند (
قوام .)246 :0858،واگرایی عبارت است از تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترک و
حرکت به سمت هدفهای خاص (حافظ نیا .)858 :0830 ،و یا فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی و
دولتها از همدیگر دور شده و در اثر آن زمینه بحران و جنگ فراهم میآید و تجزیه عبارت است از شکستن
یک کلیت یا سیستم به اجزاء و بخش های کوچکتر به نحوی که وجود و کارکردهای آن نابود گردد (همان:
.)850
 -4-9عوامل و زمینههای همگرایی

0ـ ویژگی های مشترک فرهنگی ـ تاریخی :مانند زبان ،تجربه تاریخی ،ایدئولوزی ،دین و مذهب ،نژاد
قومیت ،خاندان و آداب و رسوم مشترک.
2ـ وحدت طبیعی و جغرافیایی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایز و یکپارچه :نظیر شبه جزیره،
خلیج ،فالت ،قاره ،دریا ،شبه قاره و ...مانند اتحادیه پاسیفیک ،نفتا ،وحدت آفریقا؛
8ـ تهدید مشترک :اعم از تهدید امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و...؛
4ـ عالیق ،منافع و نقش مشترک :مانند گروه هشت ،بازار مشترک اروپا ،اوپک و...؛
0ـ نیازها و وابستگیهای متقابل در زمینههای مختلف :مانند آ.سه.آن ،اکو و...؛
 6ـ قدرت مسلط و نیروهای سیاسی و ژئوپلیتیک برتر که نقش تأسیس و رهبری همگرایی را برعهده
میگیرند :مانند کشورهای استعمارگر ،قدرتهای جهانی و منطقه ای( کشورهای مشترک المنافع انگلیس،
CISو)...؛
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5ـ روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها :مانند فدراسیون امارات متحده عربی؛
3ـ وابستگیهای تمدنی :مانند تمدن اسالمی ،اروپایی ،اسالوی و...؛
زمینهها و عوامل مذکور به صورت انفرادی و یا ترکیبی تأثیر تعیین کنندهای بر شکلگیری فرایند همگرایی
و پدیدار شدن تشکلهای منطقهای دارند (حافظ نیا03 :0859 ،ـ.)05
 -2-9موانع همگرایی در جهان اسالم
در کل ،چالشها و موانع فراروی همگرایی در این منطقه را میتوان به دو دسته ،چالشهای بیرونی و
درونی تقسیم کرد:
الف) چالشها و موانع بیرونی

مهمترین چالش بیرونی را میتوان حضور نیروهای فرامنطقهای به خصوص ایاالت متحده آمریکا ،پس از
حادثه  00سپتامبر ،برای اعمال سیاست امنیت تک قطبی ،بر اساس هژمونیک گرایی ،یک جانبه گرایی ،قدرت
طلبی و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی منطقه دانست .به عالوه ،آمریکا با پرچم داری نظریه مبارزه با تروریسم،
خواهان غلبه بر اراده یا همراهی کردن قدرت های دیگر؛ نظیر اتحادیه اروپا ،روسیه و چین و نیز مهار عربستان،
ایران و سوریه است .تبدیل عراق به یک پایگاه نظامی آمریکا ،ایجاد صف بندی ترکیه ،اسرائیل ،اردن و عراق
به جای ساختار شورای همکاری خلیج فارس ،ایجاد ساختار جدید همکاری امنیتی بدون مشارکت عربستان
و سوریه ،دسترسی ایمن به نفت خاورمیانه و استقرار رژیم دوست در عراق ،تقلیل محوریت ایران و عربستان
در تعیین قیمت نفت در اوپک ،تضعیف روند اسالمگرایی در منطقه ،ادغام همگرایی خاورمیانه در نظام لیبرال
دموکر اسی غربی ،تحمیل اصالحات سیاسی و اقتصادی به حکومت های اقتدار گرایی منطقه ،تزریق
سکوالریسم و اقتصاد بازار آزاد به تکمیل موفقیتآمیز فراین صلح خاورمیانه و حل اختالفات دیرینه اعراب
و اسرائیل و ...در زمره اهداف امریکا از تهاجم به عراق در راستای شکلدهی مجدد به نظم خاورمیانهای
محسوب میشود (حافظ نیا و همکاران69 :0890 ،ـ.)63
ب) چالش و موانع درونی

از این دسته موانع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ موانع سیاسی ،شامل :بینظمیهای سیاسی ،وجود دولتهای ناکام و ناکارآمد ،درگیریهای مرزی ،جرایم
سازمان یافته از جمله تروریسم ،توزیع نامتناسب قدرت ،وجود منازعات و اختالفات درونی ،ناهماهنگیهای
نظامهای سیاسی و رشد ایدئولوژیهای افراطی و...؛
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ـ موانع اجتماعی ،شامل :منازعات قومی وسیع ،مهاجرتها و جریانهای آوارگان و پناهندگان ،شکافهای
قومی و قبیلهای ،فرقهگرایی مذهبی ،گسترش فقر در سطح وسیع ،ناآرامیهای اجتماعی ،خشونتگرایی و...؛
ـ موانع اقتصادی ،شامل شکاف اقتصادی فزاینده ،ساختار تولید مبتنی بر رقابت و نه همکاری ،سطح نازل
فناوری ،توسعة ناهمگن صنعتی ،تک محصولی بودن ،کمبود تولید ،ناهماهنگی قوانین گمرکی ،وجود شکاف
درآمدی ،کاهش رفاه و رشد بیکاری ،فرار سرمایه و مشکالت توزیع اقتصادی؛
ـ موانع ساختاری ،شامل :فقدان رهبر و مدیریت مناسب ،فقدان یک قطب قدرتمند منطقهای برای هویت
همگرایی ،ناکارآمدی نهادهای منطقهای ،ضعف مدیریت سیاسی ـ اقتصادی ،ناتوانی در مدیریت بحرانهای
منطقهای ،ضعف زیر ساختهای الزم برای همگرایی منطقهای ،درجه پایین توسعه یافتگی ،ویژگیهای مختلف
جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی و ارتباطی (همان).
 -2یافتههای تحقیق
 -5-2سهم جهان اسالم از اقتصاد جهانی

بر اساس ارقام ارائه شده توسط "مرکز کارآموزی و تحقیقات اجتماعی ،اقتصادی و آماری کشورهای
اسالمی" در سال  2500میالدی ،میزان کل تولید ناخالص داخلی کشورهای  OICمعادل  3/2تریلیون دالر
بوده که این رقم  05/9درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل داده است .میانگین تولید ناخالص داخلی
کشورهای اسالمی در سال  2500حدود  0055دالر ( برحسب برابری قدرت خرید) بوده است .بنابر این
اختالف شدید بین درآمد سرانه کشورهای اسالمی غنی و فقیر دیده میشود که این اختالف در مواردی به
 055برابر می رسد .در بین  05کشور کمتر توسعه یافته دنیا  22کشور عضو  OICهستند که با مشکالت
خاص خود مانند سوء تغذیه و فقر غذایی ،بدهیهای خارجی کالن و ناتوانی در زمینه تأمین نیازهای اساسی
روبرو هستند .به موجب آمارهای ارائه شده توسط مرکز اسالمی توسعه و تجارت و سایر نهادهای وابسته به
 OICارزش تجارت خارجی کشورهای اسالمی در سال  2502حدود  4020میلیارد بوده است که 2282
میلیارد دالر آن را صادرات و  0398میلیارد دالر را واردات آنها تشکیل میدهد .سهم کشورهای اسالمی در
تجارت جهانی کمتر از  02درصد است که با توانمندیهای عظیم آنها برای تبدیل شدن به یک قطب تجاری
و اقتصادی مطرح در جهان مطابقت ندارد .ارزش تجارت خارجی کشورهای  OICبا یکدیگر در سال 2508
معموال  548میلیارد دالر بوده که اندکی بیش از  03درصد از کل تجارت آنها را تشکیل میدهد (خبرگزاری
ایسنا .)0892 ،بر اساس آمارهای دیگری که توسط کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان
همکاری اسالمی(کمسک) جمعیت این سازمان بر اساس ارقام سال  2504میالدی بالغ بر یک میلیاردو 692
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میلیون نفر ،تولید ناخالص داخلی بر اساس رقم های سال  2508میالدی بالغ بر  9/3تریلیون دالر ،میانگین
رشد اقتصادی بر اساس رقم های سال  2508میالدی  8/9درصد ،میانگین درآمد سرانه  6هزار و  56دالر،
میزان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی  086میلیارد دالر در سال ( .)2508صادرات با رقمهای سال2504
برابر 2/0تریلیون دالر ،واردات  2/0تریلیون دالر و سهم آنها از تجارت جهانی  00/2درصد است .با وجود
این سهم تجارت درونی اعضای سازمان همکاری اسالمی تنها به  03/5درصد میرسد .از  05کشور عضو 05
کشور نخست صادر کننده در این سازمان به ترتیب ،عربستان ،امارات متحده عربی ،مالزی ،اندونزی ،ترکیه،
قطر ،نیجر ،کویت ،ایران و عراق هستند که بخش عمده این کشورها صادر کننده مواد خام هستند.
جدول (شماره  )0مهمترین ظرفیت های اقتصادی کشورهای سازمان همکاری اسالمی
جمعیت

یک میلیارد و  692میلیون نفر

تولید ناخالص داخلی

 9/3تریلیون دالر

میانگین رشد اقتصادی اعضاء

 8/9درصد

میانگین درآمد سرانه

 6هزارو  56دالر

میانگین سرمایهگذاری مستقیم خارجی

 086میلیارد دالر

میزان صادرات کشورهای عضو

 2/0تریلیون دالر

میزان واردات کشورهای عضو

 2/0تریلیون دالر

سهم سازمان همکاری اسالمی از تجارت جهانی

 00/2درصد

سهم تجارت درونی اعضای سازمان

 03/5درصد

مأخذ :پایگاه خبری ایران آنالینhttp://www.ion.ir/News/67984.html 0890 ،

در زمینه مقایسه توان اقتصادی کشورهای جهان اسالم با جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته ،کشورهای
اسالمی با  22/0در صد از جمعیت جهان 5/2 ،درصد از  GDPو  05/4در صد از صادرات کاالی جهان را
در اختیار داشته و در مقابل کشورهای در حال توسعه با  62/0در صد از جمعیت جهان 28/5 ،در صد از
 GDPو  26/5درصد از صادرات کاال در جهان را به خود اختصاص دادهاند .کشورهای پیشرفته نیز با % 00از
جمعیت جهان % 69/0 ،از  GDPجهان و  62/9درصد از صادرات کاال در جهان را در اختیار دارند.
جدول ( شماره  )2مقایسه توان اقتصادی جهان اسالم با جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته
مناطق مختلف جهان

درصد از جمعیت جهان

درصد از  GDPجهان

درصد از صادرات کاال در جهان

کشورهای اسالمی

22/0

5/2

05/4

کشورهای در حال توسعه

62/0

28/5

26/5

کشورهای پیشرفته

00

69/0

62/9

Source: OIC Annual Economic Report, 2010, P.23.

101

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

به طور کلی سهم کشورهای اسالمی در صادرات کاالها در جهان به طور آهسته رو به افزایش بوده است.
از سوی دیگر مجموع صادرات کشورهای اسالمی در سال  20/3 ،2555درصد کل صادرات کشورهای در
حال توسعه را به خود اختصاص داد ).)OIC Annual Economic Report, 2008:14

جدول :8وضعیت تجارت خارجی کشورهای اسالمی و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تجارت کاال
2558

2554

2550

2556

2555

602

354

933

0090

0806

درصد از جهان

3/0

3/3

9/0

05

9/3

کشورهای در حال توسعه

20/4

22/0

22/4

22/5

20/3

058

696

323

955

02/55

درصد از جهان

6/0

5/8

5/5

5/9

3/4

کشورهای در حال توسعه

03/5

25

25/8

25/0

25/8

صادرات کشورهای اسالمی

واردات کشورهای

(میلیارد دالر)

اسالمی(میلیارد دالر)

Source: OIC Annual Economic Report, 2008,P.15.

 -4-2وضعیت تجارت و داد و ستد بین کشورهای جهان اسالم
مجموع تجارت میان کشورهای اسالمی در سال  2553به  8/4تیلیون دالر رسید .این رقم  4/0برابر سطح
تجارت اعضا در ده سال قبل و  3/0برابر دو دهه پیش از آن است سهم تجارت کشورهای اسالمی از کل
تجارت جهانی از حدود هفت درصد تا سال  2558به  05/0در صد در سال  2553افزایش یافت

( OIC

 .)Outlook, 2010: P.2به طور کلی حجم تجارت میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی از 02/5
درصد کل تجارت اعضا در سال  ،0939به  00/4درصد در سال  0998کاهش یافت و این سیر نزولی تا اواخر
دهه  0995ادامه یافت ،اما حجم تجارت داخلی کشورهای اسالمی از سال  2555تا  2553سیر صعودی در
خور توجهی پیدا کرد و به  06/2درصد از کل تجارت اعضا افزایش یافت .این رقم نمایانگر  04درصد کل
صادرات اعضا و  03/9درصد از کل واردات کشورهای اسالمی در این سال بود.
جدول (شماره  )4حجم تجارت میان کشورهای اسالمی
سال
حجم تجارت میان کشورهای اسالمی

(میلیارد دالر)

0939

2550

2553

425

995

8425

Source: OIC Outlook, 2010, P.2.
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در تجارت کاالیی میان کشورهای اسالمی ،بیشترین سهم آن نفت و فرآوردههای نفتی و پس از آن کاالهای
صنعتی .در سال  2553سوخت های معدنی و فرآوردههای همراه ،حدود  25درصد و کاالهای صنعتی 20
درصد از کل تجارت کاالها میان کشورهای اسالمی را به خود اختصاص دادهاند .از میان دسته نخست کاالها،
نفت و فراوردههای آن به تنهایی  05درصد تجارت میان کشورهای اسالمی را در این سال در برگرفت.
جدول (شماره  )0مهمترین کاالهای تجاری در میان کشورهای اسالمی در سال 2553
کاال

درصد از حجم تجارت

مواد معدنی و سوختی و فرآورده های همراه

25/3

کاالهای صنعتی

20/8

ماشین آالت و وسایل و تجهیزات حمل و نقل

08/3

مواد غذایی و دام زنده

9/3

محصوالت شیمیایی و مواد همراه

9/5

منبع( :میرترابی)40 :0892 ،
 -9-2نقش عدم تشابه نظامهای اقتصادی کشورهای اسالمی در ضعف همگرایی اقتصادی

الگوهای اقتصادی در کشورهای اسالمی متنوع است و هر کدام بنا بر وابستگیهای گذشته (مانند وابستگی
لیبی به شوروی و برخی کشورهای هم مانند عربستان سعودی و برخی از کشورها مانند قطر و امارات به
آمریکا وابستهاند اقتصاد بازی دارند) توانستهاند در سالهای اخیر خود را رونق و توسعه دهند .لذا بسیار مشکل
است که دنیای اسالم را با یک الگو و با یک نگاه در نظر بگیریم ،بلکه تنوعی است از فرهنگها و اقتصادهای
گوناگون و تاثیر و تأثر آن از عوامل و پارامترهای اقتصادی هم متفاوت است .کشورهایی که دارای اقتصاد نفتی
هستند مانند اعضای اوپک و کشورهایی که اقتصاد مخلوط دارند ،یعنی هم اقتصاد نفتی دارند و هم سایر
اقتصادها ،مانند توریسم را در خود دارند و یا کشورهایی که اسالمی هستند و نه درآمد توریسم دارند و نه
درآمد نفتی ،مانند افغانستان .بنابراین بسیار مشکل است که آنها را با الگوی خاصی دنبال کرد (مرادی.)0890 ،
و یا میتوان این گونه گفت ،کشورهایی را یافت که از اقتصاد سوسیالیستی و دولتی پیروی میکنند و در
کنار آنها کشورهایی را میتوان دید که اقتصادی کامالً آزاد دارند .اگرچه همه کشورها را نمیتوان به طور یک
دست در یکی از دو گروه قرار داد ،ولی هر کدام را با کم و بیش اختالفی میشود به اقتصاد دولتی یا به اقتصاد
مبتنی بر بازار آزاد متکی دانست .باتوجه به قواعد و اصول حاکم بر هر یک از دو مشی اقتصادی ،امکان
همکاری اقتصادی کشورهایی که مشیهای اقتصادی متفاوتی را دنبال میکنند ،کاهش میباید .نظامهای
سوسیالیستی که بر بخشهای عمومی ،برنامهریزی دولتی و توزیع ثروت در سطح جامعه تاکید دارند ،در مقابل
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نظام های مبتنی بر بازار که بر بخش خصوصی ،دخالت نکردن دولت و رقابت در کسب سود هر چه بیشتر
متکی هستند قرار میگیرند .بنابراین سیاستهای مالی ،پولی و ساختارهای صادراتی و وارداتی متفاوت و
ناهمگونی در میان این کشورها جریان مییابد که برقراری رابطه اقتصادی را بین دو گروه مشکل میسازد
(قاسمی .)269 :0855 ،افزون بر این ،نگاه متفاوت این دو گروه از کشورها به سرمایهگذاری خارجی و سرمایه
گذاری بخش خصوصی ،مانع ایجاد پیوندهای اقتصادی میان کشورها شده است .کشورهای دارای نظام
اقتصادی سوسیالیستی یا دولتی برای سرمایهگذاری خارجی و خصوصی موانع زیادی به وجود میآورند ،در
حالی که در کشورهای متکی بر اقتصاد آزاد ،بخش خصوصی برای یافتن فرصتهای تازه به سرمایهگذاری در
خارج از مرزها تمایل دارد .موانع ایجاد شده از سوی اقتصاد دولتی و سوسیالیستی باعث میشود بخش
خصوصی برای یافتن فرصتهای تازه به خارج از حیطه نفوذ این کشورها روی آورند (نواختی مقدم و انوریان
اصل.)0895 ،
نبود تشابه نظامهای اقتصادی کشورها جلوهای از گرایشهای سیاسی کشورهاست که با تغییر جهت
نظامهای سیاسی میتواند تغییر کند و به سوی همشکلی و همگونی در مشی اقتصادی به پیش برود؛ چنانچه
با تغییر نظام سیاسی مصر از گرایش به سوی شوروی به سمت آمریکا در دهه  ،55اقتصاد این کشور نیز از
اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد باراز تبدیل شد .مسأله مهمتر از نبود تشابههای نظام اقتصادی کشورهای اسالمی،
ساختار اقتصادی این کشورهاست که همگرایی اقتصادی را دچار مشکل میسازد .اگر نوع نظام اقتصادی با
تغییر جهت رژیم امکان تغییر به سوی همگرایی را داشته باشد ،ساختار اقتصادی به سادگی تغییر نمییابد و با
وجود هر نوع نظام سیاسی پا برجا باقی خواهد ماند.
به لحاظ ساختار اقتصادی کشورهای اسالمی به چند گروه تقسیم میشوند:
گروه اول -کشورهایی چون عربستان ،کویت ،امارات ،عمان ،قطر و بحرین هستند که به طور کامل به
تولید و صدور نفت وابستهاند .کشاورزی در این کشورها به علت خاک نامناسب و زمینهای لم یزرع هیچگونه
رونقی نمی تواند داشته باشد .صنعت رایج در این کشورها نفت است .جمعیت کم و کمبود نیروی کار از
ویژگی این کشورهاست لذا این کشورها همگی مهاجر پذیرند.
گروه دوم -کشورهایی چون ایران ،عراق و نیجریه هستند که نفت در اقتصادشان نقش بسیار مهمی دارد،
ولی همچون گروه اول به طور کامل به آن وابسته نیستند؛ زیرا در این کشورها زمینههای مساعدی برای
کشاورزی وجود دارد .در این کشورها به علت جمعیت به نسبه زیاد ،نیروز کار کافی وجود دارد .و بازار
مصرفی که این جمعیت زیاد فراهم میسازد؛ امکان سرمایه گذاری صنعتی هم فراهم میشود.
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سومین گروه -کشورهایی همچون ترکیه ،سوریه ،مصر ،پاکستان ،مالزی و اندونزی را شامل میشود .این
گروه از کشورها همچون گروه اول منبع درآمدی چون نفت در اختیار ندارند ،اما از آنجایی که شرایط مساعدی
برای کشاورزی دارند ،نسبتاً پایههای محکمی را در بخش کشاورزی بنا کردهاند .در ضمن ،جمعیت زیاد از
ویژگیهای این کشورهاسست ،و از این جهت نیروی کافی در اختیار دارند ،و حتی با مازد نیرو روبرو هستند
و به عنوان کشورهای مهاجر فرست به شمار میآیند.
کشورهایی چون افغانستان ،یمن ،موریتانی ،برونئی دارالسالم و بیشتر کشورهای آفریقایی را میتوان در
گروه چهارم جا داد .این کشورها جز فقیرترین کشورهای دنیا هستند زیرا نه منابعی برای تامین ارز مورد نیاز
خود در اختیار دارند و نه زمینه کشاورزی مبنای محکمی را پایه گذری کردهاند .کشاورزی سنتی و توسعه
نیافته و جمعیتی با سطح پایین آموزش از ویژگیهای این کشورهاست (قاسمی.)269 :0855 ،
نخستین مسألهای که از این تقسیمبندی میتوان دریافت ،وجود تفاوتهای بنیانهای اقتصادی ،امکانات،
استعدادها زمینههای متفاوتی است که هر یک از این کشورها دارند .برخی از درآمد سرشار نفت برخوردارند،
اما امکان به کارگیری این درآمد را درجهت توسعه بخش کشاورزی و یا صنعت ندارند .مثال بیشتر کشورها
حاشیه خلیج فارس که از خاک حاصلخیز و آب کافی بی بهرهاند .اگرچه این کشورها صنعتی شدن را مفری
برای خروج از وابستگی به نفت میدانند ،اما صنعتی شدن آنها نیز با توجه به محدودیت جمعیت این کشورها
که هم تامین نیروی کار را مشکل میسازد و هم وجود بازار فروش داخلی را که رشد صنایع به آن بستگی
دارد ،با مشکالت اساسی روبرو کرده است .گروهی دیگر مانند (سوریه و مصر) امکان توسعه کشاورزی و
صنعتی را در اختیار دارند ،ولی منبع تامین هزینه مورد نیاز را در دست ندارند .گروهی (مانند افغانستان و اکثز
کشوررهای آفریقایی اسالمی) نیز از هر نظر فقیرند .تنها معدودی از کشورها (همچون عراق ،ایرن ،نیجریه،
اندونزی و مالزی) از استعداد برای توسعه کشاورزی و صنعتی برخوردارند ،و هم منابع تامین هزینه برنامههای
توسعه را در اختیار دارند .با وجود این تفاوتها در میان کشورهای اسالمیة عالیق اقتصادی متفاوتی مطرح
میگردد که همسویی برنامههای اقتصادی را دشوار میسازد .درنتیجه هر دولتی با توجه به زمینههای اقتصادی
کشورش بر اقتصاد ملی تاکید میورزد ،و برنامه های توسعهای خود را بدون توجه به نیازهای منطقهای و بدون
هماهنگی با کشورهای همسایه طرح و به اجرا میگذارد که این امر مانعی بر سر راه یکپارچگی اقتصادی به
حساب میآید (قاسمی.)269 :0855 ،
برای نشان دادن شدت شکاف درآمدی و اقتصادی بین کشورهای اسالمی میتوان به آمار میزان درآمد
سرانه این کشورها اشاره کرد ،بر طبق آمار سال  2550درآمد سرانه کشورهای اسالمی از  088دالر در گینه
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بیسائو تا  25503دالر در امارات متحده عربی متغییر است .به سخنی دیگر درآمد سرانه غنیترین کشور مسلمان
بیش از  005برابر فقیرترین کشور مسلمان میباشد .وجود همین اختالف شدید در درآمد و سطح توسعه
اجتماعی – اقتصادی باعث عدم تجانس اسالم شده و مانع بزرگی بر سر راه همکاریها ایجاد میکند .به بیانی
بهتر به دلیل همین اختالف شدید نوع نگاه کشورهای مسلمان به همکاریهای تجاری و اقتصادی تفاوت
آشکاری دارد (حافظ نیا و زرقانی.)0890 ،
به همین منظور جهت بررسی ساختار اقتصادی کشورها ،شاخصهای مختلفی مورد توجه قرار میگیرد.
اگرچه بعضی از شاخصهای اقتصادی در معیار آزادی اقتصادی لحاظ شده است .بنابراین آن دسته از شاخصها
مدنظر خواهد بود که در معیار آزادی اقتصادی مورد استفاده قرار نگرفته است .شاخصهای اقتصادی مورد
بررسی در بین کشورهای  oicشامل :تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه جاری ،درآمد سرانه به قیمت ثابت،
رشد درآمد سرانه به قیمت ثابت ،درجه باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی)
و نسبت تولید بخش کشاورزی به تولید ناخالص ملی است .هر کدام از شاخصهای فوق جلوهای از نمای
اقتصادی یک کشور را به نمایش میگذارد .شاخص اشاره شده دارای پراکندگی زیادی در بین کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسالمی هستند که نشان از تفاوت در ساختار اقتصادی آنهاست .اطالعات شاخصهای
اقتصادی کشور در طول دوره  0990-2558بوده و به صورت متوسط برای دوره ذکر شده مورد استفاده قرار
گرفته است.
جدول (شماره )6میانگین و انحراف معیار شاخصهای اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی
شاخص

تولید ناخالص
ملی(میلیون دالر)

رشد درآمد
سرانه ثابت
(درصد)

درآمد سرانه
ثابت سال
( 2555دالر)

رشد درآمد
سرانه جاری

باز
درجه
بودن اقتصاد

سهم کشاورزی
در GDP

میانگین

2605/2

6/35

2208

3/62

٪62

٪20/05

انحراف معیار

44685

2/46

4082

2/3

86/5

08/90

ضریب تغییر

٪063

٪80

٪036

٪88

٪80

٪04

ماخذ( :پیراسته و دیگران )0835 ،و سایت سازمان کنفرانس اسالمی www.oic-oci.org

همان گونه که مالحظه میشود انحراف معیار شاخصها دارای مقادیر نسبتا بزرگی است که البته نشانگر
پراکندگی در ساختار اقتصادی کشورهاست .بیشترین انحراف مربوط به تولید ناخالط ملی و درآمد سرانه است
که ناشی از تفاوت ساختاری در کشورهاست .در صورتی که بلوک بندی هم جواری اشاره شده در قسمت
قبل را مالک تقسیمبندی کشورها قرار دهیم ،درجه عدم همگنی اقتصادی کشورها کاهش خواهد یافت (پیراسته
و دیگران.)0835 ،
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 -2-2نقش مکمل نبودن اقتصاد کشورهای اسالمی در ضعف همگرایی اقتصادی

موفقفیت و سودآوری هرگونه اتحاد گمرکی و تجاری موکول به این است که کشورهای عضو دارای
اقتصادهای مکمل باشند تا تقویت بنیه تولیدی هر یک از آنان به تخصص در فعالیت هایی منجر شود که
دیگران از آن بی نصیب بوده اند ،در غیر این صورت ،یعنی اگر کشورهایی با زمینههای تولیدی به نسبت
مشابه وجود داشته باشند ،اقتصادهای رقیب را بهوجود میآورند که ضرورت حمایت هر کشور از تولید داخلی
خودش همچنان باقی مانده و حرکت در مسیر کاهش موانع گمرکی با مشکل روبهرو شده و بنابراین تشکیل
اتحادیههای گمرکی و اقتصادی بیثمر میماند (حافظ نیا و زرقانی .)0890 ،میزان یکپارچگی و همبستگی
اقتصصادی یک اتحادیه یا سازمان با درجه مکمل بودن اقتصاد آن سنجیده میشود .اقتصصاد مکمل به این
معناست که تنوع تولید به حدی باشد که نیازهای کشورهای عضو یک سازمان یا یک اتحادیه را مرتفع سازد.
اقتصاد مکمل آنچنان که کارکردگرایان جدید مطرح میکنند میتواند همبستگی میان کشورها را ایجاد کند و
گسترش همکاری از زمینهای به زمینه دیگری را موجب شود .اقتصاد مکمل میتواند ارتباطات و مبادالت
سودمند متقابلی را به دنبال داشته باشد که بین مبادالت و توان پاسخگویی کشورها هماهنگی و تعادل ایجاد
کند .به هر شکل ،اقتصاد مکمل وابستگی متقابل کشورهای منطقه را در پی میآورد ،زیرا هر کدام از کشورها
میتوانند در ضمن اینکه کاالی خود را میفروشند و نیاز دیگران را برآورده میسازند ،با خرید کاال از کشورهای
منطقه نیاز خود را نیز تامین می کنند (قاسمی.)269 :0855 ،
یکی از موانع مهم و اساسی در گسترش همگرایی اقتصادی و تجاری کشورهای اسالمی این است که
تجارت کشورهای اسالمی نمی تواند مکمل تجارت بقیه آنها باشد ،به عبارت دیگر ساختار شناسی تولید
کشورهای اسالمی نشان میدهد که اکثریت آنها تولیدکننده کاالهای اولیه ،مواد معدنی و خام و محصوالت
کشاورزی هستند و به دلیل چنین ساختارهایی مشخصه تجارت کشورهای اسالمی ،با استثناهایی اندک صدور
مواد خام و معدنی و ورود کاالهای ساخته شده صنعتی و مواد غذایی است .به این ترتیب به جای اینکه تجارت
آنها مکمل یکدیگر باشد ،رقیب یکدیگر هست و طبیعی است که با این وضعیت طرفهای تجاری کشورهای
مسلمان بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی باشند ،به گونهای که مثال در سال  0995از  406/6میلیارد دالر
صادرات کشورهای اسالمی فقط  83/0میلیارد دالر (معادل  9درصد) به تجارت درون گروهی اختصاص یافته
و  90درصد صادرات کشورهای اسالمی روانه بازارهای خارج از منطقه گردیده است (حافظ نیا و زرقانی،
 )0890همچنین بر اساس گزارشها حجم تجارت درون گروهی کشورهای اسالمی در سال  2559به 06/0
درصد رسیده است (سایت اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران .)0835 ،به عبارت بهتر در بعد اقتصادی میزان
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همگرایی اقتصادی حدود  05درصد و در مقابل میزان واگرایی اقتصادی  38درصد بوده است .این برون تجاری
(نسبت به کشورهای اسالمی) ،نقطه مقابل نیازی است که این کشورها برای گسترش همکاری اقتصادی دارند.
همچنین در مسئله سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی با اینکه برخی از کشورهای جهان اسالم دارای امکانات
فراوان مالی برای سرمایه گذاری در کشور اسالمی هستند ،با تاسف به دلیل وجود برخی عوامل از جمله
رقابتهای مذهبی ،سیاسی ،نابسامانی و بی ثبتی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای مسلمان
و به طور کلی عدم اطمینان از برگشت اصل یا سود سرمایه؛ این کشورها ترجیح میدهند سرمایه گذاری خود
را در خارج از دنیای اسالم و بیشتر کشورهای صنعتی انجام دهند که اولین نتیجه این امر افزایش شکاف بین
کشورهای مسلمان و کشورهای صنعتی و وابستگی بیشتر جهان اسالم به کشورهای خارج از جهان اسالم
است .به عنوان مثال در حالی که سرمایه گذاری جهان عرب در خارج از مرزهایش بالغ بر  355میلیارد دالر
میشود ،سرمایه گذاری آنها در داخل کشورهای عربی فقط به  05میلیارد دالر میرسد (حافظ نیا و زرقانی،
.)0890
 -2-2نقش رقابتهای منفی کشورهای بزرگ اسالمی برای رهبری جهان اسالم در ضعف همگرایی اقتصادی

در دنیای اسالم قطب های قدرت متعددی وجود دارد که دارای وزن ژئوپلیتیک به نسبت یکسانی بوده و
برتری دیگر قطبها را برنتابیده با همدیگر رقابت میکنند و همدیگر را به چالش میکشند .به عنوان نمونه
میتوان به کشورهایی مانند ایران ،عربستان ،مصر ،پاکستان ،ترکیه ،قزاقزستان ،ازبکستان ،اندونزی ،مالزی و...
اشاره کرد که هر کدام خود را برتر دانسته و برای خود حوزه نفوذی قائل هستند که در حوزه نفوذ سایر
کشورها تداخل دارد (حافظ نیا و زرقانی.)0890 ،
تقسیم بندی دولت ها از نظر سطح قدرت کشورهای اسالمی را از نظر میزان قدرت میتوان در سه گروه
قرار داد و به ارزیابی سلسله مراتب قدرت و تاثیر آن بر روابط کشورها پرداخت شماری از دولتها با توجه
به امکانت بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارند در ردیف قدرتهای کوچک قرار دارند .برخی دیگر از آنها در
طبقه دولتهای منطقهای جا میگیرند و شماری نیز به عنوان کشورهای ذرهای شناخته میشوند .شکل سلسله
مراتب قدرت به دو نحو تاثیر منفی بر روند همگرایی داشته است و این تاثیر منفی از یک سو در روابط میان
کشورهای قوی و ضعیف و از سوی دیگر در روابط میان قدرتهای موثر در میان کشورهای اسالمی نمایان
میشود .نابرابری قدرت میان کشورهای قدرتمند و ضعیف از آن جهت مانع همگرایی بوده است که کشورهای
ضعیف همواره با حس بدبینی و سوظن نسبت به کشورهای قدرتمند نگریستهاند ،بویژه آنهایی که در همسایگی
کشوری قدرتمند قرار دارند .تاثیر منفی ساختار قدرت بر روند همگرایی بیشتر در روابط میان کشورهایی که
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به عنوان قدرتهای موثر محسوب میشوند خود را نشان داده است (قاسمی .)99 :0830 ،به عنوان مثال از
جمله دالیل عددم موفقیت اکو رقابت سه قدرت منطقهای ایران ،پاکستان و ترکیه است یا در منطقه خلیج
فارس رقابت دو کشور قدرتمند ایران و عربستان که هر دو خود را قدرت برتر و درجه اول می دانند ،مانعی
بر سر راه همکاری و ایجاد یک اتحادیه منطقهای محسوب میشود .همچنین در دنیای عرب اختالفات و
رقابتهای مصر و عربستان ،عراق و مصر ،سوریه و مصر و ...را میتوان نام برد که حتی نتوانسته در منطقه
خود وحدت و همگرایی را به وجود آورند ،چه برسد به اینکه قادر باشند جهان اسالم را متحد کنند .از سوی
دیگر فقدان یک رهبری واحد در جهان اسالم و اختالف کشورهای مسلمان برای تصاحب این مقام نیز در
تضعیف وحدت اسالمی موثر بوده است .فروپاشی امپراطوری عثمانی نظام خالفت را که رهبری دنیای اسالمی
سنی را به عهده داشت نابود کرد .از آن زمان هیچ شخصیت شناخته شدهای دنیای اهل سنت را رهبری نکرده
است .بر این اساس جهان اسالم هنوز فاقد یک رهبری رسمی جامع است .حقیقتی که به نظر روحانیت و
رهبران مذهبی همواره موجب تضعیف وحدت اسالمی بوده است (عزتی .)220-222 :0835 ،آن گروه از
کشورهای اسالمی که به عنوان قدرتهای موثر به شمار میآیند ،هر کدام داعیه رهبری بر جهان اسالم را دارند
و میخواهند مرکزیت جهان اسالم را به خود نسبت دهند که این موضوع باعث بروز چالشهایی در روند
وحدت بین کشو رهای اسالمی گردیده است .بطوور مثال عربستان سعودی خود را مهد دنیای اسالم و مکان
پیدایش اسالم دانسته و برای ایفای نقش مرکزیت جهان اسالم از تمامی امکانات بویژه منابع نفتی و مالی سود
میبرد .ترکیه خود را فاتح جنگهای صلیبی دانسته و کشورش را از لحاظ تاریخی سد بزرگی در راه نفوذ
مسیحیت میداند .این کشور همچنین خود را وارت امپراطوریهای بزرگ و تاریخی مانند عثمانی قلمداد
میکند (قاسمی .)99 :0830 ،ایران خود را وارث تمدن هخامنشی و ساسانی و بخش اعظمی از تمدن اسالم
در دوره اسالمی میداند که پا به پای اسالم جلو آمده و این دین را یاری نموده است (زرین کوب:0869 ،
 .) 29نظریه ام القری که از سوی برخی راهبردگرایان در جمهوری اسالمی ایران مطرح شده ،به طور تلویحی
به همین موضوع اشاره دارد .کشورهای دیگری مانند عراق ،مصر ،مالزی و لیبی داعیه رهبری جهان اسالم را
دارند و خود را منادی اسالم محوری و به منطقه مرکزیت جهان اسالم قلمداد میکنند (نواختی مقدم و انوریان
اصل.)0895 ،
 -6-2نقش تفاوتهای مذهبی و فرقهگرایی دینی و منازعات ناشی از آنها در ضعف همگرایی اقتصادی

دنیای اسالم از دیدگاه فکری ،فرهنگی و ایدئولوژیکی و برداشتها و طرز تلقیها از اسالم سیاسی و غیر
سیاسی دارای هویتی کثرت گرا میباشد در حال حاضر ما شاهد وجود مکاتب و اندیشهای و قطبهای فکری،
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عقیدتی و علمی متعددی در دنیای اسالم هستیم که عموماً تأکید بر حقانیت خود و تلقی صحیح از اسالم داشته
و دیگران را کمتر میپذیرند و برخی از آنها حتی دیگران را تا سرحد کفر متهم مینمایند (ایوالکست:0863 ،
 .)80علمای مبحث ادیان ،مذاهب اسالمی را در اصل به هشت و در فرع به هفتاد و هشت قسمت تقسیم
کردهاند از جمله شیعه  25طایفه ،اهل سنت  4طایفه ،معتزله  25طایفه ،خوارج  28طایفه و(...عارف:0859 ،
 .)60عالوه بر این غیر از مذاهب دینی ،مسالک حکما و فالسفه قدیم یونان و هند نیز به عنوان طریقت یا
عرفان داخل عالم اسالم شده و جمع کثیری از مسلمانان به طریق مذکور عمل مینمایند از جمله قادریه،
دفاعیه ،کبروئیه ،سهروردیه ...که هرکدام نیز به چندین شعبة مجزا تقسیم میشوند به طوری که در مجموع در
عالم اسالم در اصل  20و در فرع  053طریقت ایجاد گردیده است (همان .)50 :حال هنگامی که این 53
طریقت را در کنار هفتاد و سه (یا هفتادو هشت) فرقه مذهبی قرار میدهیم اوج اختالف و فرقهگرایی را در
جهان اسالم مشاهده کرده و راه را برای هیچگونه مراوده از جمله مراوده در زمینههای اقتصادی و تجاری و
همگرایی در زمینه ایجاد بازارهای مشترک جهت توسعه جهان اسالم باز نخواهد گذاشت .بنابراین نیروهای
رهایی بخش مسلمین که میبایست در راه نجات مسلمانان از دست صاحبان زر و تزویر صرف کردد؛ در راه
اختالفات و صف بندی و تعصب و برادر کشی هدر خواهد داد.
به عنوان مثال در این زمینه میتوان به رقابت و تضادی که بین دو کشور مهم جهان اسالم یعنی ایران و
عربستان وجود دارد عمدتاً ناشی از اختالف در اصول اعتقادی و مذهبی طرفین است و مانعی در راه رسیدن
این دو کشور مهم و تأثیر گذار جهان اسالم به یک توافق و همکاری در مسائل جهان اسالم محسوب میشود
(موثقی.)050 :0859 ،
این تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک موجب واگرایی کشورهای مسلمان میشود .برای اثبات این ادعا به
نحوه شکل گیری نیروهای طالبان به عنوان نمونه روشن برایند تعارضات مذهبی اشاره میشود :در دهة 35
میالدی با به قدرت رسیدن ضیاءالحق در پاکستان مذهب سنی در این کشور به عنوان مذهب رسمی اعالم
شد .متعاقب این اعالم مذهب رسمی در یک فضای دو مذهبی ،شکاف ملی بین شیعه و سنی را به وجود آورد؛
در ادامه با سازماندهی و شکلگیری نهضت فقه جعفری با حمایت ایران شیعی مذهب در سال  0932اولین
جرقه منطقهای شدن تعارضات مذهبی زده شد ادامة این روند به شکلگیری سپاه صحابه در  0936با حمایت
عربستان منجر شد .و با شکلگیری سپاه صحابه رقابتهای ایدئولوژیک جای خود را به خشونتهای سیاسی
و حمالت انتحاری داد و به این ترتیب درگیریهای سازمانهای شیعه و سنی با ترور رهبر سپاه صحابه در
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 0933به اوج خود رسید این امر منجر به شکلگیری رقابت منطقهای و پیدایش گروه طالبان و به طبع آن
سازمان عملیاتی آن یعنی القاعده شد (احمدی پور و همکاران96:0839 ،ـ.)90
با توجه به این اصل که همگرایی اقتصادی در سایه وجود امنیت و به دور از هرگونه فرقه گرایی و تعارض
دینی و مذهبی قابل شکلگیری است؛ بنابراین میتوان چنین استدالل کرد که در جهان اسالم وجود تعارضات
مذهبی به دلیل اینکه باعث دوگانگی و فاصله بین کشورهای جهان اسالم میشود این پدیده مهمترین مانع در
برابر همگرایی اقتصادی و شکلگیری یک سازمان منطقهای و بازار مشترک محسوب می شود.
 -7-2نقش بیثباتی سیاسی ناشی از درگیری و جنگهای داخلی در ضعف همگرایی اقتصادی

کشورهای اسالمی بجای همکاری غالبا به رقابت با یکدیگر مشغولاند .اصوال روابط کشورهای اسالمی با
یکدیگر رقابت آمیز بوده و تمایل کمتری به همکاری داشته است .این رقابت ها یا ناشی از تعارض منافع ملی و
تالش برای کسب برتری منطقهای بوده و یا از اختالفات مرزی و سرزمین سرچشمه میگرفته و یا اینکه عامل
ایدئولوژیک در آن نقش داشته است .اختالفات ایدئولوژیک زمانی که توسط دولتهای رقیب مورد تاکید قرار
گیرد ،میتواند به اختالفات سیاسی دامن زند و رفابت را تشدید کند .این نوع اختالفات غالبا از تعصبات قومی
و ملی گرایی نشئت گرفته .البته در میان عوامل یاد شده ،تعارض منافع ملی قدرتهای منطقهای ،نقش موثری
در بروز رقابت و تشدید آن ایفا کرده است .همین عامل باعث تزلزل در روابط دوستانه و همکاری میان کشورهای
اسالمی میگردد .برای مثال در دهه  0905مصر و سوریه تا مرحله وحدت پیش رفتند ،اما در دهه  0965درگیر
رقابت شدید با یکدیگر شدند .یا مصر و عربستان محافظه کار زمانی در برابر عراق و اردن انقالبی با یکدیگر
متحد شدند ،اما در جنگ داخلی یمن ،مقابل یکدیگر قرار گرفتند (والیتی و سعیدمحمدی .)0839 ،ایران و عراق
تا پیش از سرنگونی نظام سلطنت در عراق در سال  0903در کنار هم قرار میگیرند و وارد پیمان بغداد میشوند
اما از دهه  65گرفتار رقابتهای حادی میشوند .این تغییر سیاستها بیانگر نوسانات زیاد نظامهای حاکم بر
کشورهای اسالمی است .به این معنا که هم رقابتها و هم همکاریها تغییر میکنند .این عامل از آنجا که موجب
ناپایداری اتحادها و گروه بندیها و باعث ایجاد نوسان در روابط کشورها بین دوستی و دشمنی شده است ،مختل
کننده روند همگرایی به شمار میآید .از آنجا که هماهنگی میان این منافع متضاد امکان پذیر نیست و هیچ یک از
قدرتهای موثر هم توان غلبه بر دیگران را ندارد ،لذا رقابتها از تداوم زیادی برخوردارند .وجود رقابتهای
پایدار ،کشورهای درگیر را واداشته تا به منظور تامین اهداف و منافع خود در مقابل رقبا ،ابزار الزم را فراهم سازند.
در مجموع می توان گفت که نوعی رقابت منفی بین کشورهای عضو جهان اسالم پدید آمده که منطق معادالت
قدرت در این حوزه را به "بازی با حاصل جمع صفر" نزدیک ساخته است (افتخاری.)482 :0834 ،
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وجود جریانهای مخالف داخلی ،کودتا ،ترور ،درگیری های قومی و مذهبی ،جنگ داخلی و تغییر
حکومتها از جمله عوامل بی ثباتی به شمار میروند که غالب کشورهای اسالمی در مقاطع مختلف آنها را
تجربه کردهاند .بررسیها نشان میدهد که این عوامل غالباً ریشه در استبداد داخلی و استعمار خارجی دارد .بی
ثباتی کشورها گاه موجب تغییر پی در پی حکومتها و روی کار آمدن دولتهای جدید در آنها می شود و گاه
موجب ناپایداری سیاستها و دگرگونی خط و مشی ها میگردد .طبعاً این گونه تغییرات در یک کشور ،برنامهها،
سیاستها و اهداف وحدت و همگرایی در یک مجموعه را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع ،با تغییر دولتها،
کسانی که در راس امور قرار گرفتهاند در نیمه راه اجرای طرحها و برنامهها ،معدوم یا از کار برکنار میشوند
(هاریسون.)469 :0864 ،
 -2تجزیه و تحلیل
جهان اسالم با وجود گستردگی جغرافیایی و عظمت خود نتوانسته نقشی در خور توجه در اقتصاد جهانی
ایفا کند عوامل متعددی باعث بوجود آمدن این وضعیت در جهان اسالم شده است که از مهمترین این عوامل
میتوان تعداد زیاد کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته در مقابل تعداد کم کشورهایی با وضعیت اقتصادی
بهتر اشاره کرد به طوری که فقط  05کشور در جهان اسالم وجود دارد که تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت
به سایر کشورها دارند و به مدد وجود ذخایر نفت این ده کشور توانستهاند تا حدودی در اقتصاد جهان نقش
داشته باشند .از دیگر موارد ضعیف بودن همگرایی اقتصادی پایین بودن مراودات اقتصادی در بین کشورهای
اسالمی است؛ که این مسأله را میتوان در شرکای اقتصادی ده کشور برتر جهان اسالم (دارای تولید ناخالص
داخلی باال) دید به طوری که این کشورها همواره تجارت و دادوستد خود را با کشورهای صنعتی و پیشرفته
غربی انجام میدهند .نظام اقتصادی در کشورهای جهان اسالم به هیچ وجه مشابه نبوده است به طوری که در
همه این کشورها همه نظامهای اقتصادی از اقتصاد سوسیالیستی ،نظام اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد دولتی
وجود دارد .بنابراین به این جهت است که نظام اقتصادی کشورهایی که به نوعی با اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد
بازار آزاد مشابهت دارند در اقتصاد جهانی موفقتر بود و بیشتر مراودات خود را با کشورهای صنعتی غربی و
شرقی انجام میدهند (مثال بارز در این زمینه میتوان به نظام اقتصادی کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه) اشاره
کرد .کشورهای جهان اسالم به دلیل عدم مکمل بودن اقتصاد خود نتوانستهاند مراودات تجار و اقتصادی را در
بین خود گسترش دهند به طوری که ساختار شناسی تولید کشورهای اسالمی نشان میدهد که اکثریت آنها تولید
کننده ،کاالهای اولیه و مواد خام معدنی و محصوالت کشاورزی هستند و به دلیل چنین ساختارهایی همواره از
توانایی ایجاد اتحادیههای اقتصادی و بازارهای مشترک که مهمترین عامل در افزایش همگرایی در بٌعد اقتصادی
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و سایر ابعاد می باشد عاجز بوده اند رقابتهای منفی یکی دیگر از مشکالت جهان اسالم است؛ به طوری که
چند کشور در جهان اسالم وجود دارد که بر اساس ایدئولوژی خاص خود و منطقه نفوذ خود ادعای رهبری بر
جهان اسالم را داشته و به دلیل این اختالفات از هر تالشی که از سوی رقبا در جهت مراودات اقتصادی صورت
میگیرد جلوگیری کرده و آن را خنثی میکند و رسیدن به یک دورنمای اقتصادی جهت همگرایی را عقیم
گذاشتهاند .جهان اسالم از دیدگاه فکری ،فرهنگی و ایدئولوژیکی و برداشتهایش از اسالم سیاسی و غیر سیاسی
دارای هویتی کثرت گرا میباشد ،همان طور که اشاره شد علمای مبحث ادیان ،مذاهب اسالمی را در اصل به
هشت و در فرع به هفتاد و هشت قسمت تقسیم کرد در این زمینه میتوان به رقابت دو قدرت جهان اسالم ایران
و عربستان اشاره کرد به طوری که دو کشور به دلیل تضاد ایدئولوژیک و نیز به دلیل نفوذ هریک از این کشورها
بر سایر کشورهای اسالمی مانع از همگرایی بیشتر اقتصادی در جهان اسالم شدهاند .بنابراین تاز مانی که اختالفات
ایدئولوژیکی در جهان اسالم وجود دارد به طور قطع هیچگونه همگرایی اقتصادی شکل نخواهد گرفت .به دلیل
کثرت جریانهای مخالف داخلی ،کودتا ،ترور ،درگیری های قومی و مذهبی ،جنگ داخلی و تغییر حکومتها در
غالب کشورهای اسالمی که ریشه در استبداد داخلی و استعمار خارجی دارد مانع از همگرایی اقتصادی بیشتر بین
کشورهای اسالمی شده است .پایین بودن ثبات سیاسی دولتهای حاکم در کشورهای اسالمی باعث ناپایداری و
دگرگونی و خط و مشیها می گردد و اهداف برنامهها و سیاستهای اقتصادی و همگرایی بیشتر در یک مجموعه
را تحت تأثیر قرار داده و همه این طرحها و برنامهها را معدوم یا از کار برکنار می کند و همکاریهای بین کشورها
را بالتبع تحت تأثیر قرار میدهد.
6ـ نتیجه گیری
جهان اسالم از نظر جغرافیایی شامل سرزمینهای وسیعی است که بدنه اصلی آن به شکل مستطیلی از
کرانه های اقیانوس اطلس شروع شده و تا جنوب غرب و شمال شرقی آسیای مرکزی امتداد مییابد و در
مجموع شامل قسمتهای عمدهی آسیا و آفریقا و بخشی از اروپا میشود .داراالسالم یا همان دنیای اسالم،
دنیایی است پیچیده .ویژگی مهم آن عبارتند از تنوع هستیها ،بیثباتی سیاسی و وضعیت حساس و انفجاری.
اقتصاد جهانی شاهد بین المللی شدن روز افزون است که آثار آن در افزایش بازرگانی بین المللی ،جهانیشدن
تولید ،جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و پیشرفت تکنولوژی دیده میشود .امروزه همزمان با جهانیشدن،
همگرایی اقتصادی در مناطق مختلف جهان به وجود آمده است ،در واقع قرابت و نزدیکی کشورهایی که در
یک منطقه قرار دارند ،به لحاظ فرهنگ ،نژاد ،زبان و دین و ...موجب تمایل این کشورها به همکاری شده است
در مسیر وحدت و همگرایی در جهان اسالم یکسری موانع و چالشهای جدی وجود دارد :عواملی چون
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تفاوتهای قومی ـ مذهبی ،ایدئولوژی سیاسی متعارض ،اختالفات مرزی و سرزمینی ،گسیختگی فضای
جغرافیایی ،رقابت داخلی قدرتهای برتر جهان اسالم و ...از جمله مهمترین مواردی هستند که همگرایی و
انسجام منطقهای جهان اسالم را به چالش کشیده و واگرایی را در آن تشدید میکند .مناطق جغرافیایی جهان
اسالم منابع اقتصادی و زیرزمینی فراوانی را در خود جای داده اند که با توجه به این ظرفیتهای بزرگ اقتصادی
کشورهای اسالمی تاکنون نتوانستهاند یک اتحادیه بزرگ تجاری اقتصادی داشته باشند تا ضمن بهبود اوضاع
اقتصادی در خود سرزمین های اسالمی ،در مناسبات اقتصادی جهان نیز به عنوان یک قطب مهم و اثرگذار در
دنیا مطرح گردند .تحقیق انجام شده به بررسی علل و عوامل عدم همگرایی در زمینه اقتصاد در بین کشورهای
جهان اسالم پرداخت و این مسئله را با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .و پس از
گردآوری یافتههای از منابع مرتبط با مسأله تحقیق به تجزیه و تحلیل یافتهها پرداخته و با رویکرد استداللی به
نتیجهگیری نهایی پرداخته شد .بنابراین با توجه به یافتههای موجود میتوان چنین نتیجه گرفت که به دلیل
اختالفاتی عمیق و عمدتاً با زیربنای ایدئولوژیک و نیز توسل کشورهای اسالمی به قدرتهای فرامنطقهای؛
همگرایی در زمینه اقتصادی و در زمینه های دیگر در جهان اسالم بسیار مشکل و راهی طوالنی را می طلبد.
منابع و ماخذ:
.0
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.02

ایوالکست ( ) 0863مسائل ژئوپلیتیک ،اسالم ،دریا ،آفریقا ،ترجمه عباس آگاهی ،انتشارات فرهنگ اسالمی ،تهران.
احمدی پور ،زهرا و همکاران ( ،)0839تحلیل ژئوپلیتیکی فرصتها و چالشهای همگرایی در منطقه غرب آسیا ،فصلنامه
جغرافیا و برنامه ریزی منطقهای ،سال اول شماره اول ،بهار و تابستان.
افتخاری ،اصغر ( ،) 0834مهندسی استراتژی تقریب ،زمینه سازی برای تاسیس اتحادیه کشورهای اسالمی ،مجموعه مقاالت
استراتژی تقریب مذاهب ،تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،معاونت فرهنگی.
برژینسکی ،زبیگینیو ( ،)0836انتحاب :سلطه یا رهبری ،ترجمه امیر حسین نوروزی ،تهران ،نشر نی.
بهکیش ،محمد مهدی ( ،)0834اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،نشرنی.
پیراسته ،حسین و دیگران ( ،) 0835بلوک بندی اقتصادی در فرایند تشکیل بازار مشترک اسالمی با تاکید بر بخش کشاورزی،
مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی) ،سال پانزدهم ،شماره.22
پایگاه خبری ایران آنالین ( ،)0890رجوع کنید به وبسایت http://www.ion.ir/News/67984.html
جمالی ،حسین ( ،) 0830تاریخ و اصول روابط بین المللی ،قم ،پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،چاپ پنجم.
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)0859مبانی مطالعات سیاسی ـ اجتماعی ،جلد دوم ،قم :سازمان حوزهها و مدارس علمیه خارج از
کشور.
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،) 0859جزوه درسی جهان اسالم مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام حسین.
حافظ نیا ،محمدرضا ( ) 0830اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :انتشارات استان قدس رضوی (پژوهشکده امیرکبیر) ،چاپ
اول.
حافظ نیا ،محمدرضا و همکاران ( ،) 0890تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل همگرایی و واگرایی در جهان اسالم ،فصلنامه مطالعات
سیاسی جهان اسالم ،شماره دوم ،تابستان.
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حافظ نیا ،محمدرضا و زرقانی ،سید هادی ( ،)0890چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسالم ،پژوهش های جغرافیای
انسانی ،شماره  ،35صفحه .089-004
خبرگزاری ایسنا ( ،)0892دوشنبه  6آبان ،سخنرانی جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،مراسم افتتاحیه نمایشگاههای تجاری
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران .رجوع کنید به وبسایت:
http://www.denapars.ir/vdcjz.evuuqetffs.html
رضایی ،علی اکبر ( ،)0859بررسی زمینه های همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و اکو ،پایان نامه رشته روابط سیاسی و
دیپلماتیک ،تهران ،دانشکده وزارت امور خارجه.
زرین کوب ،عبدالحسین ( ،)0869کارنامه زرین اسالم ،تهران :امیرکبیر.
عارف ،محمد ( ،)0859جغرافیای عالم اسالم ،ترجمه صدیق سلطانی فر ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
عزتی ،عزت اهلل ( ،)0835ژئوپلیتیک ،تهران :انتشارات سمت.
فرانکل ،جوزف ( ،)0834نظریههای معاصر در روابط بین الملل ،ترجمه وحید بزرگی ،تهران ،انتشارات اطالعات.
قوام ،عبدالعلی ( ،) 0858اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ سوم ،تهران ،نشر قومس.
قوام ،عبدالعلی ( ،)0834روابط بین الملل نظریهها و رویکردها ،تهران ،سمت ،چاپ اول.
قاسمی ،حاکم ( ،)0855موانع رشد همگرایی در خاورمیانه ،پایان نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
قاسمی ،علی ( ،)0830بررسی موانع و راهکارهای تقویت جایگاه سازمان کنفرانس اسالمی در نظام بین الملل کنونی ،پایان نامه
دانشکده روابط ببین الملل وزارت خارجه.
کاظمی پور ،محمد رضا ( ،)0859بررسی ریشههای همگرایی در سطح منطقه خلیج فارس ،تهران ،دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکز.
کاظمی ،علی اصغر ( ،)0852روابط بین الملل در تئوری و عمل ،تهران :قومس ،چاپ اول.
گزارش اتاق بازرگانی صنعت و معدن ایران.0835 ،
میرترابی ،سعید ( ،)0892موقعیت سنجی جهان اسالم در مرزبندی شمال ـ جنوب ،فصلنامه مطالعات جهان اسالم ،سال اول،
شماره دوم ،پاییز.
موثقی ،سید احمد ( ،)0859جنبشهای اسالمی معاصر ،انتشارات سمت تهران.
مرادی ،حسن ( ،)0890بحرانهای اقتصادی جهان اسالم ،موسسه آینده پژوهی جهان اسالم ،مصاحبه در سایت:
www.iiwfs.com/islam-world/islam-world-interviews/491
نورآبادی ،ناصر ( ،)0855بررسی زمینه همگرایی کشورهای منطقه خلیج فارس ،تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه
طباطبایی.
نواختی مقدم ،امین و انوریان اصل ،حامد ( ،)0895چاشهای همگرایی در میان کشورهای اسالمی (مطالعه موردی سازمان
کنفرانس اسالمی) ،نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (علوم اجتماعی) ،سال  ،04شماره  ،84-80صفحه .098-225
هاریسون ،پل ( ،)0864درون جهان سوم ،ترجمه شاداب وجوه ،تهران ،انشارات کاظمی.
والیتی ،علی اکبر و سعیدمحمدی ،رضا ( ،)0839تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسالم ،دانش سیاسی ،سال ششم ،شماره
اول ،صفحه .000-059
34. 39-Morgenthau. Hans (1948), Politics among Nations, New York Knolf.
35. 40- OIC Annual Economic Report 2008”, 2010,”,
36. http://www.sesric.org
37. 41- OIC Outlook 2010 (b), “Education and Scientific Development in OIC
38. Member Countries” http://www.sesric.org
39. www.oic.org.
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بحرانهای زیستمحیطی جنوب غرب آسیا با تأکید بر بحران آب
جواد معدنی5کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده
آب یکی از اساسیترین عناصر زیست است .برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به
منزله عامل تمدن شناخته شده است ،هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمیتواند ثبات اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی خود را حفظ کند و بدون کاهش میزان آلودگی جو ،امنیت نسلهای آتی از نظر آب و غذا مبهم و بدین طریق،
توسعه پایدار فقط در حد یک شعار دلفریب باقی خواهد ماند.موضوع جغرافیا ،اقلیم و به طور اخص مسأله آب همواره
در دیدگاه تئوریپردازان سیاسی جایگاه مهمی داشته است .اگرچه در بسیاری از مناطق کره زمین به دلیل وجود منابع
مناسب آب ،این موضوع از اهمیت ناچیزی برخوردار بوده است اما در اقلیمهای خشک و کم باران مسأله آب همواره
نقشی اساسی در شکلگیری یا فروپاشی جوامع گوناگون ایفا کرده است.امروزه چهره متغیر امنیت ملی ،مسائل
زیستمحیطی و به خصوص مسأله آب را در خود جای داده است و در همراهی با روند افزایش جمعیت ،جهانی شدن
و وابستگی متقابل ،این مساله در صدر مسائل سیاست خارجی کشورهای با اقلیم خشک مطرح شده است.برخی
ژئوپلیتیسینها قرن  20را سدهی هیدروپلیتیک میدانند و بر این باورند که اغلب درگیریها و جنگهای منطقهای در
جهان به دلیل بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود .از این رو هیدروپلیتیک را میتوان دانشی توصیف کرد که به
مطالعه برهمکنشی واحدهای سیاسی در سطوح ملی ،منطقهای و گروهی در خصوص منابع آب شیرین میپردازد.قرار
گرفتن جنوب غرب آسیا در کمربند خشک جهان ،افزایش شوری زمین منطقه در اثر بیآبی ،بیابانزایی و امکان خطر
درگیریهای سیاسی در اطراف آب محدود در دسترس ،حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه را بحرانی کرده است تا جایی
که برخی احتمال رقابتها و منازعات خشونتآمیز را برای دسترسی و استفاده بیشتر از این منابع در آیندهای نه چندان
دور پیشبینی کردهاند.از این رو تالش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ،ضمن تحلیل نقش آب،چشمانداز
بحران زیست محیطی آب در منطقه جنوب غرب آسیا مورد مطالعه قرار گیرد که گردآوری داده ها نیز عمدتاً از طریق
کتابخانهای و بانک اطالعاتی صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :آب ،بحران،محیط زیست،امنیت،جنوب غرب آسیا.
1. Email: Javad2258@Gmail.com
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-5مقدمه
آب مایه حیات و فراوانترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه
میشناسیم ،میباشد .بیش از 55درصد سطح کره زمین را آب پوشانده است(نزدیک به  865میلیون از 005
میلیون کیلومتر مربع سطح کره زمین) با این وجود تنها 2درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب
است.از همین 2درصد آب شیرین نیز بیش از 95درصد آن به صورت منجمد در دو قطب زمین و یا در اعماق
زمین بوده که استخراج آن با مشکل و دور از دسترس بشر واقع میباشد.به عالوه ،منابع آب شیرین در سطح
زمین به طور یکنواخت توزیع نشدهاند.از کل آب مصرفی در سطح جهان هر ساله به طور میانگین حدود
55درصد آب در بخش کشاورزی ،حدود 28درصد در بخش صنعت و حدود 5درصد نیز به مصارف خانگی
میرسد(رضایی اسکندری .)08 :0839،آب مادهای است که وجود آن برای حیات انسانها ،،تولید مواد غذایی،
توسعه اقتصادی ،بقای موجودات زنده و...ضروری است.امروزه مسائلی نظیر رشد جمعیت ،ارتقای سطح
زندگی و بهداشت،گسترش شهرنشینی،گسترش صنایع،کشاورزی و ...افزایش مصرف آب را موجب شده
است.به طوری که مصرف آب نسبت به اوایل قرن بیستم 05،برابر و نسبت به سه قرن قبل  40برابر شده
است.قرارگرفتن منطقه آسیای جنوب غربی 0در کمربند خشک جهان،موجب شده تا این منطقه علیرغم دارا
بودن  0درصد جمعیت جهان تنها یکدرصد آبهای شیرین قابل دسترس را دراختیار داشته باشد،درحالی که
این منابع عمدتاً به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.این مسأله رقابتها و منازعاتی را برای استفاده
هرچه بیشتر از این منابع محدود به دنبال دارد(معموری و همکار .)022 :0895 :برای بیشتر کشورهای درحال
توسعه ،آب ناسالم تهدیدی بسیار بزرگتر از مناقشات مسلحانه برای امنیت 2انسان است.استفاده معقول از
آب،نکته اصلی برای تأمین مایحتاج غذایی جهان است و رقابت بر سر آب توانایی افروختن جنگ را دارد.
95درصد مردم دنیا در کشورهایی زندگی میکنند که دارای منابع آب مشترک با کشورهای دیگر هستند .این
وابستگی متقابل ممکن است باعث همکاری و صلح و یا مناقشه و تنش سیاسی بین کشورها شود(ببران و
همکار.)094 :0835،
آب هماکنون به صورت یک منبع استراتژیک و محدودکننده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درآمده
است و میتواند منجر به جنگ شود .اغلب کشورها مسائل نگرانکننده زیادی در ارتباط با کمیت و کیفیت
منابع آب خود دارند و کشورهای بسیاری از پیامدهای آلودگی آبهای ساحلی خود نگرانند.
محدودیتهای تأمین آب جدید در حال افزایش است و با خشکسالیها ،تهی شدن منابع آبهای زیرزمینی و
1. South West Asia
2. Security
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تخریب منابع جنگلی تشدید میشوند .در شرایط فعلی فضای بینالمللی شاهدیم که کشورها در مواردی بر
سر چگونگی استفاده از آبهای منطقهای دچار اختالف میشوند و گاهی سطح این اختالفها آنچنان رشد
می کند که احتمال تبدیل اختالف به یک مناقشه و جنگ نیز وجود دارد .برخی از کارشناسان معتقدند که نیاز
به آب هرگز آنقدر ارزشمند نخواهد بود که تبدیل به جنگ بین دو کشور شود به ویژه با رشد فناوری و امکان
تبدیل کردن آبهای موجود به آب شیرین و قابل استفاده دیگر نیازی به گسترش سطح اختالف به یک درگیری
تمام عیار نخواهد بود .اگر چه این دیدگاه میتواند در مورد آغاز درگیری بین دو کشور صحیح به نظر برسد
ولی بیشک کشورهایی که نیاز به منابع قابل اطمینان دارند در روابط خود با کشورهای دیگر ،یکی از عوامل
اصلی که همواره مد نظر خواهند داشت ،تامین آب مورد نیاز برای مصارف داخلی خود است .براساس برخی
از تخمینهای بینالمللی بسیاری از کشورهای جنوبغربآسیا به دلیل رشد جمعیت از یک سو و منابع ثابت
آبی از سوی دیگر یا هماکنون با مشکل کمبود آب مواجهاند و یا در آینده با آن مواجه خواهند شد(علیزاده
.)htpp://peas\ce-ipsc.org 0890/54/52یافتههای محققان نشان میدهد که سیاست برنامهریزی آب یک
سیاست ملی است و یک عامل بحران در جنوبغربآسیا به شمار میآید .عدم تناسب فزاینده میان جمعیت
و منابع آب موجود در همه کشورهای جنوبغربآسیا هم از عوامل دیگر کشمکش است.کمبود منابع آبی
دراین منطقه،ناشی از عواملی چون شرایط محیطی و فقدان برنامهریزی است .اما توزیع نامطلوب ،تخصیص
نامتناسب و هدردادن آب را میتوان علل اصلی این بحران پنداشت.جنوبغربآسیا با جادادن حدود 6/8درصد
از جمعیت جهان در خود و برخورداری از تنها0/4درصد آب شیرین تجدیدپذیر امروزه در حال تجربه بحران
روزافزون کمآبی است.به تعبیری منطقه از کمآبی از دهه  0955از دست رفته است و امروزه ادامه حیاتش بسته
است به واردات آن از خارج از منطقه(عبادی و همکار.)8 :0894 :
 -4طرح مسأله:
نفت در ژئوپلیتیک 0منابع جنوبغربآسیا دالی مرکزی بوده و هست ،اما امروزه آب نیز به عنوان فاکتوری
سیاسی در منطقه شناخته شده است .درکنار مقدار بارندگی کم،خشکسالی ،تبخیر زیاد و افراد در استفاده از
آب ،شوری آب و مشکالت اقتصادی و هیدرولوژیکی 2دیگر دو جنبه کامالً سیاسی بحران آب منطقه جلب
توجه می کند)0:مرز منابع آبی چه سطحی و چه زیرزمینی با مرزهای سیاسی منطبق نیست.چنین وضعیتی
میتواند به رقابت و تعارض بینجامد .به عالوه تصفیه آب در یک طرف تأثیر جدی بر عرضه آب در طرف
دیگر میگذارد)2.ماهیت سازههای آبی و به ویژه اتکا بر منابع مصنوعی آبی در منطقه هم جنبه سیاسی دارد و
1
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هم استراتژیک؛چرا که بسیاری از کشورهای منطقه به تأسیسات آبی خود که در بروز خصومت کامالً آسیبپذیر
هستند،وابسته شدهاند .بنابراین آب عامل بسیار مهمی در زیست سیاست مردم منطقه به شمار میرود(عبادی و
همکار .)8 :0894،آب همواره یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تعامالت منطقه جنوبغربآسیا محسوب
میشود .در مناقشههای این منطقه،آب یکی از عوامل اصلی تنش و تعارض میان کشورها در گذشته و حال
بوده است و در آینده نیز به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر سیاستهای منطقه عمل خواهد کرد .کشورهای
منطقه از کمبود جدی آب رنج میبرند و این منطقه اساساً با مشکل جدی آب مواجه است البته درجه اهمیت
این موضوع در کشورهای مختلف ،متفاوت است.در میان کشورهای جنوبغربآسیا فقط لبنان،ترکیه و ایران
برای برآورده کردن نیازهای آبی حال و آینده خود دارای منابع آب طبیعی کافی هستند .برخی از صاحبنظران
جنوبغربآسیا براین باورند که در آینده ،آب به عنوان کاالی کمیاب و گران جای نفت را خواهد گرفت و
محور اصلی مناقشات و مصالحهها در دهه آتی خواهد بود(علیزاده .)htpp://peace-ipsc.org ،سازمان

سیا0

در گزارشی به دولت ایاالت متحده برآوردکرده است که حداقل در ده نقطه از جهان بر سر منابع رو به کاهش
آب جنگ بروز خواهدکرد.طبق این گزارش اکثریت نقاطی که پتانسیل بحران را دارا هستند در جنوبغربآسیا
واقعاند.این مسأله به این معنی است که در کنار بحرانهای سیاسی جنوبغربآسیا،بحران دیگری در حال
شکلگیری است که حداقل ظاهرش سیاسی نیست .به گفته کارشناسان امور استراتژیک بحران قرن آینده آب
خواهد بود در حالیکه منبع ژئوپلیتیک منطقه تاکنون نفت بوده است .فقدان آب به عنوان یک موضوع اصلی
محیطزیست،سیاست خارجی کشورها را شکل داده و بر روابط دوجانبه کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است.
موضوعی که به دیپلماسی آب معروف شده است .بحران آب به عنوان یک مسأله تهدیدکننده امنیت کشورها،
مفهوم امنیت ملی را تغییر دادهاست این امر تا آنجا پیش رفته است که تحلیلگران مسائل زیستمحیطی
سالهای0905م تا2585م را به دو دوره اقتصادی0995-0905و زیستمحیطی2585-09952تقسیم کردهاند.
نکته حائز اهمیت این است که در این تقسیمبندی

در دوره  0905-0995امنیتملی 8عمدتاً ماهیت ایدئولوژیک4

و نظامی داشتهاست و شاخصه آن جنگ سرد است.حال آن که در دوره  2585-0995امنیتملی بیشتر تحت
تأثیر امنیت غذایی و شغلی و مسائل زیستمحیطی خواهد بود(عبادی و همکار .)4 :0894،بحران آب در
سالهای آینده ابعادی بسیار وسیعتر از وضعیت کنونی خواهد داشت .پیش بینیها نشان میدهد که با توجه به
روند افزایش جمعیت تا سال 2540م تقاضای مصرف آب شیرین در جنوبغربآسیا 65درصد افزایش یابد،
1
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اما پژوهشهای موجود حاکی از این واقعیت است که منابع آب شیرین جنوبغربآسیا تا سال 2505م حتی
به رقمی 05درصد کمتر از میزان کنونی خواهد

رسید(صالحی.)htpp://peace-ipsc.org0890/58/52،

 -9شاخص های تعیین بحران آب
شاخصها و مدلهای متعددی برای سنجش میزان بحران آب کشورها به کار گرفته می شود.سه شاخص
زیر از معتبرترین شاخصهایی است که همواره مورد استناد قرار میگیرد:
)0شاخص فالکن مارک :0این دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع
آب تجدیدپذیر سالیانه هر کشور تعریف کرده است.بر این اساس کشورهایی که دارای سرانه منابع آب ساالنه
تجدیدپذیر بیش از  0555متر مکعب هستند،جزء کشورهایی با تنش آبی محسوب می گردند و کشورهایی که
دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از  0555متر مکعب در سال هستند،جزء کشورهایی با کمبود آب می-
باشند.قابل ذکر است که سرانه آب کمتر از  055متر مکعب در سال ،فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل
میکند(بزی و همکاران.)0 :0839،
)2شاخص سازمان ملل: 2کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخص بحران آب از معیار
دیگریاستفاده نموده است.این کمیسیون ،میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان
شاخص اندازهگیری بحران آب معرفی کرده است.بر اساس شاخص سازمان ملل هرگاه میزان برداشت آب یک
کشور بیشتر از  45درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد،این کشور با بحران شدید آب مواجه بوده و اگر
این مقدار در حدفاصل  25تا 45درصد باشد،بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین  05تا
25درصد باشد،بحران در حد معتدل و برای مقادیر کمتر از 05درصد،اینکشور بدون بحران آب با دارای بحران
کم است(ببران و همکار.)090 :0835،
)8شاخص مؤسسه بینالمللی مدیریت آب :8مؤسسه بینالمللی آب برای بررسی وضعیت منابع آب دو
عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع آب ساالنه و درصد میزان برداشت آب در آینده نسبت به
برداشت آب در حال حاضر را هم زمان مورد استفاده قرار می دهد(بزی و همکاران.)0 :0839،
 -2چرایی بحران آب در جنوب غرب آسیا
پنج واقعیت درباره وضعیت آب در جنوبغربآسیا از اهمیت خاصی برخوردارند.نخست کمیابی آب
روز به روز بیشتر میشود .دوم اینکه مشکالت کیفی آب ،مشکالت کمی آب را تشدید میکند.سومین واقعیت
.Index of Falkan Mark
.Index of United Nation
).Index of IWMI(International Water Management Institue
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از نظر اقتصادی،سنگینی تعدیل کمیابی روزافزون آب به بخش کشاورزی تحمیل میشود.چهارمین
واقعیت،نظامهای مدیریت آب نه تنها به دلیل نبود سرمایهگذاری دچار آسیب گردیدهاند بلکه فرهنگهای
مدیریتی نیز دچار آسیب شدهاند که بر اثر آن آب فراوانی به هدر رفته است.پنجمین واقعیت این است که
بیشتر منابع آب منطقه ،رودخانهها و مخازنیاند که از مرزهای بینالمللی عبور میکنند(دانیل بایمن:0836 ،0
.)008اگرچه به طور طبیعی مشکل کمبود آب فقط مختص به جنوبغربآسیا نیست و امروزه کمبود آب
مسألهای جهانی است اما این مسأله در جنوبغربآسیا بسیار خطرناک و مستوجب ناامنی است به دالیل زیر:
)0کمبود منابع آبی تجدیدپذیر در جنوبغربآسیا و خشک بودن منطقه.
)2بیش از 05درصد جمعیت در جنوبغربآسیا و شمال آفریقا وابستگی شدید به منابع آبی دارند که از
مرزهای بین کشوری میگذرد24.درصد آنها دسترسی به رودخانه ندارند و از چاه های زیرزمینی و آب دریا با
هزینههای گران استفاده میکنند.حدود سه چهارم مساحت بین عراق و مراکش را صحرا تشکیل میدهد و
ساکنان آن به مناطق ساحلی و رودخانههای بسیار کوچک خود را قانع کردهاند.
)8رشد جمعیت بدون کنترل درجنوبغربآسیا که دارای ساالنه باالی سه درصد است .نرخ تولد در
سوریه باالی8/5درصد است.تنها جمعیت دمشق در چهل سال گذشته هشت برابر شده است.جمعیت غزه و
اردن حدود8/0درصد درسال است.
)4استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی به خصوص وقتی بیش از ظرفیت و قابلیت تجدید شد نشان
از آنها استخراج میشود .این مسأله دو پیامد دارد یکی نفوذ آب شور در سفره آبی نزدیک دریا و دیگری مسأله
کمبود آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی .مقدار قابل توجهی از آب شیرین در آبیاری کشاورزی بر اثر
ترکیب با مقدار زیادی از کودها به تخریب کیفیت آب از طریق آلودگی و شوری آن منجر میشود.همچنین
پرغذایی،افزایش غلظت مواد شیمیایی مغذی پیامدهای زیستمحیطی نامطلوبی شامل خفگی(کمهوایی)و
کاهش شدید آب را به دنبال داشته است.
)0در نهایت تاریخ جنوبغربآسیا زنجیرهای از بیاعتمادی ،سوءظن ،دیپلماسی ضعیف با حاصل جمع
صفر و جنگ را ترسیم میکند .اقتصاد در این منطقه به طور مستقیم با سیاست ،درگیریهای قومی و نابرابری-
های اجتماعی همبسته است .دولتهای نسبتاً جدید از مرزهای خود به شدت دفاع میکنند و براساس موازنه
قدرت 2و حفظ بقا بر این پیش فرض پافشاری میکنند که آب برای یک طرف به منزله نبود آن یا کمبود آن
برای دیگری است .همچنین تاریخ منطقه حکایت از درگیریهای قومی و مذهبی دارد که از طریق توسل به
1.Baymn
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زور و ابزار نظامی سریعتر حل شدهاند.همه این شرایط در کنار عوامل دیگر ،جنوبغربآسیا را درمعرض
کانون بیوقفه نزاع برای آب قرار میدهد(عبادی و همکار.)4 :0894،
 -5-2بحرانهای آبی جنوب غرب آسیا

در دهههای اخیر کمبود آب شیرین یکی از ریشههای اصلی رویارویی در جنوبغربآسیا بوده است،تا
آنجا که پارهای از کشورهای این منطقه به رویارویی نظامی با یکدیگر برخاستهاند.بطوریکه به گفته بسیاری
از مقامات کشورهای حاضر در این منطقه جنگ بعدی در جنوبغربآسیا نه بر سر سیاست،بلکه بر سر آب
رخ خواهد داد.چند ایده درباره بحران آب به عنوان یکی از منابع درگیری در جنوبغربآسیا معموالً روی
چهار رودخانه این منطقه(دجله و فرات ،نیل و رود اردن)متمرکز است(بزی و همکاران .)3 :0839،بیش از
هزار و ششصد دریاچه بینالمللی داریم که تقریباً میتوان گفت پنج حوضه پرتنش بین آنها وجود دارد :حوضه
اردن مشترک بین فلسطین اشغالی و اردن؛ حوضه نیل که بین یازده کشور ،از جمله مصر ،اتیوپی و سودان،
مشترک است؛حوضه دجله و فرات مشترک بین ترکیه ،سوریه ،عراق و ایران؛ حوضه آمودریا مشترک بین
افغانستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان و ایران که گفته میشود یکی از پرتنشترین نقاط دنیا
بر سر آب این حوضه است و طبق برخی مطالعات ،هیچ حوضهای در دنیا به اندازه آمودریا پتانسیل جنگ بر
سر آب را ندارد .استقالل و توسعه افغانستان و سهم خواهی این کشور از منابع آب آمودریا بر پیچیدگیهای
این مسئله افزوده است( .)0890/54/23 www.iikss.comبه طور کلی باید گفت که بحران آب در جنوب-
غربآسیا را میتوان به سه دسته از عوامل نسبت داد)0:عوامل محیطی)2 ،عوامل اقتصادی و )8عوامل
سیاسی.هماکنون هیدروپولیتیک جنوبغربآسیا،شکل گرفته و از جهات بسیاری در روابط بین کشورهای
منطقه ،تأثیرگذار بوده است(فتحی.)http://vanak49.blogfa.com 0890/54/23جفری کمپ 0در کتاب
جغرافیای استراتژیک از عناصر جغرافیایی مناقشات منطقهای در چهار مورد)0:روندهای جمعیتی همچون
مهاجرت)2 .جنگهای قومی،مذهبی و داخلی)8.اختالفات سرزمینی حل نشده و)4کمبود آب آشامیدنی اشاره
میکند .بحران آب با مشکالت مربوط به پویشهای جمعیتی در بسیاری از نواحی توأم گردیده است و
جغرافیای انسانی متحول،اهمیت استراتژیک آب و تأثیر آن بر روابط قدرت در میان کشورهای جنوبغربآسیا
را افزایش داده است.رقابت بر سر آب چندین مشکل دیگر را نیز موجب شده است:
الف-ایجاد طبقهبندی جدیدی از کشورهای غنی و فقیر بر مبنای دارا بودن ذخایر آبی.
ب-ایجاد درگیری و جنگ مستقیم بر سر کنترل یا تخصیص آب(عبادی و همکار.)6 :0894،
1

. Kemp Geoffrey
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اما در منطقه خشک آسیایمرکزی 0نیز آبهای مشترک میتواند به سرعت به صورت مجرای رویارویی
کشورهای تازه استقالل یافته این منطقه باشد و ابعاد بحران را در سرزمینهای ماوراء مناطق شمالی خلیج
فارس گسترش دهد .منطقه خلیج فارس نیز که بخش عمده ذخایر نفت جهان را درخود دارد ،از این بحران
مستثنی نیست.اغلب کشورهای این منطقه دارای منابع آب سطحی و زیرزمینی مشترک بوده و بهره برداری از
آنها همواره منازعات مختلفی را درمیان آنها به وجود آورده است .کشورهای نفتخیز عربی نظیر کویت ،قطر،
عربستان و امارات متحده عربی جزء پنج کشور از نه کشوری هستند که در سطح دنیا کمترین منابع آب سرانه
را در اختیار دارند .در این کشورها تقریباً تمام آبخانههای زیرزمینی مورد بهرهبرداری قرارگرفته است و منابع
جدیدی برای رفع نیازهای آتی وجود ندارد(بزی و همکاران .)3 :0839،سازمان ناسا 2بر اساس مطالعات و
عکسهای ماهوارهای خود از سال2558م تا2505م از کاهش محسوس و کمسابقه منابع آب رودخانههای دجله
و فرات که میان  4کشور ترکیه ،عراق ،سوریه و ایران مشترک هستند خبر داد .به گزارش آسوشیتدپرس ،8بر
اساس این گزارش جنوب غرب آسیا در طی دهه گذشته یکی از کمسابقهترین روندهای کاهش منابع آب
شیرین را پشت سرگذاشته است .عنوان شده است که دلیل کاهش محسوس منابع آب منطقه به ویژه کاهش
منابع آب شیرین دو رودخانه مهم دجله و فرات ،سوءمدیریت ،افزایش تقاضا برای استفاده از منابع زیرزمینی
آب و نیز خشکسالی کمسابقه سال2555م در منطقه بوده است.همچنین در فاصله سالهای2558م تا2505م
مجموع آب شیرین ذخیره شده دو رودخانه دجله و فرات بیش از 004کیلومتر مکعب کاهش داشته است که
این رقم کاهش پس از هندوستان دومین کاهش بزرگ منابع آب شیرین در جهان محسوب می شود .علت 65
درصد از دست دادن این منابع آب شیرین دو رودخانه دجله و فرات حفر بیش از  0555چاه عمیق در عراق
بوده است و  25درصد علت آن نیز خشکسالی سال2555م در منطقه جنوبغربآسیا و کاهش نزوالت آسمانی
(برف) و خشک شدن خاک بوده است .در این گزارش تاکید شده است،در حالی که پیش بینی می شود تا
سال2540م تقاضای مصرف آب شیرین در جنوبغربآسیا  65درصد افزایش یابد اما طبق مطالعات انجام
شده منابع آب شیرین این منطقه تا سال2505م حتی به رقمی05درصدکمتر از میزان کنونی خواهد
رسید(.)0890/54/23 http://fararu.comبه طور کلی در ارتباط با بحران آب در منطقه جنوبغربآسیا
چهار طرف اصلی وجود دارد که عبارتند از)0 :طرف ایرانی)2.طرف عربی)8.طرف ترک و )4طرف رژیم
صهیونیستی.درحال حاضر از میان این چهار طرف ،دو طرف ترکیه و رژیم صهیونیستی فعال و توانا هستند،این
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دو دارای برنامهها و طرح های روشنی برای توسعه منابع آبی در سطح منطقه بوده و سرگرم اجرای آن نیز
هستند .طرف ایرانی ،طرحهای روشنی در زمینه آب ندارد؛هرچند که در داخل کشور به موفقیتهای چشمگیری
نائل آمده است.طرف عربی که در حقیقت خود از چندین طرف تشکیل میشود،در موضع ضعف و غیر فعالی
قرار دارد و مجری طرحهای دیگران است .در رهیافتهای ترکیه برای تحقق این هدف ،آب به عنوان سنگ
زیربنا به شمار میرود..یکی از اصلیترین علتهای نگرانی سوریه و عراق این است که تسلط بر رودخانههای
دجله و فرات با داشتن نقشی ژئواستراتژیک ،0ترکیه را قادر خواهد ساخت تا حدود زیادی مطامع خود را به
کشورهای مزبور تحمیل کند و در ضمن با بهرهگیری حساب شده از این شبکه آبها ،نقش بیشتری در مسائل
ژئوپلیتیک دو کشور مورد بحث ایفا نماید(بزی و همکاران.)00 :0839،
 -0-0-0بحرانهای آبی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس :به طورکلی شبکه آبهای یک کشور در
ایجاد وحدت ارضی یا پراکندگی آن ،قدرت اقتصادی ،ارتباطات،حمل و نقل و توان ملی یک کشور نقش
عمدهای دارد.منابع آب غالباً به عنوان یک مشکل امنیتی در سطح ملی و بینالمللی تلقی میشود.دربسیاری از
مناطق؛ اداره،سلطه و نظارت بر منابع آب فراملی،موجب تنش میان کشورها شده است.در محدوده جنوب-
غربآسیا ،بیاعتمادی سیاسی به حدی است که سلطه بر عرضه آب به عنوان یک دارایی راهبردی وسیله
چالش و یا حربه سیاسی که در توازن قدرت منطقه تأثیر قابل مالحظهای دارد،درنظر گرفته میشود.برای مثال
میتوان از کشور عراق نام برد؛منابع آب این کشور به 4دسته تقسیم میشوند :رودخانهها ،دریاچهها و هورها،
سدها و آبهای ساحلی .مهمترین رودخانههای داخلی عراق عبارتنداز:دجله ،فرات ،دیاله ،خابور ،زاببزرگ
و زابکوچک ،العظیم کالل ،السویب و اروندرود که مهمترین رودخانه مرزی این کشور است .بخش اعظم
آب مورد نیاز کشور عراق از خارج از مرزهای این کشور تأمین میشود.آب موجود در عراق  25تا 20درصد
نیاز کشور است و بقیه آب مورد نیاز از کشورهای دیگر به عراق جاری میشوند .به مرور زمان با کنترل این
آبها در باالدست(کشورهای ترکیه،سوریه و ایران) و باال رفتن میزان مصرف آب در عراق به همراه خساراتی
که در طی جنگ متحدین علیه عراق به تأسیسات ذخیره و انتقال آب در این کشور وارد شده است ،روز به
روز مشکل کمآبی در عراق نمایانتر میشود .خطر شور شدن آبهای این کشور به علت عبور از زمینهای
نمکی به مراتب عمدهتر از کمبود آب در آن است .به عالوه وجود رودهای متعدد در ایران که به سرزمین
عراق وارد میشوند،با توجه به تشدید نیازهای آبی کشور ایران به دلیل خشکسالی و برنامههای توسعهای
درازمدت ملی ،به ویژه در استانهای محرومتر غربی ،دولت ایران را تشویق به استفاده بیشتر از این آبها و
Geostrategic
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حتی انحراف آب آنها به بخشهای داخلی خواهد نمود.پیش بینی میشود؛ برعزم دولت ایران مبنی بر استفاده
بهینه از آبهای جاری و سدسازی در کشور،میتواند مقدار آبهای ورودی به کشور عراق را دچار کاهش و
حتی انحراف رودهای منتهی به عراق کند که این امر میتواند خود منبع تنشی در روابط دو کشور باشد.چنان
که در زمان صدام مسأله آب و سدسازی موجب بروز بحرانهایی در روابط ترکیه و سوریه با دولت عراق
شد(مهکویی و همکاران.)083 :0892،
 -2-0-0بحران آب بین اعراب و رژیم صهیونیستی :مشکل تاریخی و روزافزون آب در جنوبغربآسیا
و اهمیت آن در برقراری صلح اعراب و رژیم صهیونیستی از جنبههای زیر مورد توجه قرار گرفته است.
)0تعداد زیادی از کشورهای منطقه از کل منابع آبی که در دسترس میباشد بهرهبرداری کامل میکنند و
این درحالی است که در سال0994م مقدار آبهای قابل جایگزینی(آبهایی که پس از مصرف دوباره از منابع
داخلی تأمین میشود) درمنطقه به میزان35درصد کاهش یافت و با توجه به این که میانگین موجودی آب در
سال0965م برای هر نفر 8485متر مکعب بوده،حسب نظر کارشناسان مربوطه این میزان تا سال2520م به665
مترمکعب برای هر نفر در سال میرسد .در سال0994م میزان اندوختههای آبی(اعم از آبهای سطحی و منابع
زیرزمینی) در منطقه بالغ بر0458مترمکعب برای هر نفر بوده که این مقدار بسیار پایینتر از میانگین(استاندارد)
جهانی موجودی آب برای منطقهای به وسعت جنوبغربآسیا است؛چرا که این میزان میبایست بنابر استاندارد
یادشده چیزی حدود 5630مترمکعب برای هر فرد باشد.
)2همکاری کشورها در استفاده از منابع آبی مشترک از مشکلترین موارد مناقشه بین آنها بوده است که
البته ناشی از خصوصیات بینالمللی بودن این منابع و محدود بودن مقررات و وجود معدود پیمانهایی در
مورد چگونگی استفاده از آنها بوده که البته همان پیمانها هم معموالً دستخوش بازیهای سیاسی و توجیهات
استعماری متفاوت گشته و راهگریز کشورها از اجرای دقیق آن کماکان باز بوده است.
)8بخش زیادی از آبهای موجود در منطقه ،در خارج از کشورهای استفاده کننده از آن سرچشمه میگیرد،
کما اینکه بسیاری از کشورها نیز جهت دستیابی به بخش عمدهای از آب مورد نیاز خویش،متکی به آبهایی
هستند که از خارج قلمرو آنان جاری میشود .رژیم صهیونیستی ،اردن و سوریه نیز از جمله کشورهایی هستند
که هر کدام به میزان متفاوتی با دیگری ،همواره متکی به آبهایی بودهاند که از خارج قلمروشان سرچشمه
میگیرد در نتیجه،اینگونه کشورها با مشکالت متفاوتی مواجه بودهاند که نیازمند دستیابی به راهحل سریع
میباشند .از جمله :تدوین حقوق مخصوص به آب ،چگونگی توزیع اینگونه آبها در بخشهای مختلف،
کاهش مرغوبیت آبهای سطحی به دلیل استفاده غیرصحیح و انشعاب غیراصولی در نزدیکی سرچشمهها و
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استفاده بیش از اندازه و نیز آلوده شدن آنها ،که همگی این معضالت بایستی توسط دولتهای مربوطه حل و
رسیدگی شود(صفا تاج .)http://zien.maarefefelestin.com 0890/54/23کنترل منابع آبی ،به منبع
عمده تنشهای سیاسی تبدیل شده است .به عنوان مثال زمانیکه رژیم صهیونیستی کرانه باختری را در0965م
و بخشهایی از جنوب لبنان را در0932م تصرف کرد ،کنترل شعبههای شمالی رودخانه اُردن ،و رودخانههای
لیتانی 0و بَینییاس 2را بدست آورد .رژیم صهیونیستی همچنین ،به شهرکنشینان یهودی اجازه میدهد که در
کرانه باختری به حفر حفرچاههای جدید اقدام کنند،اما چنین حقی برای فلسطینیان قائل نیست .هرگونه صلحی
میان اعراب و رژیم صهیونیستیکه منجر به صرف نظراین رژیم از بخشی یا تمام اقتدارخویش بر این منطقه
باشد ،باید به موضوع کنترل منابع آبی نیز بپردازد.در سالهای اخیر نیز جنگ میان این رژیم و سوریه (در
دهه0905م) زمانی درگرفت که سوریه سعی در قطع و توقف ساخت خط لوله آب مصرفی داخل رژیم
صهیونیستی را داشت .در دهه0965م این رژیم برای جلوگیری از انحراف جریان آب رودخانه اردن (چشمههای
حسبانی 8و رودخانه یرموک )4از زور حمالت هوایی علیه تأسیسات آبی سوریه استفاده کرد .این اقدامات
نظامی به تنشهای منطقهای انجامید که سرانجام منجر به جنگ سال  0965شد(فتحی0890/54/23
.)http://vanak49.blogfa.com

 -8-0-0بحران آب بین ایران و افغانستان:در بخش دیگر جنوبغربآسیا ،ایران و افغانستان در خصوص
آب ورودی از هیرمند ،دارای اختالف نظرهایی هستند .در زمان حکومت طالبان بر افغانستان ،آب ورودی از
هیرمند ،قطع گردیده و با قطع آب هیرمند دریاچه هامون ،رو به خشکی نهاد و در حال حاضر به چهار برکه
جدا از هم تبدیل شده است و این مسئله به تدریج ،در حال تبدیل شدن به یک فاجعه محیطی
است(فغانی .)06 :0859،اختالفات ایران و افغانستان بر سر حقوق مربوط به آب هیرمند نقش پر اهمیتی در
روابط دو کشور داشته و مانع از همکاری آنها شده است؛ در حالی که یک فاجعه محیطی گسترده سرزمین و
مردم سیستان را تهدید میکند .فاجعه جغرافیایی که در رابطه با دریاچه هامون در سیستان در حال تکوین
است ،تقریباً تکرار کامل ،ولی آهستهتر ،فاجعهای است که هیدروپولیتیک شوروی پیشین در رابطه با دریاچه
آرال را به بار آورده است .در آن جا نیز انحراف آب رودهای سیحون و جیحون سبب نابودی تدریجی آرال
شده و فاجعه محیطی بزرگی را شکل بخشیده است .نقش هیرمند برای منطقه سیستان ایران مانند نقش رود
نیل برای مصر است و سیستان بدون هیرمند قادر به ادامه حیات نخواهد بود .نوسانات آب هیرمند و هامون
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در دهه اخیر هر چند منشأ اقلیمی داشته ،لیکن اعمال مدیریت ناسازگار با ساختارهای زیستمحیطی از سوی
افغانستان(عدم تأمین حقابه هیرمند و احداث سدهای متعدد) و ایران(بدون توجه به تداوم جریان همیشگی
آب ،اقدام به تأمین آب شرب زاهدان به طول 255کیلومترکردهاست) در تشدید این روند نقشآفرین بوده
است(دهمرده .) www.islamic-world.ir0890/54/23
 -4-2مناقشههای حوزههای آبی جنوب غرب آسیا

 -0-2-0حوزه رود اردن:رود اردن یک از مناطق آبی تنشزای جنوبغربآسیا است که در مرز میان
اردن با رژیم صهیونیستی واقع است و طول آن به855کیلومتر میرسد .رود اردن شریان اصلى آب منطقه
محسوب میشود .کمبود آب در این دیار باعث گشته که سهم سرانه آب براى مردم آن ،حدود  005تا 205
مترمکعب شود .لذا این منطقه یکى از خشکترین نقاط جهان محسوب میگردد .خانم تیلبورگر 0محقق آلمانى
و مسئول پروژه تحقیقى «رود اردن و تغییرات جهانی» بر این نظر است که آب این رودخانه به تدریج کم و
کمتر خواهد شد :نتایج تحقیقات انجام شده ،نشانگر آن است که خشکى در این منطقه افزایش خواهد یافت،
بارش باران کمتر خواهد شد و امکان بروز سالهاى بسیار خشک و یا جارى شدن سیل و طغیان رودخانه به
صورت غیرمنطقى افزایش مییابد ،و همه این حوادث مطمئناً تأثیراتى عمیق و طوالنى بر میزان آب موجود در
منطقه خواهند داشت .در کرانه رود اردن جمعیت به تدریج افزایش مییابد ،میزان آب رود اردن اما به تدریج
کم و کمتر میشود و کارشناسان بر این نظرند که تا سال2545م مصرف آب در این منطقه دو برابر خواهد شد.
کمبود آب مدتهاست که منطقه را دچار بحران ساخته است .بنابراین بسیارى از کارشناسان جنوبغربآسیا
بر این نظرندکه جنگ بعدى در این منطقه به خاطر آب خواهد بود ،نه به خاطر حفظ مناطق مذهبى یا
برخوردهاى مرزى.پراسه،2استاد دانشگاههانوفر 8درمورد مبارزه برسر آب رود اردن میگوید«:جنگ بر سر آب
مدتهاست که آغاز شده.باید کارى کرد که دستیابى به آب در این منطقه دست کم عادالنه صورت گیرد و
همه از این آب بهره برند»(فتحی .)http://vanak49.blogfa.com 0890/54/23اکنون مسئله آب یکى از
مهمترین موضوعها در هر برنامه صلحی است که در جنوبغربآسیا ،میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی
مورد بحث قرار میگیرد و به نظر میرسد که بدون حل این مشکل ،مشکل جنوبغربآسیا کامالً حل نخواهد
شد ،انحراف یکجانبه سرچشمه رود اردن بدست رژیم صهیونیستی(ازجمله رودخانه حسبانی و

داناسپرینگ4

در لبنان) به سمت مسیر آبهای داخلی خود که آب شیرین را بطور کامل به سمت نگو هدایت کرده ،مدتها
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کانون تلخی برای اعراب در حوزه رود اردن و سراسر منطقه بوده است.برداشت سوریه از رودخانه یرموک که
شاخه فرعی رود اردن بوده و از سوریه سرچشمه میگیرد مشکلزا بودهاست به ویژه برای دولت اردن که در
مورد آبهای مشترک حوزه رود اردن بازیگر ضعیفی بشمار میرود .پیمان سال0994م میان اردن و رژیم-
صهیونیستی شامل آبهای ضمیمه هم میشد که مبتنی بر شرایط طرح جانسون 0جهت تخصیص آبهای
یرموک بود و سهم آب اردن را در برابر این رژیم تضمین کرد(جعفری ولدانی.)08 :0854،
 -2-2-0حوزه نیل :مصر برای 95درصد از آب مورد نیازش به نیل وابسته است اما 90درصد از آب
رودخانه نیل از سودان ،اتیوپی ،کنیا ،اوگاندا ،رواندا ،بروندی ،تانزانیا و زئیر سرچشمه میگیرد .درآمد مصر از
ناحیه استفاده از آب ،بسیار بیشتر از درآمد بالقوه این کشور از ناحیه منابع تجدیدشونده داخلی آن است .عالوه
بر این ،در حالی که ذخایر آب منطقهای بر اثر تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است ،با این حال توافقنامه
مصر با سودان (مصر و سودان بزرگترین کشورهای مصرف کننده آب نیل هستند)در زمینه تخصیص آبهای
نیل به امضا رسید بدون اینکه در آن اشارهای به نیازهای استفادهکنندگان باالی رودخانه شده باشد،این موافقتنامه،
تشدید تنش های ناشی از توسعه آب اضافی در کشورهای باالی رودخانه را که باعث کاهش آب در دسترس
مصر میشد پیشبینی نکرده بود .اتیوپی 30درصد از سرچشمههای رود نیل را در اختیار دارد و در حال حاضر
قصد دارد زیرساختهای برق آبی خود را گسترش دهد که میتواند جریان آب رود نیل آبی را حدود 9درصد
کاهش دهد .دست کم 05درصد از آب رود نیل سفید در سوآد یعنی باتالقهای جنوب سودان فرو میروند.
کوششها برای ساخت کانال جونگلی از طریق سوآد جهت تسریع جریان آب بخش شمالی رودخانه از داخل
مردابها ،تنشهای داخلی سودان را تشدید کرد ،بطوری که در سال0938م منجر به از سرگیری جنگ داخلی
گردید .کانال ساخته شده که تا حدودی نماد استثمار سودان شمالی تلقی میشد ،تخریب گردید و از آن پس
هیچگاه ساخت دوباره آن مطرح نشد(عزتى.)40 :0853 ،
 -2-2-0حوزه دجله و فرات:این منطقه همیشه دستخوش مسائل و مشکالت ناشی از وابستگی کشورهای
حوزه(ترکیه،سوریه،عراق) به این دو رودخانه بوده است .پروژه توسعه جنوب شرقی آناتولی 2به لحاظ نظری
میتواند  95درصد سهم آب عراق از رودخانه فرات و45درصد سهم سوریه را از طریق ساخت سیستم سدهایی
که آب مورد نیاز مناطق فقیرنشین ترکیه را جهت آبیاری و برق آبی فراهم خواهد کرد ،منحرف سازد .عالوه
بر این در سالهای آتی ترکیه قصد دارد دست کم یک سوم از آب رودخانه فرات را برای مقاصد کشاورزی و
نیازهای انرژی به داخل مرزهای ملی خود هدایت نماید .بنابراین پروژه مذکور در نهایت جریان آب دجله را
1
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به خاطر توسعه کشاورزی ترکیه کاهش خواهد داد .عالوه بر پیچیدگی وضعیت ،این حقیقت نیز وجود دارد
که سه بازیگر عمده این اختالف آبی ،دارای مشکالت تاریخی حل نشدهای هستند.بدگمانیهای متقابل ریشه
در نیم قرن استیالی ترکیه بر دنیای عرب ،عضویت ترکیه در ناتو ،بهبود روابط آن کشور با رژیم صهیونیستی،
همگی روابط آنکارا با همسایگان عربش را پیچیده ساخته است .بنابراین یکی از حوزههایی که در وضعیت
کامالً بحرانی قرار دارد،حوزه رودهای دجله و فرات است .شدت و سابقه بحران در این حوزه بیشتر از حوزه
رود نیل است .آنچه بر عمق و دایره بحران در حوزه این رودها می افزاید ،خصومتها،رقابتها و تعارضات
سیاسی -اقتصادی بسیاری است که از دیرباز میان کشورهای این حوزه وجود داشتهاند.فرات و رودخانههای
فرعی آن منبع اصلی آب سوریه میباشند .همه امیدهای این کشور برای افزایش مواد غذایی ،به منظور برطرف
کردن نیاز جمعیت در حال افزایش ،بر پایه آن بنا شده است .عراق که پس از ترکیه و سوریه آخرین کشور
موجود در مسیر رود میباشد ،به هر دو رود وابسته است .این دو رودخانه تقریبا 30درصد نیاز آب مردم عراق
را تامین میکنند .برداشتهای سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق در مورد استفاده از آب از بسیاری جهات با
یکدیگر هماهنگی ندارند و به خاطر درگیریهای منطقهای و خاطرات گذشته ،باز هم پیچیدهتر شده است.
ترکیه به عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد هر نوع حق مطلقی را برای خود ،بر روی هر آبی
که از خاکش سرچشمه میگیرد ،قائل میشود.در مقابل ،عراق کشوری که در مسیر بعدی(انتهایی)رود قرار
دارد ،مدعی «مسیر طبیعی» رودها و «حق تاریخی» بر آب ،برای مردم جنوبی بینالنهرین ،اززمان شروع تمدن
یعنی از  6555سال قبل میباشد .به عبارتی مسـئله حق تقدم حق استفاده کهن ،به عنوان یک شرط اساسی
مطرح می شود.سوریه نیز به عنوان کشوری که در میان مسیر رود قرار دارد بنا به مصلحت سیاسی ،هر دو
استدالل را مورد استفاده قرار میدهد (فتحی .)http://vanak49.blogfa.com 0890/54/23بنابراین ترکیه
به عنوان کشور سر منشاء رودهای دجله و فرات برای خود حاکمیتی تام بر این رودها قائل بوده و حاضر به
شناسایی آنها به عنوان رودهای بینالمللی نیست .این کشور اگرچه در موضعگیریهای رسمی خود به همکاری
با کشورهای پایین دست رود-سوریه و عراق -اظهار تمایل میکند،اما عمالً در پی آن است تا با استعانت از
این اهرم قدرتمند اقتصادی ،سیادت خود را حفظ نماید .این حوزه نیز همانند سایر حوزههای آبی منطقه با
مشکل عدم مدیریت علمی و واقعی روبه روست.عراق مدعی است که سوریه و ترکیه که قسمت علیای رود
را در خاک خود دارند ،سهمی غیرمنصفانه از آب فرات را به خود اختصاص دادهاند و همچنین اعتقاد دارند
که با ازدیاد مقدار نمکی که از طریق پروژه های آبیاری سوریه حاصل می شود کیفیت آب فرات هم در حال
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خراب شدن است .سوریه نیز از اینکه در قسمت علیای رود فرات در ترکیه چه اتفاقی افتد ،نگران است(حسین
پور.) www.aftabir.com0890/54/23
 -6نتیجه گیری
در کشورهای جنوبغربآسیا آب به عنوان مسئله و چالشی مهمی مطرح است به طوری که گفته میشود
جنگ بعدی در این منطقه ،جنگ بر سر آب خواهد بود .به طور مثال کشورهای سوریه و عراق با ترکیه ،رژیم
اشغالگر قدس با فلسطینیان ساکن در کرانه اردن در تأمین آب مورد نیاز خود همواره با مشکالتی روبرو
میباشند .اکثر کشورهای واقع در جنوبغربآسیا از کمبود آب رنج میبرند و در منطقه گرم و کمآب دنیا
قرارگرفتهاند که میزان بارندگی در این کشورها بسیار پایین و گاهی درحدصفر است.بنابراین میتوان گفت
بحران آب به عنوان یکی از مهمترین چالشهای آینده سیاسی جغرافیای جنوبغربآسیا مطرح است.پیش
بینیهای هشداردهنده و مطالعات و بررسیهای کارشناسان حاکی است که کمبود آب در این منطقه افزایش
یافته و درنتیجه رقابت بین دولتها را جدیتر خواهد ساخت که به تحوالت بیسابقهای منجر خواهد شد و
احتماالً به درگیری بر سر توزیع آب خواهد انجامید .فقدان موافقتنامههای چند جانبه یا دوجانبه جامع در
مورد تخصیص و بهرهبرداری از آب بین کشورهای منطقه عمدتاً به عدم اطمینان سیاسی در مفهوم وسیعتر و
نیز به فقدان نسبی همکاری اقتصادی در منطقه ربط دارد.بر همین اساس مهمترین اختالفات ناشی از منابع
مرزی جنوبغربآسیا در خصوص مدیریت حوزه رودخانه پیش آمده است و چنین اختالفاتی به ویژه در
مناطقی که مشکل حاد کمبود آب وجود دارد به صورت آزاردهندهای بروز میکنند.بدیهی است کشورهایی که
در قسمت پاییندست جریان رودهای بینالمللی واقع شدهاند بیشترین آسیبپذیری را در زمینه نوسان و عرضه
آب دارند .چنین کشورهایی اگر در خارج از مرزهای خود با تقاضای آب بیشتری از سوی کشورهای باالدست
رود مواجه باشند و در داخل نیز دچار افزایش بی رویه جمعیت و دیگر مشکالت باشند از نظر امنیت اقتصادی
سیاسی شدیداً ضربه پذیر خواهند بود .در این منطقه چهار حوزه رودخانهای وجود دارد که باعث درگیریها
و تنشهای فراوانی میان کشورهایی در این منطقه شده است.رشد باالی جمعیت ،تشدید خشکسالی و کاهش
منابع آبی و افزایش دمای هوا ،بحران آب در منطقه را بیش از پیش دامن میزند و احتمال وقوع جنگ در
منطقه بین کشورها بر سر منابع آب بیشتر میشود .اگر روند تغییرات آب و هوایی همچنان ادامه داشته باشد
در عرض تنها یک قرن ،ترکیب دما و رطوبت باال در منطقه خلیج فارس شرایطی را ایجاد میکند که زندگی
در این منطقه عمالً غیر قابل تحمل میشود.
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با این حال همواره در طول هزارهها و سدههای مختلف ساکنان این منطقه ،راهحلهای مختلفی را برای
تطابق با این محدودیت زیستمحیطی به شکل فنی در نظر داشتند که از مهمترین آنها میتوان به حفر قنات
در ایران در طول هزارههای گذشته اشاره کرد که متأسفانه این روزها کامالً به دست فراموشی سپرده شده و
جای خود را به ساخت سد و انباشت آب در پشت دیوارههای خاکی و بتونی با سرمایههای هنگفت و طرحهای
انتقال آب داده است.در همین حال دانشمندان معتقدند جنوبغربآسیا گنجینهای از ذخایر با ارزش از دانش
سنتی و بومی مدیریت آب است که اگر این دانش حفظ و ترویج داده شود ،میتواند الاقل نقش مهمی در
مقابله با اثرات سوءتغییر اقلیم برای کشورهای منطقه به دنبال داشته باشد .از اینرو افزایش سطح آگاهی در
بین ذینفعان در منطقه نقش عمدهای در مقابله با بحرانهای ناشی از تغییر اقلیم در این منطقه میتواند داشته
باشد و تا حد زیادی اثرات ناشی از خشکسالی و کمبود آب را جبران کند.
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 .05فغانی،حجت ا)0853(...ابعاد سیاسی امنیتی بحران آب درخاورمیانه عربی.تهران.دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .00کاویانی راد ،مراد(.)0895پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی .فصلنامه ژئوپلیتیک.سال هفتم.شماره سوم.تهران.
 .02معموری،علیوکاظمی،سیدآصف()0895نقش اسرائیل در بحران آب خاورمیانه.فصلنامه سخن تاریخ.سال.0ش.02
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 .08ملکیان،آرش)0894(.راهبردهای استفاده از آب شور برای تولیدات کشاورزی در حد خود اتکایی.فصلنامه آماد و
فناوری دفاعی.سال اول.شماره یک.
 .04مهکویی،حجت و جاجرمی،کاظم وپیشگاهی فرد،زهرا()0898تهدیداتزیسن محیطی در کشورهای منطقه ژئوپلیتیک
خلیج فارس با تأکید بر بحران منابع آب.فصلنامه برنامهریزی منطقهای.سال.4ش.08
 .00فتحی،علی.بررسی

وضعیت

آبدرخاورمیانه

و

ایران

و

تاثیر

آن

بر

توسعه

و

امنیت.

.http://vanak49.blogfa.com
 .06بحران آب در خاورمیانه ،عامل جنگهای داخلی آینده و فروپاشی کشورها). www.iikss.com
 .05هشدار ناسا درباره بحران آب در خاورمیانه .http://fararu.com
 .03علیزاده،علی.اهمیت استراتژیک آب در رابطه اسرائیل و ترکیه. htpp://peace-ipsc.org
 .09حسین پورمطلق،مهدی.مناقشات موجود در خاورمیانهwww.aftabir.com..
 .25صالحی،وحید.آب،امنیت ملی وسیاست خارجی.htpp://peace-ipsc.org.
 .20صفا تاج،مجید .آب و صلح خاورمیانه.http://zien.maarefefelestin.com .
 .22دهمرده،معصومه .تأثیرات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قطع آب هیرمند و روابط ایران و افغانستان.
.www.islamic-world.ir
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سناریوهای پیش روی تحوالت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عراق
و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
جاوید منتظران ،5دانشگاه مالک اشترتهران
سعید قربانی ،استادیار دانشگاه مالک اشترتهران

چکیده
در طول چند دهه گذشته تحوالت مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوسته است و تغییراتی در ساختار و توازن قدرت
در سطح منطقه ای بوجود آورده است و کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران را در معرض دگرگونی ها و تحوالت
قرارداده است،این تغییر و تحوالت با چالش ها و مسائل مختلفی همراه بوده است و امنیت ملی بازیگران منطقه و از
جمله جمهوری اسالمی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.در همین راستا با توجه به اینکه عراق در دوره های طوالنی
بخشی از جغرافیای سیاسی ایران بوده است و درحال حاضر به عنوان تنها کشور عربی است که با جمهوری اسالمی
ایران مرز زمینی گسترده دارد و از جهتی بعد از ایران ،بیشترین تعداد شیعیان در عراق ساکنند.لذا پیامدهای ناشی ازهرگونه
تحوالت سیاسی و جغرافیایی در این کشور ،می تواند جمهوری اسالمی ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.از سویی با
وجود طرح های مداخله جویانه تجریه طلبانه بسیاری نظیر خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید و اتفاقات و نابسمانی
های سیاسی،اجتماعی اخیر در عراق ،نشانه ای از احتمال ایجاد تغییر وتحول در ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی عراق می
باشد ،لذا جمهوری اسالمی ایران باید بر آن باشد ،با یک ارزیابی صحیح و رصد مداوم تحوالت ژئولیتیک عراق و
تمامیت ارضی این کشور ،پیش بینی ها و تمهیدات الزم رااز تئوری های و طرح هایی که مرتبط با تمامیت ارضی و
تجزیه کشورهای منطقه به خصوص عراق هستند داشته باشد .بنابراین با توجه به اینکه نسبت به این موضوع مهم ،تحقیق
جامعی انجام نگردیده است لذا ما دراین مقاله با روش آینده پژوهی مبتنی بر سناریو نگاری ،بدنبال تبیین سناریوهای
محتمل در عراق هستیم تا ضمن اینکه جمهوری اسالمی را از پیامدهای تحوالت احتمالی در عراق آگاه گردانیم ،تبیین
نماییم که چگونه و با چه راهبردهایی می توان مسئولین و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی را در اتخاذ تدابیر
به موقع از رویدادهای آتی این کشور در جهت نفع منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسالمی یاری نماییم.
واژگان کلیدی :سناریو ،عراق ،امنیت ملی ،تمامیت ارضی ،ژئوپلیتیک
1

. Email: montazeran.javid@gmail.com
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 -5مقدمه
دو کشور ایران و عراق جزء بزرگ ترین کشورهای جهان اسالم و همچنین بزرگ ترین کشورهای شیعه
نشین جهان اسالم هستند؛ به گونه ای که در کشور ایران  39درصد کل جمعیت کشور را طرفداران مذهب
تشیع و در کشور عراق نیز  55-60درصد کل جمعیت کشور را طرفداران این مذهب تشکیل می دهند .درواقع،
ایران و عراق اولین و دومین کشورهای شیعه نشین جهان اسالم هستند( شریفیان،همایونی ،ملکی)9: 0898،
عراق با وسعت 483.805کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود  80ملیون نفر همواره در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران جایگاهی خاص داشته است وبا قدرت رسیدن اکثریت شیعه ،جایگاه این کشور در سیاست
خارجی ایران اهمیت بیشتری یافته است( .گلشنی،سهرابی )9 :0898،سقوط رژیم بعث و روی کار آمدن دولت
شیعی باعث گردیدکه عراق از یک تهدید راهبردی ،به یک فرصت برای جمهوری اسالمی ایران تبدیل شود و
می توان گفت که حاکمیت شیعی عراق موجب کاهش تهدیدات و افزایش فرصت های منطقه ای ایران شده
است(شریفیان و دیگران.)00-05: 0898،
 -4بیان مساله:
بهرغم برخی امیدواریها برای تبدیلشدن تدریجی عراق به کشوری باثبات و قدرتمند در دوره پس از
صدام ،این کشور در طول سالهای پس از  2558نیز با گستره وسیعی از چالشها و بحرانها روبرو شد .حضور
همهجانبه آمریکا در عراق ،مداخله منفی و مخرب برخی کشورهای منطقه در جهت ایجاد بیثباتی در عراق،
پیدایش گروههای شورشی مسلح و تروریستی ،مشکالت سیاسی و بوروکراتیک ناشی از نظام پارلمانی توافقی
و مبتنی بر سهمیهبندی قومی و مذهبی ،گرایشهای واگرایانه اکراد در قبال دولت مرکزی و نوستالژی بخشی
از سنیهای عراق برای بازگشت به دوره بعث از مهمترین عواملی بودند که به بحرانهای متعددی در این
کشور منجر شدندو تحوالت جدیدی مانند بحران سوریه و پیدایش داعش و سپس برخی از مشکالت و
اعتراضهای مردمی در ماههای اخیر بار دیگر باعث بحرانی شدن بیشتر عراق و ابهامات بیشتر در خصوص
آینده این کشور شده است(اسدی .)0894،لذا با توجه به اینکه عراق در بین کشورهای همسایه بیشترین
اشتراکات را با ایران دارد و پیامدهای ناشی از هرگونه تحوالت سیاسی و جغرافیایی در این کشور ،می تواند
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران را به شدت تهدید یا تقویت کند لذا با توجه به طرح های مداخله جویانه
و نسخه های تجزیه طلبانه در منطقه نظیر طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی دول غربی به ویژه امریکا برای
منطقه پیچیده گشته است ،به همراه اتفاقات و تحوالت اخیر کشور عراق ،نظیر حضور نیروهای تکفیری
تروریستی (داعش) و افزایش بحران داخلی و سیاسی این کشور،که خطراتی را متوجه ژئوپلیتیک ،تمامیت
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ارضی کشورهای منطقه نموده است،لذا آینده پژوهی تحوالت عراق و ارزیابی تاثیرات آن بر امنیت ملی
جمهوری اسالمی،مساله ی اساسی این پژوهش می باشدو در همین راستا سوال اصلی پژوهش نیز عبارت
است از :تاثیرات هریک از سناریوهای محتمل بر تحوالت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عراق بر امنیت ملی
ج.ا ایران چه می باشد؟
 -9روش تحقیق و گردآوری
مهم ترین مسئله روشی این پژوهش ،آینده پژوهی مبتنی بر سناریو نگاری است به این صورت که با روش
سناریونویسی به توصیف آینده های محتمل می پردازدو سپس با روش توصیفی تحلیلی به تبیین تاثیر هریک
از سناریوها برحوزه امنیت ملی ج.ا.ایران می پردازد .روش گردآوری پژوهش نیز،کتابخانه ای و اسنادی است
که با گردآوری و بررسی کتب،نشریات،مقاالت و اسناد بین المللی همچنین سایت هاو پایگاه های اینترنتی
علمی و معتبر مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گزارش های منتشرشده توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
دفاعی،امنیّتی است.
 -2شاخص ها و مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت ملی
الف) خاورمیانه بزرگ
واژه خاورمیانه نخستین بار درسال  0230 / 0952توسط یک آمریکایی به نام (آلفردتایرماهان) برای
توصیف منطقه بین خاور دور(هندوستان و قلمرو انگلیس و ماورای آن) و خاور نزدیک (قلمرو امپراتوری
عثمانی) به کار رفت(..شیرودی)04 :0838 ،احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران ،برای خاورمیانه این تعریف
را برگزیده است«:خاورمیانه تقریبا تمام کشورهای شرق حوزه مدیترانه مانند ترکیه ،سوریه ،لبنان ،فلسطین،
اسراییل ،مصر و کشورهای شبه جزیره عربستان(عربستان ،کویت ،امارات متحده و عمان) به اضافه کشورهای
ایران ،افغانستان و حتی پاکستان و در قاره آفریقا کشورهای سودان و بخشی از لیبی را شامل میشود(.نقیب
زاده)006 :0858 :
ب) طرح خاورمیانه بزرگ و ارتباط آن با اسراییل
طرح خاورمیانه دموکراتیک در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون ،طراحی شد.به عقیدة برخی از بانیان
طرح ،با استفاده از این طرح ،آیندة سیاسی کشورهای منطقه ،تغییر یافته و راه برای همکاری گسترده و تعامل
حاکمیتهای ملی در منطقه با کشورهای قدرت مند ،از جمله امریکا هموار خواهد شد .اگر چه طرح های فوق
هیچگاه مورد توجه جدی دولت کلینتون واقع نشد ،ولی به دنبال ورود جرج بوش دوم به کاخ سفید و مهمتر
از همه ،وقوع حادثة  00سپتامبر  2550طرحهای فوق به سیاستهای رسمی دولت امریکا در تعامل منطقه ای
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تحت عنوان خاورمیانه بزرگ مبدل گردید(.معین الدینی؛ شیرازی )03: 0835،از سوی صهیونیستها مدعی هستند
که خداوند به یهود به عنوان قوم برگزیده وعده حاکمیت بر تمامی مناطق واقع میان منطقه مصر وادی العریش)
شط بزرگ(( .شط فرات) را داده است .بگین معتقد بود سرزمینی را که خداوند به یهود وعده داده ،از رود
نیل تا فرات گسترده است و خواستار یاری آمریکا برای تسلط بر این مناطق بود(گارودی )42: 0855از این
رو ،این آرمان همواره در رأس برنامه های رهبران اسراییل قرار داشته است و امروز حضور آنها در منطقه
خاورمیانه با اندیشه تصاحب سرزمین بین النهرین به عنوان یک هدف استراتژیک در طرح های صهیونیسم
تلقی می گردد)کاظمی،عزیزی)4: 0895،لذا طرح خاورمیانه بزرگ از یک زیربنای فکری یهودی-صهیونیستی
سر چشمه میگیرد و اسراییل در قبال این طرح به دنبال رسیدن به اهداف تاریخی خود در منطقه است(.
شفیعی )23: 0835،خاورمیانه مطلوب از نظر اسرائیل ،کـشورهای کـوچک و درگـیر در مسایل و بحرانهای
داخلی است( .عبدخدائی،تبریزی)06 : 0894،
ج) آینده ی خاورمیانه در طرح صهیونیستی خاورمیانه بزرگ
عودید ینون مدیر سابق وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در اوایل سال  0932دیدگاه خود را نسبت
به خاورمیانه جدید به اختصار اینگونه بیان کرد :جهان عرب اسالم و امت واحد و قدرتمندی بود اما این
جهان رو به ضعف و اضمحالل رفته و سده نوزدهم اوج ضعف آن بوده است .اختالف های قومی مذهبی و
فرقه ای بهترین فرصت را برای غرب و اسراییل فراهم کرده است که این کشورها به چند برابر تجزیه
شوند.بنابراین منطقه را باید بر اساس قومی دینی و فرقه ای به کشورهای کوچک تقسیم کرد(.دوست
محمدی،الغبان  )0: 0894برای این منظور ینون تصورخود را از طرح تقسیم و تجزیه کشورهای منطقه به شرح
زیر عرضه میکند:
مصر به سه کشور کوچک:
 .0کشورکوچک مسلمان.2کشور کوچک قبطی در وسط  .8کشور کوچک جنوبی در جنوب
لبنان به جهار کشور کوچک:
.0کشور کوچک مسیحی در شمال .2کشور کوچک در شرق تحت سلطه مستقیم سوریه
.8کشور کوچک مسیحی تحت کنترل فاالنژها .4کشور کوچک شیعی در جنوب
سوریه به سه کشور کوچک:
الف)کشور کوچک علوی درکنار ساحل ب)کشور کوچک سنی در حلب و دمشق ج)کشور کوچک برای
دروزی ها در جوالن و شمال اردن
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عراق به سه کشور کوچک :
.0کشور کوچک کردی در شمال.2کشور کوچک سنی در وسط .8کشور کوچک شیعه در جنوب(دوست
محمدی،الغبان)6 :0894 ،
د) جایگاه عراق در طرح خاورمیانه بزرگ
همانگونه که درباره طرح خاورمیانه بزرگ بیان شد ،جهت اجرای این طرح؛ عراق نیز به عنوان یک از
کشورهای هدف در طرح آمریکایی صهیونیستی مدنظر می باشد .ایاالت متحده جهت اجرای طرح خاورمیانه
بزرگ در کشور عراق از شکاف هایی درون این کشور بهره می برد تا به اهداف مورد نظر خود برسد.این
شکاف های اساسی درون ساختار ژئوپلیتیکی عراق شکاف قومی -نژادی و شکاف مذهبی می باشد.این دو
شکاف عمده به گونه ای است که پرکردن آنها کار مشکلی است .به عنوان مثال ،بحث کردی و عربی ،نژادی
است و بر تفاوت میان آنها تأکید دارد.در عین حال ،بحث شیعه و سنی نیز بر شکاف مذهبی اشاره دارد که این
شکاف را حتی میان کردها نیز افزایش می دهد(.داوود غرایاق زندی )04-08 :0839،بر این اساس بهره مندی
از شکاف قومی-نژادی و مذهبی در عراق بعنوان گام اول اجرای طرح خاورمیانه بزرگ در این کشور است
که با دولت ملت سازی و فدرالیزم نمودن این کشور،آغاز طرح در عراق کلید می خورد.
-

دولت  -ملت سازی

منظور از دولت سازی فرایندی است که در آن نهادهای قضایی ،اجرایی ،مقننه و نیروی اجبار و نظامی
شکل می گیرند .در این روند ،ثبات در اولویت قرار دارد .ملت سازی نیز اشاره به فضای اجتماعی تعریف
شده دارد که در درون آن اعضایش زندگی و کار م ی کنند .این موضوع اشاره به تداوم تاریخی و سرزمینی
دارد که یک ملت را در بستر مشترک هدایت می کند(داوود غرایاق زندی )0-4: 0839،در واقع دولت  -ملت
سازی فرایندی است که به دوره مدرن تعلق دارد و این روند به حذف تدریجی احساس تعلق به ارزش های
محلی و ایجاد یک دولت دموکراتیک براساس اراده عمومی مردم کمک می کند با موفقیت در روند ملت سازی
وایجاد انسجام اجتماعی در یک سرزمین ،روند (دولت سازی) آغازمی شود که مرحله ای تکمیلی برای دستیابی
به حاکمیت در راستای هدف اعمال قدرت مشروع واقتدار است( .امینی)0: 0833 ،
-

فدرالیزم

واژه فدراسیون معنی قرارداد یا موافقت نامه آمده است( عالم)883:0858،در گونه شناسی دولت ها،
فدرالیزم به عنوان یکی از انواع نظامهای سیاسی جهان معاصر که عدم تمرکز سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و
اداری را در محور سازوکارهای خود قرار داده ،شناخته شده است .سوئیس ،هند و ایاالت متحده امریکا ،نمونه
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هایی از دولت های فدراتیو هستند .کشورهای پذیرنده سیستم فدرال عموماً به لحاظ قومی ،مذهبی ،زبانی،
فرهنگی یا نژادی گونه گونه هستند( .عالم )889: 0858،ساختار حکومتی دولت فدرال بر دو اصل اساسی
استوار است .0:خودمختاری و .2مشارکت .بر اساس اصل خودمختاری هر دولت عضو فدرال ،ویژگیهای قومی
و آداب و رسوم و زبان خود را طبق میل و سلیقه خود اداره و حفظ میکند.در سیستم فدرال ،دولت های محلی
و منطقه ای در قاعده هرم و دولت مرکزی در راس هرم قرار دارد .اصل مشارکت نیز ناظر بر این مسأله است
که هر دولت محلی یا منطقه ای توسط نمایندگان منتخب خود در ارگان های فدرال مانند دستگاه های قانون
گذاری و اجرایی شرکت کند و تصمیم گیری های فدراسیون در مورد قلمرو سرزمین و جمعیت دولت و امور
سیاسی و بین المللی آن مشارکت کند(.تاج آبادی،دهنوی)6 :0898،
-

روند دولت ملت سازی و فدرالیزم درعراق

دولت-ملت سازی ،روندی است که طی آن یک جامعه سیاسی تالش می کند از طریق انباشت قدرت و
توسعه ظرفیت نهادی ،خودمختاری ،حاکمیت و استقالل خود را کسب ،حفظ و ارتقا دهد .لذا چنین هدفی
شدیداً وابسته توسعه نهادهای دموکراتیک است(.زرگر )20: 0836 ،در (منطقه خاورمیانه) دولت  -ملت به
معنای واقعی آن هنوز شکل نگرفته است وابستگی به هویت ها و فرهنگ های قومی و محلی از احساس تعلق
به (واحدهای ملی) بیشتر است .عراق از جمله این کشورها به شمار می رودکه بعد از جنگ جهانی اول با
پیوستن سه ایالت عثمانی با مشخصه ها وفرهنگ های نسبتا متفاوت ،یعنی؛ (بصره ،بغداد و کردستان) توسط
انگلستان ایجاد شد .حاکمیت اقلیت اعراب سنی و فقدان زمینه های مشارکت اکثریت شیعی و کردها در قدرت
سیاسی عراق و در نتیجه تالش دولت برای ایجاد نظام سیاسی بر مبانی سیاسی ،هویتی وفرهنگی تک بعدی و
ضعیف ،عمده ترین مانع برای شکل گیری دولت  -ملت در این کشور طی دهه های گذشته بوده است و
فروپاشی رژیم بعث و ایجاد زمینه های الزم برای مشارکت اکثریت شیعی و کردها در روند سیاسی عراق و از
همه مهم تر تصویب قانون فدرال در قانون اساسی جدید عراق سر آغاز روند دولت  -ملت سازی در این
کشور گردید(.سیروس برنا بلداجی)0 :0836،ایجاد نظام فدرال در عراق و قانونمند ساختن آن در قالب قانون
اساسی ،به معنای خودمختاری گروه های قومی -مذهبی در قالب عراق فدرال ،و ایجاد زمینه های الزم برای
بروز ارزشها و عناصر فرهنگی ،قومی و مذهبی آن هاست که به کاهش کنترل گروه های اجتماعی توسط دولت
مرکزی و خودمختاری و آزادی ایجاد نظام فدرال در عمل قابل توجه آن ها می انجامد .در حال حاضر نیز
قانون اساسی جدید عراق،فدرالیزم را پذیرفته است(.تاج آبادی،دهنوی)85-29 :0898،
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.2چالش ژئوپلیتیکی ناشی از گروه های تکفیری تروریستی (داعش)در عراق
تنازعات مذهبی در عراق ناشی از تحوالت حاکم بر این کشور در طول یک دهه اخیر بوده است که میان
گروه های سلفی ،بعثی و القاعده رویش و رشد یافته است .تنازعی که بی شک با دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم
قدرت خارجی در عراق همراه بوده است .به هرحال این تنازع کالمی و رفتاری به واسطة تأثیرگذاری بر
تمامیت ارضی این کشور و گسترش آن در الیه های مختلف اجتماعی و درگیر شدن دولت حاکم با شورشیان
در حد یک بحران سیاسی و امنیتی تلقی شده که امروز با نقش آفرینی گروهی تکفیری به نام داعش امنیت
ملی این کشور را با چالشی جدی مواجه ساخته است(ساوه درودی)055 :0895،
در حال حاضر گروههای سلفی و افراطگرا طرفدار ایده خالفت اسالمی است و در داعش بازتاب یافته
است .این گروه نهتنها خواستار تجزیه عراق نیست ،بلکه آن را بخشی از خالفت بزرگ اسالمی در منطقه تلقی
میکند؛ اما درمجموع بهرغم اینکه جریانهای سیاسی -امنیتی سنی در نظر اعتقادی به تجزیه عراق ندارند،
رفتارهای آنها در عمل به ضعف حاکمیت مرکزی و کاهش انسجام و یکپارچگی عراق منجر شده است
(اسدی( )22 :0898 ،داعش) با نام اصلی دولت اسالمی عراق و شام؛ اسم گروهی از اسالمگرایان سنی مذهب
)وهابی( تروریستی است که رهبر آن ابوبکر البغدادی خدود را خلیفه مسلمانان جهان اعالم کرده و داعیه
رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد .این گروه که ابتدا در سوریه تشکیل شد و بعد عراق کشدید شد ،خواستار
حکومت بر کل منطقه عراق و شام،شامل اردن ،فلسطین اشغالی ،لبنان ،قبرس و بخشی از جنوب ترکیه اندو
این گروه،اکنون بخش عمده ای از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد(.شیخ احمد ،بهاری ،وهاب پور:0892،
)2
گروهک داعش در اولین اقدام در مارس  2508شهر رقه را تحت واپایش خود گرفت .این شهر اولین
مرکز استانی بود که به دست شورشیان افتاد .در ژانویه ) 2504دی  (0892با بهره گیری از اختالف بین اقلیت
سنی عراق و دولت تحت رهبری شیعیان این کشور واپایش شهر عمدتاً سنی نشین فلوجه در استان غربی انبار
را در اختیار گرفت و در ادامه بخش های بزرگی از رمادی ،پایتخت این استان را تصرف کرده و مناطقی از
شمال شرق عراق در نزدیک مرزهای ترکیه و سوریه را به اشغال خود درآورد و در نهایت موفق شد تا در
خرداد  0898موصل ،دومین شهر بزرگ عراق را تصرف نموده و دامنة جنگ را به اطراف سامرا ،بعقوبه
و حتی جلوال بکشاند(.ساوه درودی)050-055 : 0895،اقدامات گروه تروریستی داعش در عراق این این
کشور را با تهدیدات مهمی از جمله تهدید تجزیه و از بین رفتن یکپارچگی سرزمینی،بروز جنگ داخلی
گسترده و همچنین ناکامی روندسیاسی و تغییر نظام سیاسی روبه رو ساخته است که این رخداد ضمن تهدید
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تمامیت ارضی این کشور ،امنیت وثبات منطقه ای را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرارداده است(.مبینی کشه،
طالعی حور)22: 0894،
 -2اهمیت عراق برای امنیت مـلی جمهوری اسالمی ایـران
عـراق همواره در سیاست خارجی ایران جایگاهی خاص داشته است .طی نیم قرن گذشته نگاه ایران
وعراق به یکدیگر ،نگاهی امنیتی بوده است .در وضعیت جدید با وارد شدن عناصری تازه در حـوزه سـیاسی
عراق ،جایگاه این کشور در سیاست خارجی ایران اهمیت بیشتری یافته است .درواقع ،گرایشها از تخاصم
وتضاد به رقابت و همکاری میل کرده است.چسبیدگی جغرافیایی ایران وعراق وتبارشناسی روابـط امـنیتی
گذشته ،تـاثیر فـراوان عـراق بر امنیت ملی ایـران راتعیین میکند .عراق تنها کشور همسایه ای است که در
005سال اخیر به ایران حمله کرده اسـت ؛ وگـروههای معاند حکومت های ایران همواره در ایـن کـشور بـه
فـعالیت مـشغول بوده اند .وجـود عـنصر کردی ،ژئوپلوتیک عراق ،مرزهای آبی وخاکی ،جمعیت  %65اهل
تشییع در این کشور ،ناامن بودن فضای داخلی ایـن کـشور بـعد از حمله سال  ،2558قدرت یابی نیروهای
سیاسی شـیعی ،نـیازمندی وپتـانسیل هـای اقـتصادی – عـمرانی این کشور ،حضور قدرت های بین المللی
ورقابت قدرت های منطقه ای در این سرزمین ونمونه های فراوان دیگر از جمله مواردی است که اهمیت
عراق را در امنیت ملی ایران بـرجسته کرده است(.نعمت پور،تباک)02-04 :0892،عراق جدید همانند گذشته
یک تهدید نظامی برای جمهوری اسالمی نـیست.امـا همچنان زمینه های بالقوه هدایت تنش وناامنی به حوزه
امنیت ملی ایران را دارا می باشد .مسائل امنیتی در شرایط جدید تغییری جدی کرده است .چالش های ناشی
از رقابت گروههای مختلف قومی وسـیاسی در داخـل عراق وآثار زیانبار ناشی از بی ثباتی وجنگ داخلی،
افراط گرایی ،تفرقه های قومی ومذهبی ونهایتا احتمال تجزیه این کشور از جمله چالش های جدید می باشند
که از زاویه داخلی عـراق وارد حـوزه امنیت ملی ایران می شود(.برزگر )68: 0835،در طول سالهای پس از
استقالل عراق ،حضور هویت های کامال مستقل کرد ،سنی وشیعه در مناطق شمالی ،میانی وجـنوبی ایـن کشور
وچگونگی حفظ تعادل میان آنها همواره منجر به تنش در سطح داخـلی و مـنطقه ای بوده است .باتوجه به این
ویژگی ،نـگرانی از تـجزیه عـراق به گروههای مختلف هویتی وآثار منفی آن بـر امـنیت ملی ایران ،همواره
محور اصلی تجزیه وتحلیل مسائل عراق در حوزه سیاست خارجی ایـران بـوده است(.نعمت پور،تباک:0892،
.)05بنابراین مسائل ژئو پلیتیکی و تمامیت ارضی عراق وتـاثیرات آن بـر منافع و امنیت ملی ایران یک اصل
مهم در بررسی روابط دو کشور است.در مجموع به دلیل حضور هویت های چندگانه در این کشور (شیعه،
سنی وکرد)،و اشتراکات میان این هویت های با هویت های جمعیتی جمهوری اسالمی ایران،چالش های
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مذهبی این کشور،حضور و دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آن وافزایش نفوذ اسرائیل در شمال
این کشور ،مسائل جـدیدی را در حـوزه امـنیت ملی جمهوری اسالمی نسبت به تحوالت عراق باز نموده
است و باعث گشته که مسئله ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عـراق وچـگونگی برخورد با آن ،یک معضل
وچالش امینتی ،در میان سیاستمداران و کارشناسان ایرانی باشد.
 -6نتیجه گیری:
با توجه به روند تحوالت خاورمیانه و نیز چالش های ژئوپلیتیکی بر آمده از طرح های و نسخه های
واگرایانه و تجزیه طلبانه در خاورمیانه ،تحوالت ژئوپلیتیکی و تمامیت ارضی عراق ،در چند سناریوی محتمل
صورت خواهد پذیرفت که در این قسمت ضمن ارائه این سناریوها ،به تببین تاثیرات محتمل هریک از آنها بر
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران میپردازیم :
-0سناریو تجزیه و تقسیم عراق که به سه شکل تقسیم عراق به دو کشور عرب نشین (اعم از شیعه و
سنی ) و کردنشین ،تقسیم عراق به سه کشور کردنشین،سنی نشین و شیعه نشین و تقسیم کنفدرالی عراق به
سه بخش کرد نشین،سنی نشین و شیعه نشین
الف :تشکیل کشور کردستان در عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی-:افزایش تحرکات
سیاسی گروهای کرد و نیز تحرکات نظامی شبه گروهای کرد در خاک جمهوری اسالمی ایران(نظیر پژاک
کومله و -) ..افزایش مطالبات فرهنگی و سیاسی کردها از دولت مرکزی ایران که با حمایت های کردستان
عراق همراه خواهد بود -.تحرکات قومی و افزایش آتش اختالفات قومی درایران -ادعای کردستان مستقل
نسبت به مناطق کردنشین ایران در آینده نظیرسنندج ،مریوان و مهاباد  -افزایش حضور بیشتر رژیم صهیونیستی
و آمریکا درکردستان مستقل و در کنار مرزهای جمهوری اسالمی ایران  -حضور سازمان های جاسوسی
صهیونیست ها و ایجاد پایگاه های اطالعاتی و امنیتی آن ها درخاک کردستان به منظور جاسوسی،
خرابکاری،کنترل و نظارت اطالعاتی بر ایران-افزایش تنش و ناآرامی در مرزهای غربی نفوذ عناصر تروریستی
به کشور نظیر پژاک و ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی در خاک جمهوری اسالمی ایران که این مساله با عدم
مسئولیت کردستان مستقل نسبت به تامین امنیت مرزها خواهد انجامید.لذا می توان گفت که این احتمال در
تضاد آشکار با منافع ملی جمهوری اسالمی و بعنوان یک تهدید وجودی برای امنیت ملی ایران خواهد بود.
ب:تشکیل کشور یا دولتی سنی و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی :تجزیه عراق و ایجاد کشور
سنی ،موضع منطقه ای و قدرت راهبردی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.بدین منظور از عوامل و پیامدهای
ناشی از تشکیل کشور سنی در عراق که بر قدرت راهبردی ایران در منطقه تاثیر منفی میگذارد،احتمال بازگشت
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رژیمی مشابه رژیم بعث به قدرت در کشور سنی مستقل می باشد وبدین جهت این احتمال وجود داردکه در
آینده و بنا بدالیل مذهبی،اقتصادی و ژئوپلیتیکی،کشور سنی به عربستان سعودی ملحق گردد،از این منظر
سیاست های منطقه ای و بالطبع امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تهدیدخواهد نمود .از نتایج دیگر ایجاد
کشور سنی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی،تهدیدات بر آمده از اقلیت های قومی مذهبی در جمهوری اسالمی
ایران خواهد بود.با توجه به اینکه احساسات قومی باالخص احساسات قومی عربی در خوزستان ایران همواره
به عنوان یک اهرم فشار رژیم سنی بعثی عراق علیه دولت جمهوری اسالمی ایران سابقه ی تاریخی دارد
بنابراین کشور سنی مستقل در مرز ایران می تواند بر تفکراستقالل خواهی اقلیت های عرب و سنی ایران تاثیر
گذارد واز سوی دیگر نیز بر گروه های تروریستی تجزیه طلب قومی عربی نظیر االحوازیه و..در استان خوزستان
اثر گذار باشد.
ج.تشکیل کشور یا دولتی شیعی در عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی :با توجه به اینکه
عراق در حال حاضر خانه یک جمعیت اکثریت شیعی است لذا این ظرفیت به لحاظ سیاسی و راهبردی بیانگر
یک حوزه (هواداران)واقعی و متحدان طبیعی برای ایران محسوب می گردد که درعراق جدید پس از صدام
این مساله عینیت یافت و نتیجه آن تقویت موضع منطقه ای ج.ا .ایران در منطقه بود،در صورت تشکیل یک
کشور شیعه در جنوب عراق برای اولین بار دو کشور شیعه در جهان پیدا می شوند که از قضا همسایه هم می
باشند این مسئله به آنها قدرت بسیار زیادی در جهان خواهد داد .از جانب دیگر همسایه بودن عراق شیعه با
سوریه علوی ( شیعه) آن را به دریای مدیترانه وصل خواهد کرد و همچنین در کنار لبنان و حزب اهلل قرار
خواهد گرفت و جبهه مقاومت و هالل شیعی تقویت می گردد ،در نتیجه جهان شیعی از دریای مدیترانه تا
شرق ایران گسترده خواهد شد.از سوی دیگر با اینکه تجزیه عراق در کل به نفع امنیت ملی جمهوری اسالمی
نیست ،ولی در صورت تشکیل یک کشور شیعی در جنوب عراق،منافع سیاسی اقتصادی و امنیتی برای ایران
خواهد داشت.
-2سناریو تداوم حضور داعش وگسترش اندیشه سلفی در عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری
اسالمی :تداوم ظهور داعش و سایر گروه های سلفی در عراق ،موجب گسترش حضور نیروهای آمریکایی در
عراق خواهد گشت و این امر می تواند به افزایش شمار پایگاه های نظامی قدرت های فرامنطقه ای در
همسایگی ایران بی انجامد که طبیعتاً این امر هزینه های امنیتی ایران را در بلندمدت باال خواهد برد .از سوی
میتوانند از این پایگاه های خود،برای حمایت از مخالفین جمهوری اسالمی ایران استفاد نمایند.از سوی دیگراز
آنجا که دیدگاه داعش وسایر گروه های سلفی به ایران اینگونه است که جمهوری اسالمی را به عنوان هسته
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اصلی و محوری شیعه مورد هدف قرار داده و درصدند به هر نحو ممکن ایران را مورد هدف قرار دهند کما
اینکه،بارها تهران و مراکز زیارتی را تهدید به اشغال و بمب گذاری نموده اند ،از این رو در صورت تحقق این
سناریو،این احتمال وجود دارد که صحنه نبرد به سمت مرزهای ایران هدایت شود.اما از سوی دیگر با توجه
به اینکه داعش و سایر گروه های تکفیری تروریستی،توانایی مقابله و تهدید مستقیم نظامی باایران را
ندارد،تهدیدی که در این زمینه می توانند اعمال کند،بهره گیری از برخی نارضایتی های اجتماعی ،قومی و
اقتصادی در مناطق غرب،شرق و جنوبی ایران است که بدین صورت میتوانند ،زمینه را برای فعالیت های خود
فراهم کنند.عالوه بر تاثیر منفی داعش بر جبهه مقائمت است،جبهه مقاومتی که نوک پیکانش را به سمت رژیم
صهیونیستی هدف گرفته است وگروه هایی نظیر داعش ،خواسته یا ناخواسته در معمای ترسیم شده رژیم
صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت بازی می کنند.لذا اشغال و تداوم حضور داعش در عراق،بر جبهه
مقاومت و امنیت ملی جمهوری اسالمی ،تأثیرات منفی میگذارد،.لذا گسترش سلفی گری در عراق بدترین
سناریو برای امنیت ملی جمهوری اسالمی خواهد بود.
-8سناریو افزایش اختالفات میان حکومت مرکزی،سنی ها و کردها وآغاز جنگ داخلی در عراق و تاثیرات
آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی:این سناریودر صورت حل مساله ی داعش و بیرون راندن آن از تمامیت
ارضی عراق ،میان دولت مرکزی و اقلیت های کرد و سنی ایجاد خواهد گشت.اختالفات می تواند بر سر سهم
هریک از گروه ها از اعضای کابینه و یا بودجه تخصیص یافته به هریک از این مناطق مربوط گردد.مساله مورد
اختالف دیگر نیز استقالل خواهی هریک از اقوام این کشور بخصوص اکراد و اختالف و دعوای ناشی از
مناطق مورد ادعای هریک از گروه های قومی عراق نسبت به آن ها نظیر منطقه نفت خیز کرکوک و یا مناطق
مورد ادعا نظیر موصل و،..میان دولت مرکزی و اهل تسنن ها و اکراد خواهد بود.از سوی دیگر تقویت مالی
نظامی حکومت کردستان عراق که در قالب کمک های نظامی و مالی ازسوی کشورهای غربی در شکل محموله
سالح های سبک و سنگین به کردستان عراق و نیز ارسال میلیون ها دالر کمک های مالی به جهت مبارزه با
داعش صورت پذیرفته،این سناریو را در عراق تقویت می نماید که پس از حل بحران داعش در عراق،در آینده
نه چندان دور،رهبران کرد ،بیش از پیش توهم قدرت پیدا نمایند و از دولت مرکزی سرکشی کنند ،کما اینکه
در حال حاضر نیز کردستان عراق جوابگوی دستورات دولت مرکزی نیست و دستوراتی نظیر بازگرداندن پول
عاید از فروش نفت اقلیم کردستان به دولت مرکزی را اجرا نمی نماید،این سناریو می تواند عاملی برای تولید
بی ثباتی و احتماالً تشدید اختالفات کشورهای منطقه و ایجاد درگیری گسترده نظامی در منطقه گردد ،لذا در
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این شرایط امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت و این یکی ازبدترین
سناریوها است.
-4سناریو افزایش اختالفات میان گروه های نظامی -سیاسی شیعی در عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی
جمهوری اسالمی:از آنجا که عمده گروههای فعال در بحران سیاسی عراق،شیعیان عراق (صدری ها ،مالکی
ها،حکیمی ها) هستند که خواستار انجام اصالحات مورد نظرشان در عراق هستند و آنچه که از این اختالفات
عیان است ،وضعیت تفرقه و واگرایی را در جبهه شیعی عراق نشان می دهد،لذا این مساله میتواند زمینه را
برای اعمال نفوذ بازیگران خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای را فراهم سازد.از سوی دیگر هرچقدر فضای
سیاسی عراق آشفتهتر شود ،کردها در پیگیری اهداف استقالل خواهانه و تجزیه طلبانه خود موفقتر خواهند
بود.پیامد منفی دیگر افزایش بحران سیاسی در عراق ،عدم تمرکز نیروهای ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی
(الحشد الشعبی) در جنگ مقابل داعش و نیروهای تکفیری خواهد داد که این مساله بر قدرت مانور داعش در
تحوالت میدانی عراق خواهد افزود.لذا درصورت عمیقتر شدن این بحران سیاسی میتواند پیامدهای قابل
توجهی بر صحنه سیاسی عراق و منطقه داشته باشد تا جایی که دستاوردهای جبهه مقاومت را تا حدی از میان
ببرد و تضیف جبهه مقاومت را به همراه خواهد داشت و تـضعیف آن در واقع تـضعیف نـفوذ منطقهای ایران
خواهد بود که محور اصلی سیاست خارجی منطقهای آن ضدیت با اسراییل است ،لذاتحقق این سناریو بر
امنیت ملی ایران تاثیر منفی به بار خواهد داشت.
-0سناریو بازپس گیری عراق و تقسیم مسالمت آمیز،عادالنه و دموکراتیک قدرت در این کشور و تاثیرات
آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی:این سناریو مطلوب ترین سناریو برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
است گرچه قبل از تحوالت و بحران عراق این سناریو به نوعی در ساختار عراق وجود داشت و درحال شکل
گیری و تکمیل بود ولی پس از انتقال سوریه بحران به عراق ،این سناریوبا چالش مواجه گشت .تقسیم
دمکراتیک تقسیمی است که اوالً متناسب با جمعیت هر گروه و ثانیاً بر اساس مکانیسمی دمکراتیک باشد و
این برقراری دمکراسی باثبات در عراق برای همسایگانی که دمکراتیک هستند نظیر جمهوری اسالمی ایران
مطلوب به نظر می رسد ،از نگاه منافع جمهوری اسالمی میتوان بیان داشت که با اجرای این سناریو ،از یک
سو متحدان طبیعی ایران (شیعیان)با توجه به جمعیت شان ،جایگاه ممتاز و مهمی در عراق به دست می آورند،از
سوی دیگراز آنجا که عراق دمکراتیک،کمترین خطر را برای ایران خواهد داشت چرا که احتمال ظهور
ماجراجویی و افرادی مشابه صدام رادر عراق که بیشترین آسیب را به ایران وارد نمود،کاهش می دهد .همچنین،
دیگر بهانه ای برای حضور و دخالت های خارج از منطقه در عراق باقی نمی ماند .در عین حال ،عراق
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باثبات،برای اقتصاد ایران و شرکت های خصوصی و دولتی کشور ،می تواند بازار مناسب و گسترده ای باشد،
زیرا زیربناهای اصلی عراق از جنگ داخلی طوالنی آسیب زیادی دیده و احتیاج به سرمایه گذاری داردکه
امکان فعالیت اقتصادی و حضور ایران در صحنة اقتصادی این کشور را ،که محتاج بازسازی و نوسازی است،
فراهم می کند و مساله ی بسیار مهم دیگر صورت تحقق این سناریو پایداری و حفظ و افزایش قدرت محور
مقاومت در منطقه است.
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اسالمی،مسعود ؛ کوهی،ابراهیم ،راستگو ،محمدزمان،0898 ،چالش های تجزیه عراق :منافع امریکا و کشورهای همسایه (ایران .ترکیه و
عربستان)،فصلنامه مطالعات جهان اسالم سال سوم شماره 05
اخوان کاظمی ،مسعود عزیزی،پروانه،0895،کردستان عراق؛ هارتلند ژئوپلیتیکی اسراییل ،فصلنامه راهبرد،سال بیستم،شماره 65
امینی،کریم،0833 ،تاثیر روند دولت ملت سازی عراق بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی ،مجله سیاست دفاعی
اسدی ،علیاکبر ،0898 ،بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی ،اندیشکده راهبردی تبیین فصلنامه تحقیقات سیاسی بین
المللی شماره 03
بخشی شیخ احمد ،مهدی ،بهاری ،بهنام ،وهاب پور،پیمان،0892،بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری وهابی دولت اسالمی عراق و شام
)داعش(،فصلنامه علمی پزوهشی علوم سیاسی(باقرالعلوم) دوره  ،06شماره 64
برزگر ،کیهان)0835(،عراق جدید ونظام سیاسی -امـنیتی خـلیج فارس ،تهران ،معاونت پژوهشهای دانشگاه آزاد اسـالمی
بصیری ،محمد،0853،مفهوم امنیت ملی ،فصلنامه خاورمیانه ،ش 0
پاسکال ،لورو و فرانسوا توال،0830 ،کلیدهای ژئوپلیتیک ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
تاج آبادی ،حسین ،دهنوی ،مهدی،0898 ،فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران؛ فرصتها و چالشها،فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی شماره
03
برنا بلداجی ،سیروس،0836 ،تاثیر روند دولت ملت سازی عراق بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی،هفته نامه پگاه حوزه
جان ام گالینز،0855 ،استراتژی بزرگ ،ترجمه کورش بالیزر( ،تهران :وزارت خارجه)
جک سی .پلینوو روی آلتون،0850 ،،فرهنگ روابط بین الملل ،ترجمه حسن پستا ،تهران ،فرهنگ معاصر
جعفری ولدانی،اصغر؛بیداقی،احد،0835 ،مرزهای ناپیدای هویت و تمامیت ارضی کشورها،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،شماره24
علمی-پژوهشی
جعفرى ولدانى،اصغر،.0856،بررسى تاریخى اختالفات مرزى ایران و عراق،چـاپ سـوم،تهران:دفتر مطالعات سیاسى و بـین المـللى
جعفرى ولدانـى،اصـغر،0834،نگاهى تاریخى به جزایر ایران تبت وابو مـوسى ،چـاپ دوم،تهران:دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى
جعفرى ولدانى،اصغر،0835،ژئوپلتیک جـدید دریاى سـرخ و خلیج فارس،چاپ سوم،تهران:دفـتر مطالعات سیاسى و بین المـللى
حافظ¬نیا،محمدرضا ،0859 ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد انتشارات پاپلی
حافظنیا ،محمدرضا ،0830،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد ،انتشارات پاپلی
جی مارتین ،لی نور،0838،چهره جدید امنیت در خاورمیانه ،ترجمه قدیر نصری ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران
دوست محمدی ،احمد ،الغبان ،محمد سالم،0894،بررسی تاثیر گروه های شیعه عراق بر عدم موفقیت طرح خاورمیانه جدید،فصلنامه
سیاست
روشندل ،جلیل،0854 ،امنیت ملی و نظام بین الملل ،چاپ اول ،سمت ،تهران
رحیمی،علیرضا ،0894 ،انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی ،فصلنامه مطالعات راهبردی سال هجده شماره سوم
زنجانی،عمید،0834 ،فقه سیاسی :اندیشه سیاسی در جهان اسالم،معاصر نشر امیر کبیر
زرگر ،افشین،0836،مدلهای دولت-ملت سازی؛ از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج
شماره  5سال چهارم ،شماره هفتم
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 .20زارعی،بهادر؛ذکی،یاشار،0895 ،اصل تمامیت ارضی از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای جغرافیای
انسانی ،شماره 53
 .26ساعی،احمد ،مرادی،جهانبخش،0895،معضالت فدرالیسم در عراق فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی،شماره 42
 .25ساوه درودی ،مصطفی،0895،گروهک تروریستی داعش؛ برایند تنازعات و ناامنی های منطقه ای،فصلنامه علمی -پژوهشی امنیت پژوهی
سال سیزدهم :شماره 40
 .23شریفیان،جمشید،همایونی،محمدرضا،ملکی،بهروز،0898 ،حاکمیت شیعی عراق و تأثیر آن بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران ،فصلنامة علمی-پژوهشی امنیت پژوهی سال سیزدهم :شماره 43
 .29شفیعی عربی ،میر علی ،0835،اهمیت منطقه خاورمیانه و بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ ،سال هشتم ،مجله ی فضای جغرافیایی
شماره 28
 .85شیرودی ،مرتضی؛  ،0838فلسطین و صهیونیسم ،قم ،تحسین ،چاپ اول
 .80شیرودی ،مرتضی؛ طرح خاورمیانه بزرگ ،غرب و کشورهای مسلمان زمینه¬ها ،چیستی و پیامدها ،مجله¬ی اندیشه تقریب ،تابستان ،0834
شماره¬ی 8
 .82عیوضی ،محمدرحیم،0832،جهانیشدن و امنیت ملی ،فصلنامه پژوهشی اندیشه انقالب اسالمی شماره6
 .88عبدخدائی،مجتبی تبریزی،زینب،0894،نقش گروه های تکفیری -تروریستی سوریه و عراق در تأمین امنیت اسرائیل ،مجله مطالعات انقالب
اسالمی ؛ شماره 40
 .84علوی پور،سید محسن،0833 ،ژئوپلیتیک عراق و امنیت در منطقه خلیج فارس ،مجله مطالعات خاور میانه شماره 05
 .80عزتی ،عزتاهلل ،0855،ژئوپلیتیک ،تهران ،انتشارات سمت
 .86عزتی عزّت اهلل؛  ،0830تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران
 .85عالم،عبدالرحمن،0858،بنیادهای علم سیاست،نشر نی
 .83غرایاق زندی ،داوود،0839 ،فرایند ملت دولت سازی ،شکل گیری هویت ملی و بازسازی در عراق :تجارب تاریخی و دورنمای آینده،
فصلنامه مطالعات راهبردی سال سیزدهم شماره اول شماره مسلسل
 .89گارودی ،روژه ،0855،اسطوره های بنیانگذار سیاست اسراییل ،ترجمه حمیدرضا آژیر و حمیدرضا شیخی ،تهرانف گوهر شاد.
 .45گلشنی ،علیرضا،سهرابی،حمیدرضا،0898،نقش جمهوری اسالمی ایران در قیف ژئوپولیتیک غرب آسیا ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بین
المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا شماره هجدهم
 .40مجتهدزاده ،پیروز ،0830 ،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :سمت
 .42ماندل ،رابرت،0859 ،چهره متغیر امنیت ملی ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 .48مبینی کشه ،زهرا،طالعی حور ،رهبر،0894 ،تبیین ظهور داعش و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه علمی پژوهشی
امنیت پژوهی سال چهاردهم شماره 49
 .44نقیب زاده ،احمد،0855،نظریه های کالن و روابط بین الملل ،تهران :نشر قومس
 .40مارتین ،لی نورجی،0833 ،رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه ،چهره جدید امنیت در خاورمیانه ؛ ترجمه قدیر نصری،
تهران :پژوهشکده مطالعات .راهبردی
 .46معین الدینی ،جواد ؛ ابوالحسن شیرازی،حبیب اهلل،0835،تقابل خاور میانه اسالمی با طرح خاور میانه بزرگ ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال
یازدهم ،شماره 0
 .45نجات ،سیدعلی،0894،گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران؛ چالش ها و فرصت ها ،فصلنامه علوم سیاسی
:سیاست( دانشگاه تربیت مدرس) شماره 6
 .43نعمت پور،محمد؛تباک،سنور؛ بازیگران عراق نوین و استراتژی سیاسی  -امنیتی ایران ،پژوهش های علوم انسانی  ::بهار  ،0892سال چهارم
 شماره 0 .49واعظی ،محمود،0833،رویکردهای سیاسی – امنیتی آمریکا در خاورمیانه،،معاونت پژوهشهای سیاست خارجی  /گروه مطالعات خاورمیانه
و خلیج فارس
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چالشها و اختالفات مذهبی در کشورهای اسالمی
مطالعه موردی :مذهب تشیع در منطقهی ژئوپلیتیکی خلیج فارس
حجت مهکویی ،5استادیار جغرافیای سیاسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
احمد خادمالحسینی استادیار جغرافیا برنامهریزی شهری ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
محمدمهدی نامداری کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

چکیده
خلیج فارس منطقه ای است که شیعیان عرب را به ایرانیان شیعه و نهادهای دینی شیعه در ایران پیوند میدهد .بعد
از پیروزی انقالب ایران ،شیعیان منطقه خلیج فارس ،گرایش بیشتری به شیعیان سیاسی پیدا کردهاند و علت آن نیز ظهور
هویت مشترک بوده است .با فروپاشی رژیم عمدتاً سنی بعث در عراق و تشکیل دولت تحت تسلط شیعیان در این کشور
در سال  2558میالدی و همچنین بحران لبنان در سال  2556میالدی و نمایش قدرت گروه شیعی حزباهلل و تشکیل
کابینه شیعی به وسیله این گروه (نجیب میقاتی) در سال  2500میالدی و قیام مردم شیعی در بحرین ،عنصر شیعی و
تأثیرگذاری آن بر معادالت منطقهای به یکی از ویژگیهای اصلی سیاست در خاورمیانه تبدیل شده است .نگرانی جهان
عرب از شکلگیری هالل شیعی یا ژئوپلیتیک شیعی از جمله مسایل اساسی در این منطقه است .این مقاله به روش
توصیفی -تحلیلی و با استفاده از مابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی به دنبال بررسی نقش مذهب شیعه و اختالفات میان
کشورهای حوزهی خلیج فارس میباشد؛ سوال اصلی در این مقاله این است که وضعیت شیعیان در منطقه ژئوپلیتیکی
خلیج فارس چگونه است و روابط میان شیعه و سنی در این منطقه در چه وضعیتی قرار دارد؟ نتایج شان میدهد که
چالشهایی میان شیعه و سنی در این منطقه وجود دارد و باعث برهم خوردن روابط میان کشورها شده است.
واژههای کلیدی  :کشورهای اسالمی ،مذهب شیعه ،منطقهی ژئوپلیتیکی خلیج فارس

 -5مقدمه
گستره جغرافیایی -ژئوپلیتیکی شیعیان در خاورمیانه ویژه در محدودهی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی خلیج
فارس قابل توجه میباشد .بیش از  55درصد جمعیت کشورهای این منطقه (خلیج فارس) ،شیعه مذهب
میباشند 50 .درصد از کارگران صنعت نفت عربستان سعودی شیعه مذهب هستند .ایران قدرتمندترین کشور
1

. Email: hojat_59_m@yahoo.com
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حاشیهی خلیج فارس بیش از  93درصد از جمعیتش شیعه مدهب است« .ریشه تاریخی اکثر شیعیان عرب
سواحل خلیج فارس اگر نگوییم به دوران حاکمیت اسماعیلیان قرمطی در قرن سوم ،حداقل به زمان حکومت
آل بویه میرسد .این مذهب برای تعدادی از کشورها یک عامل ژئوپلیتیک داخلی است ،زیرا که امروز جوامع
شیعی دیگر نمیپذیرند که یک اقلیت مطرود تلقی شوند و محرومیت بر آنها تحمیل شود .شیعه یک عامل
ژئوپلیتیک خارجی نیر به حساب میآید ،زیرا که میتواند در بیثبات شدن حرکتهای سنی حاکم بر حوزههای
نفتی نقش ایفا کند .این به معنی این است که کمربند شیعی خلیج فارس همچنان حاکمان این منطقه را در بیم
و تزلزل نگاه خواهد داشت(».توال )084 :0835،امروزه نقش اختالفات مذهبی و ارزشهای دینی را بیشتر از
همه جای دنیا میتوان در محدوده جغرافیایی خاورمیانه مشاهده کرد.
جدول  : 0درصد عوامل مذهبی در تعارضات قومی در جهان
منطقه

مذهب

به

تعداد

درصد

گروهها

عنوان یک موضوع

مذهبی

خاورمیانه و شمال آفریقا

52

75

62

22

بلوک شوری سابق

95

24

47

2

26

آمریکای التین

54

854

42

42

97

دموکراسیهای غربی

8

42

42

97

آفریقا

52

8

8

45

48

به

تمایز

تقاضای حقوق

مذهب

مذهبی

گفتمان سیاسی
87

عنوان

منبع ( :قاسمی)56 :0839،
جدول  : 2فرقههای مختلف شیعه و مشخصات آنها
نام فرقه

مشخصات

علویها

به آنها قزلباش نیز گفته میشود ،شیعیان دوازده امامی فاقد روحانیت هستند ،عمدتاً در ترکیه زندگی میکنند یا به صورت
مهاجران ترک در اروپا پراکندهاند.

علویها

به انها نصیریه یا انصاریه نیز میگویند ،شاخهای از شیعه دوازده امامی فاقد روحانیت هستند که در سوریه و شمال لبنان
زندگی میکنند.

بکتاشیها

فرقهای از شیعه دوازده امامی هستند که در ترکیه و آلبانی زندگی میکنند.

دروزیها

شاخهای از اسماعیلیان هستند که در لبنان ،اسرائیل و سوریه زندگی میکنند.

دوازده امامی

خانواده بزرگ تشیع است که اعتقاد به دوازده امام سنگ بنای آن را تشکیل میدهد.پیروان این مذهب در ایران ،عراق،
لبنان ،کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ،هند ،پاکستان ،ترکیه ،آذربایجان و افغانستان زندگی میکنند و تقریباً 34
درصد از مجموع شیعیان را تشکیل میدهند.از این جوامع بزرگ شیعی برخی مانند ایران دارای یک روحانیت سازمان
یافتهاند و برخی دیگر مانند افغانستان و ترکیه فاقد آنند.

هزارهها

ریشه این شیعیان دوازده امامی که در قلب افغانستان زندگی میکنند ،به مغولها میرسد.
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از خانواده شیعیان هفت امامی هستند که خود به شاخههای دروز ،مستعلیها (یمن و هند) و نزاریها تقسیم شدهاند.نزاری-
ها که رهبری آقاخان را پذیرفتهاند و امروزه در هند ،پاکستان ،تاجیکستان ،سوریه و آفریقای شرقی زندگی میکنند.

متولیها

نامی است که در لبنان به شیعیان دوازده امامی داده میشود.

هفت امامیها

این اصطالح بعد از دومین انشعاب در تشیع به وجود آمد و منظور آن است که گروهی از شیعیان تنها به هفت امام اول
شیعه اعتقاد دارند.

زیدیه

یاد آور اولین انشعاب در تشیع است.پیروان زیدیه به پنج امام اول شیعه معتقدند و اکنون در یمن زندگی میکنند.

منبع :به نقل از توال045 -040 :0835،
«فهم پدیدهی تشیع از نظر ژئوپلیتیک ،مقتضی تفکیک دو وجه یا منظر است .اولین وجه به شکلگیری
تشیع مربوط است که پس از رحلت پیامبر ،در مدتی نزدیک به یکصد و پنجاه سال ،در مقام یک اعتراض
سیاسی نسبت به جانشینی پیامبر در رأس امت نوپای اسالمی شکل گرفت.دومین وجه به تعدد فرقهها و چند
پاره شدن تشیع مربوط میشود که عمدتاً از اختالف در تعابیر و برداشتهای مرتبط با آخرین امام شیعه ناشی
می شود[ .در حقیقت] تشیع یک مذهب متکی بر معاد است که بر اهداف واالی تاریخ بشر تأکید دارد .همین
دلیل هر گاه که به دنیا روی میآورد به مذهبی انقالبی تبدیل میشود .ترکیب این دو وضعیت -در اقلیت بودن
شیعهها ،جهانبینی بالقوه پیامبرانه و انقالبی -موجب میشود که تجدید حیات شیعه ،به صورت یک وسیلهی
انفجاری در آید .روی هم رفته ژئوپلیتیک تشیع تنها به جهان اسالم ،با همهی وسعت آن ،مربوط نمیشود .ژان
پییرشه ونمان ،وزیر سابق دفاع فرانسه ،در کتاب خود به نام سبز و سیاه ،خاطر نشان میکند که مرکز ثقل
جهان عرب در  25سال گذشته ،از مدیترانه به سوی خلیج فارس جابهجا شده است .اگر کمی جسورتر باشیم
خواهیم گفت که منطقهی ثقل دنیای عرب از نواحی کامالً سنی به سوی نواحی شیعی -سنی تغییر مکان داده
است .در این مفهوم ،تکانهای ناشی از عالقهی تشیع به گسترش یا مقاومتهای علیه آن کامالً به ماورای
جهان مسلمان گسترش مییابند و به این ترتیب به مجموعه نظام ورابط بینالمللی مربوط میشوند»(توال:0835،
.)0 -00
 -4روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی -توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای
ایترنتی به بررسی وضعیت مذهب شیعه در کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته است .سوال اصلی در این
مقاله این است که وضعیت شیعیان در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس چگونه است و روابط میان شیعه و سنی
در این منطقه در چه وضعیتی قرار دارد؟ نتایج شان میدهد که چالشهایی میان شیعه و سنی در این منطقه
وجود دارد و باعث برهم خوردن روابط میان کشورها شده است.
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 -9یافته های تحقیق
 -9-5گستره جغرافیایی -ژئوپلیتیکی شیعیان در جهان
گستردگی جغرافیایی -ژئوپلیتیکی مذهب شیعه در میان کشورهای خاورمیانه به عنوان یک موقعیت
استراتژیکی و تقویت کنندهی روابط مستحکم ،برای پیروان این مذهب به حساب میآید .امروزه مذهب شیعه
در بیش از  06کشور به طور رسمی دارای پیروانی میباشد .در کشورهای آذربایجان ،بحرین بیش از  50درصد
و در ایران بیش از  95درصد مردم آنها ،پیرو مذهب شیعه هستند .عالوه بر کشورهایی که به عنوان کانون
سنتی شیعیان به شمار میآید؛ در اروپا ،کشور آلمان بیش از  655هزار نفر از علویهای ترکتبار را در خود
جای داده است؛ در کشور انگلستان حدود یکصد هزار نفر از شیعیان که از شبه قاره (هند -پاکستان) به آن
کشور مهاجرت کردهاند زندگی میکنند .در فرانسه در حدود  055هزار نفر از شیعیان ایرانی تبار و ترک تبار
زندگی میکنند .در رئونیون و جزایر کاراییب چندین هزار شیعه وجود دارد .در آفریقا در کشورهایی مانند
تانزانیا ،کنیا ،سنگال و ساحل عاج جوامع شیعی هندی تبار و لبنانی تبار زندگی میکنند .در آمریکای شمالی و
جنوبی ،شیعیانی با تبار ایرانی و لبنانی که بیش از یک میلیون نفر میباشند نیز زندگی میکنند( .توال:0835،
)046 -045
نقشه  : 0کشورهای شیعهنشین و گستره جغرافیایی -ژئوپلیتیکی شیعیان در خاورمیانه

Source : http://www.jessemichaelbarr.com/uploaded_images/Map_Shia_today-704951.jpg

جدول  : 8شمار جمعیت و درصد شیعیان در کشورهای مسلمان در محدودهی جغرافیایی خاورمیانه
نام کشور

درصد شیعیان در
سال  2500میالدی**

درصد اهل تسنن در
سال  2500میالدی

سال  0954میالدی*
جمعیت شیعیان

جمعیت کل

ایران

95

9

00555555

60555555

عراق

00 -65

20

02055555

25555555

***

110

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»
بحرین

55

85

805555

655555

لبنان

83

28

0555555

8555555

سوریه

06

54

8055555

04555555

امارات متحده

00

30

855555

2255555

عربستان سعودی

05 -00

95

055555

03555555

افغانستان

00

34

8555555

03555555

اذربایجان

55

85

0055555

5055555

یمن

85

55

0555555

08055555

کویت

20

60

055555

2055555

پاکستان

25

55

85555555

085555555

اردن

2

95

-

-

عمان

20

03 -20

-

-

مصر

0

95

-

-

ترکیه

25

38 -98

06555555

62555555

قطر

20

-

0555

005555

منبع  :مطالعات نگارنده * ،توال ** ،040 -046 :0835،پیشگاهیفرد39 :0833،
***

http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=40296&MagazineNumberID=4848

 -9-4چالش مذهب در کشورهای حاشیهی خلیج فارس
میان پیروان مذهب شیعه و سنی اختالفاتی وجود دارد« .در کشورهای خاورمیانه میان شیعه و سنی و در
میان شاخههای مختلف هر یک از این دو مذهب ،یعنی علویها ،مارونیها ،دروزیها ،قبطیها ،احمدیها،
اختالف وجود دارد .همهی این اختالفها مبین وجود برخی خطوط شکنندهی بالقوه در جوامع خاورمیانه
است(».فولر و لسر )255 :0834،به عالوه بیان شد که در منطقهی ژئوپلیتیکی خلیج فارس ،شیعیان بیشترین
جمعیت را دارند .در کشورهای ایران ،بحرین و عراق جمعیت شیعه در اکثریت قاطع میباشند ،ولی در
کشورهای قطر ،امارات متحده عربی ،کویت ،عربستان سعودی و عمان جمعیت شیعه ،در اقلیت هستند .بنابراین
در کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس ،اختالفات میان شیعیان و اهل تسنن به طور بارزی باعث انزوای
سیاسی شیعیان در این کشورها گردیده است« .از فاصله میان دو جنگ جهانی با این طرف ،ایران و عربستان
سعودی در خلیج فارس در مقابل یکدیگر قرار دارند .این تقابل و شکاف میان دو قدرت منطقهای با سنتهای
دینی متفاوت و مخالف ،و حتی دشمنانه وجود دارد و عربستان سنی را در رویارویی ایران شیعی قرار داده و
از دههی  0845به بعد ،عامل مهم بیثباتی در منطقه بوده است .وقوع انقالب ایران این رقابت را در ابعاد
فرهنگی ،مذهبی ،ملی و ژئوپلیتیک تشدید کرده است(».توال )90 :0835،برای مثال به اختالفات میان وهابیون
عربستان و شیعیان میتوان اشاره کرد که گاهی اوقات به صادر شدن فتواهایی از سوی وهابیون عربستان مبنی
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بر کشتن و قتل عام شیعیان منجر میشود« .بیانیهی  83تن از علمای وهابی در مجاز دانستن قتل شیعیان و
درخواست از اهل سنت تمامی جهان بر بسیج علیه شیعیان به خصوص شیعیان عراق»(روزنامه اعتماد ملی،
 )30/05/2نمونهای از این گونه اختالفات میباشد.
در شمال ناحیهی االحساء در عربستان سعودی ،کشور کویت قرار دارد که تقریباً یک چهارم جمعیت آن
را شیعیان تشکیل می دهند .در این کشور نیز بخشی از شیعیان دارای ریشه کویتی هستند و بخشی دیگر
جمعیتهای مهاجرند که در پی رشد ناشی از درامد نفت به آنجا آمدهاند .در عربستان سعودی شیعیان نسبت
به سایر اعراب شیعی به کمترین میزان در جامعه سنی ادغام شدهاند .این گروه از شهروندان سعودی در طول
دهه های گذشته به طور رسمی مورد تبعیض واقع شده و از انجام مناسک مذهبی خود در منظر عموم به طور
کامل محروم بودهاند .میزان نفی و سرکوب هویت حکومت شیعی در جامعه عربستان به حدی باالست که
گراهام فولر در کتاب خود میگوید در بین تمام شیعیان جهان عرب ،شیعیان عربستان به درستی مسلمانان
فراموش شده هستند .تبعیض مذهبی ،فرهنگی ،قانونی و اقتصادی و نیز عدم مشارکت در حکومت از ابعاد و
ویژگیهای حیات سیاسی -اجتماعی شیعیان عربستان است .به عالوه بخش عمدهای از علمای مذهبی آنها را
کافر قلمداد میکنند(.اسدی )33 :0836 ،مسایل دولت کویت با شیعیان نظیر مسایلی است که در عربستان
سعودی وجود دارند .موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن کویت بین سه کشور عربستان سعودی ،عراق و ایران،
موجب گردیده ا ست که شیعیان در کشور کویت به عنوان ستون پنجم تهران تلقی شوند .در کشور بحرین که
حدود  55درصد از جمعیت آن ،شیعه مذهب هستند ،شکاف سنی -شیعه نیز وجود دارد .بیشتر جمعیت شیعه
در در این کشور در روستاها زندگی میکنند .با وجود اکثریت ولی تحت حاکمیت اقلیت سنی مذهب ،میباشند.
در امیرنشین قطر ،شیعیان نزدیک به  25درصد کل جمعیت را در بر میگیرند .آنها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی
بسیار آسیب پذیرند و در واقع در همان وضعیتی به سر میبرند که اقلیت شیعه در ناحیه احسا در کشور
عربستان سعودی با آن مواجه هستند .هر چند که حادترین مسایل شیعیان مربوط به کشور بحرین است ولی
در امارات متحده عربی که تنها  6درصد از جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند؛ عمدتاً در دبی زندگی
میکنند .حضور شیعیان در امارت دبی به عنوان مهمترین امیرنشین امارات متحده عربی ،آفرینندهی مسایلی
شبیه سایر مسایل کشورهای حاشیهی جنوبی خلیج فارس است(.توال )90 -98 :0835،در کشور عراق با وجود
اینکه  00درصد از جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل میدهند ولی تا قبل از سقوط دیکتاتوری صدام حسین،
آنها در انزوای سیاسی قرار داشتند .اختالفات میان شیعه و سنی باعث شده که در طرح نقشهی خاورمیانه جدید
جهت ایجاد کشورهای تازه ،عراق را به سه کشور «کردستان آزاد »« ،عراق سنی»« ،شیعیان عرب» تقسیمبندی
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کنند .در این طرح که از طرف «رالف پیتر» ارائه شده ،برای حل نزاعهای مرزی و خشونتها در منطقه عنوان
شده است.
نگرانی جهان عرب از شکلگیری هالل شیعی یا ژئوپلیتیک شیعی بر این اساس است که در وهلهی اول،
پررنگ شدن نقش عنصر شیعی در ساختار قدرت منطقه با ایجاد زمینههای ائتالف بین ایران و عراق ،ساختار
قدرت و سیاست منطقه را به ضرر جوامع سنی که حکومتها را در اختیار دارند ،به هم میزند .در وهلهی
دوم ،این ائتالف در درون سرزمینهایی صورت میگیرد (ایران ،عراق ،سوریه و لبنان) که حکومتهای مخالف
نظم سنتی موجود در رأس قدرت قرار دارند و این اتصال استراتژیک تعادل قدرت را به هم میزند .در وهلهی
سوم ،تشکیل و تقویت چنین ائتالفی با نوع نگاه متفاوت نسبت به نقش بازیگران و حضور قدرتهای بزرگ،
تهدیدی برای حکومتهای محافظه کار منطقه به حساب میآید .این امر به خصوص از لحاظ تأثیر گذاری بر
اقلیتهای شیعی حوزهی خلیج فارس ،حائز اهمیت است .بیتردید استقرار یک نظام شیعی مردم ساالر با
محوریت ایدئولوژیک میتواند مشروعیت نظامهای بسته سنی منطقه را با چالش روبهرو سازد .برای مثال
تصویب قانون اساسی پیش روی عراق و اصول مندرج در آن ،در صورت اجرای کامل ،میتواند تهدیدی بالقوه
برای کشورهای منطقهی خلیج فارس تبدیل شد(.برزگر)65 :0836،
جدول  : 4وضعیت اقوام و مذاهب در سطوح باالی حکومتی در عراق قبل و بعد از رژیم بعث صدام
قومیت و مذهب

رهبران سطح باال در رژیم بعث (درصد) رهبران سطح باال بعد از رژیم بعث

عرب شیعی

%23

%02

عرب سنی

%60

%24

کرد

%6

%24

نامشخص

%0

%5

منبع ( :اسدی)38 :0836،
 -9-9وضعیت شیعیان در بحرین
در اواخر سال 0994میالدی ،ناآرامیها و درگیریهای گستردهای در روستاهای شیعهنشین سینابیس ،جید
حفص ،جفیر و ...در خارج از منامه آغاز شد .تبعیض گسترده علیه شیعیان ،بیتوجهی به حقوق سیاسی و
اجتماعی مردم ،فساد سیاسی آشکار بین خانواده حاکم و نزدیکان آنها ،تشکیالت امنیتی گسترده ،سرکوبگر،
متشکل از عناصر بیگانه و اقتصاد راکد را از عوامل اساسی این درگیریها بود و شیعیان نیز معترضین اصلی به
شمار میرفتند .سالها بعد دور جدید خشونت ،از جمله آتش زدن الستیک ماشین ،تیراندازی به پلیس ،منفجر
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کردن کپسولهای گاز به جای بمب ،پرتاب سنگ به پلیس و در مقابل ،سرکوب مردم از سوی پلیس آغاز شد.
در اوایل مارس سال  0995میالدی با حمله به یک رستوران و کشتن پنج نفر از کارگران بنگالی ،خشونتها
به اوج خود رسید .نیروهای امنیتی که اکثر آنها افسران اردنی ،عرب و پاکستانی بودند ،روستاها را محاصره
کردند و به منازل فعاالن سیاسی معروف هجوم بردند.آنها هزاران بحرینی شیعه را دستگیر ،زندانی و شکنجه
کردند.
منازعه بین حکومت و منتقدین شیعه پس از آرامش نسبی کوتاه مدت ،مجدداً در سال  2554میالدی باال
گرفت .اولین درگیری عمومی نیز در  20می سال  2554رخ داد.حدود  4هزار نفر از شیعیان در اعتراض به
محاصره نجف و کربال از سوی نیروهای آمریکایی ،در حوالی مجتمع تجاری دانا ،تظاهرات کردند .پلیس با
شلیک گلوله و گاز اشک آور به تظاهر کنندگان واکنش نشان داد و بسیاری از آنها را مجروح کرد .در آن
حادثه ،جواد فیروز عضو یکی از شوراهای بحرین و از شخصیتهای عضو سازمان سیاسی الوقاق (یکی از
سازمان های سیاسی شیعه مخالف حکومت) همچنین روحانی مشهور و برجسته شیعی،شیخ عیسی قاسم ،به
شدت مجروح شدند .از جمله مواردی که در تبیض شیعیان در کشور بحرین میتوان نام برد عبارتند از :
 شیعیان از نظر محل سکونت نیز مورد تبعیض قرار گرفتهاند .در حالی که اکثر شیعیان در روستاهای فقیر
اطراف منامه زندگی میکنند ،حق سکونت در منطقه مسکونی وسیعی به نام رفاع را ندارند .غرب رفاع
از اواسط دهه  0995میالدی به خانواده حاکم اختصاص یافته است و در بخش شرقی آن نیز فقط سنیها
میتوانند سکونت داشته باشند .شیعیان نه حق سکونت در این منطقه را دارند نه میتوانند زمینی را مالک
شوند .دولت برای اجرای این سیاست ،تمام درخواستهای خرید زمین در این منطقه را بررسی و اسامی
خریداران شیعه را خذف میکند.
 مشکالت ناشی از بیکاری ،وضعیت شیعیان را به شدت تحت تأثیر قرار داده که بهترین نمود آن استخدام
رو به کاهش و دستمزدهای اندک است .از بین  34هزار شغل ایجاد شده در بخش خصوصی در بین
سالهای  0995تا  ،2552دستمزد  65هزار شغل کاهش یافته و به کمتر از  255دینار بحرینی ،یعنی
حدود  085دالر آمریکا رسیده است .بیش از  35درصد از این مشاغل نیز به کارگران خارجی واگذار
شده است .حدود  08درصد از کارگران بحرینی ماهانه کمتر از  255دینار درامد دارند .که طبق آمار
وزارت کار این کمترین میزان برای اداره یک خانواده دو نفره در بحرین است .بیش از نصف جمعیت
بحرین را خانوادههایی تشکیل میدهند که سرپرست آنان از بیکاران یا از کسانی است که شغلهای
جزیی دارند یا دستمزد ناچیزی دریافت میکنند(.قاسمی)085 -044 :0830،
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نکته مهم این است که میان اقلیت سنی حاکم بر بحرین و اکثریت شیعی تهیدست که اعتراضها را راه
انداختهاند ،شکاف بزرگی دیده میشود .از دیدگاههای ملی بحرین کشوری بسیار فقیر است و ثروتی که به
دست آمده ،در دستان حاکمان و گروههای بانفوذ جای گرفته است.من هرگز فقر فالکت بار مانند آنچه در
بحرین است ندیدهام .وی در دیداری که در سال  2558میالدی همراه با فعاالن در زمینه حقوق بشر از یک
روستای شیعه نشین داشته یاد میکند که طی آن مردی را دیده که در یک کپر گِلی با گاوش زندگی میکرده
است و ناگزیر بوده که با چکمه الستیکی ،این جا و آن جا برود و کف کپر پر از فضوالت گاو بوده است.
جونز یادآور میشود که اعتراضها در بحرین ،رسیدن به نظام سیاسی خوب را به جای شعلهور ساختن یک
انقالب هدف قرار گرفته است؛ معترضان خواهان یک دولت شیعی نیستند بلکه کشوری دموکراتیک میخواهند
که هر کس بتواند در گرداندن آن مشارکت داشته باشد 85.درصد جمعیت بحرین را سنیها ،کارگران خارجی
و کارکنان پایگاه دریایی امریکا تشکیل میدهند .بحرین بر پایه براورد سازمان سیا در سال  2505میالدی درامد
سرانه  45455دالر را داشته است که در دست اقلیت سنیها بوده است(.حمیدی .)00 -02 ،0895
احساس تبعیض ،بیعدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین ،به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی
از طریق انتخابات محدود نمیشود ،بلکه این گروه در عرصههای مختلف اداری ،اجرایی ،اقتصادی و اجتماعی
نیز با سیاستهای تبعیضآمیز آلخلیفه مواجهاند .براساس گزارش سال  2558میالدی مرکز حقوق بشر بحرین،
از  052منصب عمومی و عالی تنها  050منصب یعنی  03درصد و از  45منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل
فقط  05منصب یعنی  20درصد به شیعیان تعلق داشته است.شیعیان در این نظام به هیچ عنوان نمیتوانند
عهدهدار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع ،خارجه ،دادگستری و کشور شوند(.آدمی)000 :0890،
نقشه  : 8پراکندگی جغرافیایی شیعیان در کشورهای منطقهی خلیج فارس
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 -2تجزیه و تحلیل
در واقع در عصر جهانی شدن ماهیّت خاص دوره جهانی شدن چنین است که حتّی کمترین ظرفیت
موجود برای برقراری ارتباط با کشورهای دیگر ،اثری مثبت بر تصویر بینالمللی آن کشور دارد.
( )Muzaffarli,2008:16با توجه به یافتههای تحقیق ،در محدودهی جغرافیایی خاورمیانه و منطقهی خلیج
فارس ،مذهب شیعه به عنوان یک مذهب رسمی و کلیدی مطرح میباشد .در تمامی کشورهای خاورمیانه،
شیعیان حضور دارند .از منظر ژئوپلیتیک ،قدرتمندی شیعیان را در کشور عربستان سعودی میتوان این گونه
تحلیل کرد که هرجند از نظر سیاسی در انزوا به سر می برند و در رأس امور سیاسی و دولتی قرار ندارند ولی
حضور آنها در شرق این شبه جزیره ،و در منطقه نفت خیز عربستان سعودی و اشتغال  50درصدی کارگران
نفت شیعه مذهب در صنعت نفت این کشور ،به عنوان یک عامل قدرت برای شیعیان محسوب میشود .ایران
به عنوان کشور قدرتمندی در خاورمیانه مطرح است و از نظر جمعیتی ،غالب جمعیت این کشور ،شیعه مذهب
است.در حقیقت «به پشتیبانی این باور ویژه به اسالم بود که ایرانیان پیروزمندانه هویت فرهنگی ملی خود را
بازسازی و پاسداری کردند و چنین بود که تشیع نیروی تازهای به جنبشهای ایرانیان در راه استقالل و آزادی
بخشید و با انگیزههای ملی آنان در آمیخت»(مجتهدزاده.)20 :0830،
یکی دیگر از عواملی که موجب ایجاد ژئوپلیتیک قدرت برای شیعیان در خاورمیانه میشود ،جمعیت قابل
توجه آنها میباشد .این مهم با توجه به جدول شماره  8قابل تأمل است .هر چند که آمار مذکور در منابع
مختلف متفاوت میباشد ولی شیعیان در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و خاورمیانه از نظر جمعیتی
قابل توجه میباشند .کشور ایران با  95درصد جمعیت شیعه بیشترین جمعیت شیعه را دارد و کشورهای ترکیه،
اردن و عمان کمترین جمعیت شیعه را دارند .در حال حاضر از هر  05نفر که در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا زندگی میکنند 9 ،نفر مسلمان هستند که پیشبینی میشود این نسبت طی دو دهه آینده تغییر چندانی
نخواهد کرد .یک پنجم مسلمانان جهان ( 09 /9درصد) در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی میکنند
و سهم این منطقه از کل مسلمانان جهان طی دو دهه آینده با کمی افزایش به  25/0درصد خواهد رسید .به
عبارت دیگر میزان افزایش تعداد مسلمانان این منطقه تا سال  2585تقریباً همان  005میلیون نفری پیشبینی
شده که طی دو دهه گذشته افزایش یافته است.نرخ رشد ساالنه جمعیت مسلمانان در خاورمیانه و شمال آفریقا
بین سالهای  2505تا  2525حدود  0/3درصد و بین سالهای  2525تا  2585حدود  0 /4درصد خواهد بود
که کمی کاهش را نشان میدهد .نتایج جدیدترین مطالعات نشان میدهد ،جمعیت کشورهای مسلمان در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال  2585حدود  85درصد افزایش خواهد یافت و از  820میلیون نفر فعلی به
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 489میلیون خواهد رسید که این میزان دو برابر آمار سال 0995

استhawzah.net/fa/MagArt.html). ..

 (http://wwwبنابراین با توجه به این افزایش ،جمعیت شیعیان رشد چشمگیری خواهد یافت .قدرتمندی
شیعیان تا آنجا در خاورمیانه پیش رفته است که ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن از شکلگیری هالل شیعی سخن
گفته است .کاربرد این اصطالح نشان دهنده نقش پررنگ شیعیان در خاورمیانه است .بنابراین مذهب شیعه با
همه فراز و فرودهای حاکم در خاورمیانه ،منطقهی خلیج فارس و جهان ،به عنوان یک عامل کلیدی و فرصت،
میتواند از منظر ژئوپلیتیک مذهبی در آید(مهکویی)20 :0890 ،
 -2نتیجهگیری
خاورمیانه به عنوان یک محدوده جغرافیایی ژئواستراتزیک و ژئوپلیتیک همواره در کانون توجهات
سیاسی -اقتصادی قرار دارد .وجود تفاوتهای قومی ،زبانی ،مذهبی در این محدوده باعث وجود چالشهای
اساسی میان کشورهای منطقه شده است .با وجود اینکه تمام کشورهای این محدوده جغرافیایی مسلمانند (به
جزء اسراییل) ولی دارای روابط مطلوبی نیستند .مذهب شیعه در کشورهای خاورمیانه به عنوان یک عامل پیوند
دهنده میتواند به فرصتی جهت تحوالت برای پیروان آن در آید .ژئوپلیتیک شیعه همان گونه که بنابر یافتههای
تحقیق ارایه شد یک عامل زئوپلیتیکی در منطقهی خلیج فارس و خاورمیانه است .وقتی که ژان پییرشه ونمان
وزیر اسبق دفاع فرانسه در دههی  0935میالدی عنوان میکند مسئله شیعه آینده عراق است ،بعد از سقوط
دیکتاتوری صدام حسین در سال  2558میالدی به قدرت رسیدن شیعیان را در این کشور شاهد هستیم .در
ایران به عنوان قدرتمندترین کشور شیعه مذهب در خاورمیانه و به عنوان یک قدرت منطقهای نقش آن محرز
است .در عربستان سعودی سکونت شیعیان در شرق این کشور و حضور چشمگیر آنها در صنعت نفت این
کشور به عنوان یک عامل ژئوپلیتیکی و فرصت مطرح است .حضور شیعیان در کشور هند با توجه به روند
توسعهی اقتصادی -سیاسی که این کشور دارد طی میکند ،میتواند به عنوان یک فرصت مطرح شود .همان
گونه که توال نیز معتقد است تشیع در خلیج فارس به لحاظ جغرافیای مذهبی غلبه دارد .از آنجا که جغرافیا به
عنوان عامل اصلی و زیربنای ژئوپلیتیک در مباحث همگرایی و پیوند مطرح است .بنابراین شیعیان در خاورمیانه
با توجه به گسترهی جغرافیایی -ژئوپلیتیکی که دارند به عنوان یک فرصت مطرحاند .به طورکلی ویژگیهای
مذهب شیعه را از منظر ژئوپلیتیک این گونه میتوان بیان کرد :
 .5از نظر جمعیتی ،شیعیان (بیش از  055میلیون نفر) نسبت به اهل تسنن در منطقهی خلیج فارس افزایش
قابل مالحظه و چشمگیری را دارند؛
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 .4عربستان سعودی در جهان از نظر داشتن ذخایر نفت به عنوان اولین کشور مطرح میباشد ،از این رو
سکونت شیعیان در شرق این کشور و اشتغال آنها در صنعت نفت عربستان سعودی ،که به عنوان یک پارامتر
کلیدی است ،توانایی نقش آفرینی دارند؛
 .9ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند از منظر ژئوپلیتیک در خاورمیانه ،با توجه به جمعیت غالب
شیعیه ،توانایی حمایت و هدایت آنها را دارد؛
 .2از نظر جغرافیایی -ژئوپلیتیکی شیعیان در خاورمیانه ،در موقیعت برتری نسبت به اهل تسنن قرار دارند؛
حضور در منطقهی خلیج فارس ،دریای خزر (کشور آذربایجان) به عنوان یک موقعیت برتر ،توانایی ایفای
نقش بیشتری را برای آنها فراهم میکند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد اصفهان به دلیل
حمایتهای مادی و معنوی قدردانی مینمایند.
منابع و مآخذ
 .0آدمی،علی)0890(.؛ بحران بحرین و امنیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران.فصلنامه راهبرد،شماره ،62بهار
 .2اسدی،علیاکبر)0836(.؛رویکرد عربستان سعودی در قبال شیعیان خاورمیانه  :دالیل و زمینهها.فصلنامه مطالعات
منطقهای جهان اسالم ،سال هشتم ،شماره  ،29بهار.
 .8توال،فرانسوا.)0835(.ژئوپلیتیک تشیع.ترجمهی حسن صدوقونینی.تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ
اول
 .4حمیدی،محمدمحسن.)0895(.ناآرامیها در بحرین،درخواست اصالحات یا انقالب.ماهنامه اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،سال بیست و پنجم ،تابستان.
 .0روزنامه اعتماد ملی30/05/2 ،
 .6فولر،گراهام و لسر،یان .)0834(.احساس محاصره،ژئوپلیتیک اسالم و غرب.ترجمه علیرضا فرشچی و علی اکبر
کرمی.تهران :انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)،چاپ اول
 .5قاسمی،فرهاد.)0839(.مدل ژئوپلیتیکی امنیت منطقهای  :مطالعه موردی خاورمیانه.فصلنامه ژئوپلیتیک ،تهران:
انتشارات سازمان جغرافیایی ،سال ششم،شماره دوم،تابستان
 .3قاسمی،صفتاهلل.)0830(.وضعیت شیعیان در بحرین.فصلنامه مطالعات منطقهای جهان اسالم ،سال هفتم ،شماره
 ،23زمستان
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تروریسم ،پدیده نوظهور پستمدرنیسم
محسن موسوی خسروی ،5کارشناس ارشد مطالعات منطقهای-مطالعات اروپا .دانشگاه تهران.

چکیده:
در دوره پستمدرن همزمان با گسترش سطح آگاهی از جمعی به فردی ،فرض بر این است که تروریسم نخست
در سطح فردی و سپس در سطح جمعی شکل میگیرد .در این مقاله پدیده تروریسم در سطح فردی با نظریه خودتعیین-
کنندگی و در سطح جمعی با نظریه تعیینهدف بررسی میشود .اگر در سطح فردی سه نیاز روانشناختی شایستگی،
خودمختاری و ارتباط که نظریه خودتعیینکنندگی معرفی میکند ،برآورده نشود؛ این نیازها میتواند در هستههای
تروریستی برطرف شود .از سوی دیگر هستههای تروریستی بازی سخت و پیچیدهای را پیش میبرند که طبق نظریه
تعیینهدف ،عامل تحریک و انگیزش عناصر تروریستی است.
واژگان کلیدی :تروریسم ،نظریه خودتعیینکنندگی ،نظریه تعیینهدف ،پستمدرنیسم

 -5مقدمه
هدف این پژوهش بررسی بستر روانشناختی ظهور تروریسم در دوره پستمدرن است که چرا برخی از
اقدامات تروریستی از منطق واقعبینانه برخوردار نیستند .حمالت انتحاری در میان غیرنظامیان از جمله مواردی

است که در نگاه نخست بدون منطق بنظر میرسد .این پژوهش با تکیه بر نظریههای روانشناختی خودتعیین
کنندگی 2و تعیینهدف 8تالش میکند علل و چرایی رفتار غیرمنطقی و کورکورانه اقدامات تروریستی را
توصیف و تبیین کند .طبق چارچوب این پژوهش ،عوامل انگیزشی شکلگیری رفتار تروریستی نخست در
سطح فردی بر مبنای نظریه خودتعیینکنندگی و سپس در سطح جمعی بر مبنای نظریه تعیینهدف شکل
میگیرد .در این پژوهش همچنین از رفتار تروریستی ،تحت عنوان نیروهای ضدشکاف 4نام برده میشود .فرض
براین است که تسری سریع داده و اطالعات در دوره پستمدرن و به دنبال آن ارتقای آگاهی از سطح جمعی
1

. Email: mmkhosravi@ut.ac.ir

2

Self-determination theoty
Goal-setting theory
4Anti-gap forces
3
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به فردی ،نیروهای روانشناختی ضدشکاف را در میان جوامع ایجاد میکند .شکاف میتواند هر نوع اختالف
میان فردی ،گروهی ،طبقهای ،نژادی ،مذهبی ،باوری و حتی دسترسی به منابع و امکانات برای بقاء فردی و
جمعی را شامل شود .در این پژوهش فرض میگیریم انسان در دوره پستمدرن میتواند از اختالفهای
ساختاری و اجتماعی در سطوح مختلف فردی و جمعی حتی در فرای مرزها آگاهی یابد و به عنصر ضد
شکاف تبدیل شود.
نظریه خودتعیینکنندگی در حوزه روانشناسی عوامل انگیزشی در شکلگیری رضایتمندی فردی در اجتماع
را معرفی میکند .ادوارد دسی 0و ریچارد ریان ،2با ارائه نظریه خودتعیینکنندگی معتقدند ،چندین نوع انگیزش
برونی و درونی 8انسان را به عملی وا میدارد که هر یک از آنها دارای پیامدهای مشخصی برای یادگیری،
عملکرد و تجارب فردی است .طبق نظریه خودتعیینکنندگی برآورده شدن سه نیاز عمومی ذاتی شامل
شایستگی ،4خودمختاری 0و ارتباط 6در رشد و عملکرد بهینه مردم تأثیرگذاری مسقیم دارد( Ryan and Deci,

 .)2000; Deci and Ryan, 2002 ;Gagné and Deci, 2005در واقع ساختار محیط اجتماعی باید به
گونهای باشد که فرد به درک درستی از این سه نوع نیازش برسد.
طبق نظریه خودتعیینکنندگی انسان نخست در پی کسب رشد فردی است .از اینرو ،برآورده شدن سه
نیاز شایستگی ،خودمختاری و ارتباط برای تسلط بر چالشهای اجتماعی ،بدست آوردن تجارب جدید و رشد
فردی و درک جامعی از خود ضروری است .شایستگی ،به معنای داشتن کنترل بر نتایج امور خود و استاد بودن
در تجارب فردی است .خودمختاری ،داشتن کنترل بر امور مختلف زندگی ،رفتار و اهداف فردی است .اما
ارتباط ،به معنای داشتن رابطه نزدیک و صمیمی با افراد و گروههای خاص و مشخص

است( Vansteenkiste,

 .)2006این سه نیاز میتواند از طریق درگیر شدن فرد در انواع وسیعی از رفتارها برآورده شوند که از فردی
به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است( .)sorebo et al, 2009وایت )0909( 5و

دوچارمز3

( )0963معتقدند که نیازهای شایستگی و خودمختاری برای انگیزش و رفتار درونی ضروری هستند .این دو
نیاز میان نیازهای پایهای افراد و انگیزههایشان ارتباط برقرار میکند .در صورتیکه نیازهای روانشناختی برآورده
شوند احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد شکل میگیرد ،اما در صورت ممانعت و عدم برآورده

1

Edward L. Deci
Richard M. Ryan
extrinsic and intrinsic motivation
4
competence
5
Autonomy
6
psychological relatedness
7
white
8
decharmes
2
3

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

شدن این نیازهای اساسی فرد ادراکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقادآمیز از خود پرورش خواهد داد .مطابق با
نظریه خودتعیینکنندگی افراد به صورت فطری مستعد خودسازماندهی و خود آغازگری اعمالشان در تطابق با
عالیق و ارزشهایشان هستند ،اما محیطهای اجتماعی میتواند مانع چنین کارکرد خودتنظیمی در افراد
شود(قالوندی و دیگران .)0890 ،دسی و ریان در دهه  35میالدی با درنظر داشتن نظریه "درک منبع علیت"
هایدر ( ،)0930مفهوم نظریه خود تعیینکنندگی را مطرح کردند که نوعی نظریه انگیزشی – شناختی
است( .)Deci and Ryan, 1985, p.7از نظر زیمرمن ( ،)2552خود تعیینکنندگی کنترل فراشناختی فرایند
برنامهریزی و کنترل اهداف در جهت انگیزههای فرد است که نوعی خودتنظیمی محسوب میشود .طبق دسی
و ریان ،خودتعیینکنندگی شامل تجربه انتخاب با منبع درونی است( .)Deci and Ryan, 1985, p.111براساس
نظر دسی و ریان در نظریه خود تعیینکنندگی ،انگیزههای درونی رفتار با برخی انگیزههای بیرونی آن یکپارچه
میشود( .)Deci and Ryan, 2000, p. 236ریان و دسی درونیسازی را به صورت پیوستار شش مرحلهای از
سبکهای خودتعیینکنندگی معرفی کردهاند :سبک بدون تنظیم ،سبک تنظیم بیرونی ،سبک تنظیم درونفکنی-
شده ،سبک تنظیم خودپذیر ،سبک تنظیم آمیخته ،سبک تنظیم دورنیشده .دسی و ریان معتقدند ،عامل اساسی
در درونیسازی و خودتنظیمی تجارب فردی ،میزان تعارضات محیط بیرونی با تمایالت درونی است؛ هرچه
تعارض میان محیط بیرون و درون فرد بیشتر باشد ،رفتار در سطوح اولیه پیوستار درونیسازی میشود و
خودتنظیمی آن کمتر است .در نتیجه احساس رضایت کم میشود و هرچه تعارض کمتر باشد ،درونیسازی
راحتتر صورت میگیرد( .)Ibid, p. 238انتخاب هدفهایی که خودمختاری ،شایستگی و ارتباط را ارضاء
میکنند ،موجب رشد شخصی ،سالمت ذهن و سالمت هیجانی میشود .در شکل زیر انواع انگیزش درونی و
برونی را در دو سوی رفتارهای خودمختار و کنترلشده نشان دادهایم.
جدول( :)0انواع انگیزش در نظریه خودتعیینکنندگی
نظریه خودتعیینکنندگی :انواع انگیزش
تنظیم درونی

تنظیم آمیخته

تنظیم خودپذیر

تنظیم درونفکنی-

تنظیم برونی

بدونتنظیم

Intrinsic

Integrated

Identified

شده Introjected

External

Amotivated

رفتار همراه با احساس

رفتار بخشی از هویت است

رفتار با اهداف همخوانی

شهرت ،درک غرور در خود

از جمله ،پول ،منفعت،

عامل برانگیختگی وجود ندارد

خوب درونی است

امنیت و گزینه های

دارد

شغلی

کنترل شده Controled

خودمختار Autonomous

منبع.)Adapted from Segar & Hall, 2011; Managed care outlook, 2014( :
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محور اصلی نظریه خود تعیینکنندگی تفاوت میان انگیزش خودمختار 0و کنترلشده 2است .رفتار زمانی
با انگیزش خودمختار شکل میگیرد که با احساس اراده در شروع یا تنظیم آن همراه باشد .انگیزش خودمختار
به تمایل فرد برای پیگیری آزادانه فعالیتهایش اشاره دارد .انگیزش برونی زمانی است که فرد رفتار را برای
منطبق شدن با نظم خارجی و ممانعت از مجازات اتخاذ میکند .اما انگیزش درونی زمانی است که تکرار یک
سری از رفتارها ،شادابی و تفریح درونی را به وجود میآورد .در واقع ما آن اعمال را انجام می دهیم به خاطر
اینکه به لحاظ درونی پاداش دریافت میکنیم .اما جهتگیری بدونانگیزش به معنای نبودن هدفمندی در انجام
عمل است .به بیان دیگر ،فرد به لحاظ انگیزشی برای انجام آن فعالیت ارزش قائل نیست .فرد در حالت انگیزش
بیرونی ،فعالیت را برای دستیافتن به پیامد خارج از آن فعالیت انجام میدهد .افراد در خودمختارترین شکل
انگیزش بیرونی تحت عنوان تنظیم بیرونی ،به دنبال برآورده ساختن تقاضاهای بیرونی مانند دریافت پاداش و
یا اجتناب از تنبیهاند .تنظیم دورنفکنیشده دومین نوع انگیزش بیرونی است که فرد در این جهتگیری سعی
می کند از احساس گناه و اضطراب اجتناب کند و یا به احساس غرور دست یابد .سومین نوع که مستقل و
خود تعیینکننده تر است ،تنظیم خودپذیر است .در این نوع تنظیم ،فرد با اهمیت و ارزشی که یک رفتار یا
فعالیت برای وی دارد تعیین هویت می کند .تنظیم آمیخته ،خود تعیینکنندهترین نوع انگیزش بیرونی است.
این نوع تنظیم هنگامی روی می دهد که تنظیمهای همانندسازی به طور کامل دورنی شده باشد .در واقع در
این نوع تنظیم روشهای تنظیمی با نیازها و ارزشهای شخصی همانند و یکپارچه میشود .به اعتقاد رایان و
دسی نوع تاثیری که انگیزش بیرونی بر عملکرد برجای میگذارد بستگی به اثر آنها بر احساس استقالل و
شایستگی افراد دارد .انگیزشهای بیرونی که احساس استقالل و شایستگی را افزایش میدهند تاثیر مثبتی بر
عملکرد دارند .در این پژوهش فرض بر این است که افراد با کسب آگاهی از خود و محیط به سوی انگیزشهای
خودمختار پیش میروند و در نهایت سعی میکنند اعمال و رفتار را بر مبنای انگیزش از نوع تنظیم درونی
شکل دهند.
 -5نظریه تعیینهدف

براساس نظریه تعیینهدف ادوین ای الک ،8اگر برای هر یک از افراد ،هدفی معین شود ،آنان برای دستیابی
به هدفهای مذکور برانگیخته میشوند .بنابراین ،محیط نقش مهمی در تعیین هدف و هدایت عملکرد انسانها
دارد .در واقع نظریه تعیینهدف بر این واقعیت تأکید دارد که افراد هدفمند بهتر از افراد بدون هدف کار
1

Autonomous
Controlled
3 Edwin A Locke
2
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میکنند .طبق نظریه تعیینهدف ،هدفی که خاص ،0واضح 2و مشکلتر 8باشد ،بهتر پیگیری میشود و این
عوامل تاثیر مستقیم و مثبت بر کارآیی دارند .بدونابهام ،قابل اندازهگیری و واضح بودن از دیگر ویژگیهایی
است ،که موجب میشود فرد به آن هدف متعهد شود .اگر برای هدف ضرباالجل هم تعیین شده باشد ،انگیزه
قویتری برای پیگیری آن بوجود میآید .البته اهداف باید به لحاظ عقالنی قابل دسترس و واقعگرایانه 4باشند
و سطح مشکل بودن هدف باید منطقی به نظر برسد .از سوی دیگر ،نظریه تعیینهدف دو شرط دیگر را برای
رسیدن به هدف درنظر میگیرد :نخست ،هدف باید توسط فرد پذیرفته شود و دوم اینکه بازخورد در فرآیند
رسیدن به هدف بکار رود .بازخورد به خصوص در رسیدن به اهداف پیچیده از اهمیت بیشتر برخوردار است.
بازخورد برای حفظ انگیزش و تعهد فرد و درنتیجه بهینهسازی نتایج بسیار حیاتی است .بازخورد خوب بر
فرآیند ارتباط دوطرفه 0مبتنی است .تعهد به اهداف به فاکتورهای زیر بستگی دارد:
 .0اهداف علنی ،شناخته و منتشر شده باشند،
 .2اهداف باید توسط افراد انتخاب شوند و نه این که تعیین شده باشند،
 .8و اهداف تعیین شده افراد نباید با اهداف و چشماندازهای سازمان متناقض باشد(.)Team FME, 2013

دخالت فرد در فرآیند تعیین هدف ،موجب پذیرش هدف میشود .مشارکت در فرآیند تعیین هدف،
همچنین موجب باال رفتن تعهد فرد در اجرای هدف میشود .مشارکت در تعیین هدف به افراد کمک میکند
اهداف را بهتر درک کنند و اینکه اهداف برای آنها منطقی به نظر برسد.
 -4ساختار گروههای تروریستی

گروههای تروریستی به طور کلی بر مبنای یکی از ساختارهای سلولی ،6سلسلهمراتبی

متعارف ،5شبکهای3

و مقاومت بدونرهبر 9شکل میگیرند .گروههای تروریستی در کوچکترین واحد سازمانی از سلول با چند عضو
محدود شکل میگیرند .سازمانهای تروریستی از لحاظ تعهد هم به چهار الیه رهبران ،05کادر عملیاتی،00
حامیان فعال 02و حامیان منفعل 08تقسیم میشوند.
specific

1

2 clear
3 problem
4 realistic
5 two-way communication
6 Cellular
7 conventional hierarchy
8 networked
9 Leaderloess resistant
10 leadres
11 Operational cadre
12 active supporters
13 passive supporters
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شکل( :)0الیههای متفاوت سازمانهای تروریستی در ساختار سلسلهمراتبی
رهبران
کادر عملیاتی
حامیان فعال
حامیان منفعل
رهبری و سیاستگذاری سازمانهای تروریستی برعهده الیه رهبران است .در سطح پایینتر ،عناصر کادر
وظیفه رهبری عملیاتها و مدیریت حوزههای اطالعاتی ،مالی ،لجستیکی ،برنامهای ،آموزشی و ارتباطی را
برعهده دارند .حامیان فعال در الیه پایینتر از عناصر کادر هم در فعالیتهای سیاسی و نیز جذب سرمایه ،داده
و اطالعات برای الیهی باالیی مشارکت میکنند .آنها به عنوان یک عنصر ممکن است حتی پناهگاه امن و
کمک پزشکی و ترانزیتی برای عناصر دیگر تروریستی فراهم کنند .حامیان فعال همچنین از روابطشان با گروه
های تروریستی کامالً آگاهاند .این درحالی است که حامیان منفعل ممکن است دقیقاً از روابط خود با ساختار
تروریستی آگاه نباشند .حامیان منفعل عموماً عنصر یا سلولهایی هستند که تعهد کافی برای ایفای نقش فعال
در ساختار تروریستی را برعهده نگرفتهاند.
عوامل امنیت و کارآیی در شکلگیری و انتخاب هر یک از ساختارهای تروریستی مؤثر است .ساختار
سلسلهمراتبی قراردادی بیشترین کارآیی و کمترین امنیت و ساختار مقاومت بدونرهبر بیشترین امنیت و کمترین
کارآیی را دارد .اما گروههای تروریستی امروزه تمایل دارند ،شبکهای سازماندهی شوند .با این حال ،هنوز
گروههای تروریستی در مناطق ناامن و بدون اقتدار دولت مرکزی وجود دارند که به شکل سلسلهمراتبی سازمان
یافته و رهبر معنوی در باالترین سطح ساختار قرار گرفته است .القاعده از جمله گروه های تروریستی سلسله-
مراتبی است که اخیراً با رشد ارتباطات و فنآوری ،سلولهایی نیز از برخی مناطق جهان به شکل شبکهای و
هستههای سلولی مستقل به آن متصل شدهاند .در این حالت ،ساختار سلسلهمراتبی در میان رهبران ارشد با
الیههای زیرین سازمان القاعده حفظ شده است ،اما سلولهایی نیز به شکل کادر هماهنگی و یا عملیاتی
شبکهای به ساختار سازمانی متصل شدهاند.
الگوهای جاری سازمانهای تروریستی نشان میدهد ،سلولهایی که به شکل شبکهای مستقل ،به هم مرتبط
و یا در ارتباط با سازمانهای تروریستی دیگر شکل گرفتهاند؛ عموماً برای ترور اقدام میکنند .عناصری که در
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سلولها عضو هستند ،به طور معمول با سازمانهای تروریستی دیگر حداقل ارتباط را دارند و راهبردها به
شکل سلسلهمراتبی از سطح رهبران ارشد سازمان به سطوح پایین انتقال مییابد .در این حالت ،سلولهای
تروریستی عموماً به لحاظ آموزشی ،عملیاتی و برنامهریزی از سازمان تروریستی اصلی که به آن تعلق دارند،
مستقل رفتار میکنند.
واقعیت دیگر تمایل گروههای تروریستی به سازماندهی شبکهای است .گسترش راههای ارتباط جمعی و
توسعه فضای مجازی تاحدودی امن ،به گروههای تروریستی فرصت میدهد ،اقداماتشان را در هر گوشهای از
جهان بدون رهگیری اطالعاتی و با اعضای محدود برنامهریزی کنند .ساختار شبکهای برمبنای اینکه عناصر
درونی آن به چه شکلی مرتبط شدهاند ،به انواع زنجیرهای ،0همهجانبه 2و ستارهای یا قطبی 8تقسیم میشود.
ساختار شبکهای زنجیرهای که به عنوان شبکههای قاچاق هم شناخته میشوند ،اطالعات ،قاچاق و غیره در دو
سوی زنجیره جریان دارد .در ساختار ستارهای ،هر عنصر به شکل مستقل به عنصر مرکزی متصل است و همه
ارتباطات از طریق آن عنصر مرکزی امکانپذیر است .اما در ساختار شبکهای همهجانبه هر یک از عناصر
میتواند با عناصر دیگر آن سلول ارتباط برقرار کند.
شکل( :)2انواع ساختار شبکهای

ساختار زنجیرهای از امنیت بیشتری در مقایسه با ساختار ستارهای و همهجانبه برخوردار است .اما کارآیی
ساختار همهجانبه بیشتر است .عناصر در ساختار شبکهای بیشترین ارتباط را با عناصر دیگر دارند و به لحاظ
عقیدتی و باوری بیشترین حمایت را از یکدیگر میکنند .نکته دیگر اینکه در ساختار شبکهای عناصر تروریستی
بیشترین نقش را در برنامهریزی و پیشبرد اهداف برعهده دارند و هریک از عناصر تاحدودی نقش برابری را
احتمال دارد ایفا کنند .از سوی دیگر ،در ساختار شبکهای همهجانبه هر عنصر خودمختاری برابری با دیگر
عناصر دارد و ساختار سلسله مراتبی در میان آنها از میان رفته است .وجود بازخورد نکته دیگری است که در
ساختار همهجانبه به سرعت اتفاق میافتد .عناصر سلولی در انواع ستارهای و زنجیرهای ساختار شبکهای
1

Chain
All-channel
3
Star or Hub
2
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تروریسم ،از کمترین ارتباط درون سلولی برخوردارند و بنابراین از لحاظ منطق نظریه خودتعیینکنندگی تمایل
کمتری برای شکل دادن این ساختارها وجود دارد.
-9

فرجام :تحول در ساختار گروههای تروریستی

تحول در ساختار گروههای تروریستی را با این سؤال مطرح میکنیم که چرا تا نزدیک به دهههای آخر
قرن بیستم ،گروههای تروریستی تا این حد گسترده و و پراکنده نبودند و اغلب موارد محدودی از سازمانهای
تروریستی با اهداف سیاسی و یا سرزمینی مشاهده شده است .این سؤال را میتوان با گذار بوجود آمده از
دوره مدرن به مدرنیته پاسخ داد .در دوره مدرن سازمان یا گروههای تروریستی اندک شمار آن هم با اهداف
سیاسی ،عقیدتی ،حزبی و یا ملی شکل گرفتند .اما در دوره پستمدرن با رشد عواملی از جمله فنآوری،
ارتباطات جمعی ،رسانهها و سواد فردی ،آگاهی از سطح جمعی به سطح فردی ارتقاء یافت و فرد خود را به
نوعی در جامعه کشف کرد .در دوره پستمدرن امکان مقایسه کردن برای هر فرد بوجود آمد و به دنبال آن
فرد به وجود انواع شکاف میان خود با دیگران و نیز شکاف میان سرزمینها ،مذاهب ،باورها ،نژادها ،سنتها
و فرهنگها پی برد.
در دنیای پستمدرن از همان روزی که پساساختارگرایی مضامین انسانی را پارهپاره و مرکززدایی شده
تلقی کرد ،مفهوم متعارف هویت هم دستخوش دگرگونیهای گوناگون شد .هویت انسان پستمدرن منبعث
از ارزشها و هنجارهای ابزاری است که برگرفته از تخیالت و واقعیات صوری است .بنابراین قرار گرفتن در
متن واقعیات انسانها را متوجه ارزشهایی میکند که در کشاکش تفسیر مفسر ایجاد میشود .بنابراین این
تفسیر ممکن است در تقابل با سنتهای تاریخی و خارج از چارچوبهای پذیرفته شده افراد باشد .توجه به
فرد موجب قدرت یافتن اصالت وجود میشود .این چنین است که طبق نظر انسان در امور عقلی ،عقل خودم،
مالک و مورد تأیید است و در امور اخالقی ،نظام اخالقی خودم تعیینکننده رفتار اصلی خودم است .برخی از
ویژگیهای دوره پستمدرن را چنین میتوان برشمرد:
 شکگرایی درباره فراروایتها یا روایتهای کالن و عدم اعتقاد به کلیت؛

 تاکید بر انگارههای متضاد ،بدین معنا که هیچ هنجار و واقعیت خارجی ارزشمند و معتبر وجود ندارد؛
 کثرتگرایی و مخالفت با هرگونه وحدتگرایی بدین معنا که با هرگونه مرکزگرایی ،اقتدارگرایی و
مرجعیت باور مخالفت میکنند.
اما همزمان با رشد فردگرایی در دوره پستمدرن ،انگیزشهای فردی هم طبق نظریه خودتعیینکنندگی از
نوع تنظیم برونی به سوی تنظیم درونی متمایل میشود .انگیزش از نوع تنظیم برونی در دوره معاصر و مدرن
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موجب شکلگیری سازمانهای تروریستی مبتنی بر ساختارهای سلسلهمراتبی می شود که در آن عقاید و
باورهای واحد در جریان است .اما انگیزش از نوع تنظیم درونی در دوره پستمدرن موجب شکلگیری
هستههای سلولی تروریستی مستقل و بدون رهبر در سرتاسر جهان خواهد شد که در آن عناصر تروریستی به
دنبال ارضای نیازهای شایستگی ،خودمختاری و ارتباط طبق نظریه خودتعیینکنندگی هستند .در جدول زیر
تحول ساختارهای تروریستی در سه دوره زمانی را نشان دادهایم.
جدول ( :)2دورههای شکلگیری تروریسم
دوره پست مدرن

دوره مدرن

دوره باستان و معاصر

• رشد آگاهی فردی و

• رشد آگاهی جمعی و

• نبودن گروه های

ظهور گروه های

ظهور گروه های

تروریستی

تروریستی سلولی و

تروریستی چریکی و

شبکه ای

سلسله مراتبی

الزم به ذکر است که دوره پستمدرن در همه مناطق جهان ظهور نکرده است ،و آثار آن را فقط میتوان
در سرزمینهای توسعه یافته مشاهده کرد .بنابراین امکان رشد سلولهای شبکهای در سرزمینهایی که غالباً
توسعهیافته هم نیستند و دولتهای مرکزی متزلزل و درحال فروپاشی دارند ،وجود ندارد .ساختار سلسلهمراتبی
در سرزمینهای توسعه نیافته محتمل است و در عوض این ساختارها از طریق سیستمهای شبکهای با سلولها
در سرزمینهای توسعه یافته مرتبط شدهاند .بدین خاطر است که سازمانهای تروریستی گسترده مانند القاعده،
طالبان ،داعش در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد کرده و در عوض
سلولهای تروریستی کوچک و پراکنده در مناطق توسعهیافته اروپا نفوذ کردهاند .گروههای تروریستی در
سرزمینهایی که دولت متمرکز و امن دارند ،از امنیت کمی برخوردارند و به شکل محدود و سلولی و یا مقطعی
شکل میگیرند .اما گروهای تروریستی ،در سرزمینهایی که دولت متزلزل و در حال فروپاشی دارند از فرصت
سازماندهی ساختارهای بزرگ برخوردارند و ساختارهای سلسلهمراتبی گسترده و پیچیدهای را شکل میدهند.
بستر شبکههای اینترنتی و مجازی هم کمک فراوانی به گروههای تروریستی برای عضوگیری و آموزش
نیرو در سرزمینهای دیگر کرده است .گروههای تروریستی همچنین میتوانند از طریق بسترهای مجازی تبادل

112

5932  آبان42  و42

»مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم

 در واقع0 حلقههای مجازی. عملیاتهای متفاوت و متنوعی را در سرزمینهای مختلف پیش ببرند،اطالعات
ساختار منحصر به دوره پستمدرن است که سازمان و گروههای تروریستی در یک نقطه جغرافیایی را به
.سلولهای تروریستی با اعضای محدود در سرزمینهای دیگر متصل میکند
:منابع
 تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای.)0890( .حسن؛ جواد امانی ساری بگلو و محسن بابایی سنگلجی، قالوندی.0
.4  شماره.3  دوره. اندیشه های نوین تربیتی.روانشناختی اساسی در میان دانش آموزان
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. University
Rochester Press.
3. Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-determination in Human
Behavior. New York: Plenum Press.
4. Effective Goal Setting: Productivity skills, 2013. Team FME. http://www.free-managementebooks.com/.
5. Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self?determination theory and work motivation. Journal of
Organizational behavior, 26(4), 331-362.
6. Managed care outlook. by, Amy Bucher and Raphaela O’Day.Volume 27, Number 15 • August
1, 2014
7. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic
motivation, social development, and well-being.American psychologist, 55(1), 68.
8. Sorebo, oystein; Halvari, Hallgeir; Flaata Gulli, vebjorn; Kristiansen, Roar (2009). The role of
self-determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use elearning
technology. Computers & Education 53, 1177–1187.
9. Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in
self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation.Educational
psychologist, 41(1), 19-31.

1

The virtual rings

113

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

چرایی و چگونگی حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
سید رسول موسوی ،0معاونت پژوهش موسسه آینده پژوهی جهان اسالم
چکیده
تکیه منشور سازمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر ،حیثیت و ارزش شخصیّت انسانی ،تساوی همه ملت ها در
روند حق تعیین سرنوشت ،حق رای ،حق آزادی ،حق انتخاب ،حق استقالل ،ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت،
احترام به الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقّی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر
مبیین آن است که جوامع انسانی بدون توجه به تفاوت های آن ها و در هر شرایطی اعم از صلح یا جنگ باید از حقوق
و آزادی های اساسی برخوردار بوده و عدالت نیز در مورد آن ها رعایت گردد .بی تردید مساله اشغال فلسطین مهمترین
بحران ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی در جهان اسالم را "عنصر صهیونیسم" رقم زد و سلب حق تعیین سرنوشت از ساکین
اصلی آن "معضل" اصلی این بحران ژئوپلیتیکی است.
احترام به این حقوق در مورد ملّت فلسطین نادیده گرفته شده و حقوق اساسی و انسانی آن ها به طرق مختلف
نقض می گردد .با توجّه به نقض هدف مند مقرّرات حقوق بین الملل در فلسطین اشغالی ،ضروری است عدم مشروعیت
اقدامات اسرائیل غاصب در زمان اشغال و پس از آن بر اساس دو مزیت لیبرال دمکراسی غرب (ارمغان اشغال و اشغالگری
)" یعنی آزادی و دمکراسی" و بر اساس قاعده های بین المللی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد .این مهم در این مقاله
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی :آوارگان ،فلسطین ،حق رای ،حق آزادی ،حق تعیین سرنوشت ،صهیونیسم ،اشغال

 .5مقدمه
مسئله حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت در فلسطین ریشههای تاریخ عمیقی دارد .پیش از اعمال قیمومت
انگلستان بر این سرزمین در سال  ،0922فلسطین از سال  0005تا  0905تحت حکومت امپراتوری عثمانی قرار
داشت .با آنکه فلسطین برای  4قرن بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب میشد ،مردم آن کامالً تحت سلطه
نبودند و شهروندانی با حقوق سیاسی و مدنی جداگانه بشمار میرفتند(فیشر825 -822 :0965،؛ کتان.)3 :09902،
1

. Email: Mousavi1966@gmail.com
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با پایان جنگ جهانی اول در سال  ،0909فلسطین نیز همچون سایر ملتهای عرب که از عثمانی جدا شده
بودند ،در سال  ،0905به عنوان ملتی مستقل مورد شناسایی قرار گرفت .ماده  22میثاق جامعه ملل مقرّر
میداشت:جوامعی که قبالً متعلق به امپراتوری عثمانی بودهاند ،به آن درجه از توسعه رسیدهاند که به عنوان مللی
مستقل شناخته شوند و باید پیش از احراز توانایی کافی برای اداره کشور خود ،از کمکها و حمایتهای یک
دولت قیم برخوردار شوند 0.گرچه فلسطینیان قادر به اداره حکومت خود به شمار نیامدند ،اما در مقایسه با
ملتهای آفریقایی و سایر ملل آسیا پیشرفتهتر بودند و در دستهبندی حکومتهای وابسته نشان  Aبه آنها
اختصاص یافت .ملتهای کمتر توسعهیافته نیز با نشانههای  Bو  Cمشخص شدند (للی ل.)25 :0990 ،
با آنکه قیمومت فلسطین در سال  0992به انگلستان سپرده شد ،اما این امر باعث از میان رفتن حاکمیت
و اقتدار فلسطینیان نشد« .بدینترتیب فلسطین از زمان جدایی از عثمانی در سال  0905تا پایان دوران قیمومت
آن در سال  0943به موجب حقوق بینالملل ،کشوری مستقل به شمار میرفت و مردم آن از حاکمیت بر
سرزمین خویش بهرهمند بودند» (کتان.)82 :0990 ،
آنچه در مورد قرارداد قیمومت فلسطین منحصر به فرد بود ،بخشهایی از اعالمیه بالفور  0905بود که
براساس آن ،دولت بریتانیا به یهودیان قول ایجاد خانه ملی یهود در سرزمین فلسطین را داده

بود2.

«مواد قرارداد قیمومت که به بریتانیا امکان میداد محتوای اعالمیه بالفور را به اجرا درآورد و مهاجرت
یهودیان به فلسطین را سهولت بخشد ،بستری برای شکلگیری و پایهگذاری دولتی یهودی در فلسطین و در
تناقضی آشکار با حقوق قانونی این سرزمین بود» (همانجا) .قرارداد قیمومت که در  24ژوئیه  0992به تصویب
جامعه ملل رسید عرصه را برای کشمکشی درازمدت در منطقه فراهم کرد و به جنگهایی بزرگ و قربانیانی
بیشمار انجامید و به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد و بر اجرای آزادانه حقوق بشر میلیونها انسان تأثیر
عمده گذاشت.
 .4حقوق بشر در فلسطین
علت وجود و گسترش دامنه حقوق بشر در عرصه بینالمللی ،ایجاد زمینه رعایت حقوق و آزادیهای
اساسی بشر و احترام به شأن و منزلت او بوده است .از جمله اهدافی که سازمان ملل متحد خود را موظف به
دستیابی به آن کرده است « ...احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل »...و « ...تشویق احترام به
حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از نظر نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب »...است .ضروری
1

. “… Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as
independent nations can be provisionally recognized subject to the rendering of administrative advice and assistance by a mandatary until
such time as they are able stand alone …", Article 22 of the Covenant of the league of Nations, 28 june 1919.

 .2بندهای  2و  6قرارداد قيمومت هم چگونگی پايهگذاری كشوری يهودی و هم چگونگی ايجاد تسهيالت الزم برای مهاجرت يهوديان را شرح داده بود.
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است وضعیت اجرای این حقوق در سرزمینهای اشغالی فلسطین با توجه به تصمیمهای مجمع عمومی و
شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 .9حقوق انتقالناپذیر مردم فلسطین
حقوق انتقالناپذیر مردم فلسطین در قطعنامههای متعدد سازمان ملل متحد مورد شناسایی و تأکید قرار
گرفته است .در سال  ،0969مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامات خود مبنی بر تأیید و شناسایی حقوق
مردم فلسطین را به موجب منشوری آغاز کرد .این مجمع در قطعنامه  2080خود اعالم کرد« :مسئله پناهندگان
عرب فلسطینی از آنجا نشأت میگیرد که تا کنون حقوق انتقالناپذیر این مردم طبق منشور سازمان ملل و
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کامالً نادیده گرفته شده است ».مجمع همچنین هویت ملی فلسطینیان را به رسمیت
شناخت و دوباره بر حقوق انتقالناپذیر آنان تأکید کرد.
مجمع عمومی در قطعنامه  2652با تکرار آنچه پیشتر گفته بود ،اعالم کرد که برای ایجاد صلح عادالنه و پایدار در
منطقه رعایت حقوق انتقالناپذیر مردم فلسطین حیاتی است .در قطعنامهای دیگر مجمع به این مسئله اشاره کرد که
«مردم فلسطین در مسئله فلسطین طرف عمده و اصلی به شمار میآیند» (قطعنامه شماره .)8205
کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه خود در سال  0953پس از تأکید بر حقوق انتقالناپذیر مردم فلسطین،
به ذکر مصادیق این حقوق پرداخت و اعالم کرد حق تعیین سرنوشت ،استقالل ملی ،تمامیت ارضی ،وحدت
ملی و حاکمیت بدون مداخله خارجی از جمله این مصادیق هستند (قطعنامه شماره  .)XXXIVدر این بخش
به تحلیل مواردی از حقوق انتقالناپذیر مردم فلسطین پرداخته میشود.
 .2حق تعیین سرنوشت
به نظر میرسد حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلی حقوقی نه تنها جایگاهی محوری در حقوق انتقالناپذیر مردم
فلسطین دارد ،بلکه در گفتوگوها و بحثهای بینالمللی درباره دستیابی به راهحلی عادالنه و دایم برای مسئله فلسطین
نیز اهمیتی حیاتی دارد (شانفلدر .)95 :0990 0،حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی و ملی است که حاکی از پرهیز
از مداخلهجویی و زورگویی است و بدون آن مردم یک سرزمین نمیتوانند از اختیار سیاسی بهرهمند باشند و هر حق
ملی دیگر چون استقالل و حاکمیت از تحقق صحیح و کامل آن نشأت میگیرد (مالیسون« .)30 :0990 2،حق تعیین
سرنوشت اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا تحقق آن ضامن ایجاد بستر مناسب برای تأمین حقوق بشر و تحکیم آن
است» (استیز و آلستون.)023 :0996 8،
1

. Schoenfelder
. Mallison
. Steiner & Alston
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ازاینرو دولتها حق تعیین سرنوشت را جزئی از حقوق صریح مطرحشده در «میثاقهای حقوق بشر» در
سال  0966دانستند و آن را در قالب ماده  0جدا از سایر بخشها و پیش از آنها قرار دادند (همانجا).
«مفهوم حق تعیین سرنوشت نه تنها مستلزم تعریف مفهومی آن است ،بلکه خواهان روشن شدن مفهوم
مردمی که این حق بر آنها اعمال میشود نیز هست ».حقوق اقلیتها حقوقی است که گروههای اقلیت میتوانند
از آن برخوردار باشند ...ولی حق تعیین سرنوشت حق تمامی مردم است .میثاق سیاسی از سویی ،حقوقی جداگانه
را به اقلیتها میدهد (حقوق اقلیتها ،آنگونه که در ماده  25آمده است) و حقی را نیز برای مردم (حق تعیین
سرنوشت ،همان گونه که در ماده  0آمده است) در نظر میگیرد» (هیگینز.)85 :0998 0،
حق تعیین سرنوشت در مواد ( 0 )2و  00منشور سازمان ملل نیز پیشبینی شده است .این حق به عنوان
یک اصل تاکنون چندین بار در قطعنامههای مجمع عمومی مورد تأکید قرار گرفته است .مجمع در قسمتی از
قطعنامه 2معروف  2620تأکید میکند« :برمبنای اصول برابری حقوق انسانها و حق تعیین سرنوشت مردم در
منشور سازمان ملل ،تمام انسانها حق دارند آزادانه و به دور از مداخله بیگانگان درباره موقعیت سیاسی خود
تصمیم بگیرند و روند رشد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کنند و تمام دولتها باید براساس
شرایط و مواد منشور سازمان ملل این حق را محترم بشمارند».
مجمع عمومی در به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نگرانی خود را بر این مبنا اظهار
میدارد که به دلیل سلطه بیگانگان ،حق تعیین سرنوشت شمار عظیمی از انسانها پایمال شده است و دولتهایی
را که این حق طبیعی انسانها ،به ویژه مردم فلسطین و آفریقای جنوبی را زیر پا نهادهاند ،محکوم میکند
(قطعنامه شماره  .)2649تأثیر حقوقی این قطعنامه آن است که باعث میشود قطعنامههای پیشین ،که به حق
تعیین سرنوشت اشاره کردهاند ،یعنی قطعنامههای  0004و  ،2620به خصوص در مورد ملت فلسطین هم قابل
اعمال باشند (مالیسون.)38 :0990 ،
مجمع عمومی در قطعنامهای دیگر ،پس از به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان ،روشهای
احقاق این حق را بیان کرد (قطعنامه شماره  .)8284مجمع همچنین در قطعنامه خود به مشروعیت مبارزه مردم
برای آزادی از سلطه بیگانگان به هر شیوه ممکن حتی نبرد مسلحانه ،اشاره میکند (قطعنامه شماره .)8246
صدور این مجوز و اعطای این حق از سوی مجمع عمومی گویای آن است که مبارزه برای تحقق حق سرنوشت،
از جمله مبارزه مردم فلسطین که حق تعیین سرنوشتشان از طرف ارتش بیگانه پایمال شده ،منطبق با اهداف
و اصول منشور سازمان ملل متحد است (همان.)34 :
. Higgins
. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co –operation among States in accordance With the Charter of the United Nations
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ماده ( 0 )4پروتکل اول ( )0955ضمیمه کنوانسیون ژنو  0949مبارزه مسلحانه مردم یک سرزمین برای
احقاق حق تعیین سرنوشت خویش علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی و رژیمهای نژادپرست را در زمره
مخاصمات مسلحانه بینالمللی قرار داده است 0.چنین مبارزاتی را مبارزات  2CARنام نهادهاند .طبق این
مفهوم ،مبارزات مسلحانهای که در آنها مردم در وضعیتهای یادشده درصدد تحقق بخشیدن به حق تعیین
سرنوشت خویش بر میآیند ،به موجب قواعد مسلم حقوق بینالمللی ،نوعی از مخاصمات بینالمللی دانسته
میشوند که در ماده ( 0 )4پروتکل یک  ،0955مشروعیت و اعتبار یافتهاند (مورفی.)05 :0934 8،
پروتکل  0به خودی خود شامل دستورهایی حقوقی است که منعکسکننده حقوق عرفی ملتهاست و
اصول آن ،که در حقوق بینالمللی عرفی نیز آمده است ،از همان ارزش و اهمیت جهانی معیارها و ضوابط
کنوانسیون ژنو سال  0949برخوردار است (همان) .نتیجه منطقی این مباحث این است که مردم فلسطین در
تالش برای تحقق حق تعیین سرنوشت خویش ،باید از حمایت سازمان ملل و تمام دولتها طبق اصول و
اهداف منشور سازمان ملل برخوردار باشند (همانجا).
 .2اعالمیه جهانی حقوق بشر
مردم فلسطین همچون تمام انسانهای روی زمین از حقوق طبیعی و متعارفی برخوردارند که سالهای
طوالنی است از آن محروم شدهاند و متأسفانه کسانی که سعی میکنند برای آینده فلسطین تصمیمگیری کنند
در اقدامات خود هیچ توجهی به حقوق طبیعی آنها نشان نمیدهند (آدامز.)98 :0990 4،
در دسامبر  ،0993در پنجاهمین سال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر« ،بت سلم» 0یک سازمان حقوق بشر
اسرائیلی ،به انتشار گزارشی درباره  85ماده از اعالمیه جهانی حقوق بشر دست زد .در این گزارش آمده است«:شاید
از ماده مربوط به منع بردهداری که بگذریم ،دولت اسرائیل در برخورد با فلسطینیان تا کنون تمامی مواد اعالمیه جهانی
حقوق بشر را در سرزمینهای اشغالی زیر پا نهاده است» (الوین.)25 :0999 6،
در طول بیش از نیمقرن ،مردم فلسطین بدون هیچگونه حمایت مؤثری ،با اشغالگری بیگانه رودررو بودهاند.
آنها در خواب و بیداری استبداد نظامی بیگانهای را تحمل کرده و میکنند که به دلخواه خود به خانههایشان
هجوم میآورد ،بازداشتشان میکند ،آنها را از سرزمینهایشان میراند ،خانههایشان را ویران میکند،
مجازاتهای دستهجمعی برایشان ترتیب میدهد و رنج و درد روحی و جمسی بیپایانی برایشان به ارمغان
1

. 1977 Geneva Protocol 1 additional to the Geneva Conventions of 1949 ،Reprinted in Internationl Legal Materials 16 ،(1977) ،P. 1391
. Struggle against Colonial Domination, Alien Occupation , Racist Regimes.
. Murphy
4
. Adams
5
. B'T Selem
6
. Olewine
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آورده است (آدامز.)98 :0990 ،
در اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که «هر انسان حق زیستن ،آزادی و امنیت دارد» 0.این
حقوق برای تمام انسانها اساسی است و دولتمردان و سران کشورها باید آنها را مد نظر قرار دهند .حملههای
پیاپی نظامی به مردم فلسطین تجاوز به خانههایشان و دستگیری و بازداشت و بیرون راندن آنها ،به طور آشکار
ضد اصول مربوط به حق زیستن ،آزادی و امنیت است.
در جایی که «هیچکس نباید مورد شکنجه واقع شود یا با رفتارهای خشونتآمیز و تحقیرآمیز روبهرو

گردد»2،

بازداشتهای جمعی پیدرپی ،بدرفتاری با جمعیت عرب و شکنجه بازداشتشدگان همه در مقابل دیدگان سازمان
ملل صورت گرفته و به این سازمان گزارش شده است .کمیته ویژه رسیدگی به اقدامات اسرائیل در زمینه نقض
حقوق مردم مناطق اشغالشده که در سال  0953از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد ،به شواهدی اشاره
میکند «که حکایت از آن دارد که بازداشتشدگان فلسطینی مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند و تا کنون هیچ تدبیری
برای مصونیت آنها از این اقدامات سوء صورت نگرفته است» (همان.)94 :
نادیده گرفتن حقوق آوارگان و پناهندگان فلسطینی به مثابه نقض صریح اصول «حق آزادی جابهجایی و سکونت
درون مرزهای هر کشور» و حق تمامی آدمیان در «ترک سرزمین خود و بازگشت به آن» بوده است 8.به رغم این
حقیقت که «هیچکس نباید توسط دیگری به دلخواه بازداشت شود ،به زندان افتد یا تبعید گردد» 4،بازداشت خودسرانه
مردم فلسطین ،که هرگز متهم به هیچ جنایتی در سرزمینهای اشغالی نبودهاند ،همچنان ادامه دارد و حاکمان اسرائیل به
میلیونها فلسطینی که بیرون از سرزمین خویش در تبعید به سر میبرند اجازه بازگشت به مکانی که خود و والدینشان
در آن به دنیا آمدهاند نمیدهند (همان.)96 :
 .6قطعنامه 9973
با آنکه یهودیت به عنوان یک دین وحدانی احترام خود را دارد ،مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه
مشهور خود صهیونیسم را به نژادپرستی تشبیه میکند .مجمع در قطعنامه  8859به این نتیجه میرسد که
«صهیونیسم نوعی نژادپرستی و تبعیض نژادی است» .این قطعنامه محکومیت «اتحاد نامقدس میان نژادپرستی
در آفریقای جنوبی و صهیونیسم» را که در قطعنامه  8000مطرح شده بود ،مورد تأکید قرار میدهد .مجمع
عمومی سپس به یکی از قطعنامههای پیشین خود اشاره میکند که در آن «هر نظریه مبتنی بر تمایز نژادی از

 .0ماده  8اعالمیة جهانی حقوق بشر
 .2ماده  0اعالمیة جهانی حقوق بشر
 .8ماده  08اعالمیة جهانی حقوق بشر
 .4ماده  9اعالمیة جهانی حقوق بشر
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نظر علمی بیاساس ،از نظر اخالقی محکوم و از لحاظ اجتماعی ناعادالنه و خطرناک دانسته میشود» .به این
مطلب پیشتر در قطعنامه  0954نیز اشاره شده بود.
مجمع عمومی به این اصل نیز اشاره دارد که «همکاری بینالمللی و صلح مستلزم دستیابی به آزادی و
استقالل ملی ،محو استعمار نو و کهنه ،اشغالگری بیگانه ،صهیونیسم ،آپارتاید و تبعیض نژادی از هر نوع و نیز
به رسمیت شناختن اعتبار و حق تعیین سرنوشت تمامی انسانهاست» .همچنین مجمع به قطعنامه  55سازمان
وحدت آفریقا اشاره میکند که در متن آن آمده است« :رژیمهای نژادپرستی که فلسطین ،زیمبابوه و آفریقای
جنوبی را اشغال کردهاند دارای ریشههای امپریالیستی مشترکی هستند و ساختار نژادپرستانهشان یکی است و
هدفشان سرکوبی انسانها و سلب حق حاکمیت آنهاست» .این مجمع همچنین از اعالمیه سال 0950
«کشورهای غیرمتعهد» یاد میکند که به شدت صهیونیسم را محکوم میکند و آن را تهدیدی برای صلح و
امنیت جهانی میداند و از تمام کشورها میخواهد با ایدئولوژی امپریالیستی و نژادپرست مقابله کنند.
پس از طرح قطعنامه  8859هیچ اقدامی برای تحریم اسرائیل ،آنگونه که درباره رژیم نژادپرست آفریقای
جنوبی صورت گرفته بود ،انجام نشد؛ با این حال ،قطعنامه  8859میتوانست درباره جنبههای نهادی و سازمانی
سیاستهای تبعیضآمیز دولت اسرائیل به اجرا درآید .مهمترین مسئله سؤالبرانگیز درباره اسرائیل ،درست مانند
مسئله آفریقای جنوبی ،قوانین موجود در اسرائیل بود (ششال80 :0990 ،؛ .)Washington Report, 1991: 120

دادگاه عالی اسرائیل در دهه  0955اعالم کرد که چیزی به اسم ملّیت اسرائیلی معنا ندارد و در اسرائیل
«ملیت یهودی» تنها جایگاهی است که تمامی حقوق شهروندی را به خود اختصاص میدهد (همانجا).
«قانون بازگشت» که در سال  0905به تصویب رسید این امتیاز انحصاری و «حق ملی» را به یهودیان میدهد که
در هر نقطهای از جهان که هستند بتوانند به اسرائیل بروند (همانجا) .لذا هر یهودی که به آن سرزمین پا میگذارد
در بدو ورود به طور اتوماتیک تابع آن کشور شناخته میشود و میتواند از تمام حقوق شهروندی ،همچون
سایر اسرائیلیان ،بهرهمند شود(سید احمد .)00 :2550 0،کسانی که به این شیوه ملیت اسرائیلی مییابند از جایگاه
قانونی و حقوق برتری چون حق زمین و مسکن برخوردار میشوند؛ درست همان چیزی که شهروندان فلسطینی از
آن محروم شدهاند« .قانون جایگاه اجتماعی» اسرائیل ،مصوب  ،0902به سازمانهایی اشاره داشت که در اسرائیل
یا بیرون از قلمرو آن مشغول فعالیت و به طور انحصاری در خدمت «یهودیان» بودند ششال:0990 ،

2)86

طبق قانونی دیگر که  05سال پس از قطعنامه  8859به تصویب رسید ،نامزدهای سیاسی از شرکت در

1

. Seid Ahmed

 .2سازمان جهانی صهيونيسم و آژانس يهودی مرتبط با صندوق ملی يهود و شعبههای آن از جمله اين مؤسسات بودند.
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انتخاباتی که در تضاد با تعریف اسرائیل «به عنوان کشوری یهودینشین» بود ،منع شدند( .کنست .)0930 0،به
رغم قوانین فوق در اسرائیل و انکار مستمر حقوق طبیعی و اساسی شهروندان بومی فلسطینی ،مجمع عمومی در سال
 0990حقیقتی را که  06سال قبل مورد تأیید قرار داده بود ،انکار کرد و قطعنامه  8859را که در آن صهیونیسم را با
نژادپرستی یکی دانسته بود ،بیاعتبار ساخت (قطعنامه شماره .)46/35
 .7حق تعیین سرنوشت و سلطه بیگانه
یکی از ابعاد حق تعیین سرنوشت طبق رویه دولتی و قطعنامههای ملل متحد این است که حق تعیین
سرنوشت نه تنها متعلق به مردم مستعمرات است ،بلکه در مورد مردم سرزمینهای اشغالی نیز اعمال میشود.
مفهوم سلطه بیگانه 2در بند  0اعالمیه اعطای استقالل گنجانده شده است«:قرار دادن مردم تحت انقیاد ،سلطه و
استثمار بیگانه ،نفی حقوق اساسی بشر محسوب شده است که مغایر منشور ملل متحد و مانعی در ترویج صلح
و همکاری جهانی

است8.

ماده  0میثاقین نیز به طور ضمنی این مسئله را بیان میکند ،اما اشاره مستقیم به عبارت اشغال خارجی یا
سلطه بیگانه در آن نشده است .در نهایت اعالمیه روابط دوستانه  0955به چند وضعیت اشاره میکند که
دربردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است که یکی از آن چند وضعیت ،مورد سلطه ،انقیاد و
استثمار بیگانه

است4.

[نباید] بیگانه به «مداخله به وسیله توسل به زور و اشغال نظامی» محدود شود؛ البته این بدان معنا نیست
که حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیتهای دیگری غیر از اشغال بیگانه یا مستعمرات موضوعیت ندارد.
بند  2ماده  0مشترک در میثاق مشخصاً به نمونهای از این وضعیتها اشاره کرده است.
درحالحاضر ،براساس آنچه در نظام ملل متحد مورد قبول است ،حق تعیین سرنوشت داخلی ،الزمه اعمال
سایر حقوق و آزادیهای اساسی فرد است .این حق به این معنی است که مردم در کشوری مستقل میتوانند
قانونگذاران و رهبران سیاسیشان را فارغ و آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلی ،انتخاب کنند .حق
تعیین سرنوشت پیششرط اعمال سایر حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است و درعینحال ،بهترین تجلی کل حقوق است که در این
میثاق آمده است (خرازیان.)0836:025 ،

1

. Knesset
. Alien Domination
3
. for more information see:A/Res/1514 (XV) ،14 Dec .1960 ،Para
4
. for more information see:A/Res/2625 (XXV) ،24 Oct, 1970, Annex
2
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 -8نتیجه گیری:
اشغال گری اسرائیل غاصب در سطح جوامع بشری بی همتا است ،زیرا در طی آن ،وضعیت در فلسطین
اشغالی از" اشغال عادی" خارج شده و تدابیر سرکوب گرانه و موارد بی شمار نقض شدید و سیتماتیک حق
تعیین سرنوشت توسط اسرائیل غاصب ،هیچ گونه احترامی برای شأن و مقام انسانی باقی نگذاشته است.
برای پایان دادن به وضعیت بحرانی در فلسطین و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اسرائیل ،تدابیر ذیل،
که در اسناد بین الملل پیش بینی شده است را می توان به مرحله اجرا درآورد:
الف ) مردم فلسطین و سایر پناهندگان باید از حقوقی چون حق بازگشت به سرزمین خود ،حق تملک
مجدّد دارایی هایشان و دریافت خسارت برای آسیب ها ،برگزاری انتخابات جهت آینده خود ،استفاده از
ظرفیت های دمکراسی و حق رای و زیانهای وارده برخوردار باشند .قطع نامه 8286مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در سال  0954بر"حقوق انتقال ناپذیر مردم فلسطین در بازگشت به سرزمین خود و تملک دارایی های
از دست رفته شان" تأکید دارد .بنابر این ،ضرورت دارد بر اساس برنامه تنظیم شده توسط سازمان ملل متحد،
پناهندگان فلسطینی در کوتاه ترین مدت به سرزمین خود بازگشته و از تملک دارایی های خود و دریافت
خسارت بهره مند گردند.
ب ) ضروری است که بی درنگ ساخت و ساز شهرک های اسرائیلی که نقض کامل ماده  49کنوانسیون
چهارم ژنو است ،متوقف گردد .در واقع حضور مهاجران اسرائیلی در مناطق اشغالی بر اساس مواد فوق غیر
قانونی است.
ج ) انتقال یهودیان به مناطق اشغالی از سوی دولت اسرائیل ،به عنوان دولت اشغال گر ،باید فوراً متوقف
شود .پروتکل اول کنوانسیون ژنو ( )0955در مواد  4و  0به این امر اشاره دارد که انتقال مهاجران توسط دولت
اشغال گر به مناطق اشغالی و بیرون راندن ساکنان اصلی آن در تناقض آشکار با ماده  49کنوانسیون چهارم ژنو
است و می تواند از موارد نقض شدید کنوانسیون ،که در ماده  30جنایت جنگی محسوب شده است ،دانسته
شود .ماده  3اساسنامه رم مربوط به دادگاه کیفری بین المللی نیز این گونه اقدامات را جنایت جنگی و قابل
مجازات شمرده است.
د ) به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مشروع دانستن مبازات آن ها برای آزادی
از بند استبداد و تسلط بیگانه به هر طریق ممکن .مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطع نامه های
متعددی این حقوق را به رسمیت شناخته است .عالوه بر آن ،ماده ( 0 )4پروتکل اول سال  0955بر اساس
منشور ملل متحد و اعالمیة روابط دوستانه میان دولت ها ،مخاصمات مسلحانه بین المللی که در آن ها مردم
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در اعمال حق تعیین سرنوشت خود در برابر سلطه استعمار ،اشغال خارجی و رژیم های نژادپرست به مبارزه
می پردازند را به رسمیت شناخته است .راه حل دیگر برای اجرای حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین برپایی
یک همه پرسی است تا از این راه این فرصت به آن ها داده شود تا در باره آینده خود و سیستم سیاسی و
حقوقی خود در سطح داخلی و بین المللی تصمیم بگیرند.
ه) ایجاد دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در فلسطین) ،(ICTPدرست همانند آن چه در مورد یوگسالوی
و رواندا ) (ICTY, ICTRتحقق یافت ،به هدف رسیدگی به موارد نقض قواعد حقوقی در فلسطین و مجازات
کسانی که حق تعیین سرنوشت را در آن سرزمین زیر پا گذاشته اند.
و) در مواردی چون مسئله فلسطین که در آن نقض قواعد بین المللی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی
است ،بر اساس ماده  40منشور ،ضروری است سازمان ملل متحد به اعمال تدابیری چون تحریم اقتصادی علیه
اسرائیل بپردازد .این امر می تواند شامل محدود کردن کمک های اقتصادی ،کمک های نظامی و حمایت های
فنی و امکان دسترسی به بازارهای جهانی باشد .هم چنین طبق ماده  0کنوانسیون چهارم ژنو " طرفین عمده
قرارداد" موظف اند از مفاد کنوانسیون پیروی کند .دولت ها نمی توانند از یک سو کنوانسیون را بپذیرند و از
سوی دیگر با ایجاد تسهیالت برای ناقض آن ،آن را زیر پا بگذارند .بنابر این ،اقداماتی هم چون سرمایه گذاری
خارجی برای زمینه سازی اسکان مهاجران اسرائیلی و کمک های نظامی ،که به نقض حق تعیین سرنوشت
کمک می کند ،باید متوقف گردد.
ز) طبق ماده  40منشور سازمان ملل ،نه تنها از طریق این سازمان که از طریق مشارکت دولت ها به صورت
فردی یا جمعی نیز می توان فشارهای دیپلماتیک را علیه اسرائیل اعمال نمود .اقدامات سرکوب گرایانه ای
چون بیرون راندن دیپلمات های کشور خطاکار ،قطع روابط دیپلماتیک و پرهیز از گفت وگو نیز می تواند
اعمال شود .این تدابیر اقتصادی و دیپلماتیک به شکلی گسترده در قضایای آفریقای جنوبی ،عراق و بوسنی به
کار گرفته شد.
ح) در صورت عدم رفع اشغال و ادامه روند نقض شدید حقوق بشر و بشر دوستانه که نتیجه بی اعتنایی
دولت اسرائیل غاصب به معاهدات و درخواست های سازمان های بین المللی است ،شورای امنیت سازمان
ملل متحد همان گونه که در بحران های کویت و بالکان جواز توسل به قوه قهریه نظامی را صادر نمود ،برای
پایان دادن به بحران در خاورمیانه و رفع اشغال که تأثیرات مخربی بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و
وضعیت حقوق بشر گذاشته است ،نیز می تواند بر اساس ماده  42منشورملل متحد جواز توسل به زور را
صادر نماید.
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آینده پژوهی نقش و جایگاه جنسیت در تداوم بحران های امنیتی
یحیی میرشکاران 0عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
الهام وحیدی ،دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
علی پورقیومی ،دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
مطالعه رقابت های ژئوپلیتیکی در طول تاریخ نشان از تغییر رویکرد ابرقدرتها برای دستیابی به قدرت جهانی دارد.
هر چند رویکرد استراتژیک و موقعیت جغرافیایی به صورت سنتی سابقه طوالنی و گسترده ای در اندیشه و نظریات
بازیگران نقش داشته است ،اما توسعه و رشد اندیشه و ابزار بشر توجه و استفاده از رویکردهای جدیدتری را الزم نمود.
استفاده از رویکردهای نرم به جای روشهای سخت و خشن نظامی تحولی در رقابت های قدرت ایجاد نموده است.
تحوالت شگرف دهه های اخیر در جهان ،یادآور اهمیت مجدد موضوع فرهنگ در مناسبات قدرت میان جوامع و
کشورها است که از جمله روش های نرم دستیابی به قدرت را استفاده از جغرافیای فرهنگی می داند .از این روست که
قدرتها دریافته اند نشان روی به سوی نقاط حساس فرهنگی جوامع می تواند آنها را به نتایج دلخواه خود نزدیک کند.
یکی از ابزارهای جغرافیای فرهنگی که توانست جمعیت کثیری از جوانان را از اقصی نقاط جهان را به سمت خود
بکشاند" ،جهاد نکاح" بود که اهداف زیر را دنبال میکند:
 -0ترغیب مردان برای حضور در گروه با آزادی جنسی که این فتوا امکان آن را فراهم کرد.
 -2وعدههای معنوی اغواکننده این فتوا که برخی از پدران و همسران ،زنان و دختران خود را با وجود مخالفتشان
با اجبار در اختیار این گروهها قرار میدهند.
 -8تلقی جهاد نکاح به عنوان یک امر مقدس زمینه را برای حضور زنان در این گروهها فراهم کرده است.
بررسیها نشان میدهد ،گسست بنیان خانواده ،بی بند و باری جنسی ،خشونت ،سو استفاده جنسی و تجاوز به
زنان ،سرکوب زنان ،تولد فرزندان بیسرپرست ،سقط جنینهای فراوان و خطرناک ،شیوع انواع بیماریهای جنسی و از
همه مهمتر تخریب چهره دین از نتایج جهاد نکاح میباشد .از اینرو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی به
دنبال بررسی امکان یا عدم امکان جواز جهاد نکاح بر اساس احکام و منابع اسالمی است.
واژگان کلیدی :جنسیت ،جهاد نکاح ،بردهداری جنسی ،بحران اجتماعی
1 .yahyamirshekaran@yahoo.com ،
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 .5بیان مساله و سئواالت تحقیق
بهبود نسبی وضعیت زنان در کشورهای غربی موجب شد تا آنان خود را سردمداران آزادی و آسایش زنان
در سرتاسر دنیا بدانند و برای پیشبرد اهداف خود با صدور بیانیهها و قطعنامههای مختلف خواهان احقاق
حقوق زنان در سرتاسر جهان شدند.
تحوالت اخیر در اکثر کشورهای جهان اسالم سبب توجه دنیای غرب به مسایل مختلف این کشورها از
جمله حقوق بشر و برابری جنسیتی شد .ار آنجا که عموم قوانین حقوقی این کشورها برگرفته از دین و سنت
بود ،گروههای طرفدار احقاق حقوق زن تبعیضها و نابرابریهای موجود در این کشورها را ناشی از دین اسالم
دانستند .قوانین اسالمی از قبیل سنگسار ،ارث ،شهادت ،قضاوت و ...از دیدگاه گروههای طرفدار احقاق حقوق
زنان از جمله مصادیق بارز نابرابری جنسی در کشورهای اسالمی است ،آنان تالش میکنند با مقصر دانستن
ادیان -و در کشورهای اسالمی ،دین اسالم -در وضعیت نامطلوب زنان ،کنار گذاردن دین از ابعاد مختلف
زندگی زنان را به عنوان تنها راه نجات آنان معرفی کنند .به زعم آنان دین اسالم دیدی ابزای به زن داشته که
زن را صرفا وسیلهایی برای آرامش و آسایش مرد میداند.
از مواردی که جدیدا مطرح شده مسله جهاد نکاح است که در سال  2508با رشد مخالفین دولت سوریه
و ایجاد جنگ و درگیری در این کشور تنی چند از مفتیهای وهابی فتوایی مبنی بر جهاد نکاح صادر کردند و
از زنان و دختران کشورهای اسالمی به ویژه کشورهای عربی خواستند به سوریه رفته و برای ارضای نیازهای
جنسی مخالفان دولت سوریه خود را در اختیار آنان قرار دهند و دلیل صدور این فتوای خود را روایتی از
پیامبر در جلد  4صحیح بخاری صفحه  0635میدانند .0این فتوا عالوه بر آنکه به تخریب چهره اسالم در
جهان میپردازد ،دختران و زنان رافریب داده و به آنها قول بهشت در قبال همخوابگی با مخالفان دولت سوریه
را میدهد ،هر کدام از این زنان و دختران در طی دوران جهادی خود با تعداد بیشماری از این مخالفان همبستر
شده و چه بسا باردار به کشور خود برمیگردند یا اینکه انواع بیماریهای مقاربتی را برای خود و دیگران به
ارمغان میآورند .عالوه بر این ،این فتوا تاییدی بر ادعای طرفداران احقاق حقوق زن نسبت به وجود استفاده
ابزاری از زن در دین اسالم میباشد .بر همین اساس به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا اساسا امکان
وجود چنین نکاحی در اسالم هست یا نه؟ و آسیبهای وارده به زنان و جامعه در صورت وقوع این جهاد
چیست؟ برای این امر ابتدا به بررسی انواع ازدواج در دوران جاهلیت و صدر اسالم پرداخته و سپس بررسی
-3

حدثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ حدثنا خَالِدٌ عن إِسْمَاعِیلَ عن قَیْسٍ عن عبد اللَّهِ رضی اهلل عنه قال کنا نَغْزُو مع النبی صلى اهلل علیه وسلم وَلَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أال نَخْتَصِی فَنَهَانَا عن ذلک فَرَخَّصَ لنا بَعْدَ ذلک أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ

از عبد اهلل بن مسعود روایت شده است که گفت  :با پیامبر (ص) به جهاد رفته بودیم و زنان همراه ما نبودند؛ از حضرت اجازه خواستیم که خود را اخته کنیم؛ ولی پیامبر (ص) ما را از این کار نهی فرمودند؛ سپس اجازه دادند که ما مردان ازدواج کنیم با یک زن
و مهریه یکپارچه بدهیم( صحیح البخاری ج  4ص .)0635
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میکنیم آیا شباهتی بین جهاد نکاح و آنها وجود دارد یا نه؟ در مرحله دوم شرایط ازدواج صحیح را بررسی
کرده و سپس به بررسی سندی که بر اساس آن فتوا صادر شده خواهیم پرداخت .برای نیل به چنین هدفی باید
ابتدا به سواالت زیر پاسخ داده شود.
 -0انواع و اقسام جهاد جنسی چیست؟
 -2جهاد نکاح چیست؟
 -8انواع ازدواج در دوران جاهلیت کدام است و آیا سنخیتی میان آنها و این نوع اخیر وجود دارد؟
 -4مبنای فقهی اصدار چنین حکمی چیست و آیا از سندیت برخوردار است؟
 -0شرایط ازدواج صحیح در اسالم چیست و آیا سنخیتی بین این نوع اخیر و ازدواج صحیح وجود
دارد؟
 .4ضرورت و اهداف پژوهش
-0برای جلوگیری از فریب خوردن زنان و دختران مسلمان در جای جای جهان پرداختن به چنین امری
و آگاه ساختن آنها ضروری به نظر میرسد به خصوص که زمزمههایی به صورت غیر رسمی مبنی بر اینکه
دختران طرفدار وهابیت در ایران مبادرت به انجام این امر کردهاند ،وجود دارد .اما این قضیه از سوی مقامات
و رسانهها رسم dکشور تکذیب شده است.
-2صدور چنین فتوایی باعث تخریب چهره اسالم و مسلمانان است ،پس برای زدودن این گرد ننگ باید
ثابت شود که اساسا در اسالم چنین ازدواجهایی وجود نداشته و حتی جواز آن هم داده نشده است.
 .9نوع پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی -بنیادی است .بنیادی از این جهت که امکان وجود و جواز چنین ازدواج
و فتوایی را از جانب پیامبر با توجه به منابع فقهی و روایات موجود رد خواهیم کرد و کاربردی از این جهت
که هر فتوایی که توسط بزرگان دین صادر میشود بر مقلدان آنها تاثیر میگذارد و این فتوای غلط منجر به
فریب مقلدان شده و باعث میشود که عمل اشتباهی را به دلیل اشتباه مفتیشان انجام دهند به این منظور برای
جلوگیری از رخ دادن این اشتباهات محققان باید با تحقیقات خود سعی در افزایش آگاهی افراد کنند تا مقلدان
از این چنین فتواها پیروی نکنند.
 .2روش تحقیق
روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و رویکرد پژوهشگر ،استفاده از متون فقهی و حقوقی و روایات
و احادیث موجود برای بررسی ماهیت جهاد نکاح است .جمع آوری اطالعات به روش اسنادی و کتابخانهای
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می باشد که برای انجام آن از کتب و اسناد نوشتاری و الکترونیکی و همچنین سایتهای خبری و روزنامههای
معتبر ایرانی ،عربی و انگلیسی نیز استفاده شده است.
 .2پیشینه موضوع
تاریخ نشان می دهد که زنان در جنگهای گذشته نیز قربانی سوء استفاده بوده اند ،در طول جنگ جهانی
دوم زنان بسیاری قربانی تجاوز جنسی شدند که به آنان عنوان "زنان مایه تسلی" اطالق میشد و پس از تجاوز،
برخی از آنان به قتل میرسیدند .در طول این جنگ بیش از  255هزار زن که عمدتا کرهای و چینی بودند،
مورد تجاوز سربازان ژاپنی قرار گرفتند .در همین باره بسیاری از تاریخنگاران ،سرنوشت تلخ کیم سون دوک،
دختر  04-06ساله کرهای را که با وجود صغر سن ،در واحدی از ارتش اشغالگر ژاپن مجبور به "فاحشگی"
شد ،نمونه بارز جنایات ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم میدانند .او در روز دستکم 45 ،بار مورد تجاوز
سربازان ژاپنی قرار میگرفت .ابتدا دولت ژاپن چنین ادعایی را نپذیرفت ،اما پس از آنکه  205نفر در این باره
شکایات خود را مطرح کردند و همچنین پس از پیدا شدن سندی محرمانه که در بایگانی سوابق تاریخی ورازت
دفاع ژاپن پیدا شد ،دولت ژاپن مجبور به پذیرش این شد که ارتش این کشور در طول جنگ جهانی دوم برای
تامین نیازهای جنسی سربازان خود در آسیای جنوب شرقی ،زنانی را به خط مقدم جبهه گسیل کرده است و
تنها به عذر خواهی اکتفا نموده و ار پرداخت غرامت سرباز زدند ،در پی اعالم یافته شدن این سند ،برخی از
سیاستمداران ژاپن به دفاع از شیوه عمل ضروری ارتش برخاستند و اعالم کردند که تجاوز به "زنان مایه
تسلی" در زمان جنگ برای حفظ انضباط ارتش ژاپن ،الزم بوده است .همچنین در زمان جنگ آمریکا و عراق،
یک زن مطلقه عربستانی به همراه فرزندانش ناپدید شد .خبر ناپدید شدن وی در همان زمان به طور گسترده
در رسانههای سعودی منتشر شد اما چند هفته بعد ،با تالش و کوشش نیروهای امنیتی سعودی مشخص شد
که او به عراق سفر کرده و به شبکه القاعده پیوسته است .ابتدا هیچ کس باور نمی کرد که یک زن آن هم از
جامعه ای محافظه کار مانند سعودی ،خانه و خانواده خود را رها کند و به سرزمین نبرد سفر کند از همین رو
برخی از مردم آن خبر را باور نکردند اما با گذشت زمان همه چیز روشن شد .او واقعا به عراق سفر کرده بود
و همکاری خود را با القاعده آغاز نمود .وی با نیروهای القاعده در عربستان و یمن هم ارتباط داشت .چند
سال بعد ،مشخص شد که هدف اصلی آن زن ،سفر به عراق برای ازدواج با یکی از رهبران القاعده_ابو مصعب
الزرقاوی_ در عراق بود .ازدواج میان آنان صورت گرفت اما چند روز بعد الزرقاوی او را طالق داد و او با
یکی دیگر از رهبران القاعده ازدواج کرد( الراشد ،الشرق االوسط .)0892 ،زنان در جنگهای بسیاری در طول
تاریخ بشریت قربانی تجاوز ،قتل و غارت قرار گرفتهاند.
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 .6یافتههای تحقیق
در این قسمت از بحث با توجه به ترتیب سئواالت مطرح شده در قسمت بیان مساله به ارائه یافتههای
تحقیق پرداخته میشود.
الف) انواع جهاد جنسی

جهاد جنسی دارای اقسام متفاوتی است که هریک از آنها توسط برخی از مفتیان وهابی ،با اهداف خاصی
مجاز دانسته شده است.
.0.0.5جهاد نکاح نفس :به معنی ازدواج با خود میباشد و با استفاده از ابزارهای جنسی صورت میگیرد.
بر طبق منابع عمل به این فتوا در حلب شروع شده و ابزار آن از کشورهای دیگر وارد سوریه میشود .این فتوا
دستور به تامین این ابزارها میدهد ،برای کسانی که به آن نیاز دارند .تا کسی از مبارزان در طول جنگ با رژیم
سوریه از فعالیت جنسی محروم نماند(. )www. http://alkhabarpress.com

.2.0.5جهاد لواط :این فتوا می گوید که جهاد در اولویت نخست است و به همین دلیل است که در راس
تعالیم اسالم قرار دارد و اگر اوج اسالم تنها میتواند از طریق عمل لواط به دست آید ،پس هیچ اشتباهی در
این عمل وجود ندارد .دستور این فتوا توسط

یک روحانی القاعده داده شد() http://www.gatestoneinstitute.org

.8.0.5جهاد نکاح با محارم :جواز ازدواج با محارم در صورت در دسترس نبودن نامحرم که این فتوا از
سوی ناصر عمر یکی از علمای الصحوه صادر شده است.0
ب) جهاد نکاح:

جهاد و نکاح هر یک به تنهایی از ارزشهای ستودنی دین اسالم است اما برخی با کنار هم گذاردن این
دو واژه مقدس با سوءاستفاده از ابزار دین ،فجیعترین جنایات را علیه بشریت و به ویژه زنان مرتکب میشوند.
متن این فتوا میگوید هر زنی که قادر به حمل سالح است باید سالح دست گیرد و کنار مردان بجنگد و
کسانی که نمی توانند سالح در دست بگیرند باید در کارهای پشتیبانی مثل پختن غذا مشارکت کنند و زنان
دیگر نیز باید در جهاد نکاح که همان ارضای نیازهای جنسی مخالفان دولت است ،شرکت کنند .زنان بیوه،
مطلقه ،دختران باکره و حتی زنان شوهر دار نیز به انجام این عمل فراخوانده شدهاند .شیوه محرم کردن زنان به
این صورت است که دستشان را روی سر هر زنی بگذارند و  8بار اهلل اکبر بگویند ،آن زن محرم و حالل می

 .0جریان دینی در عربستان سعودی به سه دسته تقسیم می شود :نخست علمای درباری ،دوم علمای الصحوة مانند محمد العریفی ،سلمان العوده ،سفر الحوالی و ناصر العمر که دارای پایگاه
مردمی هستند اما تمایلی به درافتادن با رژیم ندارند و ح تی بعضاً مخالفت خود با هرگونه تظاهرات در عربستان را اعالم می دارند و دسته سوم شیوخ انقالبی شامل سلیمان العلوان ،عبدالعزیز
الطریفی ،خالد الراشد و ناصر الفهد هستند.
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شود( )http://www.bultannews.comو ( .)http://www.irinn.irالبته باید ذکر شود که طی انجام این
تحقیق تنها یک منبع خبری با نام سنت آنالین وجود چنین پدیدهایی را تکذیب کرده ،اما سایتهای معتبر
خبری عربی ،انگلیسی و فارسی وجود جهاد نکاح را تکذیب نکرده بلکه برخی از شبکههای خبری معتبر
مصاحبههایی با برخی از زنان که به زور برای جهاد نکاح فرستاده شدهاند ،مصاحبه کرده و از طرف دیگر وزیر
بهداشت کشور تونس که زنان و دختران زیادی از این کشور برای جهد نکاح رفتهاند در مورد شیوع این پدیده
در سرتاسر جهان اسالم هشدار داد .علمای اهل تسنن ،سلفیون و اهل تشیع اعتراض خود را نسبت به این
عمل اعالم کردهاند.
ج) ماهیت ازدواجهای قبل از اسالم و مبانی آن

در جامعه و شرایط اجتماعی قبل از ظهور اسالم ،انواع گوناگونی از نکاح با ماهیتهای مختلف شایع و
متداول بود که این اختالف ماهوی حکایت از اختالف در مبانی این ازدواجها داشت .برخی از این نکاحها
عبارتند از نکاح بدل ،ضیزن ،شغار ،استبضاع ،بدل ،رهط ،اماء ،اختین و (...جواد)084 :0835 ،
 بعوله :ازدواج رایج بین اهل جاهلیت همان ازدواج معمول در زمان ما بود که قائم بر خواستگاری،
ایجاب و قبول و مهریه است .این ازدواج در جاهلیت و در همه جزیره العرب خصوصا هنگام ظهور اسالم
رواج داشت( همان.)088 :
 نکاح شغار :این نکاح نوعی زناش ویی تعویضی بود که بر اساس اغراض اقتصادی و به جهت گریز از
مهریه بنیان نهاده شده بود .به این معنا که مرد دختر خود را به نکاح دیگری در میآورد ،در قبال اینکه
دیگری هم دختر خود را به وی تزویج کند یا تحت همین شرایط خواهر خود را به دیگری تزویج
نماید(0.طبری ،بی تا.)008 :
 نکاح بدل یا تبادل زوجات :نکاح مرسوم دیگر در جاهلیت ،نکاح بدل بود .به این معنا که مردی زن
خود را با زن مرد دیگری عوض میکرد بدون اینکه هیچ کدام مهری به زن بپردازند .این نکاح عاری از
هرگونه مبانی اخالقی بوده و صرفا بر غرایز غیر انسانی و نگاه ابزاری به زن استوار است( جواد:0835 ،
)085و( نوری ،بی تا.)85 :
 نکاح ضیزن( مقت) :نکاح ضیزن بر مبانی سودجویانه و ابزارنگاری استوار بود .به این صورت که هرگاه
پدری فوت میکرد ،فرزند و اقربای وی ،نسبت به همسر او اولی بودند و تحت شرایطی از طریق انداختن

 . 0این نکاح تحت شرایطی در فقه اسالمی صحیح بوده و زن مستحق مهرالمثل است .ر.ک( .الطوسی ابوالجعفر محمد بن حسن0853 ،ق ،ج ،4ص240؛ نجفی،
شیخ محمد حسن0454 ،ق ،ج ،85ص )029

121

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

پارچه بر او ،مشخص میکردند که زن در ملک کدام وارث داخل شده است .سپس آن مرد میتوانست او
را به همسری بگیرد و یا آنکه بالتکلیف گذارده و تا هنگام فوتش مانع ازدواج وی شود ،اما در هر صورت
مهر و یا میراث او از آن مرد بود .اسالم این نکاح را به دلیل مبانی غیر اخالقی آن فحشا و غیر معروف
تلقی نموده و آنرا مردود میداند " .وَ ال تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِالَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً
وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیال" 0با زنانى که پدران شما با آنها ازدواج کردهاند ،هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه در
گذشته (پ یش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار ،عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى
است .تعابیر فاحشه ،مقت 2و سوء بودن طریقه و سنت ،دال بر نهایت قبح این نکاح از نظر مبانی متعالی
اخالق اسالمی است( انصاری القرطبی.)92 :0400 ،
 نکاح استبضاع :از جمله نکاحهایی که به طور کلی با تمام مبانی انسانی-اخالقی در تعارض بود ،نکاح
استبضاع نامیده میشد .به این صورت که پس از پاکی زوجه از حیض ،شوهر وی را نزد مردی که دارای
نجابت ،اصالت ،شجاعت و قدرت جسمانی بود ،میفرستاد تا از وی حامله شود .پس از ظهور حمل شوهر
میتوانست به رابطه زوجیت ادامه دهد که در این صورت زن و ولد حاصل از این نکاح ،همسر و فرزندان
وی بودند یا اینکه آنها را به ملکیت خود درمیآورد تا خدمتگذار وی باشند یا آنها را میفروخت و
سود میبرد( علی ،جواد ،ص )089
 نکاح صواحب الرایات :نکاح دیگری که در حقیقت از اقسام زنا و فحشا میباشد ،نکاح " صواحب
الرایات" بود( همان )045-046 ،به این معنا که زن با نصب پرچم بر خانه خود ،مردان را فرامیخواند.
مردان نیز بر وی وارد شده و فرزندان حاصل از این روابط از طریق قیافه ،ملحق به یکی از مردان میشدند،
همچنین این شیوه ،طریقهایی جهت کسب درآمد صاحبان موالی از کنیزان خود بود .از این روی آیه شریفه
" وَ ال تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیم" 8و کنیزان خود را براى دستیابى متاع ناپایدار زندگى دنیا مجبور به خود فروشى
نکنید اگر خودشان مىخواهند پاک بمانند! و هر کس آنها را (بر این کار) اجبار کند( ،سپس پشیمان گردد)،
خداوند بعد از این اجبار آنها غفور و رحیم است! (توبه کنید و بازگردید ،تا خدا شما را ببخشد!) .همچنین
نکاح خدن ،از جمله نکاحهای جاهلیت است که روابط در آن مبتنی بر دوستی ،بدون عقد ،خطبه و مهر
میباشد .این نکاح نیز طبق کریمه " مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ ال مُتَّخِذاتِ أَخْدان" 4تحریم شده است.
 .1نساء .88

8
۱

 .به این نکاح ،نکاح مقت هم گفته میشود .همچنان که بر مرد نیز در این نکاح مقت اطالق می شود .از نظر لغوی و معنایی ،مقت به معنای بغض شدید است( ابن منظور8222 ،م ،ج ،8ص)۱2

 .نور۱۱
 .4نساء 8۱
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به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که تمامی ازدواجهای رایج در عرف جامعه قبل از اسالم ،در صورتی که
مبتنی بر اصول و مبانی غیر اخالقی بودند ،مورد نهی و تحریم اسالم واقع شده است.
نکاح جهاد از طرفی با هیچ کدام از نکاحهای قبل از اسالم سنخیتی نداشته و در هیچ کدام از دستهبندیها
جای نمیگیرد و از طرف دیگر رابطهایی غیر اخالقی و مبتنی بر فساد و فحشاست چرا که هیچ کدام از شرایط
صحیح ازدواج در اسالم را دارا نمیباشد و اگر با میل و رضایت زن صورت گیرد در مصداق زنا قرار میگیرد
که در این صورت میتواند با ازدواج صاحب الرایات که مصداق بارز زنا و فحشا بود ،قابل قیاس است ،بااین تفاوت که در نکاح صاحب الرایات باالخره یکی از مردانی که با زن رابطه داشته ،به پدری فرزند محسوب
میشود در حالیکه در نکاح جهاد ،پس از برقراری رابطه و در صورت باردار شدن ،هیچ کدام از مردان،
مسئولیت کار خود را به عهده نمیگیرند -و اگر به زور و عدم میل زن همراه باشد ،تجاوز به عنف محسوب
میشود که به طور کلی از احکام ازدواج خارج است.
 -7مبنای صدور فتوای جهاد نکاح
صادر کنندگان این فتوا مبنای صدور چنین فتوایی را یکی از احادیث پیامبر میدانند که در یکی از جنگها
پیامبر یارانش را از اخته کردن خود بر حذر داشت و جواز نکاح موقت را برای آنان صادر کرد .اما صادر
کنندگان این فتوا که نکاح موقت را حرام شده از جانب خلیفه دوم خود میدانند ،از این روایت سو استفاده
کرده و برای جواز جهاد نکاح از آن بهره بردهاند.
متن روایت از این قرار است:
حدثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ حدثنا خَالِدٌ عن إِسْمَاعِیلَ عن قَیْسٍ عن عبد اللَّهِ رضی اهلل عنه قال کنا نَغْزُو مع النبی
صلى اهلل علیه وسلم وَلَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أال نَخْتَصِی فَنَهَانَا عن ذلک فَرَخَّصَ لنا بَعْدَ ذلک أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ
بِالثَّوْبِ.
از عبد اهلل بن مسعود روایت شده است که گفت  :با پیامبر (ص) به جهاد رفته بودیم و زنان همراه ما
نبودند؛ از حضرت اجازه خواستیم که خود را اخته کنیم؛ ولی پیامبر (ص) ما را از این کار نهی فرمودند؛ سپس
اجازه دادند که ما مردان ازدواج کنیم با یک زن و مهریه یکپارچه بدهیم( البخاری.)0635 :0935 ،
توضیح روایت طبق مبانی صادر کنندگان این فتوا:
 -0روایت مربوط به جهاد است .اما در جواب این ادعا میتوان گفت که دلیل اخص از مدعاست زیرا روایت
مربوط به ازدواج موقت و متعه در شرایط اضطرار و جهاد است ،به عبارت دیگر مربوط به تعیین حدود و
ضوابط شرعی در خصوص ارضاء در شرایط اضطراری است نه مشروعیت غیر محدود و غیر مشروع.
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 -2در روایت آمده است ولیس معنا نساء (که به صورت جمع آمده است ،یعنی بیش از  2زن همراه ما نبود).
در توضیح این قسمت از روایت میتوان گفت که اوال :جمع به اعتبار جمیع اصحاب است کما اینکه معنا
گفته شده نه معی و ثانیا :مراد از معنا در عبارت این است که در نکاح ما زنی به عنوان زوجه و حلیه نبود،
میتوان عبارت را به اینصورت معنا کرد که هیچیک از اصحاب همسران خود را به همراه نیاورده بودند.
" -8ثم رخص لنا" یعنی بعد از این درخواست مجوز صادر شد؛ و قبل از آن چنین مجوزی نبود؛ اما ازدواج
دائم در اسالم جواز همیشگی داشته است .در جواب این مدعا باید گفت اینکه نقطه آغازین امضاء و
تشریع امضایی نکاح موقت چه زمانی است دلیل در پذیرش این ادعا و تایید آن نیست یا به عبارت دیگر
اینکه قبل یا بعد از این غزوه ،نکاح موقت تشریع شده باشد ،موید مشروعیت ارضاء غیر مشروع و غیر
محدود جنسی در شرایط اضطراری و در حالت جهاد نیست بلکه به عکس اگر نقطه شروع امضاء را همین
زمان تلقی کنیم باز بر مشروعیت نکاح موقت تاکید میشود .تردیدی در بین همه مذاهب اسالمی از اهل
تسنن و امامیه نیست که ازدواج موقت در زمان خود حضرت مشروع ،ممضاه و معمول به اصحاب و مقرر
به تقریر حضرت(ص) بوده ،اختالف فقط در فسخ نکاح موقت بعد از رحلت حضرت است.
" -4ننکح المراة" مراة مفرد است و در مقابل نساء معنی چنین میشود؛ همراه ما چند زن نبود ،تنها یک زن
بود و پیامبر به ما اجازه داد که همه با این یک زن نکاح کنیم .در جواب باید گفت در این عبارت ال از
نوع جنس ،یعنی اینکه ما نکاح کردیم با زن( نوع و جنس زن نه اینکه همگی با یک زن نکاح کردیم).
این عبارت ناظر به تعداد و افراد زنان نیست بلکه ناظر به جنس زن است(.)http://www.sonnat.net
 -8شرایط ازدواج صحیح در اسالم
تعریفهای متعددی برای واژهی ازدواج ارائه شده است که به یکی از آنها اشاره می شود :ازدواج فرایندی
است از کنش متقابل بین دو فرد ،یک مرد و یک زن ،که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی
برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته اند و به طور کلی ،عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و به آن
ازدواج اطالق شده است(ساروخانی .)28 :0855 ،و در بینش اسالمی ،مقصود از «ازدواج» ،پیوند زناشویی
رسمی میان دو جنس مخالف است که معموال بالغ بوده و طبق شرایط شرعی و قانونی الزم انجام گرفته است.
در اسالم دو نوع ازدواج وجود دارد که عبارتند از ازدواج دائم و موقت.
شرایط صحت نکاح :بر اساس مواد 0562تا  0555قانون مدنی شرایط صحت نکاح عبارتند از:
 داشتن اراده :بهطور کلی در عقود ،دو طرف اراده خود را برای وقوع عقد یا صراحتا اعالم میکنند یااعمالی انجام میدهند که از آنها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز میشود.

133

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

ایجاب و قبول با لفظ صریح :ماده  0562قانون مدنی مقرر داشته است :نکاح واقع میشود به ایجاب و
قبول به الفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماید.
.توالی عرفی ایجاب و قبول :بر اساس ماده  0560توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
تعیین زن و شوهر :ماده  0565قانون مدنی مقرر داشته است تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک
از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
عاقد :بر اساس ماده  0564عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
هم چنین عدم تعلیق در عقد ،عدم وجود شرط خیار فسخ مگر در مورد مهریه در ازدواج دائم ،رضایت
طرفین از جمله شرایط صحت نکاح میباشد.
نکاح موقت و دائم از بسیاری جهات به هم شباهت دارند ،فقط در نکاح موقت مدت تعیین میشود و
مهر باید حتما مشخص شود در غیر اینصورت ازدواج صحیح صورت نگرفته است .البته ازدواج موقت یکی
از موارد مورد اختالف اهل تسنن و امامیه است چرا که اهل تسنن معتقدند این ازدواج فقط در دوران پیامبر
مجاز بوده و در زمان خالفت خلیفه دوم -عمر بن الخطاب -از جانب ایشان حرام اعالم شد.
اگر به هر دلیلی ازدواجی به طالق انجامید یا اینکه مدت ازدواج موقت تمام شد ،برای اینکه طالق به
درستی واقع شود باید الف) بر اساس ماده  0084طالق به صیغه طالق و نزد حداقل دو مرد عادل که همزمان
صیغه طالق را بشنوند ،واقع شود .ب) بر اساس ماده  0086طالق دهنده باید بالغ ،عاقل ،قاصد و مختار باشد.
ج) طبق ماده  0045طالق زن در دوران عادت زنانگی یا در حال حمل صحیح نیست مگر اینکه زن حامل
باشد یا طالق قبل از نزدیکی صورت گیرد .یکی از مسائل مهم پس از طالق یا اتمام یا بذل مدت ،نگه داشتن
عده توسط زن است که فلسفه خاصی دارد البته در همه طالقها و برای همه افراد عده یکسان نیست.
در جهاد نکاح که گفته شده زنان مطلقه ،بیوه ،زنان شوهردار و دختران باکره میتوانند به انجام آن مبادرت
ورزند ،از ابتدای راه بسیاری از شرایط نکاح صحیح رعایت نمیشود از آن جمله است نکاح با دختر باکره
بدون اذن ولی و دیگری نکاح و نزدیکی با زن شوهردار است که یکی از محرماتی است که اسالم صراحتا از
آن منع کرده که منجر به حرمت ابدی میشود .چه بسا زنان مطلقه یا بیوهایی که به جهاد نکاح روی میآورند
بدون گذراندن دوران عده خویش که بر اساس آموزههای اسالم نزدیکی با زن در دوران عده موجب حرمت
ابدی میشود .همچنین در مورد صیغه عقد ازدواج که در جهاد نکاح با گذاشتن دست بر روی سر و گفتن سه
مرتبه اهلل اکبر زن به مرد حالل میشود و پس از برقراری رابطه بدون گذراندن دوران عده با مردی دیگر رابطه
برقرار کرده ،در حالیکه صیغهی طالقی هم بین آندو جاری نشده است .جهاد نکاح از نظر ماهیت به زنا(
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درصورت رضایت زن) و تجاوز( در صورت عدم رضایت زن) شباهت دارد و با ویژگیهای ذکر شده نمیتوان
عنوان جهاد و یا نکاح را بر آن گذاشت.
 -3جمع بندی و نتیجهگیری
سوء استفاده از زنان در جنگ پدیدهی تازهایی نیست چنانکه در برخی دورهها و بعضی از جنگها ،هر
یک از طرفین بیم داشتند که مبادا زنانشان به اسارت گرفته شوند یا مورد تجاوز وسوءاستفاده قرار گیرند ،به
نظر میرسد جهاد نکاح مطرح شده در طول تاریخ اولین فاجعهایی است که با نام دین به بشر عرضه میشود.
زنان در طول جنگ جهانی دوم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند اما نه به عنوان امری مقدس و از سر رضایت
بلکه اکثر آنها دزدیده شده و به میدانهای جنگ فرستاده شده و در مکانی تحت عنوان روسپیخانه یا فاحشه
خانه زندگی میکردند و به آنها وعده بهشت در قبال ارضای نیازهای جنسی سربازان داده نمیشد .اما چنانکه
در متن مقاله بررسی شد با توجه به فاکتوهایی از قبیل شرایط ازدواج صحیح در اسالم ،ازدواجهای دوران
جاهلیت و بررسی متن حدیث به این نتیجه میرسیم که با توجه به آموزههای عملی و اخالقی دین اسالم و
همچنان مبانی آن امکان جواز چنین اردواجی از سوی پیامبر اسالم وجود ندارد چرا که این عمل مصداق بارز
زناست ،چرا که بدون خواندن صیغه عقد صحیح ،عدم اخذ اذن پدر برای دختر باکره ،عدم گذراندن دوران
عده در شرایط مورد نیاز ،نزدیکی با چند نفر در یک روز و ....این عمل انجام شده و نمیتوان بر آن نام جهاد
یا نکاح گذاشت .جدای از این مباحث آثار مخربی که این فتوا بر زندگی روحی و جسمی زنان و جامعه دارد،
غیر قابل چشمپوشی است و از مهمترین آسیبهای وارده از این پدیده تخریب چهره دین اسالم است ،چرا
که با صدور این فتوا آنهم با اتکا به روایتی از پیامبر منجر به پدید آمدن دیدی منفی نسبت به اسالم و دنیای
مسلمین از سوی افراد خارج از این دین میشود و بهانهایی به دست مخالفان میدهد تا بیان کنند که احکام
این دین چهرهایی ضد بشری دارد و از طرفی دیدی ابزاری به زن داشته و حتی در دوران جنگ هم از زن تنها
بهعنوان ابزاری برای آسایش و آرامش زن بهره میبرند .برخی از مردان خود به صورت داوطلبانه ،همسران
خود را طالق داده تا آنها را آماده جهاد نکاح کنند که این امر منجر به گسست بنیان خانواده میشود .داشتن
روابط متعدد در طول یک روز از جانب زنان و مردان عالوه بر بیبند و باری جنسی و شیوع بیماریهای
مقاربتی منجر به بارداریهای مکرر شود که بسیاری از زنان فرزندان خود را با روشهای غیر قانونی و غیر
بهداشتی سقط کرده که این کار باعث میشود ،سالمت زنان از جنبههای مختلف جسمی و روحی و روانی به
خطر بیفتد و چه بسیارند زنانی که باردار به کشورهای خود بازگشته و فرزندان خود را به دنیا میآورند که
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منجر به ظهور نسلی جدید از فرزندان بیپدر و بیسرپرست و گاها دارای بیماریهای ایدز و هپاتیت و غیره
هستند ،میشود.
فهرست منابع و مآخذ
.0

قرآن کریم.

.2

البخاری ،محمد بن إسماعیل أبو عبداهلل ،صحیح البخاری ،ج  ،4انتشازات دار ابن کثیر ،بیروت ،0935
چ.8

.8

الراشد ،عبد الرحمن ،جهاد نکاح ....ادعا یا واقعیت؟ ،،الشرق االوسط و شبکه خبری العربیه.0892 ،

.4

علی ،جواد ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،ج.0

.0

طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان عن تاویل القرآن ،مصر ،دارلمعارف ،ج.5

.6

نوری ،یحیی ،اسالم و عقاید و آراء بشری یا جاهلیت و اسالم ،تهران :موسسه انتشارات کتابخانه شمس،
بی چا ،بی تا.

.5

.5انصاری القرطبی ،محمد بن احمد،الجامع االحکام القرآن ،بیروت ،دارالکتب العلمیه0400 ،ق ،ج.8

.3

ساروخانى ،باقر ،دائرة المعارف علوم اجتماعى ،تهران ،کیهان.0855 ،
9. 1.www. http://alkhabarpress.com
10. 2. Sodomy "For the Sake of Islam"by Raymond Ibrahim, 2012.
11. http://www.islam-watch.org
12. http://www.gatestoneinstitute.org.
13. http://www.bultannews.com.
14. 6.http://www.irinn.ir.
15. http://www.sonnat.net
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نگاهی به مقوله عربستان و وهابیت
از منظر مطالعات جامعه شناسی فرهنگی
سید جواد میری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده
برای فهم یک پدیده ایی همچون وهابیت چه نوع رویکردی می تواند ما را به درکی جامع االطرافتر واصل
کند؟ در ایران معموال رویکردهای امنیتی/نظامی و سیاسی فضای مفهومسازی محققین ایرانی را تحت تاثیر
خود قرار داده است و این غلبه باعث گردیده ما ابعاد سخت افزاری عربستان را به دقت بررسی و طبقه بندی
نموده ایم ولی از ساحات جامعوی که مقوم "نظم وهابی" گردیده به انحاء مختلف غافل گردیم .در این مقاله
تالش نموده ایم با رویکردی جامعه شناسانه پرسش هایی را در باب فهم مقوله وهابیت در بستر عربستان
مطرح کنیم تا بتوانیم با تغییر منظر راهی برای فهم های بدیل از این پدیده را هموارتر بنماییم.
 -0مقدمه
در برنامهای تلویزیونی به نام - Discovery Channelکه هر فصــل از آن به شــناســاندن فرهنگ یک
کشــور اختصــاص دارد -از رویکردی تحت عنوان  ،Deep Cultural Researchبه معنی پژوهش عمیق
فرهنگی ،بهره میجویند .این بدان معناسـت که به هنگام پژوهش پیرامون یک موضوع ،نگاه سطحی ندارند و
به بررسـی مسـائل پیش پاافتاده نمیپردازند .به عنوان مثال ،بر اساس نگاه عمیق تاریخی ،فرهنگ آن کشور را
در ابعاد مختلف ســیاســت ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،معماری و غیره مورد بررســی قرار میدهند .به
اهمیت این موضوع و ارتباط آن با موضوع وهابیت در ادامه بحث اشاره خواهد شد.
یکی از مشــکالتی که در رابطه با مســئله عربســتان و وهابیت وجود دارد این اســت که نگاه و رویکرد ما
دسـت اولی نیسـت و بیشـتر مبتنی بر «اطالعات حراسـتی »0و یک سلسله اطالعات امنیتی و نظامی است که
Intelligence Service
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شامل اطالعاتی از این دست میشود :قدرت نظامی عربستان چقدر است؟ زیرساختهای امنیتی و نظامی این
کشـور چگونه است؟ بودجه نظامی آن چقدر است؟ عربستان با چه کشورهایی در حال ائتالف است یا پیشتر
ائتالف کرده اسـت؟ میزان سرمایهگذاری آمریکا در حوزه امنیتی و نظامی عربستان چقدر است؟ نوع مناسبات
عربسـتان با اسـرائیل چگونه اسـت؟ رویکردهای عربسـتان نسبت به ایران در فضای بینالملل چیست؟ میزان
موفقیت پدیده وهابیت در کســب اعتبار در جامعه جهانی تا چه حدی اســت؟ اســتراتژی وهابیت در مقابله با
رشد تشیع در گسترههای جهانی ،منطقهای و حتی ملی چیست؟
بدین ترتیب ،ما از کشور و حکومت عربستان اطالعاتی از دیدگاه امنیتی و نظامی در دست داریم که ایران
را در پیشـبرد اهدافش کمک میکند ،اما باید دید آیا ما اطالعاتی نیز از «جامعه عربسـتان» در دسترس داریم؟
آیا میدانیم جامعه عربســتان چگونه جامعهای اســت؟ چرا در میان ما ایرانیان در مورد جامعه عربســتان این
ذهنیت وجود دارد که آن را به شــکل جامعهای بدوی تصــور میکنیم؟ آیا در جامعه عربســتان هنوز شــکافی
عظیم میان بادیهنشــینان و شــهرنشــینان وجود دارد؟ آیا تعصــب قومیتی به عنوان یک مؤلفه مهم در به وجود
آمدن جامعه عربســتان امروزی نقش داشــته اســت؟ تأثیر ذهنیت بدوی و بادیهنشــینی جامعه عربســتان بر
سـاختارهای سـیاسی و فرهنگی و ائتالفهایی که در زمینههای مختلف در این کشور شکل میگیرد ،چگونه
است؟
 -9یافتههای تحقیق
با مروری ساده و گذرا به پژوهشهایی که پیرامون موضوع عربستان و وهابیت در کشور ما صورت گرفته
اسـت ،میتوان فهمید که بیشـتر افرادی که در این حوزه به پژوهش پرداختهاند ،از دانشآموختگان رشتههای
علوم سـیاســی و روابط بینالملل بودهاند و کمتر مشــاهده میشـود که یک اهل فلســفه یا یک جامعهشــناس،
مردمشناس یا کسانی که در حوزة فرهنگ مطالعه داشتهاند ،به پژوهش دربارة عربستان و جریان وهابیت ورود
پیدا کنند .در صـورتی که الزم و ضـروری است که ما از کشور عربستان به عنوان یک همسایه بسیار مهم در
منطقه ،اطالعاتی عمیقتر و جامع تر پیرامون سـاختار اجتماعی و فرهنگی آن داشته باشیم .نکتة مهم دیگر این
اسـت که پژوهشـگرانی که از منظر سـیاسـت و حوزة مطالعات سـیاسی به کشور عربستان و جریان وهابیت
مینگرند بیشـتر به حوزههایی از قبیل جامعهشـناسـی نظام سیاسی عربستان ،بررسی نظام سیاسی عربستان از
چشــمانداز روابط بینالملل ،بررســی حوزه ســیاســت داخلی عربســتان در رویکردهای قومی و مذهبی و ...
میپردازند .با نگاه به مراجع و منابع مقاالت و کتابهای ایرانیان که در خصـوص کشور عربستان نوشته شده
اســت به یک نکته کلیدی و مهم پی میبریم .این نکتة کلیدی عبارت اســت از این که پژوهشهای صــورت
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گرفته پیرامون مطالعات راهبردی عربســتان و وهابیت حاصــل نگاهی دســت اول که جامعه و نظام ســیاســی
عربسـتان را مورد بررسـی قرار داده باشد ،نبوده ،بلکه بیشتر مبتنی بر نحوة نگرش ،مطالعات و پژوهشهای
اروپاییها و آمریکاییها در خصوص کشور عربستان است .بنابراین اطالعات ما حاصل پژوهش اروپاییها و
آمریکاییهایی اسـت که در عربسـتان مطالعات میدانی انجام دادهاند و سـاختار سـیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
عربســتان را بر اســاس روابط بینالملل و رابطة عربســتان با کشــورهایی نظیر آمریکا ،آلمان ،فرانســه و  ...را
کرده اند .این امر ،یعنی عدم پژوهش ما ایرانیان در خصـوص کشـور عربسـتان بر اســاس مطالعاتی مستقیم و
دست اول برای ما نتایج منفی و زیانباری را به همراه داشته و خواهد داشت .برخی از این نتایج عبارتند از:
 .0مواجهة ما در رویارویی با کشـور عربسـتان ،در چهارچوب مطالعات اسـتراتژیک ،مواجههای درست و
منطقی نخواهد بود .اصــوالً برای بررســی و مطالعه اموری که ارتباط مســتقیم با کشــور خود و منافع ملی ما
دارند ،امر مورد پژوهش را باید مسـتقیماً و بر اسـاس نگاهی دست اول و در چهارچوب مناسباتش با خود و
منافع خ ود مورد بررسـی قرار دهیم و حق نداریم موضـوع مورد مطالعه را بر اســاس نگاهی دست دوم و در
چهارچوب منافع دیگر دول و دیگر جوامع ،همچون منافع جوامع و دول غربی ،مورد پژوهش قرار دهیم.
 .2هنگامی که پیشداوریها و قضـــاوتهای اروپامحور (یوروســـنتریک) را در نحوة نگرش خود لحاظ
می کنیم ،در شـرایطی که موضـع ما اروپامحورانه نیست ،تنها به این دلیل ساده که موقعیت ،شرایط تاریخی و
جهانی و منافع ملی ما با جوامع اروپایی یکی نیست ،نتیجتاً نمیتوانیم جایگاه کشور عربستان را ،در مختصات
منافع ملی خود ،بهخوبی تعریف کنیم و آن را بهخوبی مفهومســازی کنیم .بدین ترتیب ،ســیاســتگذاریها و
اســتراتژیهای بلند مدت و کوتاه مدت ما ناکارآمد و بیهوده خواهد بود .در این خصــوص ،فرض ـاً میتوان به
فاجعه منا اشـاره کرد .با نگاهی به محتوای پیامهای ارسـال شـده و بحثهای شــکل گرفته توسط رسانههای
جمعی ایران پس از فاجعه منا متوجه میشـویم که بر اسـاس بیشـتر گفتمانهای حاکم بر رسانههای ما ،رفتار
عربسـتان «کودکانه» بوده اسـت و این سـیاستهای کودکانه خود حکایت از سقوط زودهنگام آلسعود دارد.
لیکن ظهور این گونه تحلیلها و گفتمانها در رســانههای ملی و رســمی ما حاکی از آن اســت که ما درک و
تبیین درســتی از حوادث داخلی عربســتان نداریم .در این فاجعه حدود دههزار نفر از حجاج از بین رفتند که
بیش از هزار نفر از آنان ایرانی بودند و یکی از شخصیتهای مهم سیاسی و امنیتی ایران نیز ناپدید شد .لیکن
ما برای این اتفاقات هیچ تحلیل راهگشــایی نداشــتیم .همین امر خود حکایتگر این امر اســت که نگاه ما به
عربسـتان مبتنی بر واقعیات نیست.برای مثال ،برخی از جریانات سیاسی در ایران فاجعة منا را نشانهای از عدم
وجود قدرت مرکزی نیرومندی در عربسـتان و دلیلی بر سـقوط عن قریب آل سعود تلقی و تفسیر کردند .در
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حالی که حرکتهای بعدی حکومت عربسـتان سعودی در منطقه و ائتالفهای سیاسی منطقهای و جهانی آن
و فشارهای فزایندهاش بر ایران غیرواقعبینانه بودن این تحلیلها را به خوبی نمایان ساخت.
حـال ارتباط بین این بحث و مقولة «مطالعات عمیق فرهنگی» که در ابتدای این فراز بدان اشـــاره کردم،
روشـن میشـود .یکی از روشهای مهم جامعهشـناسـانی که در حوزه فرهنگ کار میکنند این است که برای
بحث پیرامون یک مقولة فرهنگی یا یک رویداد در یک کشـور سـریعاً در صحنه حاضر میشوند و مشاهدات
خود را بــه صـــورت منظم ،مســـتــدل و منطقی در یــک چهــارچوب و الگوی مفهومی قرار می دهنــد .این
جامعهشــناســان زبان کشــور مورد مطالعه را فرا میگیرند ،به آن کشــور چندین بار رفت و آمد میکنند و در
نهایت پس از جمعآوری دادههای خود و با کمک یک نگاه دست اول پژوهش خود را سرانجام میبخشند.
نکتـة دیگری که در اینجا قابل ذکر اســـت این اســـت که عربســـتانیها نیز از پژوهشهای اروپاییها و
آمریکاییها برای شناخت ایران استفاده میکنند .این موضوع سبب شده است تا دو کشور از ورای حجابی که
نگرش اروپامحورانه و غربمحورانه شــکل داده اســت با یکدیگر مواجه شــوند و درک درســتی از یکدیگر
نداشته باشند و نتوانند به یک فهم مشترک نایل آیند.
نقطه ضـعف دیگری که در مراکز آکادمیک ما وجود دارد و مسـئله را پیچیدهتر میکند این است که کمتر
جامعهشـناس و مردمشناس ایرانی وجود دارد که هم در عربستان و هم در فراسوی مرزهای سیاسی عربستان
به مطالعه مستقیم دربارة این کشور پرداخته باشد .ایران دو شاهراه مهم اقتصادی دارد که بسیار حیاتی هستند،
یکی دریاچة خزر و دیگری خلیج فارس و دریای مکران .جالب اینجا اسـت که وهابیت هم در حاشیة دریای
خزر و هم در حاشـیة جنوبی خلیج فارس و از آن سـو در دریای عمان نفوذ زیادی پیدا کرده است .بنابراین،
وهابیت به عنوان یک جریان ســیاســی و اعتقادی ،که میتواند برای ما به یک معضــل و مســئله پیچیده تبدیل
شـود ،در نزدیکی ما حضـور دارد و میتواند زیسـت سـیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ما را نیز تحت تأثیر قرار
دهد .از سـوی دیگر ،این جریان ،همانگونه که گفته شـد ،عالوه بر وجه سـیاسی ،از بُعد دینی و اعتقادی نیز
برخوردار اســت و خود این امر ســبب پیچیدهتر شــدن این جریان ســیاســی میگردد .به عنوان مثال تالش
وهابیون بر این اســت که گفتمان غالب میان اهل تس ـنّن را تحت ســیطره خود درآورند و اختالفات میان اهل
تسـنّن و شـیعیان ،و در رأس همه ایران را هم در جهان اسالم و هم در داخل خود کشور ما تشدید کنند .در
حقیقت استراتژیستها و سیاستگذاران ما باید مسألة اختالفات شیعه و سنی را که توسط برخی از جریانات
تندرو و ناخودآگاه دامن زده میشود از چشمانداز منافع ملی و استراتژیک و از منظر سیاسی ،روابط بینالملل
و از آن مهمتر از نگاه جامعهشـناسـی و مردمشناسی مورد ب ررسی و مطالعه قرار دهند و مبادا ناخودآگاه اسیر
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نحوة نگرشهای اروپامحورانه و غربمحورانه شــوند .به همین دلیل ما باید بکوشــیم به پرســشهایی نظیر
پرسـشهای زیر پاسـخ دهیم :وضـعیت قومیتها در عربسـتان چگونه است؟ وضعیت سیاستهای زبانی در
عربسـتان به چه شکل است؟ آیا عربستان یک کشور متحدالشکل است؟ سرمایه های فرهنگی کشور عربستان
چیسـت؟ تأمل بر این پرسـشها و پاسـخ بدانها نشان خواهد داد که برخالف تصور عامیانه و سادهاندیشانة
بسـیاری از ما ایرانیها ،کشـور عربستان را نمیتوان صرفاً به واسطة مفاهیم کلی ،یکدست و یکپارچة «کشور
سنی» یا »کشور وهابی» قرار داد.
مسـئله بعدی در این سـیاق ،خود جریان وهابیت است .وهابیت امروز در منطقة خود ما ،یعنی در سراسر
خاور میانه و در آفریقا و در بسیاری از مناطق اوراسیا و اروپا حضور ملموس دارد و همة این مناطق به منبعی
برای جذب نیروهای جهادی برای وهابیت تبدیل شدهاند .برای شناخت یک چنین جریان و پدیدة گستردهای
که در بسیاری از مناطق جهان نفوذ دارد نیازمند مطالعاتی عمیق و جامعاالطراف هستیم تا بتوانیم ارتباط آن را
بـا منـافع ملی ایران و اســـتراتژیهـا و راهبردهـای بلنـدمـدت و کوتـاهمـدت خود پیـدا کنیم و به نوعی به
سـیاسـتگذاران و سـیاسـتمداران خود چه در عرصه ملی و چه در عرصة بینالمللی کمک نماییم تا دیدی
مبتنی بر واقعیت داشــته باشــند .متأســفانه در ایران بســیاری از جامعهشــناســان در حوزه جامعهشــناســی و
مردمشـــنـاســـی ،حتی از نوع دینی آن ،موضـــوعاتی را مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهند که متأثر از نگاه
اروپاییها و آمریکاییها است.
نکته دیگری که باید به آن اشـاره شـود ،این اسـت که هنگام بررسـی روابط ایران و عربستان باید «پاکس
آمریکانا» -یعنی بسـتهای از سـیاسـتگذاریها برای حفظ امنیت جهانی که از سـوی آمریکا برای کشورهای
مختلف جهان تعریف میشود -را نیز در نظر گرفت .در فضای امنیتیای که توسط آمریکا تعریف شده است،
ایران و عربسـتان هر کدام جایگاه خاص خود را دارند .در آمریکا چهار گفتمان غالب نسبت به تعیین جایگاه
ایران در نظام جهانی وجود دارد که بر اســـاس آن ایران را تهدید ،تحدید و تحریم میکنند یا آن که خواهان
تعامل ایران با دیگر کشورهای جهان هستند .چهار گفتمانی که در چهارچوب و بر اساس آنها ،آمریکاییها به
برخورد با ایران میپردازند عبارتند از .0 :گفتمان تروریسـم  .2گفتمان حقوق بشر  .8گفتمان صلح خاورمیانه
 .4گفتمان منع گسـترش سـالحهای هسـتهای .البته استفاده از این گفتمان اخیر ،با توجه به مذاکرات برجام تا
حدودی کارکرد خود را از دســـت داده اســـت .آمریکاییها همواره تالش کردهاند تا بر مبنای این گفتمانها
ایران را تحت فشـــار قرار دهند و وجهه ایران را برای جهانیان امنیتی ســـازند .آنها با توجه به این گفتمانها
کوشــیدهاند در تمامی زمینهها و حوزهها ،مثل حوزة تروریســم ،حوزة اقتصــاد و تجارت یا حوزة پولشــویی،
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کشـــور ایران را کشـــوری خطرناک و برهمزنندة نظم و امنیت جهانی جلوه دهند که همواره در برابر آن باید
موضــعی خصــمانه و امنیتی گرفت .این در حالی اســت که حتی از نگاه اروپامحورانه و غربمحورانه و بر
اسـاس گفتمانهای تولیدشـدة خود آمریکاییها ،عربستان از چشمانداز بسط تروریسم و نقض حقوق بشر به
هیچ وجه با کشوری چون ایران قابل مقایسه نیست و به مراتب وضعیت بدتری نسبت به ایران دارد .اما چون
عربســتان برخالف ایران توانســته اســت جایگاه خود را در نظام امنیتی آمریکا تعریف کند ،موضــع آمریکا و
جهانیان نسـبت به این کشـور امنیتی نیست .این جمله را من افزودهام :جالب اینجاست که برخی از جریانات
تندروی داخلی موضـع خصمانه غرب به سرکردگی آمریکا نسبت به ایران را نشانهای از حقانیت ایدئولوژیک
و انقالبی ایران برمیشـمارند .اما آنان به هیچ وجه به این نکته توجه ندارند که با وجود این که کشور ایران و
همة جریانهای شــیعی برخالف جنبشهای ســلفی و وهابی ،غالباً عمل انتحاری انجام نمیدهند ،اما مذهب
تشـــیع ،به عنوان یکی از پاکترین و انســـانیترین مذاهب جهان ،به عنوان یک مســـئله امنیتی برای جهانیان
وانمود شـده است ،در حالی که نسبت به عربستان سعودی ،در مقام یکی از حمایتکنندگان تروریسم جهانی
و جریان وهابیت یک چنین موضع امنیتی وجود ندارد.
روابط اروپا و آمریکا با عربســتان همواره دوســتانه بوده اســت و طرفین همواره ســعی کردهاند این رابطه
دوســتانه را حفظ کنند .یکی از دالیل این موضــوع به بحث انرژی و جایگاه عربســتان در تأمین انرژی برای
تمدن تکنولوژیک و شـدیداً وابسـته به نفت خاورمیانه بازمیگردد ،اما دلیل مهم تر این موضــوع این است که
عربســتان بعد از جنگ جهانی دوم خود را در نظام امنیت جهانیای که آمریکا تعریف کرده ،قرار داده اســت،
اما وضـعیت و جایگاه ایران در این نظام امنیتی چندان روشـن و مشـخص نیسـت .همین موضوع سبب شده
اسـت تا عربسـتان در بسیاری از رقابتهای منطقهای و بین المللی از ایران پیشی بگیرد .به عنوان نمونه پنجاه
سال پیش کشورهای عربی در برابر اسرائیل موضع میگرفتند و حتی در برابرش صفآرایی میکردند و کشور
عربسـتان نیز یکی از این کشـورها بود که سـیاسـت ضـد اسرائیلی داشت .اما امروزه عربستان ،البته همگام با
غرب ،تقریباً موفق شـده است اسرائیلهراسی را به ایرانهراسی و صهیونیستهراسی را به شیعههراسی تبدیل
کند و گفتمان «خطر تشکیل هالل شیعی» را جا بیندازد تا آنجا که دیگر در عالم اسالم تقریباً هیچکس از اهل
تسـنن در مورد خطر «قمر اسـرائیلی» سخن نمیگوید .برای درک بهتر این موضوع که چه اتفاقی در عربستان
در حال رخ دادن اسـت و چرا چنین رویکردی نسـبت به ایران وجود دارد ،باید ساختار فرهنگی و اجتماعی
این کشـور را بهتر بشـناسـیم .به عنوان مثال باید بدانیم ذائقه شهروند عربستانی چگونه است؟ وضعیت سینما
در عربسـتان به چه شـکل اسـت؟ برنامههای تلویزیونی عربستان چیست؟ کتابهایی که در مدارس عربستان
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تدریس میشـود چه ویژگیهایی دارد؟ تفاوت سـرفصـلهای درسی نظام آموزشی ایران و عربستان چیست؟
در کتابهای درسـی ایران نسـبت به عربستان و در مقابل در کتابهای درسی کشور عربستان نسبت به ایران
چگونه رویکردهایی وجود دارد و تفاوت این رویکردها در کجاســت؟ تعریف دین نزد آنها به چه صــورت
است؟ وهابیت به چه شکل به مردم عربستان تزریق شده است؟ سیاستهای شیعهستیزی در نگاه عربستانیها
چیسـت؟ نگاه جامعه عربسـتان به زن چیسـت؟ اصوالً آنان زنان را چگونه تعریف میکنند و چه تفاوتهایی
میان نحوة نگرش ما و آنان نسـبت به زنان وجود دارد یا باید وجود داشـته باشـد؟ این موضوعات را صرفاً با
نگاه علوم سیاسی و روابط بینالملل نمیتوان درک کرد یا مورد بررسی قرار داد ،بلکه باید بر اساس مطالعات
مستقیم و حضوری جامعهشناختی ،فرهنگی و مردمشناسانة حضوری به پرسشهای مذکور پاسخ گفت .سعی
ما باید بر این باشـد که فضـای آکادمیک را به سمتی پیش ببریم تا نسلهای بعد پژوهشها و مطالعاتی را در
این زمینه انجام دهند .متأسـفانه نسل حاضر به دلیل رویکردها و شاکلة ذهنی اروپامحورانه و غربمحورانهای
که دارد به این سـمت تمایلی از خود نشــان نمیدهد .نســل بعد را باید به ســمت مطالعات منطقهای مبتنی بر
نگاههای پژوهشهای عمیق فرهنگی و مســألهمحور تشــویق نمود .این گونه مطالعات به ما کمک خواهد کرد
تا بتوانیم انباشـتی مفهومی و تئوریک و نحوة نگرشی واقعبینانه را نسبت به کشور عربستان و جریان وهابیت،
چه در داخل کشـور عربستان و چه خارج از مرزهای جغرافیایی آن ،و نسبت این جریان و کشور عربستان با
منافع ملی ایران قوام بخشــیم .شــکلگیری یک چنین انباشــت مفهومی و تئوریک واقعبینانه باعث تغییر نگاه
سـیاسـتمداران و سیاستگذاران ما خواهد شد و سبب خواهد گردید تا آنان هنگام بحث پیرامون عربستان،
موضـوع را صـرفاً از چشماندازی تئولوژیک و یوروسنتریک مورد بررسی قرار ندهند .پیش گرفتن رویکردی
غیرتئولوژیک و واقعبینانه ممکن است به بهبود ارتباط بین ایران و عربستان در چهارچوب حفظ منافع ملی ما
نیز کمک کند .برای مثال ،ممکن است تکیه بر مشترکات فرهنگی ،دینی و تاریخی زیاد میان ایران و عربستان،
کشور عربستان سعودی را در هجمة دینی و اعتقادی به ایران خلع سالح کند .ایران و عربستان در طول تاریخ
بعد از اسـالم مدت زیادی جزو یک قلمرو واحد بودهاند .شاید یکی از دالیلی که این دو کشور با هم رقابت
دارند ،برخالف آنچه تصـور میشود ،شباهتهای زیادی است که میان این دو کشور وجود دارد .معموالً بین
دو پدیده مشــابه ،رقابت بیشــتری وجود دارد .به عنوان نمونه ایران و برزیل به دلیل تفاوتهای زیاد دینی و
فرهنگی و جغرافیایی ممکن اسـت هیچگونه رقابتی با هم نداشـته باشند یا مثالً در رقابت ورزشی فوتبال بین
دو کشــور ایران و ســوئد شــاید حســاســیت زیادی وجود نداشــته باشــد .چون در خصــوص کشــور ســوئد
حساسیتهای تاریخی و ذهنیت های فرهنگی و نژادپرستانه دخالت ندارند .اما اگر این رقابت ورزشی بین دو
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کشـور ایران و عربسـتان باشـد همه مسـائل و حسـاسیتهای تاریخی و فرهنگی و نژادپرستانهای که بین دو
کشور وجود دارد در زمین مسابقه نمود پیدا خواهد کرد .باید ریشة این رقابتها و حساسیتها و ذهنیتهای
تاریخی و فرهنگی موجود در دو کشــور کالبدشــکافی و ریشــهیابی شــود .همچنین تأثیر این تاریخ طوالنی
مشـترک و وجود مکه و مدینه به عنوان دو نماد مقدس بر زبان ،ذهن و جان مسلمانان جهان و نیز ما ایرانیان
و همچنین اختالفات تاریخیای که میان ایرانیان و اعراب و نیز میان تشیع (یعنی جنبش ضد نظام خالفت) و
حامیان نظام خالفت وجود داشـته اسـت ،به صورت جامع بررسی و تحلیل شود تا بتوانیم درک جامعتری از
مسـئله در ذهن خود و سیاستهای آیندة خویش در قبال جهان ،کشورهای منطقه و همسایگان خویش داشته
باشیم.
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شبکۀ ریزومی بحران در خاورمیانه و عقالنیتهای سهگانه
رضا نجفزاده ،5عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
مجموعة بحرانهای خاورمیانة امروز به مجموعة دیگری از بحرانهای منطقهای و جهانی متصل میشود .این اتصال
بحرانها ،شبکة وسیعی را بهوجود میآورد که بحرانها را در عین گسستگی و استقالل نسبی از یکدیگر ،از لحاظ
فرایندهای تکامل و رشد ،مسیرها ،خاستگاهها و جهتها در یک مدار قرار میدهد .شبکة وسیع بحرانهای خاورمیانه
ماهیتی «ریزومی» ( )Rhizomaticدارد ،و این ماهیت ریزومی به آن شکل نامتمرکز ،آنارشیک ،ایلیاتی ،سیّال ،و ناهمگون
بخشیده است .بحران ریزومی بحرانی الیهالیه است .بحران در مقیاس سرمایهداری جهانیِ فاجعه به شبکة وسیعی از
گونههایی چون بحرانِ تفسیرِ شریعت ،بحران مشروعیت ،بحران هویت ،بحران بازنمایی ،بحران شخصیتی ،شیزوفرنیِ
فرهنگی و تکوینِ پرتنش و بحرانیِ سرمایهداریِ عربی متصل میشود .این شبکه در عینِ برخورداری از نقاط اتصال و
پیوند ،دارای نقاط گسست و خطوط گریز نیز است .در این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومیای که از ژیل دلوز و
فلیکس گتاری اقتباس کرده ایم ،به تحلیل انتقادی این شبکة ریزومی بحرانها میپردازیم.
واژگان کلیدی :بحران ،ریزوم ،آنارشی ،خاورمیانه ،سرمایهداری جهانی ،اتصال ،گسست.

 -5مقدمه:
مجموعة بحرانهای خاورمیانة امروز به مجموعة دیگری از بحرانهای منطقهای و جهانی متصل میشود.
این اتصال بحرانها ،شبکة وسیعی را بهوجود میآورد که بحرانها را در عین گسستگی و استقالل نسبی از
یکدیگر ،از لحاظ فرایندهای تکامل و رشد ،مسیرها ،خاستگاهها و جهتها در یک مدار قرار میدهد .شبکة
وسیع بحرانهای خاورمیانه ماهیتی «ریزومی» دارد ،و این ماهیت ریزومی به آن شکل نامتمرکز ،آنارشیک،
ایلیاتی ،سیّال ،و ناهمگون بخشیده است .بحران ریزومی بحرانی الیهالیه و چندخطی است .بحران در مقیاس
سرمایهداری جهانیِ فاجعه به شبکة وسیعی از گونههایی چون بحرانِ تفسیرِ شریعت ،بحران مشروعیت ،بحران
هویت ،بحران بازنمایی ،بحران شخصیتی ،شیزوفرنیِ فرهنگی و تکوینِ پرتنش و بحرانیِ سرمایهداریِ عربی
1

. Email: najafzadeh.reza@gmail.com
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متصل میشود .مطالعة شبکة ریزومی بحرانها مستلزم روشی چندرشتهای است .این موضوع مطالعاتی میدان
اتصال چندین حوزه از جمله اقتصاد سیاسی بینالملل ،اقتصاد سیاسی داخلی ،جغرافیای سیاسی ،جامعهشناسی
سیاسی ،روانشناسی سیاسی ،و اندیشة سیاسی است.
شبکة ریزومی بحرانها در عینِ برخورداری از نقاط اتصال و پیوند ،دارای نقاط گسست و خطوط گریز
نیز است .در این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومیای که از ژیل دلوز و فلیکس گتاری اقتباس کرده ایم ،به
تحلیل انتقادی این شبکة ریزومی بحرانها میپردازیم.
این مقاله در قالب دو بخش و یک نتیجهگیری سازمان یافته است .بخش نخست به ویژگیهای شبکة
ریزومی بحرانهای کنونی اختصاص دارد .برخی از این ویژگیها عبارتند از :ریزومی بودن؛ چندمرکزی بودن؛
برخورداری از سطوح همزمان و متقارن؛ برخورداری از سطوح ناهمزمان و نامتقارن؛ برخورداری از ماهیت
ژئوپلیتیک-ژئوایدئولوژیک؛ سنجشناپذیری؛ پیشبینیناپذیری؛ و برخورداری از ماهیت زیستی-سیاسی .بخش
دوم مقاله نیز به شناخت الیهها ،خطوط و گرههای این شبکة ریزومی اختصاص دارد .برخی از این الیهها و
خطوط و گرهها که در این مقاله مطرح میشود به این شرح است :ظهور سرمایهداری عربی-خلیجی و آشوب
در ساختار طبقاتی خاورمیانه (زاویة دید جهانی)؛ بحران روشنفکری عربی یا بحران ایدئولوژی لیبرال
دموکراسی؛ سرمایهداری عربیِ نوکیسه و بیلجام (زاویة دید داخلی)؛ آالیندههای تسلیحاتی و بحران زیستی-
سیاسی؛ شیزوفرنی فرهنگی؛ تبدیل ساختار شخصیت اقتدارطلب به ساختار شخصیت ویرانیطلب؛ بحران و
طغیان سبعانة مِیل؛ تعارض خصومتآمیزِ تفسیرها و صورتبندیِ تفسیرِ تکفیری؛ بحران بازنمایی؛ انباشت
بحرانهای مشروعیت و هویت؛ ظهور ایدئولوژیهای نوستالژیکِ نوعثمانگرایی ترکی و نوسعودیهای واحه-
گرا؛ تکثیر اسالمگرایی در اروپایی و بحران هویت جوان مسلمان اروپایی؛ بحران مهاجرت و پناهندگی؛ پایان
مکانیزمهای حقوقیِ حلوفصل مخاصمات؛ و بحران در مبانی اخالقی مشروعیت جنگ .نتیجهگیری پایانی نیز
با تکیه بر سه گونه عقالنیت در سنت اسالمی ،تالش میکند به تشخیص مبانی نظری یک راه برونرفت نزدیک
شود.
بخش نخست .ویژگیهای بحران کنونی
.5ریزومی بودن
ویژگی اصلی منظومة بحرانهای امروز ساختار ریزومی آن است و این ویژگی در واقع ویژگیهای دیگر
این بحران را نیز بهنوعی دربرمیگیرد Rhizome .مفهومی گیاهشناختی و زیستشناختی است که ژیل دلوز و
فلیکس گتاری آن را در مورد نظامهای اجتماعی و نظامهای دانایی و فلسفی به کار بسته اند .میتوان آن را
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«زمینساقه» ترجمه کرد .دلوز و گتاری در هزار سطح صاف ساختار ریزومی را در مقابل ساختار درختی
تعریف میکنند) .(Deleuze and Guattari, 1987; Massumi, 1992ساختار ریزومی و ساختار درختی را
در قالب جدول زیر با این ویژگیها میتوان از هم متمایز کرد:
شبکۀ ریزوم Rhizomatic

ساختِ درختی Arbolic

غیرخطی

خطی
سلسهمراتبی

آنارشیک

ساکن و مُستقر Sedentary

ایلیاتی و کولیوارnomadic

قشربندیشده و دارای اجزاء و الیههای منظم

سیال و نامنظم

قلمروی (سرزمینی)

قلمروزدوده (بیسرزمین)

واحد و دوتایی

چندگانه و متکثر

عِلمِ بزرگ

عِلمِ خُرد

همگون

ناهمگون

ریزوم یا «زمینساقه» ساقة زیرزمینی برخی از گیاهان است که به صورت زیرزمینی و افقی رشد میکند.
ریزوم درست زیر سطح خاک و در امتداد سطحی خاک به صورت افقی رشد میکند .گیاهانی چون عَلف،
بیدگیاه یا چمنِ گندمیِ رونده (نوعی علف خودرو که ظاهر آن شبیه گندم است) ،مارچوبه ،ذنبق ،زنجبیل ،نعنا،
سیبزمینی و بامبو دارای چنین ریشهای اند .ریزومها محلِ ذخیرة نشاسته ،پروتئین و مواد مُغذّی هستند ،و
باعث گسترش و تکثیر گیاه میشوند ،و ساقههای جدیدی به آن میافزایند .بامبو نمونة خوبی از گیاهی با
ریزومهای زیرزمینی است که ویژگی خاصی برای بازتولید نباتی دارد و مواد مغذی در ریزومها و ریزومها
باعث رشد و تکثیر جوانهها میشوند .گسترش جانبی گیاه و رشد افقی گیاه به اطراف و کنارهها از طریق ریزوم
صورت میگیرد .شبکة ریزومی را در برخی حیوانات نیز میتوان دید .برای مثال ،حرکت گلهای موشها شکل
ریزومی دارد(.)Deleuze & Guattari,1987: 6-7
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ریزوم با ریشه و ریشهچه کامالً فرق دارد .پیازها و غدهها ریزوم هستند .حفرها و سوراخهایی که این
ساقة زیرزمینی درست میکند ،کارکردهای حرکت تکاملی ،حفظ ،تداوم ،گیرز و فرار را ممکن میسازد .ریزوم
میتواند شکلهای بسیار متنوع و متفاوتی داشته باشد ،و گسترشِ «سطحی»« ،شاخهشاخه» و «پراکنده» را در
«تمامی جهتها» ایجاد کند و با تمامی نقطهها ،گرهها و غدهها «پیوند» برقرار کند .فرایند مستمر باززایی و
احیاء ( ،)regenerationاپیمورفوسیس ( )Epimorphosisو تغییر شکل ( )Morphallaxisدر حرکتهای
ریزومی جریان دارد .ریزوم ماهیت «خوداحیاگر»« ،باززاینده»« ،خودسازنده» ( )self-constructingو
«خودگردان» ( )autonomousنیز دارد؛ هر ریزوم میتواند با قطع اتصال خود از گیاهِ مادری ،مجدداً رشد کند
و ساختار حیاتی مستقلی بهوجود آورد .ریزوم در مقابل «مرگ» مقاومت میکند و با خطوط گریز و فرار خود
راه تداوم «زندگی» را میسازد .ریزوم ساختار حیاتی جدیدی برای خود میسازد .ریزوم زندگی را تکثیر میکند.
این ویژگیِ مقاومت سرسختانه در برابر مرگ در برخی از گونههای جانوری مانند مار و اختاپوس نیز مشاهده
شده است .طبق روایت زیستشناسان جانوری ،در نمونهای در سواحل شمالی اقیانوس اطلس گونهای از
هشتپاها یا اختاپوسهای ماهیخوار ،به شکار ماهیها میپرداختند و صیادان ماهیای برای صید نمییافتند.
صیادان تصمیم میگیرند هشتپاها را تکهتکه کنند تا از بین بروند .اما آنها نه تنها از بین نرفتند ،بلکه این
تکهتکه شدن به تکثیر آنها منجر شد .هر قطعة بدن یک هشتپا ،خود به هشتپایی دیگر بدل شد .برخی از
خزندگانی چون مار و برخی دوزیستان نیز حتی با جدا شدن سر از بدن نیز به حیات ادامه میدهند .حتی برخی
از آنان قطع عضو و اندام خود را بهمنزلة راهی برای رهایی و نجات از خطر در پیش میگیرند 0.این الگوی
بقا ،تکامل ،رشد ،بازتولید و تکثیر را در مورد ارگانیسمهای اجتماعی و سیاسی در مقیاسهای محلی ،منطقهای
و جهانی نیز میتوان مشاهده کرد؛ با این تفاوت که بقا ،تکامل ،رشد و بازتولید ارگانیسمهای اجتماعی-سیاسی
چه در وضعیت ثبات-تعادل و چه در وضعیت بیتعادلی-بحران ،ماهیتی زیستی-سیاسی دارد .موجودیتهای
سیاسی و منطقهای اساساً مولود نوعی «زیست-قدرت» هستند .این قدرت سیاسی ادارة مرگ و زندگی را در
کنترل دارد .قدرت سیاسی تالش میکند زندگی و مرگ را با اقتصادیترین شیوه و سودمندترین ابزارها اداره
کند .مسئله این است که قدرت سیاسی سرمایهداری جهانی واقعاً موجود ،ادارة زندگی را گاهی سودمند
نمییابد .دیالکتیک قدرت-مقاومت رقم میخورد .قطعهها و اندامهایِ ارگانیسمهای اجتماعی-سیاسی از حکمِ
مرگ نظامِ قدرت میگریزند؛ و گاهی هم خود ابزار و مسیری میشوند برای مرگ اندامهای دیگر.

0 See Katherine Harmon, How Octopus Arms Regenerate With Ease, Scientific American, http://blogs.scientificamerican.com/octopus-chronicles/evensevered-octopus-arms-have-smart-moves/, August27 , 2013. And Katherine Harmon, August 27, 2013, Even Severed Octopus Arms Have Smart Moves,
http://blogs.scientificamerican.com/octopus-chronicles/even-severed-octopus-arms-have-smart-moves/
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مجموعة بحرانهای امروز خاورمیانه که به دیگر بحرانها در مقیاس جهانی متصل است ،بهطور ریزومی،
بهصورت شاخهشاخه ،پراکنده و گسسته ،در تمامی جهتهای زمانی و مکانی امتداد دارد .از لحاظ معرفت-
شناختی ،این ساختار ریزومی ارائة هرگونه تبیینِ «رشتهای» از بحرانها را ممتنع میسازد :ژئوپلیتیک ،اقتصاد
سیاسی ،روانشناسی سیاسی ،جامعهشناسی سیاسی ،الهیات و فلسفة سیاسی به هم گره میخورند .اتخاذ هر
یک از این رشتهها و پارادایمها برای تحلیل بحرانهای امروز خاورمیانه الجرم باید با درنظر گرفتن روش-
شناسیها و مقیاسهای سنجش و تحلیل رشتههای دیگر همراه باشد.
 .4چندمرکزی بودن

بحرانِ ریزومی ماهیت چندمرکزی دارد .ریزوم دارای مراکز متعدد و کانونهای متکثر است ،و بازیگران و
طرفهای متعدد و ناشناخته دارد .این تعددِ شمارشناپذیر ابعاد بحران را به دو بخش روئیتپذیر و روئیت-
ناپذیر تقسیم میکند .ریزوم در تمامی بندها ،غدهها و نقطههایش ذخیرة حیاتی و غذایی دارد .این بندها،
پیازچهها ،غدهها و نقطهها که با خطوطی بههم وصل میشوند« ،خویشپایا» و «خودمتکی» هستند .قطع اتصال
مطلق امکانپذیر نیست ،مگر اینکه شرایط محیطی و درونی الزم برای حیات کل سیستم از بین برود.
 .9برخورداری از سطوح همزمان و متقارن

الیهها و ریشههای ریزوموار اجتماعی و سیاسی گاهی دارای پیوند همزمان و متقارن هستند .همزمانی
سطوح و رخدادها میتواند بهصورتِ یک رابطة علّی-معلولی باشد ،اما تمامی این همزمانیها و تقارنها از
روابط علّی-معلولی حکایت ندارند.
 .2برخورداری از سطوح ناهمزمان و نامتقارن

الیهها و ریشههای ریزوموار اجتماعی و سیاسی گاهی دارای پیوند ناهمزمان و نامتقارن هستند .بهعبارتی،
ممکن است الیهها ،قشرها ،نقطهها و چینههای بحران در فاصلة زمانی-مکانی متفاوتی رخ دهند .اجزاء بحران
ممکن است در یک بازة زمانی چندساله ،چنددهه و چندسده پراکنده شده باشند .در واقع ،اجزاء نامتقارن بحران
اوالً بهطور تاریخی در بستر «ناخودآگاه جمعی» جمعیتهای یک منطقه حک میشود ،ثانیاً آثار و کارکردها (یا
کژکارکردها)ی حقوقی و ژئوپلیتیکی دیرپایی دارند .در این سطح نامتقارن بحرانهای «گذشته» خاموش و پنهان
میشوند و در زمانی در «آینده» با خشونتآمیزترین شکل دوباره احیاء میشوند .عمدهترین سطح ناهمزمان
شبکة ریزومی بحران در خاورمیانه ،به «فروپاشی خالفت عثمانی» بهمنزلة خاستگاه نوستالژیهای سیاسی،
منازعات قومی و سرزمینی و تعارضات هویتیِ عصر اطالعات مربوط میشود .اجزاء دیگر این سطح ناهمزمان
و نامتقارن بحران ،شامل رخدادهای کالنی چون جنگ جهانی اول ،تاسیس مرزهای حقوقی سایکس-پیکو و
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فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،و رخدادهای خُردتری چون کودتاهای متعدد صد سال اخیر خاورمیانه (برای
مثال ،در ترکیه ،ایران و عراق) ،جنگهای تمامعیار ،جنگهای کالسیک و جنگهای نامتعارف و نوین (جنگ
ویتنام ،جنگ ضدکمونیستیِ جهادیون افغان-العرب با شوروی ،جنگهای اول و دوم خلیج فارس ،تهاجم
نظامی کشورهای سرمایهداری جهانی به افغانستان و عراق ،جنگ سوریه ،تهاجم عربستان سعودی به یمن) و
انقالبها و شورشهای اجتماعی متعدد (از شورشهای ضدعثمانیای چون الثورة العربیة الکبری در ژوئن
-0906سپتامبر  0903تا شورشهای ضدسرمایهداری در مِی  ،0963جنبش تسخیر والاستریت از  05سپتامبر
 2500تا  24مارس  ،2502شورشهای ماه مِیِ  2508در پارک گِزی و میدان تقسیم استانبول ،شورشهای
ضدنژادپرستی جدید در شهرهایی چون فرگوسن ایالت میسوری امریکا در  ،2504سنت پاول مرکز ایالت
مینهسوتا و داالس مرکز ایالت تگزاس در جون و جوالی  ،2506و شورشهای اجتماعی در بحرین ،)2506
اعتصابات فلجکنندة کارکنان خطوط حملونقل هوایی و شهری و خدمات اجتماعی از پاریس گرفته تا بیروت،
و خودکشیهای اعتراضی مبارزان و مهاجران است .در شبکة ریزومی بحرانهای آمیختة امروز ،زمانِ تاریخی
جنگها و شورشها و مبارزههای گذشته به زمان واقعی اکنون و آینده متصل میشود.
 .2برخورداری از ماهیت ژئوپلیتیک-ژئوایدئولوژیک

در عصر اطالعات ژئوپلیتیک نهتنها از بین نرفته ،بلکه اهمیتی تعیینکننده دارد .ژئوپلیتیک در واقع میدانِ
سرزمینی-سیاسی رخدادهایی است که ماهیت آمیخته و ناهمگون دارند .ایدئولوژیها در زمینها تعیّن مییابند
و زمینها را دگرگون میکنند .ایدئولوژی الجرم به ژئوایدئولوژی بدل میشود.
 .6سنجشناپذیری

وقتی بازیگران متکثرو ناشناس هستند ،و وقتی بحران دارای الیههای روئیتناپذیر است ،شناسایی ابعاد
بحرانها نیز دشوار میشود .چندالیگی ،چینهچینهبودن ،کثرتِ شمارشناپذیر بازیگرانِ درگیر و چندمرکزی
بودن و روئیتناپذیریِ اجزاء بحرانها آنها را سنجشناپذیر میسازد .امرِ سنجشناپذیر و چیزی که از محدودة
شناخت عقالنی-استراتژیک خارج باشد ،مهیب و رُعبآور هم میشود .نظریهپردازی جای خود را به خیال و
رمانتیسمِ یأسآلود میدهد.
 .7پیشبینیناپذیری

ماهیت ریزومی بحرانهای خاورمیانه پیشبینی روندهای آتی رخدادها را ممتنع میسازد ،و تحلیلها عمدتاً
با عدم قطعیت و نایقینمندی توأم اند .بهعلت چندالیگی ،چینهچینهبودن ،کثرتِ شمارشناپذیر بازیگرانِ درگیر
و چندمرکزی بودن بحرانها پیشبینی رفتار بازیگران فوقالعاده دشوار شده و امکان ارائة راه برونرفت نیز
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بسیار دشوار مینماید .این پیشبینیناپذیری به «کُشتنِ امید» در میدان تحلیلگری و نظریهپردازی انجامیده
است .در بررسی برخی ابعاد بحرانهای نوظهور ارائة تبیینهای عقالنی و مبتنی بر سنجشِ هزینه-فایده ناممکن
مینماید.
 .8زیستی-سیاسی بودن

بحرانهای کنونی تمامی میدانِ زندگی را در برمیگیرند ،و ماهیتی زیستی-سیاسی ( )biopoliticalدارند.
سیاست جهانی به میدان رویاروییِ بمبها و بدنها تبدیل میشود .مجتمعهای نظامی-صنعتی انسانها و
دولت ها را برای ادارة مطلوب ساختار سازمانی خود و بازگشت سود در استخدام دارند .سرمایهداری نظامی-
صنعتی یا نظامی-اطالعاتی حق کشتن و زندهگذاشتن انسانها را در اختیار گرفته است .به عبارتی ،شرکتها
بر زندگی و مرگ حکمرانی میکنند ،و دولتها میبایست برنامههای سیاست داخلی و خارجی خود را با
توجه به مصالح شرکتها تنظیم کنند .مفهوم کانونی مدرنیتة سیاسی یعنی «مصلحت دولت» یا La raison

 d'Étatبا «مصلحت شرکت» ممزوج میشود .بهمیزانی که مجتمعهای نظامی-صنعتیِ سرمایهداریِ فاجعه
گسترش مییابند و بهمدد برنامههای «نئولیبرالسازی» شرکتهای خدمات امنیتی-تسلیحاتی پیمانکاری امور
دفاعی را بهعهده میگیرند ،عرصة «زندگی» نیز بههمان میزان در اختیار شرکتها قرار میگیرد .شرکتها و
دولتهای سرمایهداریِ فاجعه تمامی قلمرو انسانیت را صرف نظر از رنگ و نژاد و پایگانبندیهای اجتماعی،
به عرصة انتفاع و آزمایشِ غلبه بر بحران و رکود تبدیل میکند .سرمایه بر انسان غالب میشود .سرمایهداری به
انسانیت و زندگی تعهدی ندارد.
بخش دوم .الیهها ،خطوط و گرههای بحران
.5اسطورۀ خارج ،ظهور سرمایهداری عربی-خلیجی و آشوب در ساختار طبقاتی خاورمیانه

اساساً نظام سرمایهداری بر بستر بحرانها رشد میکند .سرمایهداری کنونی را با اصطالحاتی چون «سرمایه-
داری بنیادگرا» و «سرمایهداریِ فاجعه» بهتر میتوان تبیین کرد .مفهوم «بحران» سه معنای متفاوت دارد :بحران
ادواری ،بحران ساماندهی یا تنظیم ( ،)regulation crisisو بحران سیستمی .بحران مرحلة کنونی سرمایهداری
میتوان بحران ساماندهی و بحرانی سیستمی دانست.
سرمایهداری بهطور کلی تالش کرده است تا از طریق مکانیزمهای خشونتآمیزی چون جنگ و کشتار
جمعی ،بحرانهایش را به «خارج» هدایت کند .اسطورة «خارج» فرض اساسی سرمایهداری است؛ یعنی جایی
که در «داخل» نیست! اما «سرمایه بیرون ندارد ».سرمایه بیرون ندارد ،اما قلمروها و سنخها و نژادهای مختلف
دارد .بهویژه سرمایهداری متکثر و بیسامان کنونی تمامی ساختهای اجتماعی جهانی را در خود جذب کرده
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است؛ از ساخت مبتنی بر دولتملت مدرن تا ساخت عشیرهای و بدوی واحههای عربی .خارجِ سرمایه در
داخل خودش قرار دارد .به همین دلیل است که سرمایهداری امریکایی برای خروج از بحران و حفظ ثبات نظام
مالی جهانی به استمداد از سرمایهداریِ عربی و چینی پرداخته است .سازوکارهای حلوفصل دائمی بحران،
سرمایهداری را به یکی از غیردموکراتیکترین و فاجعهبارترین رژیمهای اقتصاد سیاسی تبدیل کرده است.
سرمایهداری با دموکراسی تالزم ندارد.
درک توسعة سرمایههای ملی و محلی در گرو درک حرکت انتزاعی انباشت سرمایه در بازار جهانی است.
سرمایهداری برای رسیدن به مقصود ،هر مانع جغرافیایی را از سر راه مبادله برمیدارد و برای بازارهای خود
تمامی کرة خاکی را فتح میکند و هرچه سرمایه بیشتر توسعه مییابد ،برای به دست آوردن بازارهای هرچه
بیشتر تالش میکند .هرچه سرمایه قلمرو خود را گسترش میدهد ،مناسبات اجتماعی نیز در سرتاسر جهان
بهطور فزاینده در هم تنیده میشوند .سرمایهداری برای افزایش ارزش ،مرزهای قلمروی را که خود درون آن
عمل میکند گسترش میدهد و همزمان تالش میکند زمان گردش مابین لحظات مختلف چرخش را بکاهد.
(مانند لحظة تولید ارزش یا لحظة تحقق آن) .بینالمللیشدن برای سرمایه عاملی خارجی (یعنی نتیجة
سیاستگذاریها ،قوانین یا عوامل نهادی) نیست ،بلکه جزء ماهیت شیوة تولید سرمایهدارانه است .بین-
المللیشدن سرمایه با مالیشدن سرمایه ارتباط نزدیک دارد .مالیه برای فائق آمدن بر موانع بالقوهای عمل می
کند که بر سر راه حرکت سرمایه در مراحلی که از لحاظ مکان و زمان از هم جدا و نسبت به هم فرایندهای
بیتاثیری به نظر میآیند پدیدار میشود .این موانع نشان میدهند که حرکت سرمایه ،ویژگیِ ضروری وجود
سرمایه است .ارزش باید نخست تولید ،و سپس متحقق شود ،و این حرکت ،همزمان نفی همان وجود است؛
چرا که در جریان حرکت سرمایه ارزشی تولید نمیشود .در دو دهة اخیر نقش جریان مالی در توسعه و تعمیق
بینالمللیشدن اهمیت یافته است .ساختار سلسلهمراتبی اقتصاد جهانی که در دوران نئولیبرالیسم رشد کرد،
همة دولت-ملتها را عمیقاً در زنجیرة پیچیدة تولید ادغام کرد .شکل پول-سرمایه عامل اتصال زمانهای
مختلف گردش سرمایة پایا و سرمایة در گردش است ،و نیز موجبِ در هم گره خوردن تولید و تحقق ارزش
در جریانهای مختلف میشود .گذشته و آیندة ایجاد ارزش به هم متصل میشوند .هنگامی که جریانهای
سرمایه در فضاهای جغرافیایی مختلف به هم متصل میشوند ،بازتولید سرمایه در یک جغرافیای خاص به
بازتولید سرمایههای دیگر در مقیاس بینالمللی وابسته میشود .بنابراین ،گسترش فعالیتهای مالی در دهههای
اخیر را باید جزء ضروری فرایند تعمیق بینالمللیشدن در دوران نئولیبرالیسم دانست.
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کشورهای عرب خلیج فارس ،محور سرمایهداری در جهان عرب و همچنین حوزة اصلی انباشت و کانون
اتصال منطقه به اقتصاد جهانی هستند .کشورهای عرب حوزة خلیج فارس از طریق مشارکت در تولید و انباشت
ثروت در بازار جهانی ،بخشی از شبکة چندالیة سرمایهداری جهانی را تشکیل میدهند .در منطقة خاورمیانه
یک طبقة سرمایهدار با تمرکز بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که آدام هنیه از آن با
عنوان «سرمایة خلیجی» ( )Khaleeji Capitalیاد میکند .مدارهای انباشت عمدتاً به سوی شورای همکاری
خلیج فارس جهت گرفته اند ،و بیش از هر زمان دیگر تحت سلطة ابرشرکتهایی اند که در مقیاس جهانی
عمل میکنند ،اما عمدتاً مقرّ آنها در عربستان سعودی و امارات متحدة عربی

است0.

ضرورتِ حمایت از رژیمهای پادشاهی خلیج فارس و نقش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در
حمایت از منافع ایاالت متحده و اروپا در منطقه ،بر محوریت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای
درک سیاستهای خاورمیانة مدرن داللت دارد .به علت پیوند وثیق این کشورها با سازوکارهای تولید و انباشت
سرمایه در مقیاس جهانی ،بحران اخیر اقتصاد جهانی مستقیماً بر تحوالت سیاست داخلی و سیاست خارجی
این کشورها تاثیر میگذارد .بهعالوه ،دگرگونی ساختار اجتماعی این کشورهای عربی نیز به یک اعتبار مولود
ثبات یا بیثباتی در سازوکارهای جهانی قدرت و ثروت است.
توانایی عظیم خلیج در عرضة نفت که در دهههای آینده یک چهارم تولید نفت جهان را شامل خواهد
شد ،جایگاه مهمی در محاسبات استراتژیک دولتهای اصلی سرمایهداری در مورد این منطقه دارد .چنانکه
آدام هنیه میگوید ،نقش مرکزی «خلیج» در سلسلهمراتب بازار جهانی ،در تحلیل نهایی در دو گرایش اصلی
نظام سرمایهداری یعنی بینالمللیشدن و مالیشدن سرمایه نهفته است .با توجه بهاین دو گرایش ،صادرات کاال
و مازادهای مالی خلیج در اقتصاد سیاسی جهانی ،اهمیت ویژه مییابد .این دو گرایش ،خلیج را به عنوان
منطقهای در درون بازار جهانی و در ساختار قدرتی قرار داده ،که مشخصة اقتصاد سیاسی جهانی در دهة اخیر
بوده است .نظم جهانی به رهبری ایاالت متحده به چگونگی ادغام منطقة خلیج در ساختار سرمایهداری جهانی
تحت حاکمیت ایاالت متحده وابسته است .نقش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سرمایهداری
جهانی چیزی بیشتر از نقش یک شیر فلکه ) (spigotبرای انتقال سوختهای فسیلی است.
جایگاه کشورهای حاشیة جنوبی خلیج فارس در بازار جهانی ،صورتبندی طبقاتیای را ایجاد کرده که
در آن بخشی از جهان عرب به حفظ نظام سرمایهداری در مقیاس جهانی وابسته شده است .منافع طبقات حاکم
 3ر .ک .آدام هنیه« ،پول نفت و خیزشهای عرب :بحران جهانی و کشورهای خلیج» ،ترجمة میالد مرادی ،سامان نو ،نشریة پژوهشهای سوسیالیستی.
Hanieh, Adam, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, Palgrave Macmillan US, 2011.
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کشورهای عرب خلیج فارس بهطور مستقیم در برابر منافع طبقات فقیر در کل خاورمیانه قرار دارد .این فرایند
هرچه بیشتر باعث تقابل سرمایة خلیج با دیگر اقتصادهای خاورمیانه و نیز صفبندی این دولتهای عرب در
جهت تقویت قدرت نظامی و سیاسی ایاالت متحده شده است .مجتمعهای نظامی-صنعتی سرمایهداری فاجعه
از بزرگترین نهادهای سودآور برای سرمایهداری کنونی اند.
دیوید هاروی در کتاب محدودیتهای سرمایه بهتاثی از هانری لوفور بر «تولید فضا» و دگرگونی فضاییِ
مستمر تأکید میکند .فضا مجرایی خالی است که باید پر شود .فضا یک «لحظة سازنده در دینامیسم انباشت»
است .رژیمهای سیاسی خلیج فارس در این فرایند فضایی ،سیستم کنترلی قدرتمندی را بر قاطبة جمعیت خود
مستقر ساختهاند و پایة اجتماعی سلطنتِ حاکمه را تثبیت و تحکیم کرده اند .بهتعبیر هانری لوفور در کتاب
تولید فضا ،نحوة بازنماییِ فضا و کنترل مکانیزمهای بازنمایی ،با نحوة کنترلِ تولید ،سازماندهی و مصرف فضا
پیوند دارد .در دورههای بحرانیای چون بحران اقتصادی سال  2553این ساختبندیِ فضایی طبقه به یک
«ترمیم فضایی» انجامید که نحوة بروز و آشکار شدن بحران در شورای همکاری خلیج را کمی تعدیل کرد.
استخدام جدید کارگران میتوانست به تعلیق درآید و در برخی موارد نیز کارگران مهاجر به کشورهای خودشان
بازگردانده شدند.
اثر اصلی بحران  ،2553تحکیم هرچه بیشتر جایگاه طبقات حاکم سرمایهداری عرب بوده است .ماهیت
صورتبندی طبقات در کشورهای خلیج موجب گردید که اثرات بحران به سمت کارگران مهاجر معطوف شود
و حمایت دولتها از بنگاههای تولیدی و مالی بزرگ ،باعث شد که نخبگان خلیج از صدمات سقوط اقتصادی
مصون بمانند .قدرتمندترشدن سرمایهداری خلیج مقارن است با وخامت وضعیت زندگی در بقیة نقاط
خاورمیانه .بحران جهانی در کشورهایی نظیر مصر ،تونس ،یمن و اردن اثرات ویرانگری داشته است .سقوط
صادرات ،کاهش دریافتیهای کارگران در خارج از کشور و کاهش سرمایهگذاریهای مالی ،همراه با افزایش
قیمت مواد غذایی و انرژی ،فقیران را در تنگنا قرار میدهد .این تجربة بحران هم به قدرتمندترشدن نسبی
نخبگان سیاسی و اقتصادی خلیج انجامیده ،و هم فاصلة میان کشورهای خلیج با دولتهای نابسامان خاورمیانه
را از لحاظ سیاسی و اقتصادی زیاد کرده است.
کشورهای حاشیة جنوبی خلیج فارس ،بهویژه عربستان سعودی و امارت متحدة عربی ،جزء بزرگترین
خریداران تجهیزات نظامی ایاالت متحده و اروپا هستند .خرید و مصرف تسلیحات از طریق البیهای عربی
در دولتهای بزرگ سرمایهداری جهانی ،با مبادلة کاالی استراتژیک نفت نسبت مستقیم دارد ،و نظام مالی
پیچیدهای میآفریند که تمام شبکههای بانکی اروپای ،امریکایی و آسیایی را درگیر میسازد .میدان مصرف اولیة
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نفت در خارج از خاورمیانه است ،اما میدان مصرف تسلیحات در منطقة عراق و شامات ،جنوب شبهجزیرة
عربستان ،و اخیراً شمال افریقا است .نفت نقش عمدهای در بینالمللی شدن سرمایة عربی و اتصال خلیج فارس
به شبکة قدرت مالی جهانی داشته است ،تسلیحات نیز نقش عمدهای در سیطرة سرمایهداریِ عشیرهای-واحهای
خلیجی به منازعات قومی و مذهبی و جهتدهی یا سرکوب جنبشهای اجتماعی عربی جدید داشته است.
مالیشدن سرمایهداری پیشرفته ،مدار مالی خلیج را شکل داده است .درآمدهای عظیمی که وارد مدار مالی
خلیج میشود (که خود بازتاب نقش چرخه مولد خلیج در اقتصاد جهانی است) در ثبات سرمایهداری جهانی
و حفظ هژمونی ایاالت متحده حیاتی است .بهاین دلیل ،مدار مالی در شکلگیری بخشهای مسلط طبقة
سرمایهدار خلیج عاملی مهم است .همة بانک های تجاری خصوصی در خلیج با سرمایة داخلی هنگفتی اداره
میشود که با مقامات سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی دولتی ارتباطات نزدیکی دارند .و بهاین ترتیب
مکانیسم دیگری برای جابجایی جریانهای سرمایهای که از هیدروکربن نشات میگیرند به مدار انباشت فراهم
میکنند.
معموال طبقة سرمایهدار حول این مدارها و چرخهها به صورت ابرشرکت های سرمایهداری خود را سازماندهی
می کند .شرکتها در اختیار خانوادههای تاجر و افراد وابسته به طبقة حاکم اند .ابرشرکتهای در ساختارهای
دولتی نفوذ کامل دارند .این ابرشرکتها بهطور کلی در تمامی لحظات چرخهها و مدارهای سرمایه فعال اند.
این طبقه در کنار دولت پدیدار شده و رشد کرده و از قراردادهای دولتی و همچنین حق و حقوق عاملیت،
امتیاز مالکیت بر زمین برخوردار است و بروکراسی دولتی را هم در اختیار دارد.
ویژگی دیگر صورتبندی طبقاتی در منطقه ،پیوند طبقات حاکم کشورهای خلیج با بلوک قدرت زیر سلطة
ایاالت متحده است .طبقات حاکم و سرمایهدار خلیج بهطور جدی اگرچه بهعنوان دستیار دون و وابسته ،در
اشاعة قدرت ایاالت متحده در کل خاورمیانه نقش دارند .وابستگی کامل آنها به حمایت نظامی امریکا از همین
رو است .شکل گیری شورای همکاری خلیج در سال  0930تا حد زیادی با ترغیب و پشتیبانی ایاالت متحده
ممکن شد .شواری همکاری خلیج برای ایاالت متحده وسیلهای بود تا کشورهای عربی خلیج را به زیر حوزة
سلطة نظامی خود درآورد .ستاد مرکزی ناوگان پنجم ایاالت متحده ،یکی از مهمترین پایگاههای نیروی دریایی
امریکا در جهان ،هم اکنون در بحرین قرار دارد .ایاالت متحده در سال  2558اعالم کرد که ستادهای مرکز
فرماندهی نظامی ) The United States Central Command (USCENTCOM or CENTCOM) (CENTCOMرا
که مسئول تمامی فعالیتهای نظامی ایاالت متحده از برنامهریزی تا عملیات نظامی در  25کشور جهان است،
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از فلوریدا به قطر منتقل میکند .از این پایگاهها و پایگاههای دیگر در خلیج بهمنزلة سکوی جغرافیایی برای
تجاوز امریکا به عراق و افغانستان استفاده شد.
وابستگی متقابل نخبگان حاکم خلیج و منافع ایاالت متحدة یکی از تعیینکنندهترین مناسبات جهان است.
همچنین این رابطه در تعیین سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه نقش مهمی ایفا میکند .اهمیت این مناسبات
و وابستگی ،در فراگیرترین و شدیدترین خیزشهای سال  2500منطقه ،در بحرین بهخوبی نشان داده شد .این
خیزش بیش از آنکه فقط مخالفتی علیه سلطنت آل خلیفه باشد ،منافع اساسی ایاالت متحده در خلیج را به
چالش طلبید .حفظ حکومت آل خلیفه برای ایاالت متحده به معنای حفظ منافع خودش بود .تصور گسست
قابل توجه در روابط بین ایاالت متحده و خلیج آسان

نیست0.

میزان دارایی عربستان سعودی در امریکا و نیز میزان بدهیهای امریکا به این کشور عربی از جمله پرابهام-
ترین ابعاد نظام سرمایهداری کنونی است .حجم گردش مالی عربستان سعودی در مقیاس جهانی را به دلیل
پراکندگی سرمایهها و به دلیل عدم شفافیت ذاتی سیستم مالی-سیاسی سعودی به راحتی نمیتوان تخمین زد.
تنها از خالل برخی از گزارش های نهادهای مالی و خبری رسمی و غیررسمی و نیز از خالل مواضع رسمی
دولت و نمایندگان امریکا و واکنش سعودیها به آنها میتوان به ابعاد عظیم نفوذ مالی-سیاسی سعودیها در
ساختار نظام سرمایهداری جهانی پیبرد .با تمام پنهانکاریها و عدمشفافیتها ،یک چیز آشکار است :نفوذ
عظیم مالی-سیاسی سعودیها در امریکا و اروپا .این نفوذ البته دارای چندین الیة مختلف است که هر الیه
نهایتاً بهنوعی به ساختار متمرکز قدرت در داخل عربستان سعودی وصل میشود .شاخههای به اصطالح لیبرال
سعودی که در داخل عربستان به طیف اصالحطلبان دورن حاکمیت وصل میشود و در خارج از عربستان به
اپوزیسیون لیبرال منتهی میشود ،و شاخههای محافظهکارانه که به سلطانیترین بخش قدرت سیاسی و شورای
علمای وهابی وصل میشود و در مقیاس منطقهای و جهانی به جهادگرایان تکفیری منتهی میشود.
 .4بحران روشنفکری عربی یا بحران ایدئولوژی لیبرال دموکراسی
یکی از نتایج بحران سالهای  2553تا  ،2505تشدید منازعات نظامی و فرقهای در مناطق بهاصطالح
غیرغربی سرمایهداری جهانی بوده است .سرمایهداری تالش میکند تا از طریق جنگ و تشدید درگیریهای
فرقهای و قومی ،راهی برای فروکش کردن بحرانهای پیدرپی بیابد .همگام با بحران سرمایهداری جهانی بین
سالهای  2553تا  ،2502فاشیستیترین ایدئولوژیها در خاورمیانة عربی سربرآورده است .از آنجا که مکانیزم-
های انباشت ثروت و قدرت سیاسی خاورمیانة عربی با مکانیزمهای جهانی ثروت و قدرت سیاسی پیوند دارد،
Lefebvre, Henri ()1۱۱1, The Production of Space, Oxford, Blackwell.
Hanieh, Adam, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, Palgrave Macmillan US, 2011.
Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East
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طبقات اجتماعی و آرایش قومی و فرقهای این مناطق نیز از آثار بحران سرمایهداری جهانی تاثیر میپذیرد.
تحول طبقات و قشربندی اجتماعی جوامع غربی با تحول طبقات و قشربندی اجتماعی جوامع عربی و اسالمی
و آسیایی پیوند میخورد .این بحران جهانی خیل عظیمی از سرخوردگان و فرودستان جوامع اروپایی ،امریکایی
و استرالیایی را به سوی کانونهای اقدام سیاسی خشونتآمیز سوق میدهد ،و در گسترة نهادهای واقعی ،مراکز
اسالمی متصل به عربستان ،ترکیه و امارات در سراسر جهان و در گسترة رسانههای مجازی ،شبکههای اجتماعی
مُنفرد به محل عضوگیری کسانی تبدیل میشود که در خاک اروپا و امریکا جواز پرخاشجوی قساوتآمیز را
ندارند.
در پیش گرفتن مشی مسلحانه و راه خشونتآمیز بنیانهای نظریة سیاسی لیبرال مدرن یعنی «انسانیت»،
«سرزمین» و «امنیت» را تباه میسازد .وقتی سرنوشت «انسان» بهمنزلة هنجارِ بنیادینِ مدرنیتة سیاسی را جنگ و
تسلیحات تعیین میکند ،جایی برای طرح نظریههای لیبرالِ «توسعه» و «حقوق بشر» باقی نمیماند .از دکارت
تا الک و از الک تا رالز ،انسان کانون مدرنیتة لیبرال بوده است .در وضعیت سرمایهداری فاجعه بهعلت
تهدیدشدنِ شرایط ذاتی و حیاتی الزم برای هستی فردی و اجتماعی «انسان» ،نظریههای لیبرال دچار تزلزل
میشوند .بحران ایدئولوژیهای لیبرال و نئولیبرال بهمعنی بحران روشنفکری عربی نیز است .بهعبارتی ،بحران
کنونی سوریه و عراق یکی از نتایج شکست روشنفکری عربی است.
بحرانهای سالهای  2502تا  2506در مناطقی چون سوریه و لیبی چندین پیامد داشته است:
الف) فروپاشی سرزمینی؛
ب) فروپاشی تمدنی و امحاء آثار تاریخی بهمنزلة ذخیرة مادی آگاهی تمدنی-فرهنگی شامات و بین-
النهرین؛
ج) کشتار نفوس انسانی بهمنزلة مادیترین بخشِ سرمایة انسانی؛
د) بحران انسانی بر اثر مهاجرت و آوارگی گستردة میلیونها انسان؛
ه) تربیتِ گستردة شخصیتِ شکنجهگر و ویرانیطلب از رهگذر تبدیل رژیم «اقتدارگرایی باثبات» به
«آنارشیِ قساوتآمیز»؛
و) نابودی سرمایههای مادی و اقتصادی؛
ز) کُشتنِ امید؛
ر) زوال اخالق؛
م) بحران دائمی اجماع و مذاکرهناپذیری.
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روشنفکری عرب و نظریة لیبرال سالها به دفاع از آرمانِ دولت-ملت ،مشروطیت ،حاکمیت قانون ،آزادی
بیان ،حقوق شهروندی ،حقوق بشر ،تقویتِ جامعة مدنی و روندهای مدنی ،دولتِ حداقلی و رقابت آزاد
پرداخته است .نظریة لیبرال با تمهید زمینههای نظری «سرمایهداری فاجعه» ،این «سرمایهداریِ مُسلح و بحران-
زی» ،شرایط حیاتیِ الزم برای تحقق آرمانها و برنامههای «انسانی» خود را از بین برده است .روشنفکری لیبرال
پس از فروکش کردنِ هیجانِ دردناکِ شورشهای بهار عربی ،بار دیگر با تعارض آشتیناپذیر امنیت و
دموکراسیخواهی مواجه است ،و پرسش «حفظ رژیمهای اقتدارگرا یا مبارزه با آنها» را پس از فروپاشی
وضعیت حیاتی ،از نو در سرزمینی سترون و سوخته بر «بدنهای بدون اندام» حک میکند.
 .9سرمایهداری عربیِ نوکیسه و بیلجام ( (Arab Parvenu Capitalism

از لحاظ جامعهشناسی طبقات اجتماعی ،جامعة عرب حاشیة جنوبی خلیج فارس بهویژه عربستان سعودی
و امارات متحدة عربی ،در حال تجربة یکی از بزرگترین تحوالت طبقاتی است .در عربستان سعودی ،بحرین،
قطر و امارات متحدة عربی طبقة سرمایهدار حاکم و طبقة نابرخوردارانِ غیرحاکم بهطور دوقطبی در مقابل هم
قرار میگیرند .طبقة اشراف یا اعضای خانوادههای سلطنتی و طبقة متوسط تحصیلکردة جوامع عربی خلیج با
طبقات فوقانی جوامع اروپا و امریکای شمالی در پیوند اند .این طبقات نوظهور جوامع خلیج یکی از مصرف-
کنندگان و تولیدکنندگان سرمایة مالی ،دانش و تکنولوژی جدید در مقیاس جهانی اند ،نقش البی دولتهای
عربی در اروپا و امریکای شمالی را به عهده دارند ،و در مدیریت نهادهای دولتی یا غیردولتی بینالمللی نفوذ
دارند .با وجود این ،یکی از ویژگیهای عمدة طبقة سرمایهدار نوظهور عربی« ،نوکیسگی» است .نوکیسه ترجمة
اصطالح فرانسوی  Parvenuاز ریشة التینی  perveniōبه معنی «رسیدن» یا «تازهرسیدن» است« .پارونو» در
دیگر زبانهای اروپایی نیز به همین صورت به کار میرود.
پدیده نوکیسهگی یعنی رسیدن به ثروت زیاد در یک نسل و با حرکت از موقعیتی بسیار پایین ،و تمایل به
هزینه کردن بیحساب ثروتی که در مدتی اندک به دست آمده است .نوکیسگی اقتصادی از ویژگیهای جوامع
درحال گذار است .میل وافر به مصرف کاالهای لوکس و نمایش مصرف جزء الگوهای فرهنگی و رفتاری
گروههای اجتماعی نوظهور مرفه است .0با توجه به شکاف عظیم طبقاتی و نابرابری اجتماعی فزاینده در این
جوامع در حال گذار ،مصرفگراییِ تجمالتی با سادیسم و حذف اجتماعی طبقات نابرخوردار توأم است.
مصرفِ افسارگسیخته به تشدید سرکوب طبقاتی میانجامد .یکی از نمونههای نوکیسگی در طبقة حاکم جامعة
سعودی را در همراهان ملک سلمان هنگام سفر به نیویورک میتوان دید .ملک سلمان و هیئت همراه وی،
 0برای تحلیلی در مورد نوکیسگی در زبان فارسی ر .ک .ناصر فکوهی « ،گفتگو با ناصر فکوهی :پولی شدن جامعه و سقوط اجتماعی و فرهنگی» ،سایت انسانشناسی و فرهنگ؛ و ناصر فکوهی« ،نابرابری پدیده ثابت
نظام های سرمایه داری؛ رواج نوکیسگی در ایران»http://www.cgie.org.ir/fa/news/82939 ،
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تمامی هتل  222تختة فور سیزنز را در نیویورک اجاره کردند و تزئینات هتل متناسب با ذائقة مصرف این هیئت
سلطنتی تغییر داده

شد0.

 .2آالیندههای تسلیحاتی و بحران زیستی-سیاسی
از سال  2558یعنی با اشغال عراق به دست امریکا و نیروهای ائتالف ،بحران زیستی-سیاسی قابلتوجهی
در بسیاری از مناطق جنگی عراق رقم خورده است .آالیندههای جنگی-تسلیحاتیای که نیروهای ائتالف در
عراق رها کرده اند ،سالمتی و بهداشت جسمی-روانی ساکنان را در معرض خطر قرار داده است .به دالیل
امنیتی دستیابی به آمارهای دقیق در این مناطقی که همچنان در بحران اند ،ممکن نیست ،اما دو منبع عمده
برای اطالع از وضعیتِ بحران زیستی-سیاسی ناشی از این آالیندههای تسلیحاتی وجود دارد؛ یکی منابع رسمی
ارتش ایاالت متحده (برای مثال نشریة  )Army Timesو سازمانهای بهداشت و درمان رسمی ایاالت متحده
(برای مثال انستیتوی پزشکی امریکا) ،و دیگری گروههایی از پزشکان مستقل.
طبق گزارشها کودکان و مادران شهرهای عراقی بمبارانشده در معرض آلودگی به دو فلز تاثیرگذار
بر سیستم عصبی یعنی سرب و جیوه قرار گرفته اند .در مواردی حتی آثار آالیندة اورانیوم مشاهده شده است.
میزان انتشار این فلزات در محیط ،با میزان و نوع تسلیحات استفادهشده در منطقه پیوند مستقیم دارد.
بحران زیستی-سیاسی دو طرف دارد :ساکنان مناطقِ اشغالشده و محیط پیرامونی ،و سربازان و پرسنلِ
در استخدامِ ارتش کشورهای ائتالف .ناهنجاریهای جسمی-روحی کلیة عوامل انسانی حاضر در محیط جنگی
را تهدید میکند؛ اعم از شلیککنندهگان و شکارشوندگان .از یک سو طبق گزارش  Army Timesارگان
ارتش امریکا ،تعداد قابل توجهی از سربازان امریکایی به امراض ناشی از آالیندههای نظامی مبتال هستد.
افسردگی ،اختالالت عصبی ،امراض پوستی ،نقص عضو ،سرطان ،نازایی زنان و مردان و عوارض ریوی و
تنفسی برخی از ناهنجاریهای جسمی-روحیای است که پرسنل نظامیِ قراردادیِ امریکا را تهدید کرده است.
از سوی دیگر ،در طیف ساکنان مناطق جنگی و محیط پیرامونی نیز برخی از ناهنجاریهای کودکان متولدشده
پس از جنگ ،بیماریهایی چون نارسایی قلبی ،تولد کوکان ناقصالخلقه و معلول و سقط جنین بخشی از این
بحران زیستی-سیاسی است .همچنین افزایش انواع مختلف سرطان پس از بمبارانهای کشورهای ائتالف قابل
3

یکی از پرسنل هتل فور سیزنز گفته است« :همه چیز از طال است .آینههای طال ،میزهایی با پایههای طال ،المپهای طال ،حتی قفسههای طالی لباس ... .فرشهای قرمز در سراسر راهروها و حتی پارکینگ پهن شده است تا پادشاه و خانوادهاش زمانی که از

کاروان خودروهای مرسدسشان پیاده میشوند ،آسفالت را لمس نکنند( ».ر .ک .سایت دیپلماسی ایرانی« ،اقامت سوپرلوکس ملک سلمان در آمریکا» 08 ،شهریور ).0894
نوکیسگی را در فرانسه ( nouveaux richesیا ثروتمندان جدید) مینامند .در مقابل آن nouveaux pauvres ،یا «فقرزدگان جدید» قرار دارند؛ یعنی کسانی که به دنبال بحرانهای اقتصادی سی سال اخیر در جهان به فقر کشیده شده اند .در ادبیات حِکمی
ایرانی نیز این مفهوم و توصیف این ویژگی رفتاری را شاهد هستیم .نوکیسه در متون حکمی ما در مقابل «کهنبازار» یا «کهنکیسه» آمده است (ر .ک .خاقانی) .ناصر خسرو نوکیسگی را با کشمکش و نزاع همراه میداند ،و به بیان جامعهشناختی میتوان آن را ناظر
به کشمکش طبقاتی دانست .وی میگوید« :ز نوکیسه مکن هرگز درم وام /که رسوایی و جنگ آرد سرانجام» .در قابوسنامه هم آمده است« :با مردم کم چیز و نوکیسه معامله مکن».
برای یک تعبیر جامعهشناحتی کالسیک از نوکیسگی میتوان به اخالق پروتستان و روحیة سرمایهداری ماکس وبر ،فصل دوم با عنوان «روح سرمایهداری» مراجعه کرد:
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, `Chapter II, The Spirit of Capitalism`.
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توجه است .محیط پیرامونی عراق شامل شهرهای استانهای غربی ایران از جمله شهرهای خوزستان بهویژه
اهواز و خرمشهر ،و کرمانشاه و ایالم ،و مناطقی از سوریه در معرض آثار آالیندههای تسلیحاتی قرار گرفته اند.
مقایسة وضعیت قبل از حملة کشورهای ائتالف با وضعیت بعد از حمله گویای واقعیت مهمی است .قبل
از حمله به عراق در هر هزار تولد حدوداً  0/85ناهنجاری جسمی-روانی دیده شده بود ،اما بعد از حمله به
عراق در هر هزار تولد حدوداً  85/43ناهنجاری جسمی-روانی مشاهده شده است.
براساس تحقیقات دکتر صوابی اصفهانی متخصص سمشناسیِ زیستمحیطی و دکتر سمیرا االنی متخصص
زنان و زایمان ،در ماههای می و آگوست سال  2505در فلوجه ،از هشتاد خانوادهای که به بیمارستان مراجعه
کرده بودند ،از سال  0990تا  2505شمار نوزادان متولدشدة مبتال به ناهنجاریهای مختلف ،پنجاه برابر افزایش
یافته بود و همزمان بیماریهای مربوط به تولید مثل هم بهشدت افزایش یافته بود.
بخشی از این آالینده های تسلیحاتی شامل سرب و جیوه ،ناشی از تسلیحات جنگی شلیک شده است ،و
بخشی دیگر ناشی از روشهای معدومسازیِ شورای روابط خارجی امریکا فهرست بمبهای استفادهشده از
سوی امریکا در یک سال یعنی در سال  2500را  28/255بمب اعالم کرده است .از این تعداد ،حدود 22/004
بمب مستقیماً در عراق و سوریه استفاده شده است .همچنین برای کشتن هر نفر حدوداً  205هزار تیر شلیک
شده است.
بمباران های اولیه در ابتدای سال  2558توسط کشور آمریکا ،عراق را به یک گورستان مهمات نظامی و
وسایل نقلیة نظامی تبدیل کرده است .عالوه بر مهمات جنگی ،آالیندة تسلیحاتی عمدة دیگر ضایعات جنگی
و گودالهای آتش است .ضایعات جنگیای چون بقایای مواد منفجره ،کالهکهای شیمیایی ،ماشینآالت
فرسودة جنگی ،پشمشیشه ،اجساد انسان ،حیوانات ،الستیک ،ظروف پالستیکی و وسایل الکترونیکی باقیمانده
در این گودالها سوزانده میشدند.
براساس پژوهشهای میدانی دکتر مژگان صوابی اصفهانی ،امریکاییها هفت سال مداوم (از سال  2558تا
 2505میالدی) در بیش از  055پایگاه نظامی خود در شهرای فلوجه ،بصره و هویجة عراق ،ضایعات مختلف
جنگی را در «گودالهای آتش» سوزانده اند و این باعث آلودگی خاک عراق شده است .آلودگیهای ناشی از
این گودالهای آتش سالها در خاک باقی میماند ،و این آالیندهها با ریزش باران و وزش باد در محیط پراکنده
میشوند و از طریق هوا و آب به مناطق خارج از عراق همچون شهرهای مرزی ایران نیز سرایت میکنند.
امریکاییها در مناطق جنگی عراق حدود  055چالة آتش و در افغانستان هم از زمان اشغال با هدف جنگ با
تروریسم حدود  0555پایگاه نظامی چالههای مشابه عراق برای سوزندان ضایعات جنگی ایجاد کردهاند .این
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چالههای آتش حتی پش از خاموشی هم آالیندهها را در محدودة هکتارها زمین منتشر میکنند ،و آالیندهها با
بارش باران و وزش باد منتشر میشوند ،و از طریق زمینهای کشاورزی به چرخة مواد غذایی هم راه مییابند.
گرد و خاک عراق به  85فلز سنگین آلوده شده است ،و این آلودگی از طریق ریزگرد میتواند به  22دو
استانِ ایران منتقل شود .ریزگرد حامل آثار آالیندههای تسلیحاتی است و مناطقی که در معرض ریزگرد قرار
دارند ،با ناهنجاریهای زیستی عمدهای مواجه میشوند .طبق بررسیهای اجمالی از سوی پزشکان اهواز ،آبادان
و خرمشهر ،مشاهده شده است که شمار نوزادانی که با ناهنجاریهای مختلف به دنیا میآیند طی 02سال
گذشته افزایش یافته است( .ر .ک .اسدهلل افالکی« ،حمله آمریکا به عراق تا 055سال دیگر قربانی میگیرد»،
همشهری 00 ،بهمن )0898
 .2شیزوفرنی فرهنگی
شیزوفرنی بهصورت نوعی انشقاق و چندپارگی در شخصیت ظاهر میشود .تمامیتِ وجودی انسان ،برای
دستیابی به الگوهای ارتباطی کارآمد ،مستلزم حداقلی از یکپارچگی و هماهنگی است که از رهگذر انطباق همة
ساحتهای وجود حاصل میشود؛ ساحت ذهنیت ،ساحت عقیده ،ساحت احساسات و عواطف ،ساحتِ
خواستهها و نیازها ،و ساحت عمل .در غیاب این انطباق ،نوعی شیزوفرنی به وجود میآید .این شیزوفرنی
باعث میشود از یک سو میان عقاید و احساسات شکاف وجود داشته باشد؛ از سوی دیگر میان عواطف و
رفتارها شکاف وجود داشته باشد .از چندپارگیها و شکافهای چندالیه ،شیزوفرنی فرهنگیای زاده میشود.
این شیزوفرنی فرهنگی در مقیاسی وسیعتر به صورت شکاف بین فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی نمودار
میشود .از جمله پیامدهای این روانگسیختگی و شیزوفرنی فرهنگی در شبکة روندهای اجتماعی پُرشتاب
امروز ،زایل شدنِ مدارای اخالقی و تقویتِ رفتار اجتماعی غیردموکراتیک است .این چنین نیروی پویای تنوع
سنجههای اخالقی ،به جای هدایت در قالب شبکة ارتباطیِ توافقیِ سودمند ،به صورت کژتاب ،به صورتِ
سوءکارکردیهای گسترده در الیههای مختلف سیستم اجتماعی نمودار

میشود0.

 .6تبدیل ساختار شخصیت اقتدارطلب به ساختار شخصیت ویرانیطلب
از منظر روانشناسی سیاسی ،اگر الگوی شخصیتی انسانهای جوامع باثبات ،قانونمند و مسئول را بین
الگوی شخصیت مهرطلب ،شخصیت برتریطلب و شخصیت سالم در نوسان بدانیم ،و روند مطلوب برای

 3ر .ک:.
Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, Syracuse University Press, 1997.
جولیان جینز ،خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی ،ترجمة خسرو پارسا و دیگران ،انتشارات آگه.0833 ،
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جامعهسازی را تالش برای نزدیکشدن به ویژگیهای شخصیت سالم بدانیم ،در مقابل ،یکی از ویژگیهای
جوامع دستخوش بحرانهای پیچیده نهادینهشدنِ شخصیت برتریطلب و تمایل آن به سوی شکلگیری
شخصیت اقتدارطلب است .در وضعیت بحرانهای سیاسی کالن و تبدیلشدن جنگ بیلجام به بخشی از
زندگی روزمره بدون توجه به بنیانهای اخالقی مشروعیتساز اقدام جنگی ،رانة روانشناختی بحران تبدیلِ
ساختار شخصیت اقتدارطلب به ساختار شخصیت ویرانیطلبی است با پرخاشجویی بدخیم و قساوتآمیز
تعریف میشود.
تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر بههمراه لئون برونشویک و دانیل لوینسون در سال  0908در دانشگاه
کالیفرنیا در برکلی پژوهش تجربی کالنی انجام دادند که با عنوان شخصیت اقتدارطلب منتشر شد .اریک فروم
نیز در آثار مختلف خود از جمله آناتومی ویرانسازی انسان از منظر علوم عصبی و علوم روانشناختی به
چگونگی تبدیل شدن پرخاشجویی دفاعی و پرخاشجویی خوشخیم به پرخاشجویی بدخیم و قساوتآمیز
میپردازد .این دستاورد روانشناسی انتقادی برای تحلیل ساختار شخصیتی جنبشهای تودهای و اقتدارطلبی
منفی در جوامعی چون آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا و پرتغال در دهههای  0925تا  0945به کار بسته شده است؛ از
ناسیونال سوسیالیسم گرفته تا فاالنژیسم در سنتیترین و کمتوسعهیافتهترین مناطق اروپای کاتولیک.
وجه تمایز شخصیت اقتدارطلب با شخصیت ویرانیطلب بهطور کلی در میزان تمایل به استفاده از خشونت
و مبنای کاربست خشونت و خون است .شخصیت اقتدارطلب به کنترل دیگران گرایش دارد؛ به دیگران بدبین
است؛ اساساً در تصمیمگیریهای فردی ضعیف و وابسته است؛ و همواره احساس ناامنی میکند .شاید در
وضعیتهای سیاسی عادی داشتن چنین ویژگیهای متداول به نظر برسد ،اما در مواقع بحرانهای سیاسی
پیچیدهای که با جنگ توام است ،این ویژگیها در درجة نخست با تمایل به خشونت و در درجة دوم با تمایل
به خشونت قساوتآمیز توام میشوند.
برخی از ویژگیهایی که از آنها با عنوان «شاخص فاشیسم» یا «مقیاس فاشیسم» نیز یاد میشود ،برای
سنجش شخصیت اقتدارطلب در نظر گرفته شده است :همنوایی با عرف و پیروی بیچونوچرا از ارزشهای
سنتی و ضدیت با ارزشهای طبقة متوسط؛ فرمانبرداری غیرانتقادی؛ تعرض مستمر به حوزة خصوصی دیگری
از طریق رفتار تفتیشگرانه؛ خرافهپرستی؛ بدبینی و ویرانگری و خصومت عام و بدگویی از انسان؛ فاجعهباوری
و انحطاطاندیشی؛ و نگرانی بیش از حد دربارة وقایع جنسی .در مورد جوامع اروپایی بین دو جنگ جهانی،
ویس عناصر نظام باورهای منتهی به شکلگیری جنبشهای فاشیستی را بر این عناصر مبتنی دارد :برداشتهای
ارگانیک از جامعه شبیه دریافت رومانتیکها ،هگل و مارکس؛ ایدهآلیسم فلسفی؛ ذهنیتِ جوامع کشاورزی یا
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روستایی؛ آرمانی کردن صفات؛ تحقیر دموکراسی؛ برداشتهای نخبهگرایانه از رهبری سیاسی و اجتماعی؛
نژادپرستی؛ کشورگشایی .شستشوی افکار و کنترل اجتماعی فراگیر از ویژگیهای متداول روندهای سیاسی
این جوامع است .تاکید راست رادیکال بر تقدم جمع ،قوم ،اجتماع یا ملت بر فرد در هیمن راستا ارزیابی
میشود.
بنیتو موسولینی زمانی چنین نوشته بود« :ما آن نوع زندگی را خواستاریم که فرد از طریق قربانی کردن
منافع خصوصی خود و از طریق مرگ خویش آن وجود روحانی کاملی را تحقق ببخشد که ارزش او در مقام
انسان در آن قرار دارد ».شعار مشهور فاالنژیستهای اسپاینا و پرتغال در ازجانگذشتگی سلبی و ستایش
انسانستیزانة مرگ در الگوی رفتاری پرخاشجویی بدخیم ،تحولی در ساختار شخصیت اقتدارطلب است« :مرگ
بر عقل ،زنده باد مرگ!» در مرام فوتوریستهای اوایل قرن بیستم ،این ستایش مرگ با ستایش جنگ بهمنزلة
یک آرمان توام است .جنگ فینفسه یک هدف متعالی است ،نه سازوکاری برای تعقیب اهداف اخالقی و
سیاسی.
شخصیت ویرانیطلب حاصل تبدیل رفتارِ پرخاشجویی خوشخیم به پرخاشجویی بدخیم یا پرخاشجویی
غیرسازشی و قساوتآمیز است .از منظر روانشناختی پرخاشجویی خوشخیم نوعی پرخاشجویی دفاعی و
خادمِ زندگی است ،پاسخی است به تهدید عالیق حیاتی و قصد دارد تهدیدات را از طریق حذف یا دفع منبع
خطر بیرونی از بین ببرد ،از لحاظ تکاملِ نوعی برنامهریزیشده است ،بین انسان و جانوران دیگر مشترک است،
و خودانگیخته و خودفزاینده نیست .اما پرخاشجویی بدخیم و از لحاظ زیستی غیرسازشی نوعی پرخاشجویی
قساوتآمیز و معطوف به ویرانسازی است .پرخاشجویی بدخیم فقط ویژگی انسان است ،از لحاظ تکامل
نوعی برنامهریزینشده است ،از لحاظ زیستی نابودکننده است ،خشونت در آن به نمایش تبدیل میشود و رفتار
خشونتآمیز با قساوتآمیزترین شکلها به نمایش درمیآید .در الگوی رفتاری پرخاشگری بدخیم ،شکل نهایی
خشونت فقط قتل و کشتارِ فینفسه نیست ،بلکه کشتار بهمنزلة نابودی و متالشیسازی تمامیتِ جسمانی دیگری
بهطرزی قساوتآمیز است .نمایش کشتار قساوتآمیز بدون هیچ قصد دیگری غیر از نمایش ،تبدیل به فعلی
لذتبخش و شادیآور میشود .پرخاشجویی بدخیم نه خصوصیتی فطری یا غریزی در نهاد جانوری انسان،
بلکه ویژگیای خاص انسان است که با نمادسازی و نمایش تقویت و تهییج میشود.
گونههای غیربدخیم پرخاشجویی مانند شبهپرخاشجویی ،پرخاشجویی سرخوشانه ،پرخاشجویی تصادفی
و پرخاشجویی اطمینان بهخود لزوماً با خونریزی یا متالشیسازی بدنها توام نیست .اما پرخاشجویی بدخیم
آن نوعی از رفتار خشونتآمیز است که با «شور خونریزی» هدایت میشود و کشتار بهخاطر خود کشتار انجام
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میشود .شورِ خونریزی در مخاطبانِ نمایش یا «هراس» ایجاد میکند یا «لذت»؛ هراس از مرگ قساوتآمیز و
لذت از تماشای خون و نگاه کردن به صحنههای تجزیة خونین اندامهای زنده و متالشی شدن بافتهای جسم
زنده .خون دیگر برای مقاصد دینی بهمنزلة اجرای یک مناسک دینی بر زمین نمیریزد.
 .7بحران و طغیان سبعانۀ مِیل
طرحی از نظریة میل ( )desireو روندهای فرونشانیِ ایدئولوژیک میِل در برخی الیههای عشیرهای جوامع
عربی میتواند زمینهای فراهم کند برای روانکاوی گونههای کژتاب اقناع مِیل در خِالل جنگهایی چون جنگ
در عراق و شامات .یکی از سویههای بحران کنونی ،بحران در شکل ظهور مِیل است .دستگاه شریعت در
مذاهب مختلف اسالمی اعم از حنبلی ،حنفی ،مالکی ،شافعی و اثناعشری بهطور سنتی نظام ویژهای برای تنظیم
و هدایت مِیل در نظر گرفته است .بحران جنگآسا در منطقة عراق و شامات ،آثاری در قلمرو تفسیر این
تنظیمات سنتی میل برجای گذاشته است که در طول تاریخ تمدن اسالمی سابقة آن تنها در وضعیتهای بحرانی
خاصی در قرون میانه دیده میشود .جهاد نکاح نشانة طغیان سبعانة میِلی است که در ساخت عشیرهای و از
رهگذر تفسیر ناانسانی از شریعت دستخوش فرونشانی قهری بوده است.
فرونشانی مِیل در حیات روزمرة جوامع بدوی یا عشیرهای ،از منطق سرکوب ویژهای تبعیت میکند .این
منطق سرکوب که درواقع منطق روانشناختی و اجتماعی مالزم با ساختار شخصیتی اقتدارطلبانه است ،مِیل را
به نیرویی برای ویرانسازی سرمایة انسانی بدل میسازد .مِیلِ سرکوبشده به رانة دائماً فعالی برای تباهسازی
سرمایة اخالقیِ شریعت بدل میشود .صدور فتاوای جهاد نکاح قالب اصلی این زوال سرمایة اخالقی شریعت
است .مغناطیس روانی و اجتماعیِ فعالشده در منطقة عراق و شامات ،مِیلهای فروخفتة جهانی را جذب کرده
و این نقطه را به مکان ژئوپلیتیکیِ برگزیدة تراکمِ مِیلهای فرونشاندهشده در سرمایهداری لجامگسیختة جهانی
بدل میسازد.
 .8تعارض خصومتآمیزِ تفسیرها و صورتبندیِ تفسیرِ تکفیری
بخشی از الیة مهمی که شبکة ریزومی بحرانهای خاورمیانه را تشکیل میدهد و تقریباً در سویة منطقهای
بحران کنونی نقش غالبی دارد ،تعارض خصومتآمیزِ تفسیر نصوص شرعی مربوط میشود .علت شرعی و
معرفتشناختی عمدة تداوم بحرانها تقویت آن رویکری به نص و تاریخ شریعت است که اساساً قومیت-
محورانه و قبیلهگرایانه است ،و ثانیاً با عناصر شرعی و تاریخیای چون شورا و اجماع ستیز دارد .این مفاهیم
در سنت اصولی و عقالنی شریعت جایگاه ارجمندی دارند ،و در قرون جدید با مواجهة متفکران مسلمان با
سویههای مختلف فکر غربی ،دستمایة تمهید نظریههای بومی مشروطیت و جمهوری در جوامع اسالمی
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جدید بوده اند .فکر مشروطهخواهانه یا جمهوریخواهانه یا شوراباورانة اسالمی در حدود یکصدوپنجاه سال
اخیر در ستیز مستمر با تفکر انسدادی تکامل یافته است .فکر انسدادی درمواقعی با تفسیری تکفیری از شریعت
همراه بوده و در مقاطع مهمی از تاریخ جوامع اسالمی به شکلگیری جنبشهای سیاسی و اقدام سیاسی تکفیری
انجامیده است .تفسیر تکفیری و اقدام سیاسی تکفیری در قرون میانة اسالمی و در قرون جدید اسالمی گاهی
با دولت و نهاد قدرت مستقر پیوند داشته و بنیان معرفتشناختی اقدام دولت را تمهید کرده اند و هم گاهی
بهمنز لة یک نیروی اپوزیسیون و معارض در مقابل دستگاه قدرت مستقر یا به موازات آن به طرد جریانهای
عقالنی پرداخته است.
در فکر تکفیری ،تفسیر شریعت از منطق دوگانهسازی آشتیناپذیر دوست-دشمن تبعیت میکند ،و این
دوگانهسازی آشتیناپذیر سازوکارهای اجماع و توافق اجتماعی و سیاسی را برای مدتی نامعلوم در محاق زوال
قرار میدهد .صورتبندیِ تفسیرِ تکفیری سویهای از بحران اِجماع نخبگان در جوامع اسالمی است و در
وضعیتهای بحران ژئوپلیتیکی نهتنها فروننشسته و ازبین نرفته بلکه خود به یکی از رانههای محرک بحران
ژئوپلیتیکی و سویههای روانشناختی و اجتماعی بحران در جوامع اسالمی هم بدل شده است .یکی از تاریک-
ترین جلوههای منطق میلیتاریستیِ سرمایهداری جهانی کنونی پیوند آن با جنبشهای اجتماعی تکفیری و
جریانهای تفسیر تکفیری در خاورمیانه است.
 -3نتیجهگیری
شبکة ریزومی بحرانهای امروز الیههای متعدد دیگری نیز دارد که به الیههای یادشده متصل میشوند.
انباشت بحرانهای مشروعیت و هویت ،ظهور ایدئولوژیهای نوستالژیکِ نوعثمانگرایی ترکی و نوسعودیهای
واحهگرا ،اسالم سیاسی اروپایی و بحران هویت جوان مسلمان اروپایی ،پایان مکانیزمهای حقوقیِ حلوفصل
مخاصمات ،و بحران مهاجرت و پناهندگی سویههای دیگری از شبکة ریزومی بحرانهای امروز اند که میتوان
در فرصتی دیگر به شرح و تحلیل آنها پرداخت.
شبکة ریزومی بحرانهای جهانی امروز ،تا آنجا که به جهان اسالم مربوط میشود ،از یک سو ریشههای
نظری دارد ،و از سوی دیگر ریشههای عملی دارد .به این اعتبار ،نظریترین بخشهای دانش مسلمانان با
عملیترین بخشهای فلسفة عملی مسلمانان با این بحرانها درگیر است .برخی از جوامع مسلمان دچار
«بحرانهای حاد»ی چون افراطگرایی مذهبی و تروریسم دینپایه اند و با تربیت مستمر الگوی شخصیت
پرخاشجوی بدخیم مواجه اند .در دیگر سو ،جوامع اسالمی نسبتاً باثبات نیز یا دارای پتانسیل ظهور افراطگرایی
اند یا دستخوش شیزوفرنی فرهنگی و زوال قلمرو معنویت اند .در هر دو حال ،از منظر تحوالت داخلی در
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وضعیتی که نمیتوان سیاستگذاریهای داخلی را در بیتوجهی به ساختار کالن نظام قدرت جهانی مطالعه
کرد ،ستیز با سنتهای عقالنی در این میان را هم میتوان یک علت تلقی کرد و هم یک نتیجه.
در سنت اسالمی بهطور کلی با سه گونه عقالنیت مواجهیم که شامل عقالنیت اجتهاد ،جاویدان خرد ،و
عقالنیت استراتژیک یا عقالنیت تدبیر است .معتقدیم که جمع بین این سه گونة عقالنیت ،عالوه بر رفع پارة
عمدهای از مسائل معرفتشناختی ،نتایج عملی برای مواجهه با شبکة ریزومی بحرانها خواهد داشت .برپایة
عقالنیت اجتهادی این باور وجود دارد که «المعارف کلها معقولة بالعقل ،واجبة بنظر العقل و شکر المنعم واجب
قبل ورود السمع و الحسن و القبح صفتان ذاتیتان للحسن و القبیح» ،و تمامی معارف در حیطة ادراک عقلی قرار
میگیرند و وجوب خود را از عقل میگیرند .البته عقل در اینجا بر شرع تقدمِ رُتبی دارد نه تقدمِ شرفی
( .)degree preference not authentic preferenceگونة دوم عقل ،همانی است که در بخشی از سنت
عقلی-عرفانی ما با عنوان «حکمت خالده» ( )eternal wisdomخوانده شده است و در واقع عقلِ عقلها
است .حکمت خالده عبارت است از مجموع عقالنیتهای منفرد ( )singular rationalitiesو عالیترین
دستاورد حیات آدمی و تبلور وحدت درونی ادیان است .الیة تفسیری بحران کنونی و تفسیر تکفیری از شریعت
در واقع با همین الیههای اجتهادی و خالدة عقالنیت در ستیز اند و اتفاقاً یکی از عمدهترین بحرانهای معاصر
به نحوة مدیریت این تنشِ شرعی مربوط میشود.
تجربة این مواجهه و کشمکش نشان میدهد که تنها با تکیه بر نیروهای درونی این عقالنیتها نمیتوان
راهی برای خروج از بستار بحرانهای تفسیری جستجو کرد .بهعبارتی ،از آنجا که بحرانهای معرفتشناختی
با بحران در الیههای اقتصاد سیاسی ،روانشناختی و شخصیتی ،و بحران در سطح فرهنگ سیاسی همراه اند،
مواجهههای روشنفکرانه یا عالمانه تنها ممکن است به توافقهای کمدوام با پیروزیهای موقت بینجامد.
گونة سوم عقل اسالمی در سنت سیاستنامهنویسی و اندرزنامهنویسی اسالمی «تدبیر» خوانده شده است
و در ادبیات رومی-التینی از آن با عنوان  Stratagemیاد شده است .میتوان از آن با عنوان عقالنیت استراتژیک
یاد کرد .این عقالنیت سیاستنامهای درواقع نوعی عقالنیت تجربی یا رئالیستی است .عقالنیت استراتژیک به
شناساییِ بحرانهای سیستماتیکِ حکومت میپردازد ،و استراتژیهایی برای تبدیل بیثباتی به پایداری سیستمی،
و تبدیل مخاطره به امنیت ارائه میکند .درواقع ،عقالنیت استراتژیک اسالمی ناظر است به مملکتداری
( )Statecraftیا حکمرانی خوب ( .)good governanceلوازم مملکتداری و حکمرانی خوب عبارت اند
از :برقراری تعادل مسالمتآمیز بین نیروهای سیاسی؛ حل مسالمتآمیز تنشهای ناشی از نابرابری اجتماعی؛
توزیع عادالنة منابع و فرصتها؛ آموزش اجتماعی بلندمدت برای حلوفصل غیرخشونتآمیزِ اختالفات؛ تمهید
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نظامها و روندهای تربیتیای که از شکلگیری شخصیت اقتدارطلب و شخصیت پرخاشجوی بدخیم پیشگیری
.کند؛ جلوگیری از تبدیل شدن اختالف به بحران؛ و دفع مخاطراتی که ماهیت نظام سیاسی را تهدید میکنند
عقالنیت استراتژیک بر پایة منطق مصلحت حکومت یا مصلحت دولت عمل میکند و عقالنیت اجتهادی لوازم
.) را تمهید میکندRAISON D ETAT( شرعی این مصلحت سیاسی
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بررسی نقش قدرت نرم ایران
و تأثیر آن بر اهداف و منافع راهبردی آمریکا در عراق نوین
بهرام نوازنی ،0دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره
زهرا عبادی ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره

چکیده
پس از تشکیل حکومت جدید در بغداد ،جمهوری اسالمی ایران رسما از ایجاد عراقی باثبات ،امن و مستقل حمایت
کرده است .دولتی که در عین دوستی با ایران ،قادر و مایل به کاهش نفوذ ایاالت متحده آمریکا در تحوالت داخلی عراق
باشد .به هرحال شکلگیری عراق جدید با ویژگیهای متفاوت از ساخت قدرت و سیاست ،ضرورت تعریف جدید از
نقش و موقعیت عراق در سیاست نرم و دیپلماسی هوشمند جمهوری اسالمی ایران با این کشور را اجتناب ناپذیر میکند.
اهمیت عراق بیش از هر چیز به دلیل فراهم آوردن ظرفیتهای فرصت سازی در سیاست خارجی ایران در سطح روابط
دوجانبه ،منطقهای و روابط با قدرتهای بزرگ است .براین اساس در این نوشتار هدف افزایش نفوذ سیاسی جمهوری
اسالمی ایران در دولت جدید عراق را تحلیل کنیم به خصوص آنکه در ساختار سیاسی جدید نیروهای شیعی و کرد
نقش اصلی را ایفا می کنند .هم زمان ایران با پیگیری قدرت هوشمند به دنبال تسخیر افکار عمومی شیعیان و کردهای
عراق برآمده است تا با بهرهگیری از قدرت نرم به استحکام جایگاه خویش در عراق بپردازد .بنابراین در این پژوهش
تالش میشود نشان داده شود که قدرت نرم ایران چگونه به عدم تحقق سیاستها و اهداف راهبردی آمریکا در عراق
جدید کمک کرده است؟ روش پژوهش مورد نظر ،روش توصیفی _ تحلیلی است .با توجه به ماهیت و موضوع مورد
مطالعه ،گردآوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانهای و اینترنتی میباشد.
واژگان کلیدی :عراق نوین ،قدرت نرم ،قدرت نرم ج.ا ایران ،اهداف راهبردی ایاالت متحده امریکا در عراق.

 -5مقدمه
بهطور سنتی در روابط بینالملل ،منبع عمده قدرت جوامع سیاسی ،قدرت سخت آنها در قالب عناصر
چهارگانه فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و اقتصادی بودهاست؛ اما امروزه به دالیلی نظیر حرکت بینالمللی به
سوی جهانیشدن ،انقالب اطالعاتی ،گسترش سریع وسایل ارتباط جمعی ،ناتوانی قدرت آشکار ،توان رزمی
info@navazeni.ir
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و نیز حضور نهادهای جهانی غیردولتی در عرصه سیاست بینالملل ( ،)Nye, 2002: 61-62توزیع منابع قدرت
در موضوعهای مختلف بسیار تغییرکرده است (نای)40:0839 ،؛ بهصورتیکه ساختارهایی متفاوت از نوع پیشین
در عرصه قدرت در حال شکلگیری هستند که برخی ،از آنها با عنوان «رخنه» در نوع کهن قدرت یا «انقالب»
در ماهیت قدرت یاد کردهاند؛ درحقیقت ما شاهد یک جابهجایی در منابع و نحوه بهکارگیری قدرت در اشکالی
دیگر هستیم (تافلر ،)40-45 ،0855 ،بهنحویکه برخی معتقدند امروزه بهکارگیری اسلحه برای دستیابی به
اهداف ملی یا دفاع از آنها از طریق ایجاد نفوذ منفی و سمتدهی تحکمآمیز به اعمال سایر دولتها ،مشروع
نیست( .هالستی )452:0858 ،بر این اساس با مراجعه به طیف متنوع آثار موجود در باب قدرت ،مشخص
میشود که توجه به قدرت نرم و منابع عدیده آن ،گفتمانی تازه را برای تأمین ارزشهای یک جامعه شکلمیدهد
و در نتیجه ،چهرهای تازه از قدرت مطرح میشود که دو مشخصه بارز دارد )0 :اجتماعی بودن :یعنی قدرت
نرم در شبکهای از روابط اجتماعی معنا میگیرد و  )2هنجاری بودن :یعنی هنجارها و ارزشها در تولید قدرت
نرم نسبت به ابزارها به مراتب مؤثرترند (نای 3 ،0839 ،و،)9
امروزه اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و منافع ملی بر کسی پوشیده نیست.
از سوی دیگر ،با توجه به تحوالت شکل گرفته در عرصههای سیاسی و انقالب ارتباطات ،اعمال قدرت نرم
بیش از هر زمانی دیگر میسر شده است .در این راستا ،کشورها سعی دارند منافع و اهداف ملی خود در دیگر
کشورها را از طریق اعمال قدرت نرم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و بواسطه آن ،همراه ساختن تودههای
مردم با سیاستهای مورد نظر ،تأمین کنند .قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بینالملل در عصر حاضر،
جایگاه رفیعی یافته است ،به گونهای که سیاستمداران برای دستیابی به آن تالش زیادی دارند .علت این امر را
میتوان در کارآمدی ،کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر قدرت نرم نسبت به اشکال کالسیک قدرت (قدرت
سخت و برهنه) جست و جو کرد .جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر واحدهای سیاسی ،نیازمند بازشناسی،
تقویت و کاربست قدرت نرم است ،تا بدین وسیله قدرت ملی خویش را ارتقاء بخشد.
در این میان ،کشور عراق به عنوان کشوری استراتژیک ،توجه بسیاری از بازیگران منطقهای و بینالمللی
را به خود جلب کرده است و تبدیل به عرصه رقابتهای منطقهای و بینالمللی شده و بازیگران مختلف سعی
دارند با نفوذ و تأثیرگذاری بر این کشور ،سیاستهای مطلوب خود را در منطقه حساس خاورمیانه دنبال کنند.
ایران با داشتن اشتراکات مذهبی ،فرهنگی و پیوندهای سیاسی با این کشور ،از قدرت نرم قابل توجهی در این
کشور برخوردار است که این موضوع ایران را در راستای پیگیری اهداف سیاست خارجی در آن کشور و
همچنین در منطقه ،توانمند ساخته است( .بهرامی )0895 ،سرنگونی رژیم بعث عراق به دست ایاالت متحده
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آمریکا ،فرصتی تاریخی به منظور افزایش عمق استراتژیک برای جمهوری اسالمی ایران فراهم کرده و موجب
گسترش عمق فعالیت راهبردی آن شده است .پس از تشکیل حکومت جدید در بغداد ،جمهوری اسالمی ایران
رسما از ایجاد عراقی باثبات ،امن و مستقل حمایت کرده است؛ دولتی که در عین دوستی با ایران قادر و مایل
به کاهش نفوذ ایاالت متحده آمریکا در تحوالت داخلی عراق باشد .به هرحال شکلگیری عراق جدید با
برخورداری از ویژگیهای متفاوت از قدرت و سیاست نسبت به ادوار پیش از  ،2558ضرورت تعریف جدید
از نقش و موقعیت عراق در سیاست نرم و دیپلماسی هوشمند جمهوری اسالمی ایران با این کشور را اجتناب
ناپذیر میسازد .اهمیت عراق بیش از هر چیز ،به دلیل فراهم آوردن ظرفیتهای فرصت سازی در سیاست
خارجی ایران در سطح روابط دوجانبه ،منطقهای و روابط با قدرتهای بزرگ است.
اگرچه در کتب معتبر و مقاالت علمی در باب موضوعات مختلف مانند قدرت نرم ،راهبردهای آمریکا،
عراق ،قدرت نرم ایران مطالب متعددی نگاشته شده ،اما آنچه پژوهش حاضر را از سایر پژوهشها متمایز میکند
این است که این نوشتار درصدد بررسی نقش قدرت نرم ایران در عقیم ساختن سیاستها ،منافع و اهداف
راهبردی آمریکا در عراق ،بعد ازسقوط صدام میباشد و اینکه قدرت نرم ایران چگونه توانسته مانع تحقق
سیاستها و اهداف راهبردی آمریکا درعراق شود .در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد نفوذ نرم ایران در عراق
با بکارگیری دیپلماسی هوشمند در ارتباط با گروههای سیاسی طرفدار ایران در عراق به عدم تحقق اهداف و
منافع آمریکا کمک کرده است.
 -4چارچوب نظری :جایگاه قدرت نرم در روابط بینالملل
قدرت همه جانبه شامل ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری ،بهعنوان مؤثرترین مؤلفه تعیین کننده مناسبات
و جایگاه کشورها در عرصه روابط بینالملل بهشمار میرود .واقعیتهای جهانی مبین آن است که اغلب کشورها
در صددند قدرت سخت را به قدرت نرم ،زور را به قانون و قانون را به اقتدار مشروع تبدیل نمایند چرا که
واقعیتهای کنونی نشان دهنده آن است که تأکید صرف بر قدرت سخت ،موفقیت پایداری را در بر نداشته و
نخواهد داشت .به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ،قوی ترین کشورها همواره قوی ترین باقی نخواهند ماند مگر
آنکه قدرت خود را به حق تبدیل نمایند .از نظر جوزف نای ،قدرت نرم نیز همانند سایر مقوالت دارای ویژگی
هایی است که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
-5سنتی است .قدرت نرم هر کشوری برآمده از یک دوره تاریخی طوالنی مدت است .شیوه تفکر مردم،
ایدئولوژی سنت فرهنگی ،رسوم قومی ،سیستم اجتماعی ،رژیم اقتصادی ،شیوه زندگی و ...نتایج انباشتی روند
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تکاملی جوامع بشری می باشند .در این فرایند هر عنصر قدرت معموال تحت تأثیر سنت فرهنگی بوده و این
در حالی است که هر فرهنگ در مسیر خاصی توسعه مییابد .قدرت نرم در این چرخه توسعه مییابد.
-4قابلیت روز آمد شدن دارد .قدرت نرم که یک قدرت غیر قابل لمس است تنها زمانی که همسو با
جریان اصلی زمانه باشد توسعه خواهد یافت .به خصوص در جامعه مدرن ،قدرت رابطه نزدیکی با پیشرفت
فناورانه وعملی جامعه اطالعاتی و اقتصاد دانشپایه دارد .قدرت نرم با مطرح شدن ابزار و شیوههای گوناگون
در جامعه بینالمللی و ظهور فناوری اطالعات و رسانههای جمعی به یک ابزار پر نفوذ و پویا تبدیل شده است.
بنابر این جوهره قدرت نرم به گونهای است که قابلیت انطباق با شرایط و سازوکارهای نوین را داشته و به
واسطه استفاده از فناوریهای جدید میتواند ضریب دستیابی به اهداف را افزایش دهد.
-9گسترده میباشد .قدرت نرم توانایی زیادی برای رقابت و گسترش دارد .با وقوع انقالب اطالعاتی و
پیوند خوردن قدرت نرم با ان ،قدرت نرم محدودیتهای ناشی از مرزهای جغرافیایی قومیتها زمان و فضا
را پشت سر گذاشته و لذا دارای دامنه اثرگذاری بسیار گستردهای شده است .از سوی دیگر در جامعه بینالملل
زمانی که طیفی از قدرتهای نرم با یکدیگر تعامل مییابند ،رقابت اجتناب ناپذیر بوده و اختالف و منازعه
ایجاد میشود که برآیند ان پیشرفت و بهبود قدرتهای نرم است .این قدرتهای نرم بعد از تعامل با یکدیگر به
یک هویت جمعی تبدیل میشود.
-2قابل تغییر هستند .قدرت نرم یک موجودیت ایستا نبوده بلکه یک فرایند پویا است .قدرت نرم یک
سیستم تغییرپذیر بزرگ است که شکلگیری و تغییر آن به حرکت دیالکتیکی عناصر گوناگون آن بستگی دارد.
استراتژی ملی ،اخالق ملی ،قدرت دیپلماتیک ،قدرت آموزشی و فرهنگی ،کیفیت حکومت برخالف ملیت به
زمان کوتاهتری جهت صورتبندی و توسعه نیاز دارد بنابراین عدم قطعیت و تغییرپذیری آنها بیشتر است.
-2وابسته است .قدرت نرم به قدرت سخت وابستگی دارد .از این رو کشورها برای رسیدن به یک قدرت
ملی فراگیر باید همزمان که در جهت افزایش توان مادی خود اقدام مینماید ،در راستای ارتقای سطح قدرت
نرم خود نیز فعالیت کنند چرا که اگر نسبت به کسب قدرت نرم بیتوجهی یا صرف نظر شود ،حفظ توسعه
پایدار با اتکا صرف به قدرت سخت بسیار دشوار خواهد بود (،)Nye, 2002: 25

 -9اهمیت عراق برای ایران
از زمان فروپاشی عثمانی و آغاز قیمومیت انگلیس بر عراق ( )0925و سپس استقالل آن در سال  0982و
تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال  ،0903به دلیل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حکومت پادشاهی در
هر دو کشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعدآباد و چه پیمان بغداد که به منظور مقابله با تهدید
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کمونیسم شکل گرفته بودند دوستانه و حاکی از همکاریهای نسبی و تفاهم بود .اما در همین مدت و به ویژه
پس از شکلگیری کودتای سوسیالیستی در این کشور ،اختالفات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی
همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم ،حضور اکراد در
دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعهطلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه
میان دو کشور بود که تا سال  2558و اشغال این کشور از سوی ائتالف به رهبری ایاالت متحده آمریکا ادامه
یافت( .بهمنی0895 ،؛ میلر)089 :0855 ،
در این مدت ،عراق به عنوان یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران ،همواره نقش مهمی در معادالت
سیاست خارجی ایران ایفا کرده است .این کشور با داشتن  0886کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای تاریخی،
فرهنگی و مذهبی ،از نقش برجستهای در پیگیری و دستیابی سیاستهای منطقهای ایران در زمینه مبارزه با
تروریسم ،حفظ صلح و امنیت منطقه ای ،ثبات اقتصادی و بسیاری از موضوعات مهم در جهان اسالم و عرب
برخوردار بوده و حتی پس از اشغال نیز ،موجبات اهمیت فزاینده این کشور در سیاست خارجی ایران را فراهم
آورده است .از لحاظ سیاسی-استراتژیک ،عراق نوین در ظرفیتها و پتانسیل خویش کارکرد دوگانهای را در
پیش گرفته است:
 -0عراق میتواند از حالت متعادل کننده قدرت ایران در منطقه خارج شود و در طرح و استراتژیهای
سیاسی -استراتژیک در کنار ایران قرار بگیرد .به عبارت دیگر با خروج از تعریف سنتی توازن قوا ،فرصت
جدیدی برای ایران فراهم میشود تا به باز تعریف نقش منطقهای خود به عنوان یک بازیگر وقدرت منطقهای
بپردازد .این تعریف جدید نیازمند تقویت نخبگان وشخصیتهای همگام با ایران دارد.
 -2عراق همواره مهمترین رقیب منطقهای و استراتژیک ایران بوده و شرایط فعلی از سر ضعف است نه
یک استراتژی دامنه دار و بلند مدت .اختالفات مرزی ،موقعیت ژئو پلیتیک ،رهبری جهان عرب ،هویتهای
واگرایانه عجم و عرب ،بنیه نظامی-اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر ظرفیت هایی هستند که میتواند عراق
جدید را پس از تثبیت و استقرار مجدد ،دوباره به عنوان مهمترین چالش امنیت ملی ایران در سطح منطقه وارد
معادالت سیاسی-استراتژیک نماید .عناصر مشترک فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی عراق ،تعریف مشخصی در
منافع ملی ایران داشته و خواهد داشت .اشتراکات و واقعیتهای سیاسی موجود ،گسترش روابط دو کشور را
اجتناب پذیر میسازد و سرنوشت دو کشور را در تأمین امنیت منطقهای به هم گره میزند .جدا از این ،واقعیت
انکار ناپذیر دیگر در روابط دو کشور نیز وجود دارد که با توجه به تحوالت جدید در عراق ،نقش آن را دو
چندان کرده است ،و آن مسئله شیعیان عراق است .در واقع ،وجود اکثریت شیعیان در عراق و سابقه 0455
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سال همبستگی ،سرخوردگی و همدردی فرهنگ شیعه واتصال به ایران از طریق اماکن مقدس و حوزههای
علمیه ،عراق را در مقایسه با سایر کشورهای عربی ،از نگاه ایران متمایز میکند.
تعریف جدید از روابط با توجه به حضور بارز شیعیان در رأس قدرت میتواند روابط دو کشور را از سوء
ظن و بی اعتمادی با هزینههای باال ،دور کند و آنها را به دوست و همکار منطقهای یا حداقل رقیب سازنده و
قابل اعتماد در منطقه تبدیل نماید .به هرحال به دلیل مبانی و ساختار قدرت ایران و عراق از جنبههای مختلف
سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی و همچنین ماهیت متحول مسائل منطقه و جهان عرب ،درجهای از رقابت
بالقوه بین دو کشور حفظ خواهد شد که البته منطق طبیعی ساخت قدرت و سیاست در منطقه پیچیده خاورمیانه
است .لذا رویکرد نظری صحیح این خواهد بود که عراق را با تمام ویژگیهای واقعی اش باید شناخت .هم
ظرفیتهای فراوان همکاری آن و هم چالشها و تعارضاتی که در بستر تاریخی این روابط نهفته است .بنابراین،
در شرایط فعلی بایستی از حداکثر ظرفیتهای همگرایی وهمکاری بهره جست ،اما باید همچنان مراقب تحرکات
و قدرتگیری این کشور نیز بود (درویشی و پرتو،)0892 ،
 -2اهداف و منافع ایران در عراق نوین
اهداف و منافع ایران در عراق پس از سرنگونی رژیم بعث در سال  2558بسیار است که مهمترین آنها
عبارتند از:
 )0اهتمام به حفظ تمامیت ارضی عراق ،با توجه به مرز  0886کیلومتری که طوالنی ترین مرز خشکی
ایران است؛
 ) 2عدم شکلگیری دولت ضد ایرانی با افزایش نفوذ خود در عراق ،به خصوص از طریق رویکردهای
فرهنگی؛
 )8اهتمام برای ایجاد دولت باثبات؛
 )4عدم شرکت عراق در ائتالفهای ضد ایرانی با به چالش کشیدن آمریکا،
 )0حفظ و تقویت جایگاه مرجعیت حوزه و علما در تحوالت عراق (ساختار قدرت)،
 )6توسعه روابط دو جانبه با عراق معطوف به پیگیری اجرای قطعنامه ( )093شورای امنیت با پافشاری بر
پایایی اعتبار قرارداد  0950الجزایر و اجرای آن درباره مرزهای دو کشور؛
 )5تعجیل در توسعه مناسبات اقتصادی بویژه با هدف دستیابی به بازارهای داخلی عراق،
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 )3نهادینه شدن حضور شیعیان در ساختار تصمیمگیری ،با تاکید بر نهادینه سازی ایستارهای دموکراتیک،
از طریق تعجیل در انتقال کامل قدرت به عراقیها و برگزاری انتخابات مختلف و شکلگیری دولت و پارلمان
و شوراهای شهر و روستا،...
جمهوری اسالمی ایران برای تحقق این اهداف ،اولویت هایی را در سیاست خارجی خود در عراق برگزیده
است که عبارتند از -0 :برقراری امنیت و آرامش نسبی در عراق -2 ،برگزاری انتخابات آزاد و قدرت یافتن
شیعیان -8 ،جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در عراق -4 ،ممانعت از گسترش ناامنی در مرزهای ایران-0 ،
جلوگیری از گسترش قومیتگرایی کردی در ایران (برنا بلداجی،)235-259 :0834 ،
 -2جمهوری اسالمی ایران و منابع قدرت نرم آن در عراق جدید
همان طور که گفته شد قدرت نرم ،سنتی بوده و به شدت به فرهنگ دیرپای هر جامعه وابسته است و این
قدرت نرم در ایران نیز به طور عمده به منبع دین و ارزشهای سیاسی و اجتماعی مرتبط با آن متکی است.
امروزه جمهوری اسالمی ایران ،پرچمدار الگویی جدید از اندیشه و عمل در جهان است که توانسته نظریه
صالحیت و کارآمدی دین را در تأسیس ،بنیان و استقرار منابع نوین و متنوع قدرت ،نمایندگی و هدایت کند
(جمشیدی و گهروبی )0890 :و با شکستن انحصارگرایی در عرصه روابط بینالملل و برهم زدن معادالت
نابرابر و ناعادالنه جهانی و منطقهای توانسته اعتماد به نفس را در مسلمانان تقویت کند و با طراحی نوعی نظام
بینالملل فارغ از سلطه قدرتهای استکباری بر اساس سیاست «نه شرقی نه غربی» بارقه امید را در دل میلیونها
مسلمان و مستضعف بیدار نگه دارد .از این منظر ،تحقق انقالب اسالمی ایران را میتوان تجلی قدرت نرم به
معنای توانایی جذب دیگران بدون تهدید یا پرداخت هزینه محسوس دانست و «استفاده از قدرت نرم به منظور
نشان دادن مشروعیت سیاستهای انقالب اسالمی را میتوان چهرهای جدید از قدرت قلمداد کرد که در
برگیرنده مؤلفههای فرهنگی ،ایدئولوژیک ،سیاسی و عقیدتی است» (دهشیری .)66 :0830 ،برخی دیگر با
توجه به مبانی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران به منابعی نظیر« ،ایدئولوژی ،اعتبار ملی ،روحیه
ملی ،خصوصیات ملی ،هویت ملی ،ساختار حکومت ،موقعیت جغرافیایی و مشروعیت نظام سیاسی» ،اشاره
کردهاند (حجازی )4 :0835 ،در حالی که برای تحقق قدرت نرم زمانی میتوان از وجود منابع سخن گفت که
به صورت بالقوه امکان و توانایی تأثیر و جذب مردم سرزمینهای دیگر را داشته باشند مانند حس عدالت
خواهی جهانی که برخاسته از فرهنگ شیعی و ایرانی و منبعی برای قدرت نرم است (جمشیدی و گهروبی،
.)0890
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در یک بررسی کلی ،امروزه ظرفیتها و منابع بالقوه نرمافزاری ایران در عراق بهاختصار عبارتند از :پیوندها
و هم گرایی دینی ،فرهنگی و سیاسی میان دو کشور ،موقعیت عقیدتی و مبارزاتی و فرهنگی ایران در عراق،
مذهب مشترک ،تعاملها و مبادالت فرهنگی تاریخی میان این دو ،وجود احزاب و گروههای مبارز شیعی،
وجود قوم کرد ،وجود عتبات عالیات ،حوزههای علمیه ،مراجع تقلید و عالمان دینی ،تشکیل انجمنهای دوستی
و انجمنهای پارلمانی مشترک ،تبلیغ آرمانها ،ارزشها و اهداف متعالی انقالب اسالمی ،ارائه تصویر مثبت و
مطلوب از خود ،طراحی و اتخاذ سیاستهای مقبول و مشروع ،مبادالت حوزوی و دانشگاهی میان نخبگان
این دو کشور ،بهرهمندی از شبکههای خبری گسترده و بینالمللی ،همایشها و نمایشگاههای فرهنگی،
تسهیالت گردشگری و توریستی ،سیاستهای صحیح خارجی مشروع و مورد توجه مردمان عراق ،حمایت از
روند دموکراسی ،صلح و تمامیت ارضی عراق ،ارائه مشوقهای اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکت در بازسازی
و عمران ،ارائه خدمات بشردوستانه در بحرانهای داخلی یا حوادث ناگوار طبیعی ،بیطرفی مثبت در بحرانهای
بینالمللی این کشور و سایر موارد مشابه.
اما به دلیل گستردگی و تنوع ظرفیتهای قدرت نرم ،بسیار دشوار است که بتوان در این نوشتار به تکتک
آنها پرداخت .به همین سبب ،در مقاله حاضر به مهمترین این منابع پرداخته میشود که شامل حوزه فرهنگی،
دینی-مذهبی و حوزه سیاست خارجی است .حوزه مذهبی-فرهنگی« :دین» ،مجموعه باورهای بنیادین جامعه
و کنشهای مبتنی بر آنهاست؛ «فرهنگ» ،مجموعهای از آداب و رسوم ،اخالقیات ،اعتقادها ،ارزشها و نمادهایی
تلقیمیشود که از طریق جامعهپذیری از نسلی به نسب دیگر منتقل میشوند (قوام .)298:0834 ،دین و فرهنگ،
مشتمل بر منابع مهم قدرت نرم هستند .وقتی فرهنگ یک کشور ارزشهای جهانی را شامل شوند و بنیاد
سیاستهای آن را عالیق و ارزشهای مشترک جهانی تشکیل دهند ،احتمال اینکه نتایج مطلوب تحصیل شود،
افزایش مییابد (نای ،)02:0839 ،بر این اساس ،ایران و عراق دارای مشابهتها و همسانیهایی فراوان در حوزه
فرهنگی و تمدنی هستند .ملتها و کشورهایی که پیشینه فرهنگی و تمدنی طوالنی و درخشانی دارند ،قدرت،
قابلیت و ظرفیت فرهنگی آنان افزونتر است و ارجحیت فزونتری برای گسترش مناسبات و منافع فرهنگی-
تمدنی قائلاند .مهمترین محورهای همبستگی دینی ،فرهنگی و تاریخی میان ایران و عراق عبارتند از:
 -0وجود مذهب تشیع امامیه و ارتباطات خاص معنوی میان شیعیان هر دو کشور ،بهویژه نگرش تشیع
پویا و انقالبی یا سیاسی.
 -2وجود عتبات عالیات در شهرهای نجف ،کربال ،سامرا و کاظمین در عراق و شهرهای قم ،مشهد و
شیراز در ایران که باعث ایجاد رفتوآمدهای زیارتی مردمان این دو کشور شده است.
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 -8وجود بافت فرهنگی-اجتماعی مشابه در دو کشور ،با توجه به سوابق تاریخی و اینکه در طول قرون
متمادی ،همواره عراق ،بخشی از سرزمین ایران محسوب میشده است.
 -4تعداد زیاد ایرانیان مقیم عراق بهویژه در شهرهای مذهبی این کشور.
 -0وجود حوزههای علمیه در دو کشور و ارتباطات دیرینه و خاص میان آنها.
 -6مرجعیت و زعامت واحد مذهبی شیعی که خود ،موجب ایجاد همدلی و هماهنگی میان شیعیان هر
دو کشور میشود.
 -5و نهایت اینکه ،شیعیان عراق از گذشته و در مقابل عثمانیان و در دوران معاصر در زمان صدام ،همواره
به دولتهای ایرانی و شیعیان ایرانی و بهعنوان حامی و پشتیبان نگاه میکردهاند (بلداجی،)236:0834 ،
از آنجا که اکثریت مردم ایران و عراق مسلمان و پیرو مذهب تشیع هستند این امر تأثیر زیادی بر نوع
نگرش مردم عراق نسبت به سیاستها و اقدامات ایران دارد و تا حدود زیادی موجب به وجود آمدن درک و
اعتماد متقابل میان دولت ایران و ملت عراق شده است .ائتالف ایران و عراق به عنوان دولتهای شیعی ،نقش
مهمی در تقویت جایگاه ایران در حفظ ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس و منازعات منطقهای و رابطه با سایر
کشورهای جهان اسالم و عرب خواهد داشت .دیگر اینکه باید به وجود اماکن مقدس و مذهبی و همچنین
روحانیون بلندپایه در ایران و عراق اشاره کرد ،اماکن مذهبی نقش مهمی در تبادالت فرهنگی و مذهبی بین دو
کشور داشته است .هر ساله تعداد زیادی از زائران ایرانی و عراقی برای زیارت و انجام مراسم عبادی به
زیارتگاههای دو کشور سفر می کنند .اینگونه مبادالت ،نقش مهمی در ایجاد درک متقابل مردم از یکدیگر و
افزایش پیوندها و روابط طوالنی مدت دارد .همچنین وجود مراجع تقلید تشیع در دو کشور نیز نقش زیادی
در نفوذ و تأثیرگذاری ایران در عراق دارد .به عنوان نمونه میتوان به حضور آیتاهلل سیستانی از بزرگترین
مراجع جهان تشیع در عراق اشاره کرد .این مرجع عالیقدر تا کنون هیچگاه حاضر به مالقات با مقامات آمریکایی
نشده است .این در حالی است که زمانی که کمال خرازی ،وزیر خارجه وقت ایران به عراق سفر کرد ،با
استقبال گرم ایشان روبرو شد؛ به گونهای که رسانههای آمریکایی از آن به عنوان یک مالقات خانوادگی یاد
کردند تا مالقات سیاسی وزیر خارجه ایران با یک مقام بلندپایه مذهبی در عراق این نشان از قدرت نرم ایران
در عراق دارد که به واسطه مذهب تشیع و روحانیون شیعی در عراق ایجاد شده است (بهرامی،)0895 ،
ع الوه بر اشتراکات فرهنگی و مذهبی باید به سیاست خارجی ایران به عنوان منبع قدرت نرم در عراق
اشاره میشود :در این حوزه به منابعی از قدرت نرم توجه میشود که در عرصه سیاست خارجی و روابط
متقابل دو جامعه و دو نظام سیاسی مطرح هستند و بهنوعی به تأثیر حکومت و نظام سیاسی و تصمیمهای آن

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

نسبت به جامعه مقابل باز میگردند .به لحاظ تاریخی ،سیاست خارجی ایران از زمان صفویه به این سو ،یک
سیاست خارجی شیعهمحور بوده است و در ادامه ،امروزه ،منافع ملی ایران با ژئوپلیتیک نوین شیعه ،بهطور
عمیق پیوند خورده است و بدین دلیل است که ایران ،همواره خواهان آن است که در میان شیعان جهان به
خصوص در عراق تأثیرگذار باشد؛ در این حوزه نیز تنها به سه منبع مهم توجه میشود که عبارتاند از:
الف -اصل حمایت :این اصل با مقاصد زیر و بهعنوان رکن مهم سیاست خارجی ایران در عراق مورد
توجه قرارمیگیرد .به لحاظ سیاسی حمایت از رژیم عراق و نظام سیاسی این کشور میتواند زمینه تقویت
روابط و مناسبات دو کشور و ایجاد اعتماد در میان رهبران عراقی را نسبتبه ایران بهوجودآورد و در عمل به
منبعی مهم برای تحقق ارزشهای انقالب اسالمی در عراق در رقابت با آمریکا و غرب تبدیل شود.
به لحاظ مذهبی اصل حمایت از شیعیان و مستضعفان و پشتیبانی از مرجعیت شیعه عراقی و حفظ و
ارتقای جایگاه آن در عراق ،امری مهم برای جمهوری اسالمی ایران است .به لحاظ سیاسی ،حمایت از شیعیان،
از طرفی بهمنظور جلوگیری از رویکارآمدن یک رژیم سنی مذهب مخالف با ایران و معارض با شیعیان در
عراق و از طرف دیگر ،برای حمایت از شیعیان در جهت زمینهسازی برای حضور مؤثر و کارآمد آنها در ساختار
سیاسی عراق است که از این منظر با اولویتهای انقالبی ایران نیز سازگار است؛ از نتایج دیگر حمایت،
اطمینان یافتن از یکپارچگی عراق و جلوگیری از تجزیه این کشور است .زیرا گذشته از وقوع خطر جنگ
داخلی در عراق ،ایران کردستانی مستقل را تحمل نخواهد کرد؛ به این دلیل که ایجاد کشور مستقل کردستان،
ممکن است به تضادها و حرکات استقاللخواهانه کردهای ایرانی بینجامد.
مشارکت در بازسازی عراق از ابعاد مهم حمایت است که خود حاصل نیاز روزافزون عراق به بازسازی و
ترمیم خرابیهایی است که در نتیجه چندین دهه سیاستهای جنگطلبانه حزب بعث بر این کشور تحمیل
شده است .این مشارکت ،ایران را قادر خواهد کرد عالوه بر کسب سودهایی سرشار از مشارکت در بازسازی
عراق ،از این فرصت برای گسترش نفوذ خود در عراق بهویژه در مناطق شیعهنشین استفادهکند؛ همچنین تالش
برای ایجاد عراقی آباد و پیشرفته از پیششرطهای اساسی همکاریهای مسالمتآمیز میان ایران با این کشور
است .بهعالوه ایران بر مبنای اصل حمایت با گسترش نفوذ خود در عراق میتواند ضمن اشراف بر فعالیتها
و اقدامهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در عراق ،از هرگونه خرابکاری آنها ضد خود جلوگیریکند و به
لحاظ حقوقی و سیاسی ،زمینههای اخراج و تعقیب قضایی آنها را نیز فراهم سازد؛ در این زمینه ،قانون اساسی
عراق ،در ماده  5بند  2تأکید دارد که عراق به مبارزه با تروریسم ،پایبند است و سعی میکند تا از تبدیل عراق
به مرکز ،گذرگاه یا صحنه فعالیتهای تروریستی جلوگیریکند (جمشیدی و گهروبی.)0890 ،
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ب -جلوگیری از مداخله اجانب در عراق :سیاست جمهوری اسالمی ایران در عراق همواره بر اصولی
مبتنی بوده که ضمن حفظ استقالل و امنیت عراق ،امنیت و ثبات خود را نیز تأمینکند ،زیرا امنیت و ثبات ایران
در گرو امنیت و ثبات عراق و منطقه است .به همین دلیل ،جمهوری اسالمی ایران هرگونه مداخالت منطقهای
و فرامنطقهای چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم در این کشور ،مخالف بوده و هست و این مخالفت
میتواند بهعنوان منبعی مهم در عرصه تولید قدرت نرم برای ایران بهکار گرفته شود؛ برای نمونه ،تا پیش از
خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در سال  2500میالدی ،یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسالمی
ایران در برنامهریزیهای سیاست خارجی ،شکستدادن و زمینگیرکردن نیروهای آمریکایی در عراق و در
نهایت ،خروج آنها از عراق بهمنظور تأمین امنیت ملی خود و عراق بود؛ زیرا ایران بارها اعالمکرده بود تا
هنگامی که نیروهای بیگانه آمریکایی در عراق باشند ،نه برای عراق و نه برای ایران ،امنیت وجود نخواهد
داشت؛ اکنون پس از خروج آمریکایها از عراق ،جمهوری اسالمی میخواهد مطمئن شود که در آینده نیز
نیروهای نظامی آمریکایی در عراق حضور نخواهد یافت و در این کشور همسایه ،پایگاههای نظامی احداث
نخواهندکرد ( .)Milani, 2005: 30-36ازطرفی ،امروزه شواهدی دال بر حضور سیاسی -اطالعاتی و اقتصادی
اسراییل در شمال عراق وجود دارند که به زیان ایران خواهد بود و استقالل عراق را نیز تهدید خواهد کرد .با
توجه به سابقه این قبیل ارتباطات میان اسراییل و مبارزان کرد که در گذشته نیز ضد رژیم بعث و صدام به
مبارزه دست میزدند ،نگرانی و تهدید منافع ملی و تمامیت ارضی ایران را در پی داشته است (کوزه گر،
.)00:0839
پ -احزاب سیاسی و گروههای مبارز :زمینههای نفوذ ایران در گروههای سیاسی شیعه عراق به سال 0935
میالدی باز میگردد .بهعالوه هدف اصلی سیاست خارجی ایران ،از همان آغاز به کار حکومت جدید انقالبی،
تبلیغ و گسترش اسالم انقالبی بوده و هست (اسپوزیتو .)45:0833 ،صدور انقالب و پشتیبانی از «مردم مظلوم
جهان» یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی ایران است ()Chubin, 2009:165؛ با توجه به این مهم میتوان
اینگونه استنباط کرد که یکی از مهمترین دالیل حمایت از احزاب و جنبشهای عراقی ،گسترش معارف و
اندیشههای انقالبی و دفاع از مردم تحت ستم حزب بعث عراق بوده ،با پیروزی انقالب اسالمی ،واحد نهضت-
های آزادیبخش سپاه پاسداران عهدهدار کمک به گروههای عراقی مخالف رژیم صدام شد (نادری،
 ،)052:0836ایران در زمان رژیم بعثی عراق ،پناهگاهی برای رهبران تبعیدی عراق محسوب میشد و این
مبارزان از حمایتهای مادی و معنوی ایران بهرهمند میشدند (،)Katzman, 2010

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 -6اهداف و سیاستهای راهبردی ایاالت متحده آمریکا در عراق
اهداف ایاالت متحده آمریکا در عراق بسیار و گوناگون است اما شاید بتوان مهمترین اینها را در چند دسته
خالصه کرد:
 -0بازداشتن عراق از ایجاد تهدید برای رژیم صهیونیستی چرا که این رژیم نقش مهمی در سیاست
خارجی ایاالت متحده دارد و یهودیان ایاالت متحده عالوه بر در اختیار داشتن بسیاری از مشاغل کلیدی این
کشور ،در رسانههای جمعی آن نیز نفوذ قابل توجهی دارند و از زمان تشکیل دولت اسراییل در سال 0943
توانسته اند ایاالت متحده آمریکا را به یکی از مهم ترین حامیان اسراییل تبدیل کنند.
 -2حفظ نفت عراق به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین ذخیره نفتی در منطقه خاورمیانه را داراست
از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد ایاالت متحده آمریکا برخوردار است.
 -8مهار حرکتهای اسالمی در خاورمیانه که همواره یکی از دغدغههای ایاالت متحده در سالهای پس
از فروپاشی شوروی بوده است ،فرصت مناسبی برای این کشور فراهم کرده تا به مبارزه با خطر سبز بپردازد.
 -4اعمال فشار بر دولتهای منطقه و جلوگیری از شکلگیری نظم منطقهای مخالف با منافع ایاالت متحده
مانند قالب اتحاد میان ایران ،عراق و سوریه.
 - 0تثبیت و استمرار قدرت هژمون ایاالت متحده در دهه های پیش رو که با هدف نشان دادن قدرت
خود به سایر کشورهای رقیب مانند اتحادیه اروپا و چین بوده است که سعی دارند با یکجانبهگرایی ایاالت
متحده در سطح نظام بین الملل مقابله کنند و خود را به عنوان بازیگران کلیدی به رخ ایاالت متحده بکشانند.
(بهرامی)0895 ،
ایاالت متحده برای اینکه به دست منافع خود در عراق جامه عمل بپوشاید سیاستهای راهبردی خود در
این کشور دنبال میکند که عبارتند از -0 :دموکراسی سازی -2 ،حفظ امنیت انرژی -8 ،ایجاد بازار آزاد و
ترویج لیبرال دموکراسی در منطقه -4 ،تأمین ثبات اسراییل و کنترل دشمنان آن -0 ،روی آوردن حکومتی
سکوالر ،دموکراتیک و متحد غرب در عراق -6 ،تالش برای صدور نفت کردستان به اسراییل -5 ،تقویت
حکومت منطقهای کردستان به عنوان ابزاری برای کنترل کشورهای همجوار از جمله ایران ،ترکیه و سوریه-3 ،
تالش برای کاهش نفوذ ایران در عراق -9 ،ایجاد پایگاههای نظامی دائمی در کردستان (رفعت0 :2555 ،؛
حسینی)20-29 :0838 ،
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 -7دیپلماسی هوشمند جمهوری اسالمی ایران
اما سئوال اصلی این مقاله این است که قدرت نرم ایران چگونه به عدم تحقق اهداف و سیاستهای
راهبردی ایاالت متحده آمریکا در عراق نوین کمک کرده است؟
یک سال پیش از حمله آمریکا به عراق ،ایران تماسهای بین مجلس اعالی انقالب اسالمی و احمد چلبی،
رهبر گروه اصلی مخالف رژیم بعثی عراق و مورد حمایت آمریکا یعنی حزب کنگره ملی عراق را تقویت کرده
بود .چلبی به همراه جالل طلبانی از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق برای نشست درباره عراق پس از
صدام به تهران سفر کرد (احتشامی ،)049 :0836 ،چنین ارتباطاتی بیانگر آن بود که ایران در بخشهای اصلی
اپوزیسیون عراق نفوذ دارد و پس از برکناری حکومت بعث نیز دامنه فعالیتهایش را گسترش خواهد بخشید.
حمله آمریکا به عراق در مارس  2558که به سقوط رژیم بعثی منجر شد ،سرآغاز دوران جدیدی در روابط
ایران با این کشور بود .فروپاشی حکومت صدام حسین ،فرصتی استثنایی برای جمهوری اسالمی ایران پدید
آورد تا قدرت سیاسی و فرهنگی خود را در عراق گسترش بخشد و خود را برای تسخیر افکار عمومی
شهروندان عراقی آماده کند .در انتخابات پارلمانی سال  2550ائتالف عراق یکپارچه از اتحاد شانزده گروه
شیعی تشکیل شد .این ائتالف بیشتر گروههای شیعه طرفدار ایران از جمله حزب الدعوه ،گنگره ملی عراق،
مجلس اعالی انقالب اسالمی و سازمان عمل اسالمی تحت نظر سید عبدالعزیز حکیم و آیه اهلل سیستانی را در
بر می گرفت .این تشکل در انتخابات مذکور پیروز میدان بوده سپس جریان صدر نیز وارد این ائتالف شد
(حائری قزوینی.)05 :0839 ،
با سقوط صدام حسین ،به حاکمیت حزب بعث و اقلیت سنی بر شیعیان خاتمه داده شد ،در ابتدا با تشکیل
شورای حکومتی ،رهبران عمده مذهبی ،سیاسی و ملی عراق به صحنه قدرت آمدند .با برگزاری انتخابات
مجلس ملی در فوریه  2556و در پی آن تشکیل دولت ملی این کشور با نخست وزیری ابراهیم الجعفری و
پس از وی نوری المالکی (که هردو از نیروهای وابسته به جریان شیعیان حزب الدعوه بودند) دوره جدیدی
از تاریخ سیاسی و مردمی عراق و جنبش شیعی آن آغاز شد( .نادری )024-020 :0836 ،ابراهیم جعفری که
در گذشته دبیر کل حزب الدعوه بود ،ریاست حکومت انتقالی و نخست وزیری عراق را بر عهده گرفت (نادری
دوست ،)260 :0836 ،در انتخابات دوره بعد نیز شیعیان هر چند یکپارچگی چیشین را نداشتند ،در مجموع در
قالب چند فهرست مختلف اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار گرفتند و در رقابتی سیاسی بین ائتالف
قانون به رهبری نوری المالکی و لیست العراقیه به ریاست ایاد عالوی ،در نهایت مالکی به نخست وزیری
برگزیده شد (خالدی و دیگران.)069 :0890 ،
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ایران در چارچوب دیپلماسی هوشمندانه خویش ،اولین کشوری بود که دولت انتقالی را به رسمیت
شناخت و در جهت پیشرفت روند سیاسی این کشور بویژه تدوین قانون اساسی و ایجاد نهادهای مدنی و
تثبیت امنیت در عراق نقش فعالی ایفا کرد .همچنین در بین کشورهای همسایه بیشترین کمکها و حمایتهای
مالی و امنیتی از مردم عراق را از بحران به وجود آمده رهایی بخشید به همین دلیل در نشستهای صلح عراق
فعاالنه شرکت کرد و خود نیز به عنوان میزبان ،همه همسایگان عراق را گردآورد و در جهت استقرار امنیت در
آن کشور گام گذاشت .جمهوری اسالمی حتی با وجود منع مذاکره با ایاالت متحده آمریکا اما برای نشان دادن
حسن نیت خویش ،به عراق تقاضای عبدالعزیز حکیم ،رئیس مجلس اعالی عراق با گفتگو با مقامات آمریکایی
را گشود و در سه مرحله و برای بررسی راههای تأمین امنیت در عراق و مبارزه با تروریسم به مذاکره پرداخت
(مریجی.)829-885 :0853 ،
این تغییر شرایط ،فرصتهای جدیدی را برای سیاست خارجی ایران در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی
فراهم کرد .همکاری های دو کشور در هر زمینه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی آغاز شد و رفته رفته بر
حجم این همکاریها در زمینههای مختلفی مانند ارتباطات رسانهای ،گردشگردی مذهبی ،تبادالت دانشگاهی
و سمینارهای دانشگاهی و حوزوی افزایش یافت .در سطح منطقهای بیش از هرچیز تقویت عنصر شیعه در
عراق جدید ،نقش مهمی در متعادل کردن روابط ایران با ملتهای مختلف شیعی منطقه و با جهان عرب داشت.
در شرایط جدید ،شیعیان که به تعبیر گراهام فولر ،متخصص مسائل خاورمیانه ،مسلمانان فراموششده بودند
یکی از مهمترین نیروهای تأثیرگذار در مسائل منطقه وارد عرصه تحوالت این منطقه شدند (برزگر:0836 ،
ص.)60-62
شیعیان عراقی که پس از سرنگونی رژیم بعث از تبعید در ایران به کشورشان بازگشتند نخستین عامل نفوذ
ایرا ن در عراق است .مهمترین گروه شیعه مجلس اعالی انقالب اسالمی است که رهبری آن را آیت اهلل سید
محمد باقر حکیم برعهده داشت و با ترور او در سال  ،2558سید عبدالعزیز حکیم به دلیل اشراف بر تمامی
فعالیتهای حزبی به اداره آن پرداخت .این گروه که از پشتیبانی ایران برخوردار است قدرتمندترین سازمان
سیاسی شبه نظامی مخالف صدام بود و در شورای ملی عراق نیز عضویت داشت .اهمیت مجلس اعال بیشتر
بخاطر قدرت نظامی آن است که در چارچوب سپاه بدر سازمان دهی شده است .از سالهای پیش ایران حمایت
مالی و تجهیزاتی از آن به عمل میآورد و کنترل اساسی بر ساختار نظامی سازمان داشت .در میان گروههای
شیعی ،این گروه هم اکنون بیشترین پستهای مدیریتی در دولت و پارلمان را تصاحب کرده و اعضای ارشد
سپاه بدر نیز در ساختارهای نظامی و انتظامی جدید فعال اند .مجلس اعال در دوران اشغال نیز گرچه مخالف
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مبارزه مسلحانه با متجاوزان بود ،منتقد عملکرد آمریکا در عراق بشمار میرفت این گروه بیشترین هماهنگی
را با مراجع تقلید بویژه آیه اهلل سیستانی انجام میدهد (نادری دوست.)003-020 :0836 ،
حزب الدعوه نیز که با سابقهترین حزب شیعی عراق است و در گذشته بخشی از حمالت نظامی به
نیروهای بعثی را سازماندهی میکرد ،از دیگر گروههای قدرتمند در ساختار سیاسی جدید عراق است .هم
اکنون رهبری بزرگترین شاخه آن را ابراهیم الجعفری ،نخست وزیر پیشین و وزیر خارجه کنونی عراق ،برعهده
دارد .حزب الدعوه به همراه مجلس اعال بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در سالهای اخیر تشکیل داده و
همواره درون دولت نیز چند وزیر داشته است (ییالقی .)249 :0895 ،این گروه ،با ایران همگرایی سیاسی دارد
و به حکومت اسالمی گرایش نشان میدهد (برنا بلداجی ،)050 :0832 ،این جریان هم اکنون روابط نزدیکی
با آیت اهلل سیستانی دارد و مشی میانهروی دموکراتیک را در عرصه سیاسی این کشور دنبال میکند (شاناهان،
.)269 :0836
از دیگر گروههای عمده عراقی که در سالهای ابتدایی ظهور آن ارتباطش با ایران کم بود ،اما پس از اشغال
به یکی از پایگاه های نفوذ ایران در عراق تبدیل شد ،جریان صدر است .موضع این گروه در ابتدای حضور
آمریکا و متحدانش در عراق ،نسبت به ایران مبهم بود .در این زمان رهبر این جنبش ،مقتدا صدر ،مجلس اعال
و حزب الدعوه را به خاطر ماندن در ایران در دوران حکومت بعثیها سرزنش میکرد و حتی آیت اهلل سیستانی
را به سبب ایرانی االصل بودن تحقیر میکرد .اما در سالهای بعدی دیدگاه جریان صدر نسبت به ایران تغییر
کرد و روابط آنها با جمهوری اسالمی افزایش یافت ( غفاری هشت جین و حیدرخانی،)205-203 :0890 ،
این گروه تندروترین عنصر سیاسی شیعی در عراق است و کوشیده است با بهرهگیری از فضای شبه انقالبی
عراق نقشی موثر در ساختار سیاسی آینده آن داشته باشد .مقتدا صدر گرچه متمایل به جنگ نظامی با اشغالگران
خارجی بود ،در نهایت با مخالفت علمای شیعه مجبور شد به جنگ نظامی با اشغالگران خارجی بود ،در نهایت
با مخالفت علمای شیعه مجبور شد همگرایی بیشتری به سیاستهای ائتالف شیعیان به ویژه مرجعیت و حوزه
علمیه نجف از خود نشان دهد.
کردهای عراقی باوجود گرایش ناسیونالیستی شدید اما احساسات قومی مشترکی با ایرانیان داشته و نسبت
به جمهوری اسالمی ایران نیز دیدگاه مطلوبی دارند .دو حزب عمده کرد عراقی به نامهای حزب دموکرات
کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بارها بر ضرورت حفظ روابط با تهران تاکید کرده و از کمکهای ایران به
کردها پس از حمالت شیمیایی صدام به حلبچه در مارس  0933و نیز پس از سرکوب شورش کردها در آوریل
 0990قدردانی کردهاند .در بعد اقتصادی نیز ایران روابط خود با کردستان را گسترش داده و از زمان سقوط
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رژیم بعثی ،تجارت مرزی را رونق بخشیده و در بخشهای زیرساختی و ارتباطات سلیمانیه سرمایهگذاری
چشمگیری کرده است .کردها همچنین به واردات گاز ایران وابستهاند و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی
در این بخش استقبال میکنند (زیباکالم و عبداهلل پور.)02-08 :0833 ،
 -8نتیجهگیری
قدرت نرم به معنای توانایی شکلدهی بر ترجیحات دیگران است تا مخاطبان خود را از طریق دین و
فرهنگ ،ارزشها و نهادسازی در مسیر اهداف خود جذب و اقناع کند .جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان
کشوری مسلمان و شیعی ،از طریق مرزهای طوالنی با عراق دارای پیوند جغرافیایی عمیقی با این کشور است
و تاریخ دو کشور نیز از گذشتههای بسیار دور این نقاط مشترک را فراوان کرده است .با وجود نفوذ اندک
ایران در دوره رژیم بعثی عراق ،پس از سقوط این رژیم ،برای بار دیگر زمینههای اعمال نفوذ و قدرت نرم
افزاری ایران در این کشور افزایش یافت و با بکارگیری دیپلماسی هوشمندانه توانست از این منابع قدرت
عظیم خود در جهت باورپذیری درونی و اعتقاد قلبی مردم عراق بهره ببرد و در راه عینی شدن اهداف مشترک
با آنان سهیم گردد .از این منظر ،بسیاری از تحلیلگران معتقدند ایران وارد مرحله جدیدی در سطح نظام
بینالمللی شده است که در حال جایگزین شدن با آمریکا در عراق است ،با این تفاوت که پشتوانه این حضور،
تسخیر قلوب ملت و دولت عراق از طریق تأکید بیشتر بر قانونمداری ،گسترش و ترویج مردمساالری دینی،
عدالتگستری و اصل حمایت ،همراهی با ساختار سیاسی ،مرجعیت و روحانیت و گروههای سیاسی عراق
است (جمشیدی ،کهروبی.)30 :0890 ،
منابع:
 .0احتشامی ،انوشیروان (« ،)0836جایگاه بینالمللی ایران پس از سقوط بغداد» ،ترجمة امیر محمد حاجی یوسفی و روح اهلل طالبی آرانی در :مجموعه مقاالت
کتاب چشم اندازهای منطقهای و بینالمللی عراق پس از صدام .به کوشش احمد سلطانینژاد و امیر محمد حاجی یوسفی .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی وزارت امور خارجه
 .2اسپوزیتو ،جان .ال ( ،)0833انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،مترجم محسن شانه چی ،تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران (انتشارات باز).
 .8آرکلگ ،استوارت ( « ،)0859چارچوبهای قدرت ،ترجمه مصطفی بوسنی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .4آشوری ،داریوش ( ،)0858دانشنامه سیاسی ،تهران ،انتشارات مروارید.
 .0برزگر ،کیهان ( « ،)0830سیاست خارجی ایران در عراق جدید» ،تهران ،مرکز تحیقیقات استراتژیک.
 .6برزگر ،کیهان ( ،)0835ایران ،عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیج فارس ،تهران ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی.
 .5برزگر ،کیهان ( ،)0836سیاست خارجی ایران در عراق جدید .تهران ،انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک.
 .3برنا بلداجی ،سیروس (« ،)0834روابط جمهوری اسالمی ایران و عراق نوین (چالشها ،فرصتها و تهدیدها)» .مجلس و پژوهش ،سال دوازدهم ،شماره 49
و،05
 .9برنابلدچی ،سیروس (« ،)0832ایاالت متحده و نقش شیعیان در فرآیند دولت سازی و نظام سیاسی عراق نوین» در :مجموعه مقاالت کتاب آمریکا ویژه
سیاستهای امنیتی ایاالت متحده در عراق .تهران ،انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
 .05بهرامی ،محمد ( « ،)0895بررسی قدرت نرم ایران در عراق جدید» .مرکز بینالمللی مطالعات صلح IPSC
 .00بهرامی ،محمد (« ،)0895اهداف و منافع استراتژیک ایاالت متحده از حضور بلند مدت در عراق» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح IPSC
 .02بهمنی ،شعیب ( ،)0895مجله معارف ،شماره .35
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تافلر ،آلوین ( ،)0855تغییر ماهیت قدرت (دانش ،ثروت و خشونت در آستانه قرن بیستویکم) ،مترجمان حسن نورائی بیدخت و شاهرخ بهار ،تهران :مرکز
ترجمه و نشر کتاب.
جمالزاده ،ناصر (« ،)0835نقش بسیج در تولید و توسعه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران» ،جلد ،8تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
جمالی ،حسن ( ،)0835تاریخ و اصول روابط بینالملل ،قم :مرکز تحقیقات اسالمی.
جمشیدی ،محمدحسین و گهرویی (« ،)0890جمهوری اسالمی ایران و عراق نوین :تبیینی بر کاربرد قدرت نرم در عراق نوین درراستای تحقق ارزشهای
انقالب اسالمی» ،دوره ،0شماره ،4صص36-60
جونز والتز ،والتر (« ،)0855منطق روابط بینالملل» .ترجمه داوود حیدری ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی.
حائری قزوینی ،یاسر (« ،)0839رکورد زنی در ماراتن سیاسی جهان» ،ماهنامة زمانه ،ش  ،3دی
حجازی ،حسین (« ،)0835ظرفیتهای قدرت نرمافزاری جمهوری اسالمی ایران در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا» .گزارش جمهور ،شماره  26و  ،25هجدهم
و بیستوچهارم فروردین ،صص  8تا .23
حسینی ،حسن (« ،)0838طرح خاورمیانه بزرگتر (قاعده و القاعده) در راهبرد امنیت ملی آمریکا»  ،تهران :انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بینالمللی ابرار معاصر.
الحسینی ،محمد ( ،)2556االعالم االمریکیه فی العراق ،نگاه کنید بهhttp//www.sootaliraq.com/2006/12/12/htm :
خالدی ،حسین و محمدعلی میرزایی و بهادر غالمی« ،بررسی ژئوپلیتیک شیعه پس از سقوط صدام و پیامدهای منطقهای ناشی از آن» ،مجموعه مقاالت همایش
ژئوپلیتیک شیعه 06( ،و  05آبان )0890
به:
کنید
نگاه
ایران»
امنیتی
و
سیاسی
استراتژی
و
جدید
«عراق
(،)0895
فرهاد
درویشی،

.24
.20

دهشیری ،محمدرضا (« ،)0830جایگاه قدرت نرم در انقالب اسالمی ایران» .مجله حضور ،شماره .05
زیباکالم ،صادق و محمدرضا عبداهللپور (« ،)0833بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاستگذاریهای امنیتی ایران در قبال عراق»،
فصلنامة سیاست دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دورة  ،89ش .4
شاناهان ،راجر (« ،)0836توسعة سیاسی شیعه در عراق :حزب اسالمی الدعوه» ،ترجمة سید ناصر میری در :مجموعه مقاالت کتاب سامان سیاسی در عراق
جدید ،به کوشش امیرمحمد حاجی یوسفی و احمد سلطانینژاد ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه.
عسگری ،محمود ( « ،)0834ویژگیها و کارکرد قدرت نرم» ،ماهانه اطالعات راهبردی ،سال سوم ،شماره .84
عطایی و دیگران ( « ،)0895دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،40شماره  ،8صص .254-039
غفاری هشت جین ،زاهد و هابیل حیدر خانی (« ،)0890تعامل میان ایران و شیعیان عراق بعد از صدام و واکنش کشورهای عربی به آن» ،مجموعه مقاالت
همایش ژئوپلیتیک شیعه 06 ،و  05آبان
قوام ،عبدالعلی (« ،)0834فرهنگ :بخش فراموششده یا عنصر ذاتی روابط بینالملل» ،فصلنامه سیاست خارجی ،سال نوزدهم ،شماره  ،2تابستان،
کوزه گر ،ولی (« ،)0839روابط ایران با حکومت اقلیم کردستان عراق» ،گزارش ،سال نوزدهم ،شماره  ،209مرداد ماه،
مریجی ،شمساهلل ( ،)0835مبانی فکری و زمینههای اجتماعی جریانهای معاصر عراق ،قم ،مؤسسة بوستان کتاب -علمیة قم.
میلر ،آرتور و میلر ،لوری ،)0855( ،از تکریت تا کویت ،ترجمه حسن تقی زاده ،تهران ،کویر
نادری دوست ،علی ( ،)0836شیعیان عراق نقش و جایگاه آنان در ساختار سیاسی عراق و تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران .قم :انتشارات
آشیانه مهر مجمع جهانی شیعهشناسی
نادری ،احمد ( ،)0836گفتمان جنبش شیعی عراق ،بررسی انسان شناختی ،تهران :انتشارات نزدیک.
نای ،جوزف (« ،)0838کاربرد قدرت نرم» ،ترجمه سیدرضا میرطاهر ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال دوم ،شماره .6
نای ،جوزف (« ،)0834قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا» ،ترجمه سهراب انعامی علمداری ،ماهانه اطالعات راهبردی ،شماره .84
نای ،جوزف (« ،)0835قدرت در عصر اطالعات؛ از واقعگرایی تا جهانی شدن» .ترجمه سعید میرترابی ،مطالعات راهبردی ،چاپ اول.
نای ،جوزف ( ،)0839قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل .ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،چ
.8
هالستی ،کی .جی ( ،)0858مبانی تحلیل سیاست بین الملل ،ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری ،تهران :وزارت امور خارجه.
ییالقی ،رحمان ( ،)0895حمله نظامی آمریکا به عراق و تأثیر آن بر شکافهای قومی و مذهبی این کشور .تهران :انتشارات فکر آذین
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بروز تنش های قومی و مذهبی در ازبکستان با محوریت ژئوپلیتیک آب
مریم وریج کاظمی ،5دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده
سقوط اتحادجماهیر شوروی در سال  0990منجر به تغییرات زیادی بر روی نقشه سیاسی جهان شد که بر اساس
آن مناطق ژئوپلیتیکی خاص با نشانه های بارزی از تنش و بحران شکل گرفتند .کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر
شوروی واقع در آسیای مرکزی از جمله کشور ازبکستان با مشکالت عمده همچون بی ثباتی اقتصادی و بحران زیست
محیطی و سالمت که در نهایت به تنش های قومی ،افراط گرایی مذهبی و مهاجرت منتهی میشود مواجه هستند که تمام
این موضوعات به مسئله ژئوپلیتیک آب و دو رودخانه آمودریا و سیردریا با تمامی شعبات آن مرتبط است که می تواند
باعث بروز منازعات سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی شود .این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که
بحرانهایی نظیر تنش های قومی  -مذهبی و بحران زیست محیطی در ازبکستان از منظر ژئوپلیتیک آب چگونه قابل
ارزیابی خواهد بود؟ این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی و نیز وضعیت اقتصادی
و چالش های زیست محیطی آسیای مرکزی و ازبکستان را مورد مطالعه قرار داده است .حاصل این مقاله نشانگر آنست
که نقش ژئوپلیتیک آب و مسائل مربوط به آب در بروز بحرانهای قومی و تنش بین اقلیت های ساکن در حاشیه مرزها
در ازبکستان نمی تواند دور از ذهن باشد و همواره یک ارتباط منطقی بین تنش های قومی  -مذهبی و محدودیت های
جغرافیائی در کشور مورد نظر وجود دارد.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک آب ،منابع آبی رودخانه ها ،بحران زیست محیطی ،ازبکستان

 -5مقدمه
کشور ازبکستان واقع در منطقه آسیای مرکزی ،علت وجودی اش به طور جدایی ناپذیری وابسته به
رودخانه هایست (آمودریا و سیردریا)که سرچشمه آنها در کشورهای مختلف این منطقه قرار گرفته اند .منبع
اصلی آب این رودها توسط یخچال های طبیعی در ارتفاعات کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان تغذیه میشوند
و سپس به سمت کشورهای ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان طی مسیر می کنند .موقعیت نامناسب جغرافیایی
1. Email: mariamverijkazemi@yahoo.com
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که موجب عدم دسترسی به منابع آبی رودخانه های آمودریا و سیردریا شده است ،اراضی کشاورزی ازبکستان
را تحت تاثیر قر ار داده و امکان طرح درخواست ها و منازعات قومی و مذهبی را در این کشور افزایش می
دهد .این در حالیست که این رودخانه ها عالوه بر داشتن اهمیت استراتژیک در طول خط مرز به شیوه های
گوناگون برای توسعه کشاورزی و آبیاری کشتزارهای استراتژیک پنبه ،رونق صنعت و تامین منابع آب شیرین
در کشور مورد نظر مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند .تامین منابع آب پایدار برای ساکنین نواحی کم
آب منطقه آسیای مرکزی از جمله ازبکستان نقش موثری در ایجاد اشتغال و جلوگیری از تخلیه سرزمین های
مرزی و مهاجرت اجباری به سمت نواحی داخلی و حتی فراسوی مرزها و در نهایت تنش بین قومیت ها با
مذاهب مختلف دارد .بحران شدید ناشی از کمبود آب و محدودیت ها در کنترل قسمت باالدستی رودخانه ها
و کم آبی های موقت در طول مسیر رودها به سبب احداث سدهای متعدد و همچنین روند خشک شدن
دریاچه آرال به بحران سیاسی و فاجعه زیست محیطی برای ازبکستان تبدیل شده است .از این رو ژئوپلیتیک
آب می تواند در دستیابی به الگوهائی که کشور موردنظر را در نحوه بهره گیری اصولی از منابع آبی رودخانه
های مرزی یاری دهد و یا در صورت اتخاذ سیاست نادرست می تواند کمبود آب را تبدیل به سالحی برای
جنگ کند.
 -4روش تحقیق
این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه و آرشیو اینترنتی ،به پاسخ این پرسش که
بحرانهایی نظیر بحران زیست محیطی و درگیری و یا تنش های قومی و مذهبی در ازبکستان از منظر ژئوپلیتیک
آب چگونه قابل تحلیل خواهند بود ،می پردازد .بررسی ها نشان می دهد که بحران بر فضاهای جغرافیایی،
سیاسی و اقتصادی و شکل گیری تنش های قومی و مذهبی و رشد بنیادگرایی اسالمی در ازبکستان به طور
محسوسی با ژئوپلیتیک آب در ارتباط مستقیم است.
 -9یافته های تحقیق
 5-9جنگ آب در برابر صلح آب
در سال  2550کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل اظهار داشت که جنگهای آینده بدون شک جنگ
بر سر مسئله آب و نفت خواهد بود .امروزه مسئله آب هم ذهن متخصصین دانشگاهی را به خود مشغول کرده
است و هم سیاست مداران کشورها را به راه حل منطقی و اصولی برای رویارویی با این معضل هدایت می
کند .تغییرات اقلیمی که در نتیجه آن میزان بارش کم باران و کمبود آب شیرین در نقاط مختلف جهان را به
همراه دارد با توجه به افزایش بی رویه جمعیت ،کشورهای مختلف را دچار تنش و بحران کرده است .این نظر
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و عقیده که رقابت بر سر مسئله آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند ،باعث شد تا متخصصین در
رشته آب و جغرافیدانان مقاالت بی شماری درباره مقادیر کم آب موجود در مناطق مختلف جهان به رشته
تحریر درآوردند.
مالین فالکن مارک 0از اولین نظریه پردازان آستانه فشار آب می باشد که معتقد است نسبت کمیت آب
قابل بازیافت در محدوده وسعت یک سرزمین به جمعیت آن سرزمین بعنوان شاخص کمبود آب تعیین میگردد.
دولتهای که بین 0555تا  0/666متر مکعب آب بر سرانه داشته باشند در شرایط استرس آب (جنگ آب) قرار
دارند و زمانیکه به شدت و به شکلی مزمن در استرس آب قرار گیرند این میزان بین  055تا  0555متر مکعب
آب بر سرانه جمعیت خواهد بود .این شاخص استرس آب اساسا بر پایه میزان تخمین زده شده آب جهت
کشاورزی و آبیاری قرار دارد و دولتی که نتواند در تولید خوراک اش به خودکفای برسد در وضعیت استرس
آب قرار میگیرد .2اما در مقابل نظریه استرس آب ،مکتب فکری دیگری در دهه  0995توسط آلن جی اِ 8شکل
گرفت که انکار کننده بحران میان کمبود آب و جنگ بین کشورها است .آلن معتقد است میزان آب الزم جهت
تولید خوراک وارداتی مثال وارد کردن یک تن غالت ،برابر است با وارد کردن آب الزم جهت تولید آن مقدار
غالت و نتیجه می گیرد که محاسبه شاخصهای استرس آب بر پایه تولیدات کشاورزی و ظرفیت آن نمی تواند
موجبات پیش بینی وقوع جنگ میان دولتها باشد چراکه کشورهای دارای آب و هوای بیابانی و خشک با پایین
نگاه داشتن بهای غالت و همکاری در این راستا در بازارهای بین المللی سود بیشتری عایدشان می شود تا
اینکه بخواهند از طریق راه اندازی جنگ علیه یکدیگر در جهت تامین آب مصرفی خود به خواسته هایشان
برسند(عزتی.)0895،
 4-9ژئوپلیتیک آب و تاثیر آن بر امنیت ملی ازبکستان
ژئوپلیتیک آب به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعی -انسانی و ملت ها و دولت ها اعم
از اینکه در داخل کشورها و یا بین آنها و دارای ابعاد فراکشوری ،منطقه ای ،جهانی و بین المللی می باشد ،می
پردازد (حافظ نیا .)052:0830،منابع آب کافی برای یک کشور به معنای توسعه در بخش کشاورزی ،غذای
کافی ،رشد اقتصادی و رفاه عمومی است و رقابت بین کشورها برای منابع آب مشترک و دستیابی به منابع آب
شیرین می تواند به دلیل تالش کشورها برای دستیابی به امنیت ملی تعریف شود .برآیند چنین وضعیتی نیز
Malin falken mark

1-

 -2این میزان سرانه نیاز به آب فقط مصارف خانگی را در بردارد .برابری یا نابرابری در برخورداری از آب امکان دارد موجبات خطر بروز جن گ را به همراه داشته باشد که شروع آن بدون شک از سمت وسوی مناطق
محروم از آب در برابر مناطق غنی از آب خواهد بود .این موضوع که در رواب ط بین الملل تاثیرگذار است موجب شده تا متخصصین در جستجوی راهی باشند تا از طریق حقوق بین الملل بتواند مشارکت با سهام برابر در
استفاده از آب را فراهم آورند که گاها به ژئوپلیتیک آب تعریف می شود.
3-Allan.J.A
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تحکیم نظام سیاسی و افزایش ضریب امنیت ملی کشور است(احمدی و همکاران .)00-02 :0898،اما امنیت
ملی متاثر از عوامل مختلف است که خاستگاه آنها سه حوزه جغرافیا ،سیاست و قدرت می باشند .عوامل تولید
کننده و یا تهدید کننده امنیت ملی عمدتا عبارت از موقعیت و مشخصات ژئوپلیتیکی و جغرافیای کشور ،وضع
جمعیتی کشو ر ،قدرت اقتصادی ،استقالل یا وابستگی کشور به خارج از مرزها ،روحیه نیروی های ارتش،
سطح علمی و نبوغ دانشمندان ،ویژگی های رهبران سیاسی ،تکنولوژی ،سیاست جهانی در خصوص مدیریت
و غیره است( حافظ نیا.)285-283 :0830 ،چالش امنیت ملی و وجود مشکالت و تنش بین کشورهای آسیای
مرکزی به منابع آبی رودخانه ها مربوط است ،بطوریکه در سال 2505رشد قابل توجه تنش های قومی و مذهبی
در درّه فرغانه 0که بین کشورهای ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد ،2بی تاثیر از مسئله رودهای
آمودریا و سیردریا نبوده و ناتوانی ازبکستان برای حل منابع آبی رودخانه های مرزی و میزان حق آبه اش،
منطقه را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد.
 9-9عوامل تنش زا بین ازبکستان و تاجیکستان -قرقیزستان
دو رودخانه مهم آسیای مرکزی یعنی آمودریا و سیردریا در باالدست در کنترل تاجیکستان و قرقیزستان
است و این دو کشور میزان آب ورودی رودخانه ها به سمت ازبکستان و دیگر کشورهای پایین دست رودها
یعنی قزاقستان و ترکمنستان را کامال در دست دارند( )wegerich,2002, 1-7و درگیری بین ازبکستان با
این دو همسایه خود (تاجیکستان و قرقیزستان) هم ناشی از همین موضوع می باشد .بررسی ها نشان می دهد
که رهبران این کشورها تمایلی برای همکاری در جهت رفع مشکالت اساسی خود در رابطه با این رودخانه
ها ندارند و همین موضوع موجبات تنش و بحران میان آنها را بیشتر میکند .تاجیکستان و قرقیزستان منابع
انرژی(نفت و گاز) ندارند و انرژی های هیدروکربنی خود را از ازبکستان ،ترکمنستان و قزاقستان وارد می کنند
و در مقابل آب مورد نیاز بخش کشاورزی ،صنعت و شرب این کشورها را از طریق تاسیسات آبی نظیر سدهای
مخزنی و کانال های آبی خود تامین می کنند .کشورهای ( تاجیکستان و قرقیزستان) واقع در قسمت باالدستی
رودخانه ها بر سرنوشت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای پایین دستی رودها ( ازبکستان،
ترکمنستان و قزاقستان) تاثیرگذارند ،آنها در برهه های از سالح آب یعنی با تغییر مسیر رودخانه ها و یا تهدید
به انجام آن ،کشورهای پایین دستی را با چالش جدی روبه رو ساختند .نمونه ای از این درگیری ها دو طرح
نیروگاه های برق آبی راغون در تاجیکستان و نیروگاه قمبرآتا در مسیر مخزن آبی تاختاکول در قرقیزستان است
1-Ferghana valley
 -2مهمترین شهرهای دره فرغانه در ازبکستان واقع شده که عبارتند از نمنگان ،سومین شهر مهم جمهوری ازبکستان با  885هزار نفر جمعیت و اندیجان چهارمین شهر با  855هزار نفر جمعیت ،فرغانه ششمین شهر با
 090هزار نفر جمعیت و خوقند هفتمین شهر این کشور با  035هزار نفر جمعیت میباشند.
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که موجبات نگرانی ازبکستان را فراهم کرد .این دو طرح با هم تقریبا می توانند مقدار عرضه آب به بخش
شرقی ازبکستان به ویژه در دره فرغانه را با تهدید کم آبی و خشکسالی روبه رو سازند .ضمنا تاجیکستان می
تواند با سد راغون به مثابه یک ابزار فشار در برابر ازبکستان استفاده کند و هر چه ازبکستان بیشتر تاجیکستان
را برای نپرداختن به مساله انرژی ترغیب کند ،تاجیکستان مصرتر به سمت تامین انرژی الکتریسیته از سدها
حرکت می کند(امیراحمدیان )0895،این مسئله باعث شد که در گذشته ازبکستان با بستن مرزهای خود بر
روی تاجیکستان و افزایش قیمت گاز تحویلی به آن کشور و تهدید به خروج از ترکیب سازمان همکاری های
اقتصادی کشورهای اوراسیا مخالفت خود را نشان دهد .همچنین ازبکستان در سال2555یک مانور نظامی برای
برقراری کنترل بر مخزن آب توختاکول انجام داد .این مانور نظامی برای اعتراض به قرقیزستان به این دلیل که
آن کشور رهاسازی آب های سیالبی از مخزن برای تولید انرژی را در زمستان انجام داده بود ،صورت گرفت
(امیراحمدیان و ناصری .)0892
 2-9بحرانهای متاثر از بحران آب در ازبکستان
رودخانه های آمودریا و سیردریا با تمامی شعبات آن در ازبکستان یک عنصر حیاتی و ارزشمند در جهت
تامین نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم محسوب می شوند .با اینکه توسط مراکز علمی بین المللی برای حل
بحران در ازبکستان از منظر ژئوپلیتیک آب ،راهکاری عملی بسیاری پیشنهاد شده اما این کشور سیاست زیادی
خواهی جمهوری های باالدستی رودخانه ها را مقصر اصلی بحرانهای کشورش می داند و نه سیاست های
ناکارآمد بخش کشاورزی و سیستم قدیمی آبیاری کشتزارهای پنبه اش را ،و چنین برداشت و بدبینی زمینه ساز
یا شکل دهنده بحران شده که در دو زمینه مسئله زیست محیطی و تنش های قومی و مذهبی قابل تحلیل است
و هرکدام به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم بر امنیت ملی کشور ازبکستان و سایرکشورهای آسیای مرکزی
تاثیرگذارند.
 5-2-9مسئله زیست محیطی
مسئله زیست محیطی را می توان به کم شدن حجم آب رودخانه ها و کاهش مساحت اراضی زیر کشت
آبی و در نهایت خشکسالی دریاچه آرال مرتبط دانست ،از این رو ازبکستان که بیشتر اراضی کشاورزی میان
رودخانه های سیر دریا و آمودریا را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر روند خشک شدن دریاچه آرال
در خاکش رو به افزایش است ،از این موضوع به شدت رنج خواهد برد .ازبکستان بیشترین جمعیت و عنوان
بزرگترین تولید کننده غذا را در منطقه آسیای مرکزی داراست .در این کشور اقتصاد بر مبنای کشت پنبه استوار
است و بیشترین حجم از آب های سطحی به آن اختصاص دارد(.)Rakhmatullaev and others,2012, 67-80

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

اما سوء مدیریت منابع آبی رودخانه ها که در جهت تامین کشت آبی صورت گرفت باعث شد آب رودخانه
آمودریا و سیردریا به سوی مزارع پنبه تغییر مسیر دهند و تنها 25درصد از آب این رودخانه ها به دریاچه آرال
وارد شوند ،در نتیجه 80درصد از وسعت دریاچه آرال کم شد بطوریکه احیای مجدد آن به شکل سابق عمال
غیرممکن است .شورشدن زمین از مشکالت حاد دیگر در ازبکستان است که تقریبا 05درصد کشور را در بر
می گیرد و به زهکشی نامناسب مزارع پنبه مرتبط میشود .مسئله غلظت آفت کش ها استفاده شده در بخش
کشاورزی که به دریاچه آرال وارد می شود ،تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد که از حقایق تلخ
زیست محیطی در آسیای مرکزی است .ورود هزاران تن آفت کش ،علف کش و حشره کش اراضی کشاورزی
به دریاچه آرال و اثرات منفی زیست محیطی آن (کانی باال در آب و عدم تعادل عناصر مانند کمبود ید و )...از
عوامل اصلی شکل گیری ناهنجاری های سالمت در اطراف دریاچه آرال است که با خود بیماری های خونی،
ناباروری ،سقط جنین ،سل ،مشکالت کبد و کلیه ،عفونتهای تنفسی و آلرژی و سرطان به همراه دارد .از 25
نوزاد متولد شده در حوزه دریاچه آرال یکی دارای اختالالت ژنتیک است که این رقم 0برابر بیشتر از کشورهای
اروپایی است .میزان مرگ و میر در اثر بیماری های خونی در مناطق اطراف دریاچه آرال نیز به شدت بیشترتر
از سایر مناطق گزارش شده است .از طرف دیگر بیش از 45هزار کیلومتر مربع از حوضه دریاچه آرال را زمین
های شور دربرگرفته که دائما در معرض وزش باد هستند و باعث پراکندگی گرد و خاک و نمک به اطراف می
شوند ( .)Ataniyazova,2003, 1-7تاثیر درازمدت قرارگرفتن در معرض چنین شرایطی بر سالمت ساکنین
کشورهای منطقه آسیای مرکزی تاثیر مخرب خواهد گذاشت.
 4-2-9تنش های قومی و مذهبی
تنش های قومی و مذهبی در ازبکستان با تفکرات بنیادگرایی اسالمی 0در هم تنیده شده است .این افکار
افراطی گرایی در دهه  0955از طریق گروههای تبلیغی کشورهای اردن ،عراق و افغانستان به شکل مخفیانه در
منطقه آسیای مرکزی نفوذ کرد و آنها از اوایل دهه 0995فعالیت خود را در منطقه آغاز کردند .وخامت اوضاع
اقتصادی و کاهش سطح استانداردهای زندگی و افزایش فقر ،باعث نارضایتی در میان مردم شد و این نارضایتی
با شکل گیری حزب عدالت بر پایه مفاهیم اسالمی و با هدف اصالح اوضاع اقتصادی و مبارزه با فساد در دره
فرغانه رشد پیدا کرد .دره فرغانه بین کشورهای ازبکستان (غرب) ،تاجیکستان (جنوب) و قرقیزستان (شرق)

 -0بنیادگرای اسالمی به عنوان یک جریان تندرو مدعی بازگشت به اسالم راستین و عدم سازش با دنیای مدرن،در صحنه داخلی کشورها و همچنین در روابط بین المللی به عنوان یک
تهدید و رقیب جدی در جوامع کنونی تبدیل شده است و ویژگی های بنیادگرایی را میتوان رد صریح یا ضمنی عقل و اجتهاد،مخالفت با ابتکار و نوآوری،جمود،قشرگرایی،تحجر،محافظه
کاری،سنت گرایی و رجوع به سنت،تمامیت گرایی و مطلق نگر بودن ،نفی کثرت گرایی،استفاده از زور و ابزار و ...اشاره کرد .در منطقه آسیای مرکزی جمهوری ازبکستان دارای تندروترین
جریان مذهبی فعال می باشد.
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واقع شده است و استانهای فرغانه ،نمنگان و اندیجان از جمهوری ازبکستان ،استان سغد تاجیکستان و
استانهای اوش ،جالل آباد و باتکنت جمهوری قرقیزستان را در بر میگیرد .دره فرغانه به چهارراه بنیادگرایی
اسالمی به دلیل نزدیکی و همجواری با کشور افغانستان و استان سین کیانگ چین ،معرفی میشود که بیشترین
مساحتش در خاک ازبکستان واقع شده است .ازبکستان بیشترین تعداد مسلمانان را نسبت به سایر کشورهای
آسیای مرکزی داراست و ظرفیت قابل توجهی برای رشد و گسترش بنیادگرایی اسالمی دارد که در شهرهای
اندیجان و نمنگان واقع در دره فرغانه شواهد زیادی از آن آشکار است .دره فرغانه منطقهای حاصلخیز از نظر
کشاورزی و غنی از نظر منابع زیرزمینی نفت ،گاز ،ذغال سنگ ،کوارتز ،طال ،گوگرد و قلع است .این منطقه
توانایی اثرگذاری و اثرپذیری از تحوالت هر سه کشور ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان را داراست و به
دلیل فاصله زیاد با پایتختهای این سه کشور و مسیر کوهستانی آن محل مناسبی را برای فعالیت و تجمع
گروههای تندرو اسالمی فراهم کرده است .پایگاه اصلی گروههای اسالمی رادیکال ازبکستان در دره فرغانه
قرار دارد و میتوان به گروه های حزبالتحریر و شاخههای جداشده از آن ،جنبش تندرو اکرمیه و حزب
النصرت و دیگر گروهها نظیر جماعت تبلیغ ،لشکر طیبه و مهمتر از همه جنبش اسالمی ازبکستان اشاره کرد.
دره فرغانه همواره پایگاه گروه های بنیادگرای اسالمی بوده و حادثه اندیجان در سال  2550در همین منطقه
روی داد .امروزه دره فرغانه پایگاه شکلگیری ،رشد ،پرورش ،حمایت و گسترش اندیشههای بنیادگرایی
اسالمی در آسیای مرکزی است و شهر نمنگان در این منطقه به عنوان یکی از مراکز وهابیت و به ویژه جنبش
اسالمی ازبکستان شناخته میشود (حسینی .)0892،بنیادگرایی اسالمی به دلیل خالء محرومیت از کم آبی و
پیامد های ناشی از آن یعنی فقر و گرسنگی ،ازبکستان را وادار به تجربه تلخ از بحرانها و تنش های قومی و
مذهبی خواهد کرد .در ازبکستان محرومیت مردم از حضور فعال در فرایند سیاسی و اقتصادی ،ناتوانی مردم
روستایی در تامین معاش همراه با افزایش سریع جمعیت ،زمینه مساعدی برای فعالیت گروه های تندرو و
بنیادگرای اسالمی فراهم کرده است( .)zasada,2004, 66-77عالوه بر این محدودیت های اقتصادی و
اجتماعی ،حضور ایاالت متحده آمریکا در ازبکستان برای زیرنظرداشتن تحرکات دو رقیب قدرتمند خود یعنی
کشورهای چین و روسیه و همچنین به جهت تامین تجهیزات نظامی ازبکستان ،نمی تواند در تشدید رشد
بنیادگرایی اسالمی و شدت فعالیت گروه های تندرو بی تاثیر باشد ( .)www.CIAwordfactbook.orgآنچه
مسلم است در میان جمهوری آسیای مرکزی ،ازبکستان با تهدید امنیتی بیشتری در برابر شورش شبه نظامیان
مسلمان روبه روست اما بررسی ها نشان دهنده آن است که بنیادگرایی در این کشور بیشتر مربوط به شرایط
نامساعد اقتصادی ،اجتماعی جامعه است (آقایی و دمیری.)00:0898 ،
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 -2تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
در مقاله حاضر تالش شد تا با واکاوی مسائل مربوط به رودخانه های آمودریا و سیردریا و اهمیت
استراتژیک آنها در بخش کشاورزی و همچنین کمبود و محدودیت ورودشان به ازبکستان که در برهه های
موجب نارضایتی و در نهایت با خشونت قومی و مذهبی در این کشور همراه بوده ،پرداخته شود .مهمترین
یافته این مقاله حاکیست که در تنها منطقه حاصلخیز ازبکستان یعنی دره فرغانه به عنوان انبار استراتژیک
جمهوری ازبکستان ،هر گونه تنش و درگیری که نشات گرفته از مسائل اقتصادیست می تواند به یکباره شریان
حیاتی ازبکستان را فلج کند از این رو از بین بردن اقدامات و تحرکات گروه های مردمی مخالف سیاستهای
دولت و گروه های بنیادگرای تندرو همواره از اولویت های اصلی دولت ازبکستان بوده ،چراکه کاهش آب
رودخانه ها و سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی از جمله پنبه می تواند بر شدت اعتصابات عمومی مردم
و تنش قومی که سرآغاز روند بنیادگرایی اسالمی به عنوان یک معضل پیچیده است ،بیافزاید.
همانطور که این مقاله نشان داد کنش و واکنش تحوالت اقتصادی و اجتماعی در سه کشور ازبکستان،
تاجیکستان و قرقیزستان بطور جدی بر سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی یکدیگر تاثیرگذارند .پدیده خشکسالی
و کم آبی در ازبکستان به عنوان پرجمعیت ترین کشور منطقه آسیای مرکزی به شکل جدایی ناپذیری با تنش
های قومی و مذهبی پیوند خورده است ،بطوریکه اقتصاد ازبکستان به طور محسوسی وابسته به رودخانه های
کشورهای باالد ستی است و هرگونه تغییر چه از نظر تغییرات اقلیمی و چه استفاده از سالح آب ،می تواند
امنیت ملی ازبکستان و بالطبع آن سایر کشورهای منطقه را با چالش و مشکالت جدی روبه رو سازد و پدیده
بنیادگرایی اسالمی را شدت بخشد ،چراکه در اینگونه کشورها بدنبال کمبود آب و غذا که ناشی از سیاست
های ناکارآمد دولت است ،نارضایتی توده مردم با دستمایه قرار گرفتن اعتقادات مذهبی شان توسط گروههای
تندور ،بروز خشونت را گریزناپذیر می کند که در تاریخ کشورهای این منطقه نمونه های از آن به وضوح قابل
رویت است .تنها راه حل موثری که می توان برای این بحرانها متصور شد از بُعد طبیعی استفاده از آبیاری قطره
ای در کشتزارها و اصالح ژنتیک گیاه کتان(پنبه) برای تغذیه کمتر از آب و کودهای شیمیایی و یا تبدیل
کشتزارهای پنبه به محصولی کم آب و تمیز است چون گیاه کتان به عنوان یک گیاه تشنه و کثیف در جهان که
هم به جهت استفاده بی رویه از آب در کشت آن و هم استفاده از سموم که هر گرم از آن می تواند باعث مرگ
یک انسان شود ،شناخته میشود و از بُعد انسانی می توان به سهیم کردن گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی
در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی و پیوند با ساختار سیاسی و همچنین باالبردن استاندارد رفاه عمومی
کشور اشاره کرد .در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بزرگترین چالش و تهدید قرن  20یعنی
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تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی با مسائلی همچون خشکسالی ،کمبود آب و غذا ،شیوع بیماری ،مهاجرت
اجباری ،کشمکش و خشونت بر سر منابع و در نهایت مرگ و میر انسان و سایر جانداران همراه است و این
مسئله مختص به یک منطقه با ساختار قومی و مذهبی خاص نخواهد بود و در صورتی که راه حل اصولی
برای آن اندیشه نشود ،می تواند بحران زیستی فاجعه آمیزی را برای تمام بشریت به ارمغان آورد.
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عامل اسالم در منطقه مسلمان نشین قفقاز شمالی؛ چشمانداز ثبات و بی ثباتی
اکبر ولی زاده ،5عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
قاسم اصولی ،دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
اتحاد شوروی خانه ای برای  65میلیون مسلمان بوده است .بعد از فروپاشی در سال  ،0990نزدیک به  25میلیون
مسلمان در سرزمین فدراسیون روسیه باقی ماندند از آن تعداد بیش از  0میلیون نفر در قفقاز شمالی زندگی می کنند.
منطقه قفقاز شمالی از فقیرترین و کم توسعه یافته ترین فدرال های روسیه محسوب می شود .عوامل مختلف موقعیت
جغرافیایی ،نفوذ خارجی ،میراث شوروی ،فرایند تاریخی اسالمی شدن منطقه ،ساختار اجتماعی ،تکثر قومیتی ،خال نهادی
روسیه ،وهابیت رادیکالیسم تأثیرگذار بر وضعیت منطقه هستند .مسلمانان روسیه به دلیل تاریخ معاصر خاص و تجربه
دوران شوروی همچنین شرایط جغرافیایی و جدایی از دیگر مناطق جهان ،از لحاظ اعتقادی و رفتار مذهبی با سایر
مسلمانان فرق می کنند .مسلمانان روسی به اسالم سازگار با محل پایبند هستند اما چیزی که مهم است عنوان مذهبی،
تعلق نژادی افراد را تعیین می کند و اسالم در این منطقه به عنوان هویت نژادی فهمیده می شود این تفاوت ها را می
توان ناشی از اشکال متنوع اسالمی شدن ،نفوذ فرهنگ و نهادهای روسی و اشکال رایج سازمان های اجتماعی دانست.
این تفاوتها حتی در میان مسلمانان مناطق معین برای مثال در رابطه با پایبندی به مکاتب جزمی (دگماتیک) حقوق
اسالمی (حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی در اسالم سنی که در اکثر بخش های قفقاز شمالی طرفدارانی دارند) ،نیز
است.سوال اصلی که مطرح می شود این است اسالم و مولفه اسالم سیاسی چه تاثیری در ثبات و بی ثباتی منطقه قفقاز
شمالی دارد؟ مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی تمامی این عوامل را با تمرکز بر اسالم و ویژگی های
محلی اش بررسی می کند و چشم انداز توسعه این منطقه را مورد کاوش قرار می دهد.
کلیدواژگان :قفقاز شمالی ،روسیه ،اسالم صوفی ،وهابیت ،قومیت ،ساختار اجتماعی ،نفوذ خارجی

 -5مقدمه
منطقه قفقاز به دلیل شرایط خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ،مسائل سیاسی ،تاریخی ،نظامی
و جامعه شناختی ،از نقاط بحران خیز و در عین حال مهم جهان محسوب می شود و موضوع امنیت در
1 - akbarvalizadeh@ut.ac.ir
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این منطقه ،برای کشورهای پیرامونی ،قدرت های بزرگ و سایر نقاط دنیا حائز اهمیت فراوانی است.
منطقه تازه تأسیس فدرال شمالی که به مرکزیت شهر پیتیوگورسک است ،در تاریخ  09ژانویه  2505به
دستور دیمیتری مدودیف به عنوان هشتمین منطقه فدرال این کشور تأسیس شد (براری .)26 ،0833 ،از
لحاظ اقتصادی نیز قفقاز شمالی یکی از فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین مناط ق روسی ه است .سطح
پایین توسعه اقتصادی ،وضعیت بی ثباتی و ناامنی و ارتباط منطقه با جرایم بین المللی و تررویسم مانع
هرگونه پیشرفت این منطقه می شود .قفقاز شمالی از لحاظ تولیدناخالص داخلی و درآمد سرانه در میان
سایر جمهوری های روسیه در میان سال های  0996تا  2555ک مترین را به خود اختصاص داده است
).(Dobler, 2011b, 3

تنوع فرهنگی و اجتماعی از جمله پراکندگی قومی از نژاد آلتایی ،هند و اروپایی و قفقازی ،تنوع زبانی با
بیش از  65گونه زبان شناخته شده ،شاخصه های دینی با دارا بودن گوناگونی مذهبی از اسالم حنفی ،شافعی
و شیعی ،یهودیت ،مسحیت ارتدوکس شرقی ،گریگوری و کاتولیک ،بودیسم ،ادیان یکتاپرستی باستانی مانند
یزیچنیک و ادیان یا باورهای خرافی یا به تعبیر بومی بت پرستی ،پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی منطقه را
نشان می دهد .تمامی این خصیصه ها در سالهای پایانی دهه هشتاد میالدی و اواخر دوران اتحاد جماهیر
شوروی باعث بحرانهای شدید امنیتی در این منطقه شد که بیشتر این تعارضات ریشه در دوران گذشته دارد.
تحلیل اسالم در قفقاز شمالی بر اشکال متداول باورهای مسلمانان منطقه نه اسالم در حالت کلی متمرکز است
(کاظم زاده ،تاریخ دسترسی آذر ماه )0835
سوال اصلی که مطرح می شود این است اسالم و مولفه اسالم سیاسی چه تاثیری در ثبات و بی ثباتی
منطقه قفقاز شمالی دارد؟ سوال های فرعی دیگری که مطرح می شود مذهب محلی در منطقه چه نقشی در
اوضاع سیاسی و شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا کرده است؟ و اینکه پدیدار شدن اسالم رادیکالی چه
تأثیراتی بر تحوالت منطقه داشته است؟ در حالت کلی اشکال محلی اسالم و نیز اسالم رادیکال بوجود آمده
در این منطقه با اشکال کلی اسالم برابر نیستند.در رابطه با قفقاز شمالی عوامل اثر گذار بر بی ثباتی و وضعیت
موجود عبارتند از :موقعیت جغرافیایی ،نفوذ خارجی ،میراث شوروی ،ساختار اجتماعی ،فرایند تاریخی اسالمی
شدن ،وهابیت رادیکال ،تکثر قومیتی و خالً نهادی روسیه .مقاله کنونی تمامی این عوامل را با تمرکز بر اسالم
و ویژگی های محلی اش بررسی می کند و چشم انداز توسعه اقتصادی این منطقه مورد کاوش قرار می دهد.
 -4ادبیات پژوهش
هوالند و اگلین به بررسی نگرش ها در رابطه با موضوع های دوگانه سیاسی شدن هویت و روابط میان
تروریسم و اسالم گرایی می پردازند .این نویسندگان اشاره می کنند که داغستان مفاهیم چندالیه از هویت را
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حفظ کرده است و خشونت ها را نمی توان بطور غالب به اسالم رادیکال نسبت داد و توصیه می کنند که
نویسندگان در تحلیل هایشان در کنار گروههای نژادی ،جنبش های مذهبی را هم در نظر بگیرند (Holland,

) ،Loughlin, 2010, 297-308استفن و احمداف نیز اشاره می کنند که تنوع مذهبی تأثیر زیادی را بر
تحوالت منطقه قفقاز شمالی داشته است .جامعه وهابیت بنیادگرا ،علی رغم تالش ها برای خنثی کردن نفوذش،
نیروی اصلی منطقه بوده است .سرکوب رسمی وهابیت منجر به پدیدار شدن شبکه زیرزمینی وهابیت شده
است که از خارج حمایت می شود .پول ،تسلیحات و سربازان که برای گروههای اسالمی رادیکال از خارج
فراهم می شود نقش اصلی را در تقویت جنبش مقاومت چچن داشته است .به نظر این دو نویستده بعد از
جنگ اول چچن ( )0994-0996تفاوت های مذهبی میان جنبش صوفی و جنبش وهابی تأثیر سیاسی زیان
آوری را برای منطقه در پی داشته است .مسلمانان صوفییستی در پی برقراری دولت سکوالریستی هستند تا از
الگوهای اجت ماعی سنتی پاسداری کنند در حالی که وهابیت خواهان تصفیه اسالم و از بین بردن سنت های
محلی هستند زیرا به نظر آنها این سنت ها باعث آلودگی و به تحلیل رفتن اسالم ناب شده است (Akhmadov,

) .Stephen, 2009, 1-31استفن ،احمداف و دریک ،در مقاله دیگری عنوان می کنند وهابیت بعد از فروپاشی
نظام اقتصادی شوروی در مناطق فقیر قفقاز شمالی ،چچن و اینگوش گسترش یافته است .به نظر آنها تاریخ
طوالنی تعارض در منطقه با ادبیات مذهبی رادیکال ترکیب شده است و این مسئله نمودار این است که وهابیت
رهبری جنگ های چریکی نسل های بعدی را در اختیار خواهد داشت .از نظر این نویسندگان وهابیت به دلیل
دربرگرفتن بیشتر بعد سیاسی مذهبی به جای بعد الهیاتی تهدیدی علیه ثبات منطقه محسوب می شود
) .)Stephen, Akhmadov, Derrick, 2005, 395-407نوسکا نیز مطرح می کند که اسالم در اوراسیا فرایند
طبیعی خود را طی می کند که بیشتر بجای نیروهای خارجی از شرایط داخلی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی
تأثیر پذیرفته است اگر هم اسالم رادیکالی شده است به دلیل عوامل داخلی از قبیل اقتدارگرایی ،نقض حقوق
بشر و سرکوب ادبیات مدرن اسالم از داخل است و نیروهای خارجی بر گروههای بنیادگرای اسالمی تأثیر
ندارند ) .(Nuska, 2005, 1-188اکثر این پژوهش های انجام شده قبلی بر منطقه خاص از قبیل اینگوش یا
چچن متمرکز هستند و کل منطقه قفقاز شمالی را در نظر نمی گیرند .این پژوهش از یک طرف میان اسالم
صوفی که ریشه در سنت ها و نظام باورهای اجتماعی این منطقه دارد با وهابیت یا شکل رادیکالی اسالم که
در پی حمایت خارجی بعد از فروپاشی شوروی احیاء شده است تفاوت قائل می شود و اسالم ناب را عامل
بی ثباتی منطقه تلقی نمی کند بلکه ترکیبی از عوامل ساختار اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی ،ترکیب متعدد
قومیتی ،میراث شوروی ،نفوذ خارجی و احیای وهابیت ،خال نهادی روسیه را به عنوان عامل بی ثبات کننده
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در نظر می گیرد ،معتقد است موثرترین راه حل برای رفع بی ثباتی بهبود شرایط اقتصادی منطقه است .در ادامه
به عوامل ایجاد بی ثباتی در این منطقه اشاره می شود:
 -9موقعیت جغرافیایی و نفوذ خارجی
در بسیاری از ابعاد قف قاز (هم شمالی و هم جنوبی) ،یک موجودیت و هویت را به تصویر می کشد که
قابل تقسیم به مناطق فرعی چندگانه نیست .به عالوه تعریف سرزمینی آن بسته به نگاه جغرافیایی یا سیاسی به
آن فرق می کند با این حال تفاوت هایی میان قفقاز شمالی و جنوبی وجود دارد .مرزها به وسیله کوههای بلند
و حوزه های آبخیز مشخص شده است ) ،(Coene, 2010ارمنستان ،جمهوری آذربایجان و گرجستان به عنوان
کشورهای قفقاز جنوبی مطرح هستند .بخش شمالی در سرزمین های روسیه قرار گرفته اند .روسیه و تعاملش
با اسالم در مناطق قفقازی قابل توجه است قفقاز تنها به بخش شمالی محدود نشده است و مناطق جنوبی نقش
مهمی در رابطه با تحوالت سیاسی و اجتماعی -اقتصادی کنونی این منطقه دارند .قفقاز شمالی را می توان به
قفقاز شمال غربی و شمال شرقی تقسیم کرد که اولی شامل آدیغه ،کاباردینو-بالکاریا ،کاراچای-چرکسییا،
اوستیای شمالی و دیگری شامل چچن ،داغستان ،اینگوش است .قفقازهای شمال غربی و شمال شرقی تجربه
های تاریخی متفاوت به ویژه در رابطه با نحوه اسالمی شدن و تأثیرپذیری از آن دارند .قفقاز شمالی از لحاظ
نژادی یکی از متنوع ترین مناطق در جهان است .بیش از  055نوع گروه نژادی در سراسر قفقاز زندگی می
کن ند و بسیاری از آنها اشکال اجتماعی و سازمان سیاسی و زبان های فردی و هنجارها و ارزش های محلی
خودشان را دارند ). (Kurbanov, 2009

ساختارهای اجتماعی در این منطقه با اشکال سلسله مراتبی سازمانی مطابقت دارد که تأکیدش بر نظام
اشتراکی است و بوسیله سنت ها و ارزش های معاصر ایجاد شده است .در این جوامع پیوندهای طایفه ای و
خانوادگی برای کارکرد جامعه بسیار مهمتر از ساختارهای دولت مرکزی هستند .به عالوه تلفیق قفقاز شمالی
با فدراسیون روسیه ،این منطقه را مستعدد مداخله های روسیه کرده است .قفقاز شمالی به وسیله طیفی از
کشورها محاط شده است که در حوزه ثبات سیاسی ،حاکمیت قانون و رشد اقتصادی (به استثنای ترکیه ) موفق
نیستند .در مقایسه ،بعضی از همسایگان مستقیم و غیرمستقیم این منطقه را می توان به عنوان دولت های ضعیف
یا دولت های ناموفق توصیف کرد .براساس شاخص های دولت های ناموفق در سال  ،2500افغانستان و
پاکستان به عنوان دولت های ناموفق شناخته شده اند در حالی که ازبکستان ،جمهوری آذربایجان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ایران نیز با امتیازات پایینی نمایش داده شده اند .معموال دولت های ناموفق به عنوان دولتهای
ضعیف مشخص شده اند که مشروعیت و کنترل خود را بر بخش های از سرزمین برای مثال بر امور نظامی از
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دست داده اند .به عالوه دولت های ناموفق توانایی تأمین کاالهای عمومی از قبیل نظام امنیت اجتماعی یا
زیرساخت های الزم را ندارند .معموال فساد و جرایم در این دولت ها رخنه کرده است و نمی توانند با جامعه
بین المللی تعامل سازنده داشته باشند و دچار رکود اقتصادی هم هستند .تمامی دولت های پیرامونی قفقاز
شمالی حتی روسیه بعضی از این مشخصه ها را دارا هستند .عالوه بر آن قفقاز و بخش های وسیعی از آسیای
مرکزی شامل کوهها و تا حدی سرزمین های غیرقابل دسترس است که کنترل کامل مرزها را دشوار می سازد.
کل منطقه از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته است و به محل فعالیت های تروریستی و جنایی شناخته شده است.
موقعیت جغرافیایی پیچیده و بی ثباتی سیاسی منطقه زمینه را برای نفوذ خارجی میسر می کند دولت های
حاکم نیز در این مناطق به دلیل بی پیچیدگی موقعیت جغرافیایی توانایی کنترل و اعمال حاکمیت کامل را
نسبت منطقه ندارد و این مسئله زمینه ساز بی ثباتی در این منطقه است.
در رابطه با نفوذ خارجی نیز احیای اسالم که از زمان فروپاشی شوروی شوروی قابل مشاهده است بدون
حمایت مالی کشورهای های خارجی امکان پذیر نبوده است .این حمایت های مالی توسط نهادهایی در
کشورهای عربستان سعودی ،مصر ،اتحادیه کشورهای عربی ،0پاکستان و دیگر کشورها تأمین شده است.
سرمایه گذاری های پولی برای احیای اسالم از زمان فروپاشی شوروی رونق گرفته است .در این منطقه مساجد،
مدارس ،دانشگاههای اسالمی و نهادهای آموزشی ساخته و وقف شده اند .زیرساختهای اسالمی مشابه بازسازی
شده اند و روی انتشارات اس المی سرمایه گذاری شده و پخش شده اند .پیشوایان مذهبی از طرف اعراب و
جهان مسلمین به قفقاز شمالی فرستاده شده اند تا مسلمانان جوان قفقازی را بر حسب اسالم ناب آموزش
دهند .از طرف دیگر مسلمانان قفقازی به دانشگاهها و نهادهای آموزشی در جهان عرب فرستاده می شوند تا
آموزش اسالمی مناسب را ببیند .با نفوذ خارجی ،اسالم وهابی رادیکال به قفقاز شمالی وارد شده است .قبل از
دخالت خارجی اکثر مسلمانان این منطقه در دین اسالم صوفی بودند که دربرگیرنده عناصری از قبل اسالم
است .پیشوایان و معلمان مذهبی اسالم که به قفقاز شمالی فرستاده شده بودند با دیدن ماهیت اسالم این منطقه
هشدار دادند .وظیفه این پیشوایان برگرداندن اسالم ناب و آموزش مردم بر طبق آن بود .بر طبق عقاید آنان
جامعه باید سنت های خالص پیامبر را اجرا کند و مسلمانان نیز قرآن و شریعت را بدون چون و چرا تبعیت
کنند .تنها روش برای تقویت اهدافشان اجرای فرمان اسالم یعنی موضوع خالفت بود .تحت نفوذ وهابیت،
بعضی روستاها و مناطق در قفقاز شمالی قانون شریعت را اجرا کردند .با این وجود اکثریت جمعیت ،آموزه
های جدید را رد کردند و اشکال سنتی اسالم یعنی صوفیگری و سبک زندگی مربوطه را ترجیح دادند .بنابراین
1 UAE
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تاریخ قفقاز شمالی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی با جنگ مسلحانه میان صوفیگری و وهابیت و فعال شدن
بخش هایی از این منطقه در رابطه با جنگ داخلی مشخص شده است .در جنگ داخلی میان سنت گرایان و
رادیکالیست ها در قفقاز شمالی ،تالش شد ماهیت مذهبی تعارض ها حفظ شود این درگیری ها ایدئولوژی
خارجی و حمایت مالی را ضروری ساخت .بر طبق نظر خان بابا اف بین سال های  0990و  0999نهادهای
اسالمی خارجی ،به اسالم رادیکال داغستان بیش از  05میلیون دالر کمک کردند (Khanbabaev, 2010,
)،103

در اوایل دهه  2555حمایت مالی اسالمگراهای خارجی به وسیله مقامات رسمی منطقه بطور اساسی
کاهش یافت .رهبران ،سیاستمدران با نفوذ و دولتمردان قفقاز شمالی حتی در دولت مرکزی مسکو متوجه خطر
ناشی از جنبش وهابیت شدند و با قطع کردن حمایتهای خارجی از اسالم وهابی واکنش نشان دادند که منجر
به از بین رفتن بعضی مساعدت های مالی کشورهای خارجی شد .بنابراین نفوذ خارجی و پیچیدگی موقعیت
جغرافیایی نقش مهمی در بی ثباتی منطقه قفقاز شمالی دارد .در ادامه به عامل دیگر بی ثباتی اشاره می شود:
 -2جنگ آگوست  4228روسیه و گرجستان
بسیاری از سیاستگذاران روسی و دیگر کشورها نشان داده اند که درگیری روسیه و گرجستان در آگوست
 2553به افزایش بی ثباتی در قفقاز شمالی دامن زده است .ویکتور نادین ریوسکی 0اظهار کرده است که
نیروهای خارجی و زیرزمینی به اصطالح وهابیت ،امیدواری زیادی برای تضعیف روسیه و جداسازی قفقاز از
آن در پی حمله به گرجستان بدست آورده بودند .این گروه حمله گسترده ای را به قفقاز روسیه در پی تجاوز
به گرجستان برنامه ریزی کرده بودند .موقعی که شکست این برنامه مسجعل شد این نیروها تدابیر خود را
تغییر دادند و به جای آن بر حمالت تروریستی تأکید کردند) (Russia Today, November 7, 2008ماخو
علی اف2رئیس جمهور داغستان در اواخر نوامبر  2559اعالم کرد که فعالیت تروریست های خارجی در این
جمهوری از تاریخ  2553افزایش یافته است .برطبق اعالم مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک یک حالت
«ثبات همراه خشونت» 8در طی جنگ روسیه و گرجستان در قفقاز وجود داشته است اما به دنبال جنگ ،سطح
خشونت در قفقاز شمالی بویژه در اینگوش بشدت افزایش یافته است.
بسیاری از ناظران تفاوت سیاست اعالمی و عملی روسیه را در به رسمیت شناختن استقالل آبخازیا و
اوستیای جنوبی در حالی که جدایی طلبی را در چچن سرکوب می کرد ،محکوم کرده اند .این ناظران هشدار
م ی دادند جدایی طلبی در قفقاز شمالی به دنبال آبخازیا و اوستیا جنوبی می تواند تشدید شود (THE
Viktor Nadein-Raevsky
Mukhu Aliyev
Lull in violence
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) ،Economist, August 28, 2008پوتین در سپتامبر  2553در راستای رد این اتهام اعالم کرد بعضی از
گروهها در قفقاز شمالی از جدایی طلبی اوستیا حمایت کردند زیرا احساس می کردند روسیه از حقوق اوستیای
جنوبی با ادامه روند کنونی نمی توانست دفاع کند .او بیان کرد که روسیه از طریق دفاع از اوستیای جنوبی،
مانع بی ثباتی قفقاز شمالی خواهد شد)  .(Interfax, 2008الکسی ماالشنکو تحلیلگر روسی استدالل کرده
است .که استفاده از نیروی نظامی علیه گرجستان یک نمونه قوی از خدمت روسیه به قفقاز شمالی است روسیه
در راستای تأمین منافعش در قفقاز به استفاده از زور ادامه می دهد و به نظر او این نمونه جدایی طلبی ،ترس
جنگ داخلی و قطع پیوندهای اقتصادی با مسکو را محدود خواهد کرد او در عین حال هشدار داده است که
ن قض حقوق مدنی توسط روسیه در قفقاز شمالی به رشد تروریسم اسالمی (وهابیت) می انجامد (CEDR,

) .October 8, 2008, Doc. No. CEP-8015بعضی از مقیمان قفقاز شمالی در حالی که قفقاز شمالی غرق
در فقر باقی مانده است ،کمک های اقتصادی روسیه به آبخازیا و اوستیای جنوبی را مورد نقد قرار دادند.
الکسی ماالشنکو هشدار داده است که رکود اقتصادی جهانی و تعهدات فزاینده مالی روسیه به آبخازیا و
اوستیای جنوبی می تواند منجر به کاهش سوبسیدهای روسیه به قفقاز شمالی شود و در نتیجه افزایش نارضایتی
و بی ثباتی را به ارمغان آورد) . (Malashenko, 2008بنابراین کاهش سوبسید و حمایت های مالی روسیه از
جمهوری های این منطقه به وخامت اوضاع افزوده است .در ادامه به عامل دیگر بی ثباتی اشاره می شود:
 -2فرایند تاریخی اسالمی شدن
اتحاد شوروی خانه ای برای  65میلیون مسلمان بوده است .بعد از فروپاشی در سال  ،0990نزدیک به25
میلیون مسلمان در سرزمین فدراسیون روسیه باقی ماندند از آن تعداد  5میلیون در منطقه ولگا-اورالس 0ساکن
هستند و  0میلیون در قفقاز شمالی زندگی می کنند .بیش از نیمی از جمعیت باشکار توستان 2و تاتارستان
مسلمان هستند .در قفقاز شمالی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و در آدیغه 8هم  20درصد جمعیت مسلمان
هستند ) .(Yemelianova, 2010, 122مسلمانان روسیه به دلیل تاریخ معاصر خاص و تجربه دوران شوروی
همچنین شرایط جغرافیایی و جدایی از دیگر مناطق جهان ،از لحاظ اعتقادی و رفتار مذهبی با سایر مسلمانان
فرق می کنند .در اکثر مناطق مسلمان نشین روسیه ،صوفیگری حاکم است .صوفیگری شکلی از اسالم است
که عناصر سنت محلی پیش از اسالم و اغلب خرافات را باهم ترکیب می کند .صوفیگری همچنین اسالم
عامیانه یا اسالم مردمی نیز نامیده می شود که بطور عمیق در رسوم ها و ارزش های رایج ریشه دارد و در نظام
Volga-Urals
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3
Adygea
1
2

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

اجتماعی طایفه ای و خانواده ای پذیرفته شده است .صوفیگری در قفقاز شمالی همچنین در منطقه ولگا-
اورالس تجربه شده است .شکل خاص اسالم ،تجربه دوره شوروی همراه با جدایی از سایر مسلمانان ،تأثیرهایی
بر معنای مسلمان بودن در نگرش مردم محلی داشته است .مسلمان بودن عالوه بر تعلق مذهبی دربرگیرنده
هویت نژادی نیز است .البته مسلمانان روسی به اسالم سازگار با محل پایبند هستند اما چیزی که مهم است
عنوان مذهبی ،تعلق نژادی افراد را تعیین می کند و اسالم در این منطقه به عنوان هویت نژادی فهمیده می شود
بنابراین مسلمانان روسی قفقاز شمالی ،مسلمانان نژادی 0نامیده می شوند" ،مسلمان بودن بر اساس نژاد نه بر
اساس باورها و اعمال" .(Sagramoso& Yemalianova, 2010, 119) ،بنابراین مسلمانان روسی متفاوت
هستند و این تفاوت ها در مسلمانان مناطق ولگا-اورالس و قفقاز شمال شرقی و شمال غربی قابل مشاهده
است .این تفاوت ها را می توان ناشی از اشکال متنوع اسالمی شدن ،نفوذ فرهنگ و نهادهای روسی و اشکال
رایج سازمان های اجتماعی دانست .این تفاوتها حتی در میان مسلمانان مناطق معین برای مثال در رابطه با
پایبندی به مکاتب جزمی (دگماتیک) حقوق اسالمی (حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی در اسالم سنی که در اکثر
بخش های قفقاز شمالی طرفدارانی دارند) ،نیز است.
اسالم در قرن هفتم به قفقاز شمال شرقی و در قرن هفتم و هشتم به ولگا-اورالس رسید .تنها قفقاز
شمال غربی در قرن های  05و  03به اسالم گرویدند ) .(Yemelianova, 2010a, bبنابراین از قرن هفتم
میالدی اسالم به عنوان عامل متمایز کننده و شکل دهنده قفقاز شمال شرقی مطرح بوده است .مقاومت در برابر
توسعه طلبی روسیه نیز در میان مناطق متفاوت بوده است برای مثال چچن همیشه ضدیت شدید ضد روسی
را نشان داده است .در حالی که قبال تنها بخش معینی از این سرزمین توسط روسیه اشغال شده بود سرانجام
در قرن  09تمامی مناطق قفقاز ضمیمه امپراطوری روسیه شده اند .دولت روسیه به دلیل ساختارهای نهادی و
اجتماعی رایج در این مناطق نتوانست زیاد مداخله کند .بنابراین ساختار اجتماعی که بر پایه پیوندهای قبیله
ای ،خانوادگی و قوانین و حقوق غیر رسمی خاصی بنیان گذاشته شده است و گاهی اوقات بر اساس قوانین
شرعی محلی عمل می کند ،دست نخورده و بدون تغییر باقی مانده است .ارزش های محلی ،رسوم ها و شکل
خاصی اسالم که تلفیقی از عناصر خرافی ،2سنتی و قبل از اسالم است ،عناصر اصلی زندگی اجتماعی را شکل
می دهند .ساختار اجتماعی سلسله مراتبی که بر پایه عضویت طایفه ای و خانوادگی همچنین قوانین مرسوم
بنیان گذاشته بود جایگزین بوروکراسی رسمی دولتی شده است ) .(Yemelianova, 2010a,bگاهی اوقات
گفته می شود مداخله کم روسیه در امور داخلی قفقاز شمالی و عدم کارآمدی نهادهای روسی مسئول توسعه
ethnic muslims
superstitious
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متفاوت این منطقه در قیاس با ولگا-اورال است .هر دو منطقه مسلمان نشین هستند که در میان قرن های هفتم
و هشتم اسالمی شده اند بنابراین هر دو منطقه یک سنت اسالمی را در رابطه با توسعه نهادی و اجتماعی دارند
در حالی که امروزه منطقه ولگا-اورالس از لحاظ اقتصادی یکی از توسعه یافته ترین مناطق در روسیه است
بنابراین مسلمانان ولگا-اورالس بطور جزئی ساختارهای سیاسی و بوروکراسی روسی را اعمال کردند در حالی
که در قفقاز شمالی مداخله روسیه بسیار کم بود بنابراین ساختارهای قبل روسی تداوم یافتند (Yemelianova,
).2010b

با انقالب  0905بلشویک ها ،مسلمانان روسیه هزینه های سنگینی را متحمل شدند .مساجد ،مدارس،
نهادهای اسالمی ،ادبیات اسالمی و انتشارتشان از فعالیت ممنوع شدند و زیرساخت ها و ساختمان های مذهبی
خراب شدند .مسلمانان اجازه فعالیت در آیین های مذهبی را نیافتند .برای مثال مسلمانان از رفتن به مکه و
شرکت در حج عمره منع شدند ،روحانیون و روشنفکران اسالمی مورد اذیت قرار گرفته ،دستگیر و اخراج
شدند هزاران تن از آنها کشور را ترک کردند .آموزش رسمی اسالم در اتحاد شوروی از زمانی که معلمان با
اجبار روبرو شدند امکان پذیر نشد و آموزش غیررسمی بطور زیرزمینی بوسیله روحانیون محلی غیرتحصیلکرده
و دارای دانش مذهبی کم انجام شد .در نتیجه شکل عقالنی و کالمی اسالم از بین رفت .در نتیجه صوفیگری
و عناصر رمزآلود و آیین هایش بطور مخفیانه به حیات خود ادامه دادند .اما چون اسالم مولفه های هویتی و
مذهبی را تلفیق کرده بود بطور کامل از بین نرفت .در دوران اتحاد شوروی سرکوب بخش معینی از جمعیت
وابسته به تاریخ طایفه یا گروهی و ارتباطات قبلی بود .کسانی که در شوروی عامل نابه سامانی بودند به شدت
سرکوب شدند و کسانی که وفادار به دولت مرکزی بودند با گذشت زمان همچنانکه روسیه با حمایت بیشتری
روبرو می شد ،به امتیازهای زیادی نایل شدند .بنابراین سیاست های اتحاد شوروی ساختارهای سنتی قبیله ای
را در قفقاز شمالی تقویت کرد .مسکو به عنوان یک هویت متفاوت در نظر گرفته شده بود و نگرش ها نسبت
به دولت مرکزی از حالت پذیرش (برای مثال در بخش های ولگا-اورال و قفقاز شمال غربی) تا رد کامل (در
اکثر مناطق قفقاز شمال شرقی و بطور جزئی در قفقاز شمال غربی) ،در نوسان بود .انسجام قبیله ای افزایش
یافت و ساختارهای اجتماعی رایج و اشکال سازمان های اجتماعی اهمیت زیادی را بدست آورند .بنابراین
اختالف میان دولت مرکزی و مناطق قفقاز شمالی گسترش یافت.حروف الفبا در دو دوره تغییر یافت اول از
عربی به التین (دهه  )0925و سپس از التین به سریلیک (در دهه  ،)0985این امر باعث افت سنت ادبیات
مردم شد و زبان روسی به زبان آموزشی تبدیل شد ).(Sagramoso&Yemelianova, 2010

در طول جنگ جهانی دوم شوروی سیاست ضد دینی خود را کنار گذاشت تا حمایت مردمی را بدست
آورد .گروههای نژادی خاص که مورد سوء ظن به جاسوسی برای آلمان و یا متهم برای جرایم دیگر بودند به
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سیبری و مکان هایی در آسیای مرکزی تبعید شدند .برای مثال در سال  0948بیش از  68هزار کاراچایی و در
سال 055 ،0944هزار چچنی و اینگوشی همچنین  85هزار بالکار 0و بیشتر تبعید شدند (Coene, 2012,

) .137سرزمین های مردمان تبعید شده در میان سایر واحدهای اداری تقسیم شد .و این مسئله تنش جدیدی
را ایجاد کرد یعنی موقعی که سال ها بعد تبعیدشدگان اجازه بازگشت به خانه هایشان را بدست آورند (Coene,
) .2010از طرف دیگر تبعیدشدگان ،جمعیت چچن را به یک سوم افزایش دادند (Yemelianova, 2010,

) ،24در دهه  0905سرکوب های مذهبی دوباره افزایش یافت در دهه  0965شوروی با این فرض که
سیاستهایش به اهداف خود دست یافته است و مردم تمایلی به هیچ مذهب ندارند شروع به تعدیل در سیاست
های سختگیرانه خود کردند .در ادامه اسالم شوروی به وسیله این رژیم ایجاد شد و مورد حمایت قرار گرفت
البته این اسالم منطبق با اصول و بنیان های شوروی بود .اسالم شوروی روحانیون رسمی را تربیت کرده بودند
که دانش مذهبی شان محدود به ایدئولوژی شوروی بود.
روحانیون تربیت شده رویکرد غیرانتقادی را نسبت ب ه مسکو داشتند بعد مدتی آنها نسبت به بخشی از
ساختار بورکراسی فاسد متنفذ در همه اتحاد شوروی سوء ظن پیدا کردند .در واقع طرح شوروی کارآمدی
الزم را نداشت و احساسات مذهبی بطور کامل از میان نرفتند .در قفقاز شمالی نظام اجتماعی مردساالری و
ساختارهای قبیله ای و اشکال مشابه سازمان های اجتماعی در طول قرن ها تنها اندکی تغییر کرده اند .آزادسازی
سیاست های مذهبی رژیم ،وقایعی مانند جنگ افغان-روسیه و شکست شوروی در سال  0933و نیز شرایط
اقتصادی-اجتماعی منجر به افزایش عالقه به اسالم از اواخر دهه  0955و دهه  0935بویژه در میان جوانان
شده است.
افزایش عالقه بومیان به اسالم با افزایش عالقه سازمان های اسالمی خارجی همزمان بوده است .منافع
خارجی زمینه ساز ورود وهانیت یا سلفیگری به قفقاز شمالی و ولگا-اورالس شده است .در این شرایط وهابیت
و سلفیگری اغلب مترداف بکار برده می شوند که نادرست است .اگرچه شباهت های زیادی میان این دو وجود
دارد .سلفی گری جنبشی است که به سه نسل اول مسلمانان مرتبط است و نقش الگو را برای مسلمانان پیرو
بازی می کرد .بر طبق آن به اسالم باید به سبک و سیاق حضرت محمد (ص) و یارانش نگریست .منابع بنیادی
آن برای پیروانانش ،قرآن و سنت است .سلفی گری هرگونه دستاورد مدرن همچنین مفاهیم و ایدئولوژی های
غربی را رد می کند .از نظر آنها یک حکومت اسالمی و دین ساالری که انطباق دهنده نظام حقوقی با شریعت
و قوانین اسالمی باشد تنها شکل احتمالی دولت است .امروزه حداقل در ادبیات غربی ،سلفی گری با جهاد
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خشونت بار علیه غیرمتعقدان و مسلمانانی که از شکل صحیح اسالم پیروی نمی کنند مرتبط است .بنابراین
اصطالح جهادگران سلفی 0پدیدار شده است جهادگران سلفی پیروانان سلفی گری هستند که خشونت را علیه
مسلمانان ،غیرمسلمانان ،شهروندان و ساختارها و بوروکراسی های دولتی بکار می گیرند.
وهابیت به ایدئولوژی محمد بن عبدالوهاب ( )0558-0592نسبت داده می شود .آن شکل بسیار محافظه
کارانه از اسالم را به تصویر می کشد و بر یگانگی خدا ،پایبندی شدید به بیانات اولیه و روش زندگی پیامبر
تأکید می ورزد .وهابیت مدرنیته و هرگونه تفسیر از قرآن را رد می کند .علی رغم اشتراکات بطور نسبی وهابیت
را می توان به عنوان زیرمجموعه یا بخشی از سلفی گری توصیف کرد و بطور کلی سلفی ها از استعمال واژه
وهابی امتناع می کنند ).(Dobler, 2011b, 8

پژوهش کنونی اصطالح وهابیت را بکار می گیرد تا بطور حداقل از زمان فروپاشی شوروی ،اشکال
رادیکال و خشونت گرای اسالم را که به قفقاز شمالی نفوذ کرده است توصیف کند .وهابیت در دهه 0935
شروع به نفوذ در قفقاز شمالی کرده است .با اعمال شدن سیاست پروسترویکایی گورباچف ،قانون جدیدی
در اکتبر  0999تصویب شد که فعالیت های اکثر مذاهب را قانونی اعالم کرد و آزادی عقیده را فراهم کرد
) .(Yemelianova, 2010bقانون آزادی مذهب و سایر اقدامات آزادسازی که به وسیله رژیم گورباچف
اعمال شده بود راه را برای احیای مذهب و نفوذ مذهبی خارجی مهیا ساخت .نهادهای اسالمی از عربستان
صعودی ،پاکستان ،کویت ،اتحادیه کشورهای عربی ،سوریه ،افغانستان ،ترکیه ،مالزی همچنین از آمریکا و اروپا
به مقدار زیادی پول و اشخاص به این منطقه روانه کردند .نفوذ اسالم خارجی با افزایش عالقه بومیان به اسالم
همزمان بود .دالیل داخلی برای احیای اسالم ،ایدئولوژیکی ،خالء ساختاری پس از فروپاشی شوروی ،بدتر
شد ن شاخص های اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی دولت روسیه جدید برای برقراری ساختارها و قوانین
مشخص از قبیل حاکمیت قانون بود .به عالوه دانش اسالمی در میان بخش های جمعیت مسلمان قفقاز شمالی
نسبتاً محدود بود و مردم به راحتی تحت تأثیر قرار می گرفتند.
در دهه  0995وضعیت اقتصادی از جمله متوسط درآمد سرانه در سرزمین های اتحاد شوروی بدتر شده
بود .قفقاز شمالی که یکی از فقیرترین مناطق اتحاد شوروی بود بعد از فروپاشی در وضعیت تنگنای بدتری
قرار گرفت .با انبوه بیکاری که در نتیجه تعطیلی شرکت های صنایع نظامی و دیگر شرکت های صنعتی شوروی
مواجه شده بود سوبسید های فدرال نیز بطور ناگهانی قطع شده بود .این مسائل فقر بخش بزرگی از جمعیت
این منطقه را در پی داشت .بعالوه بعد از سال  0990مسلمانان شوروی که بطور ناگهانی از هم مذهبان خود
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جدا شده بودند خود را ساکنان کشورهای مستقل جدید مانند جمهوری آذربایجان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان یا به عنوان اتباع فدرال فدراسیون روسیه یافتند .تقسیم بندی واحدهای منطقه
ای در زمان شوروی با مرزبندی های واقعی نژادی و احساسات در تعارض بود این مسئله را می توان در
ترکیب های ساختاری از قبیل کاباردینو-بالکاریا 0مشاهده کرد ) .(Halbach, 2001جا به جایی و اسکان
مجدد اجباری ،از زمانی که روسیه وارد قفقاز شده بود ،به یک مقوله عادی تبدیل شده بود .جا به جایی و
ترسیم مجدد مرزها بدون توجه به ساختارهای نژادی ،بعد از فروپاشی اتحاد شوروی منجر به تجدید تنش در
میان قومیت ها و طوایف در دولت های جدید یا اتباع فدرال شد .بعالوه ساختار سلسله مراتبی شوروی بطور
ناگهانی فروپاشید .شبکه های اجتماعی و پیوندهای محکم خانوادگی و قبیله ای که همیشه در قفقاز شمالی
غالب بوده است بیشتر اهمیت پیدا کرد .بنابراین اشکال سنتی سازمان های اجتماعی بیشتر تقویت شدند و
اهمیت بیشتری را در قیاس با اشکال مدرن اجتماع بدست آوردند .خال ایدئولوژیکی که بعد از فروپاشی
شوروی به وجود آمده بود می توانست به راحتی با مولفه های اسالمی پر شود چون مسلمانان قفقاز شمالی
دانشی درباره اسالم نداشتند و به مذهبشان براساس ارزش های متداول و سنتی عمل می کردند .این مسائل
همراه با انحالل ساختارهای دولتی ،رکود اقتصادی و فقر جمعیت منجر به فعالیت های جنایی از قبیل قاچاق
مواد مخدر و فروش تسلیحات جنگی شد .دولت ها و بوروکراسی های جدید منطقه ،فاسد و اغلب درگیر
فعالیت های غیرقانونی شدند.
در قفقاز شمالی و ولگا-اورالس حداقل از زمان فروپاشی شوروی ،احیای اسالم قابل مشاهده است .این
احیا با نفوذ خارجی ،حمایت شخصی و ایدئولوژیکی همراه بوده است .بدون حمایت های خاص ،رشد و نمو
اسالم در این منطقه غیرممکن بوده است .ایدئولوژی وهابیت در منطقه پخش شد و عالقه فزاینده بومی ها را
به اسالم فراهم کرد .این عالقه نتیجه شرایط اقتصادی و اجتماعی بد ،خالء نهادی و ایدئولوژیکی ناشی از
فروپاشی شوروی و ناتوانی دولت روسیه برای اجرای حاکمیت قانون و انطباق با محیط نهادی بوده است .به
ویژه جوانان بی کار که هیچ امیدی به آینده نداشتند ،راه حل عقالنی را در چیزهایی می دیدند که معلمان
مسلمان خارجی انتشار می دادند .جماعت وهابی شرایط اقتصادی و اجتماعی بد را رهبری کردند .آنها تنها
کسانی بودند که مشکالت اقتصادی و اجتماعی را مورد خطاب قرار دادند و جنایت و فساد مقامات رسمی را
متهم کردند .بنابراین آنها به نظر می رسید به خصوص برای جوانان سرخورده جایگزینی را به جای دولت
ضعیف پیشنهاد دادند .به عالوه انگیزه های مالی نقش مهمی را در این رابطه ایفا کرد بعضی نوآموزان ماهیانه
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حدود  055الی  255دالر دریافت می کردند که برای آن مردم مبلغ قابل توجهی بود ) ،(Akaev, 2010اکثریت
جمعیت قفقاز شمالی از وهابیت حمایت نکردند و نسبت به سنت های کهن و سازمان های اجتماعی شان
وفادار بودند ..بنابراین تنش ها و در نتیجه درگیری های مسلحانه میان صوفی ها و سلفی ها پدیدار شد .با این
وجود درگیری های قفقاز شمالی را نمی توان تنها به موضوعات مذهبی محدود کرد همراه با آن تالش برای
دستیابی به استقالل از روسیه و تنش های نژادی که هیچ ارتباطی با مذهب یا موضوعات مرتبط با استقالل
ندارد باعث تداوم بحران شده است .با این حال مذهب به روش های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته
است .در ادامه به نقش مناطق در بی ثباتی اشاره می شود:
 -2نقش مناطق در بی ثباتی قفقاز شمالی
الف)چچن
بحران چچن به عنوان یک جنبش جدایی طلبی شروع شده بود .بعد از فروپاشی شوروی ،چچن شبه
مستقل بوده است ولی وضعیتش به عنوان یک کشور مستقل بوسیله سایر کشورها از جمله روسیه به رسمیت
شناخته نشده است .از زمانی که چچن به عنوان یک منطقه اسالمی برای قرن ها مطرح بوده است شکل غالب
اسالم (صوفیگری و اسالم به عنوان یک هویت نژادی) در این منطقه نقش سازنده ای ایفا کرده است.
مولفه های اسالم رادیکالی که از بیرون معرفی شده بود برای آینده منطقه سرنوشت ساز بوده است .چچنی
ها صوفیسم بودند و با اشکال دیگر اسالم ارتباطی نداشتند آنها می خواستند اشکال سنتی تثبیت شده سازمان
های اجتماعی از قبیل سلسله مراتب خانوادگی و طایفه ای و شکل سنتی اسالم را حفظ کنند .وهابیت به همراه
مولفه های جهادی به وسیله مبلغان و حامیان خارجی اسالم برای این منطقه معرفی شد .بدون این زمینه سازی
خارجی ،اسالم خشونت آمیز رادیکالی ،نقش مهمی را در منطقه نمی توانست ایفا کند .جنگ اول چچن
( )0994-0996به عنوان جنبش جدایی طلبی چچن شروع شد اما پیامدهای آن ،شکست روسیه ،حالت نیمه
استقالل چچن ،تا حدودی نتیجه مداخله اسالمی خارجی بود .کمک های عملی و مالی ،برقراری اردوگاههای
آموزشی ،آموزش نظامی و ایدئولوژیکی و نفوذ سربازان قدیمی افغانی و دیگر جهادگران خارجی به وقایع
سمت و سو دادند ).(Dobler, 2011, 14

بعد از جنگ چچن اول ،اسالم به وسیله بخش های مختلف مورد استفاده قرار گرفت ماسخارف رئیس
جمهوری چچن که بطور کلی با وهابیت مخالف بود از بالغت اسالمی برای تعدیل مخالفان اسالم گرا در
راستای تثبیت قدرت و افزایش مشروعیت استفاده کرد .وهابیت ،مفسدان و بوروکراتها و سیاستمداران کنونی
را محکوم کرد و اسالم خالص را به عنوان یک راه حل جایگزین مطرح کرد که تنها از طریق تشکیل حکومت
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اسالمی و قانون مرتبط با آن یعنی شریعت ،می توانست به آن اهداف دست یابد .ساختار اجتماعی چچن به
دلیل وجود جنگ طلبان ،بزرگان قبیله ،جهادگران صوفی ،روحانیون مسلمان سنتی و سایر گروههای مخالف
یعنی حکومت رسمی و وهابیت ،بی انسجام و پراکنده بود .حاکمان محلی بر مناطق خاص کنترل داشتند اما
نمی ت وانستند حمایت وسیع ملی را بدست آورند .بعالوه تنش هایی میان قبایل و طوایف وجود داشت که
ارتباطی با مسائل مذهبی و تالش های جدایی طلبانه نداشتند .بطور سنتی مقامات رسمی در میان مناطق
جایگاهی نداشتند و طوایف و قبایل از قوانین مرسوم و سلسله مراتب خودشان تبعیت می کردند .ساختارهای
پیچیده منجر به ضعف حکومت فاسد چچن شد تا جایی که قادر به کنترل امور نظامی و تأمین سطح پایه
خدمات و امنیت اجتماعی نبود .نخبگان فکری این منطقه هرج و مرج را ترک کردند .بنابراین بوروکرات ها،
سیاستمداران ،اشخاص در دفاتر عمومی از دانش و تجریه کافی برخوردار نبودند .در طی جنگ اول چچن
بخاطر حمایت فزاینده خارجی و حمایت و نقش گروههای خارجی در شکست روسیه ،نفوذ و قدرت وهابیت
حتی در میان دولت چچن نیز افزایش یافت .بنابراین تنش ها در میان حامیان اسالم سنتی ،صوفیگری و
وهابیت افزایش یافت و با درگیری های نظامی به اوج خود رسید .چچن عالوه بر درگیری های مذهبی و
جدایی طلبانه ،با افزایش فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر ،فروش تسلیحات نظامی ،گروگان
گیری و اخاذی دست به گریبان بود .وضعیت اقتصادی و اجتماعی رو به وخامت بیشتر رفت و منطقه غرق در
هرج و مرج شد .بطوری که ماسخادوف رئیس جمهور چچن بی اطالع یا حداقل ناتوان از جلوگیری حمله
نظامی مشترک نیروهای وهابی داغستان و چچن بر سرزمین داغستان در آگوست  0999بود ).(Akaev, 2010
دولت روسیه به چند دلیل تصمیم به عملیات نظامی گرفت که به عنوان جنگ دوم چچن شناخته شد.
روسیه سعی می کرد از توسعه رادیکالیسم اسالمی در قفقاز شمالی همچنین در بخش های دیگر فدراسیون
جلوگیری کند .افراط گرایان خشونت طلب عملیاتشان را به سرزمین های قفقاز محدود نکردند و آن را در
شهرها و دیگر اتباع فدراسیون روسیه برای نمونه در مسکو گسترش دادند .بعالوه ارتش روسیه بعد از شکست
در جنگ افغانستان-روسیه و جنگ اول چچن ،خواست تا قدرت و اراده اش را برای مقابله با بنیادگرایی نشان
دهد .اقدامات والدیمیر پوتین مبنی بر حمایت از جنگ ،عالوه بر اینکه او را به عنوان یک رئیس جمهور قوی
و قاطع نشان می داد ،دولت روسیه نمی توانست پذیرای از دست دادن کنترلش بر سرزمین های سرشار از
منابع غنی اطراف دریای خزر باشد .به هر حال اقدامات به اصطالح ضدتروریستی روسیه بسیار سوال برانگیز
بود .اقدامات شدید نظامی روسیه منجر به مرگ هزاران شهروند ،بی خانمانی صدها و هزاران افراد ،خرابی
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خانه ها ،روستاها و زیرساختارها شد .بطوری که این احساس بوجود آمد این اقدامات شباهتی به عملیات
نظامی علیه بنیادگرایان ندارد و بیشتر شبیه جنگ علیه مردم چچن است.
مداخله روسیه در رابطه با محدودسازی بنیادگرایی اسالمی تنها به صورت جزئی موفقیت آمیز بوده است.
جنگ باعث ویرانی چچن و از بین رفتن آخرین زیربناهای اقتصادی جامعه و مردم شد .امید به زندگی کم،
بیکاری ،استاندارد پایین و درحال کاهش زندگی و البته نفرت از مداخله گران ،زمینه ساز تمایل بخش های از
جمعیت بویژه جوانان به رادیکالیسم اسالمی شده است .بنابراین اندیشه های رادیکالی و ایدئولوژی ها بیشتر
انتشار یافته است .هنوز تالش برای محدودسازی نفوذ وهابیت چندان موفقیت آمیز نبوده است .یکی از مهمترین
اقدامات در این زمینه محدود کردن سرمایه گذاری اسالمی خارجی بود که در طی دهه  2555کاهش پیدا کرد.
بعالوه جامعه چچنی هنوز به وسیله اصول عقیدتی وهابی متقاعد نشده اند و شکل سنتی اسالم صوفی را که
همراه با اشکال سنتی زندگی اجتماعی و سازمانی است به وهابیت ترجیح داده اند .نیروهای وهابی نیز تا حدی
کاهش یافته و در تعارضات داخلی درگیر شده اند .علی رغم این حقایق ایدئولوژی بنیادگرای وهابی ریشه کن
نشده است بویژه اینکه شرایط بد اجتماعی-اقتصادی تداوم داشته است .دولت روسیه برای حل این بحران،
دولت طرفدار مسکو را در چچن برقرار کرد و همراه با قتل های هدفمند مسلمانان ،سیاست زاچیستیکی 0را
در پیش گرفت  ،(Nichols, 2010).زاچیستیکی اقدامات سیاسی و نظامی را توصیف می کند جایی که نیروها،
افراد خاص و گروهای مردمی مشکوک را هدف قرار می دهند .معموال در پی این سیاست روستاها و خانه
های مخالفان مورد نظر محاصره شده اند و اعتراض های موجود را از بین برده اند .اعمال این روش با قربانی
شدن غیرنظامیان همراه بوده است و باعث تخریب های گسترده از جمله خانه های مردمان بیگناه و زیرساخت
های فراوان شده است .بعالوه دولت روسیه با بهره گیری از ساختارهای اجتماعی و سنت های چچن بر
مهاجمان و خانواده های آنها تأثیر می گذارد .بنابراین اگر یک فرد احتمال تروریست بودنش باشد خانواده و
اقوامش مجازات می شوند و خانه های اعضای خانواده سوزانده می شود و اشخاص مورد ضرب و شتم قرار
می گیرند یا کشته می شوند .این اعمال ظالمانه با حمایت گسترده مردم چچن همراه نبوده است در مقابل
پیامدهای معکوسی داشته است و باعث گرویدن جوانان به جرگه بنیادگرایان شد .البته دولت روسیه تفاوت
چندانی میان مسلمانان معمولی و مردمانی که تمایل به جهاد خشونت آمیز علیه دولت روسیه دارند ،نمی گذارد.
مسکو با گذاشت زمان به این نتیجه رسیده است که نگرش هایش تاحدی نتیجه عکس دارند و نمی تواند
مشکالت اجتماعی و اقتصادی را حل کند .بنابراین در سال  ،2505مددوف رئیس جمهور روسیه استراتژی
zachistki
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رسمی توسعه اقتصادی و اجتماعی قفقاز شمالی تا سال  2520ارائه داد ) ،(Nichol, 2010کمک مالی زیاد
روسیه در موارد مختلف قابل مشاهده است برای مثال در سال  2504بازی های زمستانی المپیک در سوچی
سواحل قفقازی دریای سیاه برگزار خواهد شد این مسئله زمینه ساز سرمایه گذاری زیاد به ویژه در زیرساخت
های منطقه است .به هر حال کمک های مالی به تنهایی نمی تواند اشتباهات سیاسی و ساختاری ایجاد شده را
جبران کند .اگرچه اقدامات ضدتروریستی روسیه منجر به کاهش حمالت تروریستی در چچن شد ولی در
اواسط دهه  2555فعالیت های تروریستی بطور چشمگیری در داغستان و اینگوش افزایش یافت چیزی که
مفید بودن جزئی اقدامات را نشان می دهد .بعالوه حمالت دیگری بر سرزمین روسیه جدا از قفقاز شمالی
انجام گرفت ).(Nichol, 2010

ب)اینگوش
جمهوری کوچک اینگوش حدود  8655کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود  855555جمعیت بومی و نیز
بسیاری از پناهندگان چچنی را در برمی گیرد .از لحاظ زبانی و نژادی به همسایه خود یعنی چچن نزدیک
است .ولی از لحاظ فرهنگ مذهبی به دلیل گرویدن باتأخیر به اسالم در قیاس با چچن با آن فرق می کند .در
اکثر مواقع اینگوش با یکی از دو نظم سنتی اسالم پیوند دارد یکی نظم نقشبندیه که بوسیله شخصیت مورد
احترام این منطقه یعنی انجمن برادری دنی ارسانف ) ،(deni arsanovنمایندگی می شود و نظم قدیری که
عمدتاً با کوتا-حادجی کیشیف ) (Kunta-Hadji Kishievپیوند دارد و روابط نزدیکی با هم مذهبانش در
چچن دارد .مسلمانان اینگوش در نتیجه یادگیری از نمونه تراژیک چچن که از پیامد جنگ های مذهبی بسیار
متضرر شده بود به مدیریت مقابله با بنیادگرایی داخلی و ایدئوةوژیکی پرداخته اند .در سال  0993وهابیت
بطور رسمی در اینگوش قدغن شد و نمایندگان وهابیت اخراج و مدرسه های مرتبط با آن بسته شدند و وزیر
امور داخلی چچن مأمور سرکوب وهابیت شد.
در حالی که بعضی از شهروندان اینگوش در طول جنگ اول بوسیله تعهدات مذهبی برای شرکت در
فعالیت های مذهبی ترغیب می شدند ولی از مشارکت در جنگ دوم به دلیل مخالفت با وهابیت و تجارت
برده مرتبط با آن اجتناب کردند ).(Akhmadov, Bowes, doss, kunosov, 2009,14

در اینگوش مقامات مسئول اولین گام را برای جلوگیری از انتشار ایدئولوژی وهابیت برداشتند .یکی از
مهمترین فاکتورها همکاری نزدیک میان رهبران صوفی و مقامات دولت اینگوش در دهه  0995بود .از قبل در
سال  0933پارلمان اینگوش قانونی را مبنی بر منع فعالیت های وهابی در سرزمین های اینگوش تصویب کرده
بود ) (Akaev, 2010از سال  2555حمالت تروریستی زیادی از قبیل کشتار و هواپیما ربایی در این منطقه
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وجود داشته است .تعارضات وهابی-صوفی گری همچنین تنش های قومی به طور همزمان در این منطقه زمینه
ساز بحران ش ده است .در دوران اتحاد شوروی بخش بزرگی از اینگوش و چچن امروزی به عنوان جمهوری
خودمختار سوسیالیستی اینگوش-چچن به یکدیگر پیوستند .در سال  0992این سرزمین به دو جمهوری
مجزای اینگوش و چچن تقسیم شد .در پی آن هنوز هم در رابطه با مرزهای ترسیم شده میان دو جمهوری
اختالف وجود دارد .بعالوه اختالف اینگوش و اوستیا تداوم داشته است .انتصاب یانوش بک یوکوروف 0به
عنوان ریاست جمهوری اینگوش در سال  ،2553امیدواری را برای تأمین ثبات منطقه بیشتر کرد .حمالت
تروریستی و اقدامات پلیسی در  2505کاهش یافت و منطقه تا حدی آرام شد.
ج)داغستان
جمهوری داغستان حدود پنجاه هزار کلیومتر مربع وسعت و و نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت دارد.
اکثریت جمعیت آن مسلمان و حدود  3/0درصد جمعیت آن مسیحیت ارتدوکس هستند ،همچنین جامعه های
کوچک کاتولیکی و باپتیستی در این منطقه وجود دارد و نیز حدود  0555یهودی در شرایط کنونی در این
منطقه زندگی می کنند .این تنوع مولفه های ملی داغستان را نشان می دهد اکثر جمعیت مسلمان سنی داغستان
به سازمان مذهبی شافعی تعلق دارند در طی دهه گذشته انجمن اخوت صوفی که در عصر شوروی اهمیت
خود را از دست داده بود مجددا احیا شده است .از دالیل اصلی رشد وهابیت در داغستان شرایط اقتصادی و
اجتماعی دشوار در قفقاز شمالی و همچنین حمایت های مالی زیاد خارچی از وهابیت است .بنابراین تعجب
آور نیست که حمالت مشترک شبه نظامیان چچنی و داغستانی همزمان با تشدید تنش در خاورمیانه و تجدید
رقابت های بین المللی در رابطه با مسیرهای انتقالی نفت و گاز بوده است (Akhmadov, Bowes, doss,

kunosov, 2009, 9) .بی ثباتی سیاسی در داغستان دردوره پسا شوروی اغلب به احیای اسالم در قفقاز
شمالی نسبت داده می شود این مسئله با رادیکالی شدن عناصر معینی از جوامع اسالمی منطقه در نتیجه دو
جنگ چچن ارتباط دارد .دولت اسالمی در برابر دولت جمهوری به عنوان یک راه حل بالقوه برای مشکالت
اقتصادی و اجتماعی شامل بیکاری ،فقر اقتصادی ،فساد در نظر گرفته شده است (Holland&Oloughlin,
).2010,298

داغستان که از دهه  ،0935وهابیت شروع به گسترش در آن کرده است بعد از فروپاشی شوروی شاهد
احیای قوی مذهبی بوده است .اکثر داغستانی ها سنت گرا و مخالف ایدئولوژی و آموزش های وهابی بودند.
با این وجود نسل جوان که از رکود اقتصادی و ناامیدی از زندگی رنجور شده بودند آماده پذیرش اندیشه های
رادیکالی شدند .همچنین جنبش وهابی از کمک های مالی خارجی و مبلغانی که به منطقه فرستاده شده بودند
1 Yunus-bek yevkuruv
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بهره می بردند .بر طبق نظر خان بابا اف در اوایل دهه  0995داغستان با سازمان های اسالمی خارجی پر شده
بود که کمک های مالی و آموزشی را برای انواع گروههای اسالمی محلی با ماهیت بنیادگرایی فراهم می کردند
).(Khanbabaev, 2010, p. 102

با شروع  0999مقامات رسمی بطور چشمگیری نفوذ حامیان اسالمی خارجی را در منطقه کاهش دادند.
بعد از اقدامات شدید روسیه در چچن بعضی از بنیادگرایان محلی از مرزهای داغستان عبور کردند .حمالت
تروریستی ،اقدامات نظامی و پلیسی و دیگر وقایعه خشونت آمیز بطور روزمره در داغستان وجود دارند .عالوه
بر بنیادگرایی اسالمی ،گسترش فساد و جرایم سازمان یافته در این جمهوری تداوم یافته است و از لحاظ وقایع
خشونت آمیز در قفقاز شمالی باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است

).(Nichol, 2010

درکل قفقاز شمال غربی تجربه متفاوتی را در رابطه با اسالمی شدن داشته است اسالمی کردن توده منطقه
در قرن های  05و  03به وسیله مبلغان عثمانی و شبه جزیره کریمه اتفاق افتاده است .در مقایسه با مذهب
شفعی که در قفقاز شمال شرقی جایگاه دارد اغلب مسلمانان قفقاز شمال غربی از اسالم سنی حنفی حمایت
می کنند و صوفی گری به سختی در منطقه رایج است .در حالی که برای اسالم و قوانین اش اهمیت کمتری
داده می شود سنت ها و ارزش های محلی به ایفای نقش اصلی خود در رابطه با همزیستی و زندگی اجتماعی
می پردازند .از قرن  00میالدی این منطقه در معرض مهاجمان مختلف و متضاد از قبیل عثمانی ها ،ایرانی ها،
روس ها و شبه جزیره کریمه بوده است .در نیمه دوم قرن  03میالدی روسیه توانست حاکمیتش را بر تمام
قفقاز اعمال کند .در سال  0924جمهوری های شوروی منحل شدند و شش منطقه خودمختار به جای آن
تأسیس شدند که شامل کاراچای-چرکسیا ،کاباردینو-بالکاریا ،آدیجا ،چچن ،اینکوش و اوستیای شمالی بود.
بنابراین مردم زبان ها و اقوام مختلف خودسرانه در نهادهای جدید ترکیب شدند از قبیل کاباردینین و بالکار یا
چکرس و کاراچای .در دوره ی شوروی واحدهای اداری چندین بار اصالح شدند .در طول جنگ جهانی دوم
بالکارها و کاراچای ها به مناطقی در آسیای مرکزی تبعید شدند .در دهه  0905آنها اجازه بازگشت به خانه
هایشان را بدست آوردند ولی مردم های دیگر را مقیم مکان های اولیه خود یافتند .دوباره سرزمین ها از نو
تنظیم شدند ،بعالوه بخشی از جمعیت با امتیازات شوروی روبرو شدند برای مثال کاباردینیان ها و چرکس ها
در سرزمین های معین از این نمونه بودند در حالی که سایرین سرکوب شدند .پیامد میراث شوروی و نزاعهای
قومی تا به امروز باقی مانده است .تنش های قفقاز شمال غربی حتی بیشتر از قفقاز شمال شرقی قومی است.
بعالوه مهاجرت روسی ها و دیگر مردم اسالو ،سهم اسالو را در میان جمعیت افزایش داده است
)(Sagramoso &Yemelianova, 2010, 117-118
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احیای اسالم و پدیدار شدن اسالم رادیکالی در قفقاز شمال غربی ،اندکی متفاوت در مقایسه با قفقاز شمال
شرقی بوده است .این مسئله بخاطر چندین عوامل معین در رابطه با قفقاز شمال غربی است .بخاطر ویژگی
چندقومیتی و تعداد کم مردم مسلمان ،احیای اسالم در کاراچای-چرکسیا ،کاباردینو-بالکاریا و آدیغه بعد از
فروپاشی شوروی همانند قفقاز شمال شرقی قوی نبوده است .بعالوه مسلمانان قفقاز شمالغربی زیاد مذهبی
نبودند .بخاطر اسالمی شدن با تأخیر قفقاز شمال غربی ،این منطقه همیشه ساکن سایر مذاهب بوده است بویژه
مسیحیت ارتدوکس که اکثریت را در بخشی از قفقاز شمال غربی تشکیل می دهد .بنابراین اسالم عمیقاً در
تاریخ اجتماعی و فرهنگی منطقه ریشه ندارد .بعالوه دوره های متفاوت اسالمی شدن منجر به پذیرش نحله
های اسالمی متفاوت شده است .قفقاز شمال غربی نحله حنفی را پذیرفته است که به نظر می رسد انعطاف
پذیرتر از نحله شافعی قفقاز شمال شرقی باشد .در قفقاز شمال غربی ناسیونالیسم قومی نقش اصلی را بازی
کرده است و گروههای مخالف دولت مرکزی روسیه یا مقامات منطقه ای معموالً در جنبش های ناسیونالیسم
قومی ریشه دارند .بنابراین سازمان ها و حزب های اسالمی دلیل اصلی مخالفت های سیاسی نبودند.
به هر حال سطح پایین دانش اسالمی و فقر اقتصادی که بطور جزئی به مقامات و بوروکراسی های فاسد
نسبت داده می شود ،انتشار اندیشه های وهابیت رادیکالی را تسهیل کرده است .بعالوه جنگ ها در چچن
تأثیرهای تندگرایانه بویژه بر جوانان و مسلمانان آموزش دیده منطقه داشته است .دولت های منطقه قفقاز شمال
غربی بطورگستره با انتشار اندیشه های خشونت آمیز رادیکال مقابله کردند .اما هنوز در هر مرتبه ای گروههای
اسالمی رادیکال بصورت زیرزمینی فعالیت می کنند و اکثر آنها با گروههای شورشی چچن مرتبط هستند .با
این وجود تهدید اسالم رادیکالی در قفقاز شمال غربی کمتر از قفقاز شمال شرقی است & (Sagramoso
.Yemelianova, 2010).

 -6رد اسالم در تبیین عامل بی ثباتی و چشم انداز منطقه قفقاز شمالی
اسالم در قفقاز شمالی شکل های مختلف به خود گرفته است .برای بحث در رابطه با تأثیر اسالم باید
میان اسالمی که برای قرنها در این منطقه بوده است و گرایش های سلفی و وهابیت رادیکال که از زمان
فروپاشی شوروی در این منطقه انتشار یافته ،تفاوت قائل شد .شکل صوفی اسالم قفقاز شمالی در رابطه با بی
ثباتی و رکود و مشکالت اقتصادی نقشی ندارد .مهمترین عامل در این رابطه شکل سازمان های اجتماعی است.
جوامع قفقازی هنوز بر اساس ساختارهای پدرساالری و پیوندهای قبیله ای و طایفه ایی شکل گرفته اند که
بندرت در طول قرن ها تغییر یافته اند .جوامع قبیله ایی و طایفه ایی در رابطه با نظم اجتماعی و دولت ،خود
پاسخگو 0عمل می کنند .جوامع قبیله ای چچن و اینگوش از این نوع هستند ) ،(Coene, 2010وفاداری،
1 self-responsible
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منافع متقابل همچنین تنش های قوی می توانند میان قبایل تداوم داشته باشند .اصول اخالقی برگرفته از اشکال
سازمان های اجتماعی است ) .(Dobler, 2011a, Platteau, 2000این مسئله شکل سنتی سازمان اجتماعی
را به تصویر می کشد جایی که عضویت در طایفه ،قبیله و خانواده خاص ،بسیار مهم تلقی می شود و سرنوشت
فرد را تعیین می کند .گروههای اجتماعی بطور سلسله مراتبی سازماندهی شده اند و فردگرایی اهمیت کمتری
دارد .نظام ارزشی بر استقالل ،توانمندی فیزیکی ،شجاعت ،خودکفایی و ایده های منحصر به فرد در رابطه با
احترام ،وفاداری قوی به خانواده و قبیله تأکید می کند ) ،(Zurcher, 2007, 13طایفه ،اساس جامعه و ترکیب
غیررسمی ساختار حاکم را به تصویر می کشد .وفاداری نسبت به طایفه ،احترام و مسئولیت پذیری اساس
اجتماع هستند .بزرگان خانواده و طایفه بطور خاص مورد افتخار و احترامند .رئیس طایفه زننده حرف نهایی
و تعیین کننده قوانین و پیمان هاست.
اغلب ساختارهای دولتی در قیاس با قوانین غیررسمی ایجاد شده از اهمیت کمتری برخوردار هستند و یا
نادیده گرفته می شوند .معموالً اعتماد به مقامات رسمی و همچنین نسبت به اعضای سایر گروهها (طوایف،
قبایل ،خانواده ها) کم است .بنابراین همکاری با سایر گروهها به ندرت اتفاق می افتد .از یک نکته نظر
اقتصادی سطوح پایین اعتماد و همکاری ،نشان دهنده سطوح پایین رشد اقتصادی است ،زیرا تجارت تنها در
داخل گروههای خاص نه با اعضای گروههای دیگر اتفاق می افتد .بنابراین تعداد شرکای تجاری و میزان
تجارت احتمالی خودشان نیز محدود است .بنابراین تحرک اجتماعی و تغییر وضعیت اجتماعی مردم به ندرت
اتفاق می افتد .در رابطه با قفقاز شمالی این مسئله را می توان مطرح کرد که شکل سنتی اسالم فی نفسه مانعی
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی نمی شود .در این منطقه آن شکلی از سازمان اجتماعی حاکم است که
با افراد بسیار تحصیل کرده مدرن و با جامعه ی از لحاظ اقتصادی کارآمد منطبق نیست .این سازمان اجتماعی
به خوبی به شکل خود سازمان بخش و خود اداره کننده برای قرن ها عمل کرده است و به بقای طوایف و
قبیله های قفقاز کمک کرده است و نمی تواند با نمونه مدرن نظام اقتصادی و سیاسی ترکیب شود.
به دلیل محیط چند قومیتی ،بخش های مختلف قفقاز در معرض خطر بی ثباتی دائمی است .هر نوع بی
ثباتی مانع توسعه اقتصادی می شود چون در یک منطقه با خطر ریسک پذیری باال ،سرمایه گذاری بندرت
انجام می شود .در قفقاز شمالی تنش تنها میان جدایی طلبان قفقازی و روس ها وجود ندارد برای مثال تنش
ها مشمول اینگوش ،اوستیا ،چکرس ،کاراچای ،آکین-چچن ،الکس ،بالکارس ،کاباردینس ،دارگینس ،آوارس،
کومیکس هم است. (Zürcher, 2007).
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بسیاری از این تنش ها ریشه در میراث شوروی یعنی ساختارهای فدرالی و سیاسی دارد که به وسیله
روس ها و اتحاد شوروی ایجاد شده اند و پیچیدگی های قومیتی قفقاز را در تقسیم بندی ها نادیده گرفته اند
و واحدهای اداری بدون در نظر گرفتن ترکیب قومی ایجاد شده اند .مشکالت بعد از فروپاشی شوروی نیز با
پدیدار شدن دولت های مستقل و اتباع جدید فدرال افزایش یافته است .به همین دلیل تنش های قومی در
قفقاز شمالی تا به امروز تداوم داشته است .اگرچه اغلب مذهب به عنوان عامل این تنش های نژادی نشان داده
شده است ،ولی این نادرست است .اکثر تنش ها در قفقاز (نه تنها در شمال) منشأ دیگری دارند .در حالت کلی
اگر مذهب نقشی هم داشته است بیشتر نقش ابزاری بوده است.
بنابراین در تلقی کردن مذهب به عنوان عامل بی ثباتی نباید اغراق کرد چون آن تنها منبع بی ثباتی و تنش
نیست .اسالم رادیکالی و جهاد خشونت آمیز مرتبط با آن که دربرگیرنده ی حمالت تروریستی و وقایع خشونت
آمیز در قفقاز شمالی است تأثیر مهمی بر تاریخ منطقه در  25سال گذشته داشته است .در آغاز احیای اسالم،
بشدت بوسیله کمک های خارجی و مبلغان حمایت شد .اگرچه چچن ،داغستان و در نهایت اینگوش ضربات
سختی را متحمل شدند در نهایت حمله های تروریستی و وقایع خشونت آمیز به امر عادی در منطقه مبدل
شد .مبارزات دولت ها علیه وهابیت ،حمایت های مالی خارجی از اسالم را محدود کرد .گروههای اسالمی
محلی ،راهبرد های تأمین مالی خود را از قبیل هواپیماربایی ،باج گیری و اخاذی گسترش دادند .این شرایط و
موقعیت بی ثبات و غیرقابل مدیریت ،جرایم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر و فروش غیرقانونی تسلیحات
را در این منطقه گسترش داد .بنابراین بخشی از منطقه غیرقابل مدیریت و دچار هرج و مرج شد .در این زمینه
می توان به چچن تا میانه دهه  ،2555بعد از آن انگوش و در شرایط فعلی به داغستان اشاره کرد (Dobler,
).2011, 18

اگرچه ایدئولوژی های رادیکالی معرفی شده خارجی جایگاهی را در میان مردم بدست نیاوردند ولی
ظرفیت ایجاد بی ثباتی و جذب بیشتر فعالیت های جنایی را داشتند .تنش ها در قفقاز شمالی با ورود وهابیت
و اندیشه های جهادی خشونت بار تشدید شده است .انتشار اسالم رادیکالی به چندین واقعه مهم دامن زد که
بیشتر به منطقه ضرر رساند .تالش های جداطلبانه با ایدئولوژی جهادی ترکیب شد ،اسالم مورد بهره برداری
قرار گرفت و از آن به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف سیاسی استفاده شد .اسالم رادیکالی نیز مداخله
ی روسیه در چچن و بکارگیری اقدامات شدید در سایر مناطق را توجیه می کرد .بنابراین ایدئولوژی اسالم
خشونت آمیز تنها منبع اختالف در منطقه نبوده است .ولی حضور پررنگش بعد از فروپاشی شوروی ،تاریخ
اخیر قفقاز را متأثر کرده است .به نظر می رسد نفوذ ایدئولوژِکی اندیشه های جهادی بیشتر در رابطه با جوانان،
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بی کاران ناامید و برای آنهایی که دستور العمل خشونت اسالمی به عنوان تنها راه حل تغییر وضع موجود
است ،مطرح بوده است.
بی ثباتی ایجاد شده بوسیله ایدئولوژی رادیکال و جهاد خشونت آمیز تأثیر شدیدی بر منطقه داشته است.
یک منطقه غیرقابل مدیریت و آشفته مانند قفقاز شمالی در طول بیست سال تمامی اشکال جرایم بین المللی،
فعالیت های غیرقانونی و خشونت آمیز را جذب کرده است بنابراین توسعه اقتصادی تقریباً غیر ممکن است.
پیاده سازی ساختارهای صنعتی که قادر به ایجاد شغل و درآمد باشد مستلزم امکانات تولیدی قابل مدیریت و
امن ،هزینه های قابل حساب ،ساختارها و کارگران ماهر و آموزش دیده است .بعالوه بخش بانکی و ساختارهای
بازار مالی برای انتقال سرمایه ضروری است .تمامی این پیش نیاز ها را نمی توان در یک محیط ناامن که توام
با بی ثباتی سیاسی و جنگ های پراکنده است ،فراهم کرد.
در هر صورت وضعیت قفقاز شمالی نه تنها فقط به وسیله نامتجانس بودن قومیت ها و نفوذ اسالمی تعیین
نمی شود بلکه ترکیبی از عوامل مرتبط در این رابطه نیز نقش دارند و در شبکه های ریشه دار عمیق و گسترده
فساد و خویشاوندساالری به اوج می رسند .بوروکرات ها و مقامات سطوح دولتی و منطقه ای شامل پلیس
محلی ،متخصین روستاها ،کارکنان اداره ها ،فقها و سیاستمداران محلی ،تجار ،جنایتکاران جنایی ،سیاستمداران
و بوروکرات های حکومت مرکزی و نظامی بطور عمیق در شبکه های جنایت و فساد نقش دارند .بهره برداری
اقتصادی از منطقه بویژه منابع طبیعی ،در دست رهبران بانفوذ خانواده و قبیله ،سیاستمداران و بوروکرات ها که
بخشی از سیستم فساد هستند ،متمرکز است .بسیاری از گروههای ذی نفوذ عالقه به ثبات سازی منطقه ندارند.
آنها می خواهند زیر سایه به اداره اقتصادهای فاسد در قفقاز مبادرت ورزند و از اختالفات حل نشده نفع ببرند.
.(Coene, 2010).

ناتوانی دائمی دولت روسیه در ایجاد قوانین واضح و کارآمد در رابطه با حوزه های اقتصادی ،سیاسی و
حقوقی ،یکی دیگر از دالیل اصلی نابه سامانی های اقتصادی و در حالت کلی وضعیت هرج و مرج و بی ثباتی
در قفقاز شمالی است .فروپاشی شوروی یک خالً نهادی را برجای گذاشت که تا اکنون دولت روسیه قادر به
پر کردن این خال نبوده است .حاکمیت قانون که بطور واضح حقوق و تکالیف شهروندان و دولت را تعیین
می کند برای کارکرد هر دولتی ضروری است .نظام پدرساالری روس ها با ایده حاکمیت قانون در تضاد است.
چون در تاریخ روسیه همیشه بزرگ خاندان قادر به اعمال یا رد قوانین در راستای منافع خودشان بوده اند.
نظام پدرساالری را می توان در روسیه در تمامی سطوح خانواده ،طایفه ،مالکان ،بورکرات ها و یا حداقل در
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سران دولت ها مشاهده کرد .بنابراین دلیل رخنه بعضی فاسدها در این جوامع این است که اعمال نهایی قوانین
به ترجیحات بزرگ خاندان وابسته است .بعالوه ناکارآمدی قوانین مشهود است.
مردم قفقاز شمالی یاد گرفته اند تا با این شرایط برای قرن ها حتی طوالنی تر زندگی کنند .آنها در معرض
تأثیرات خارجی مختلف بوده اند و زندگی اجتماعی شان را خودشان تنظیم کردند .ترکیبی از قوانین قومی
متأثر از طایفه ،قانون مرسوم ،ماده های حقوقی ایجاد شده ،ارزش ها و سنت ها ،جایگزین مجموعه نهادهای
حکومت مرکزی هستند .بنابراین قوانین دولتی روسیه یا شوروی بطور واقعی هرگز به مناطق کوهستانی قفقاز
نرسیده است .این مسئله برقراری آشکار و قابل اجرا قانون از نوع قوانین و ساختارهای رسمی را برای روسیه
در منطقه دشوار می سازد .اجرای چنین نظام حقوقی در یک دولتی که آمیخته به فساد است و فعالیت های
غیرقانونی انجام می دهد وظیفه دشواری است .زیرا تمامی سطوح بوروکراسی و مقامات در نظام فاسد مشارکت
می کنند و هیچ اراده ی برای اجرای قانون وجود ندارد زیرا با اعمال قانون دولت و بخش های قدرتمند،
خودشان را محدود می کنند)(Dobler, 2011

بنابراین مسکو هم حتی تالشی برای انجام این کار نمی کند .ضعیف بودن حکومت مرکزی همچنین
سطوح فدرالی ،که برای بهبود شرایط زندگی و محیط تجاری و سرمایه گذاری ضروری است مانع توسعه
اقتصادی-اجتماعی می شود.
به جای آن دولت روسیه تالش می کند تا قفقاز شمالی را با اتکا به روش دیگر باثبات سازد از استراتژی
ر وسیه در این رابطه می توان به اعمال اقدامات شدید علیه اسالم رادیکالی اشاره کرد .با این اقدام اگرچه
وقایع خشونت آمیز در چچن کاهش پیدا کرد ولی در اینگوش و داغستان افزایش پیدا کرده است .در حالت
کلی این قضیه را می توان فرض کرد که اقدامات خشونت آمیز و غیرقابل توجیه بطور مداوم به جدایی طلبی
خشونت آمیز و جهاد اسالمی جدید دامن می زند .استراتژی دیگر مربوط به پیاده سازی دولت های طرفدار
مسکو در جمهوری های قفقاز شمالی و حمایت مالی برای بازسازی مجدد اقتصاد است .حقیقت این است که
دولت روسیه تنها سرمایه گذار در منطقه است و سرمایه گذران خصوصی دیگر به نحوی با دولت مرتبط
هستند و این مسئله نشان می دهد سرمایه گذاران خصوصی مستقل عالقه ای به سرمایه گذاری در این منطقه
ندارند .افزایش استانداردهای زندگی مردم هرچند ممکن است تنش های نژادی ،تالش های جدایی طلبانه،
میراث شوروی و موضوعاتی که نشأت گرفته از تقابل میان سنت و مدرینته است ،حل نکند ولی استانداردهای
زندگی باال ممکن است اولویت ها و ترجیحات را بدور از حوزه های سنتی تنش تغییر دهد .معموال توسعه
اقتصادی و افزایش درآمد سرانه با استانداردهای آموزشی باال همراه است که تسهیل کننده تقارب نگرش های
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متفاوت است .بنابراین توسعه اقتصادی ممکن است به باثبات شدن منطقه منجر شود .با این حال نیروها و
فاکتورهای بی ثبات کننده بسیاری در قفقاز شمالی وجود دارند .نظریه توسعه اقتصادی و تأثیر مثبت آن بر
ثبات سیاسی و اجتماعی ،تا هنوز هم مجادله انگیز باقی مانده است .به هر حال رشد اقتصادی مستلزم سطوح
معینی از ثبات و محیط نهادینه شده است و این مسئله در این منطقه خارج از تصور است و به همین دلیل
چشم انداز تأمین ثبات در این منطقه و به تبع آن توسعه اقتصادی حداقل در کوتاه مدت یا در میان مدت عملی
نیست.
 -7نتیجه گیری:
منطقه قفقاز شمالی از فقیرترین و کم توسعه یافته ترین فدرال های روسیه محسوب می شود .عوامل
مختلف موقعیت جغرافیایی ،نفوذ خارجی ،میراث شوروی ،فرایند تاریخی اسالمی شدن منطقه ،ساختار
اجتماعی ،تکثر قومیتی ،خال نهادی روسیه ،وهابیت رادیکالیسم تأثیرگذار بر وضعیت بی ثبات منطقه هستند.
وهابیت فعال در منطقه حاصل فروپاشی شوروی ،نفوذ و حمایت خارجی و وضعیت نابه سامان اقتصادی
منطقه است که با تقابلش با اسالم سنتی در این منطقه بر شدت بی ثباتی ها افزوده است .نکته مهم نقش پررنگ
اسالم وهابی به جای اسالم سنتی در تشدید نابه سامانی هاست و اسالم سنتی و اسالم به معنای کلی نقشی در
این بی ثباتی ها ندارد .از طرف دیگر دولت های ضعیف و ناتوان از اعمال حاکمیت قانون به همراه اشکال
قبیله ای سازمان های اجتماعی به بی ثباتی بیشتر منطقه دامن زده است .بنابراین با تداوم شرایط فعلی در این
بستر ناامن و بی ثبات امکان جذب و افزایش سرمایه گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی حداقل در
کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد.
منابع و ماخذ:
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بررسی رابطه شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسالمی ایران
و چالشهای ژئوپلیتیکی اتحاد در هسته مرکزی جهان اسالم
هادی ویسی ،5استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده
منطقه خلیج فارس ،خاستگاه و هسته مرکزی جهان اسالم است .دو قدرت برتر جهان اسالم یعنی عربستان سعودی
و جمهوری اسالمی ایران در کرانه های شمالی و جنوبی این منطقه ژئوپلیتیکی واقع شده اند .رقابت و اختالفات
ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی این دو قدرت منطقه ،دورنمای همکاری و اتحاد در جهان اسالم را بسیار مشکل و دور از
دسترس کرده است .این پژوهش به دنبال بررسی رابطه شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی با
جمهوری اسالمی ایران و تأثیر آن بر جهان اسالم است .این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده های
کتابخانه ای انجام شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که رقابت و تنش میان روابط ایران و عربستان سعودی بسیار
عمیق ،گسترده و پایدار است و به راحتی امکان مصالحه ،اتحاد و همگرایی در منطقه ژئوپلیتیکی هسته مرکزی جهان
اسالم وجود ندارد .بر این اساس ،همگرایی و اتحاد در جهان اسالم ،جایی که هسته مرکزی و قدرتهای جهان اسالم در
مناقشه هستند ،بسیار بعید و دور از دسترس است.
واژگان کلیدی :جهان اسالم ،شورای همکاری خلیج فارس ،عربستان سعودی ،جمهوری اسالمی ایران

 -0مقدمه
شورای همکاری خلیج فارس یک اتحادیه منطقه ای در جنوب غرب آسیا و منطقه شبه جزیره عربستان
است که از شش کشور عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،کویت ،بحرین ،قطر و عمان تشکیل یافته است.
این اتحادیه منطقه با مساحت  2058هزار کیلومتر مربع  0/5کره زمین را اشغال کرده است .در این اتحادیه،
کشور عربستان سعودی نقش محوری دارد و بیش از  38درصد مساحت آن را تشکیل می دهد .چهار کشور
کویت ،بحرین ،قطر و امارات متحده عربی کمتر از  0درصد مساحت این اتحادیه را تشکیل می دهند (02
درصد آن عمان است) (شکل .)0
1. Email: hadiveicy@pnu.ac.i
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شکل  :0نقشه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

قرار گیری در شبه جزیره عربستان ،اتصال به خلیج فارس ،دارا بودن آب و هوای گرم و سوزان ،خشکی
و کم آبی ،پوشش گیاهی بسیار اندک ،نواحی پست و کم ارتفاع ،تبخیر و تعرق بسیار زیاد و به طور کلی غلبه
خصیصه های بیابانی و صحرایی از ویژگیهای طبیعی مشترک این شش کشور عربی خلیج فارس است که به
لحاظ جغرافیایی باعث شکل گیری یک منطقه جغرافیایی متحد و با بستر طبیعی هماهنگ و منسجم شده است.
همچنین اشتراک در زبان و رسم الخط عربی ،دین اسالم ،نژاد سامی ،نظام سیاسی پادشاهی و قبیله ای ،اقتصاد
تک محصولی صادرات نفت (دولت رانتیر) و وابستگی به جهان غرب از ویژگیهای مهم جغرافیای انسانی این
کشورها است .این ویژگیهای مشترک طبیعی و انسانی ،زمینه مساعدی را برای شکل گیری یک اتحادیه منطقه
ای ایجاد کرده است .باید توجه داشت که ویژگیهای مشترک طبیعی و انسانی کشورهای یک منطقه جغرافیایی
شرط الزم برای شکل گیری همگرایی و اتحادیه منطقه ای است اما شرط کافی نیست .به عبارت دیگر ،صرف
داشتن اشتراک در ویژگیهای طبیعی و انسانی باعث ایجاد همگرایی و اتحادیه منطقه ای نمی شود .برای ایجاد
همگرایی و اتحادیه منطقه ای بیش از همه چیز نیاز به احساس داشتن هویت مشترک ،عقالنیت و اراده سیاسی
رهبران سیاسی ،اشتراک در منافع و کم رنگ شدن منابع تضاد و تنش در کشورهای منطقه است .این مسأله در
خصوص ایجاد شورای همکاری خلیج فارس در یک فرایند تکامل تدریجی سیاسی صورت نگرفته است بلکه
متأثر از یک رویداد سیاسی به نام انقالب اسالمی ایران بوده است که با حمایت قدرتهای جهانی غربی ایجاد
شده است.
وقوع انقالب اسالمی ایران و ایجاد کمربند دفاعی ـ امنیتی در برابر نفوذ و صدور انقالب ایران به کشورهای
جنوبی خلیج فارس ،یکی از مهمترین دالیل شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس بود .حکام و شیوخ
کشورهای عربی خلیج فارس ،انقالب اسالمی ایران را تهدید برای بقا و موجودیت حکومت خود و امنیت
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قلمرو تحت حاکمیت خود تفسیر می کردند .بر این اساس در ابتدای دهه  0935میالدی و اندکی پس از انقالب
اسالمی ایران ،شورای همکاری خلیج فارس را به وجود آوردند.
وقوع انقالب اسالمی ایران و شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در نیمه دوم سده بیستم در منطقه
هسته مرکزی جهان اسالم یعنی منطقه خلیج فارس باعث تنشها و چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیکی زیادی در
میان این دو قلمرو اصلی جهان اسالم شد و به نظر می رسد که این چالشها مانع جدی بر سر راه اتحاد در
جهان اسالم است .این پژوهش به دنبال موشکافی این مسأله و تأثیر آن بر جهان اسالم است.
 -4روش تحقیق
شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس و رابطه آن با جمهوری اسالمی ایران و چالشهای ژئوپلیتیکی
بر آمده از این رابطه مسأله پژوهش است .هدف از این تحقیق بررسی موانع اصلی اتحاد در هسته مرکزی
جهان اسالم است .این پژوهش است به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده
است .فرضیه تحقیق این است که «چالشهای ژئوپلیتیکی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به
رهبری عربستان سعودی با جمهوری اسالمی ایران در هسته مرکزی جهان اسالم مانع جدی بر سر اتحاد و
همگرایی جهان اسالم است».
 -9روابط شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسالمی ایران
 -5دوره جنگ ایران و عراق ()5388-5385
همانطور که پیشتر آمد یکی از دالیل اصلی شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس ،انقالب اسالمی
ایران بود .با آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران در سپتامبر ( 0935شهریور  )0809و با تأسیس شورای همکاری
در می  ،0930از این سال تا پایان جنگ ایران ـ عراق در اگوست ( 0933مرداد  ،)0865جنگ ایران و عراق در
صدر دستور کار شورای همکاری خلیج فارس قرار داشت .اعضای شورای همکاری که نسبت به تهدیدات
ایران و عراق نگاه متفاوت و بعضاً متعارضی داشتند ،جنگ ایران ـ عراق را فرصتی مغتنم برای آنان فراهم کرد
تا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کنار گذاشتن اختالفات داخلی ،دست به اتخاد سیاستهای
مشترک بزنند و احساس اتحاد سیاسی ،امنیتی و نظامی را میان خود ایجاد و تقویت کنند.
از آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران ،سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیرغم اینکه
با رژیم صدام حسین مشکالت اساسی داشتند ،جانب عراق را گرفتند و با موضع گیری های سیاسی ،صدور
بیانیه ها و کمکهای مالی پیدا و پنهان از عراق و برای تضعیف ایران دفاع کردند .چهارکشور عضو شورای
همکاری یعنی کویت ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی و قطر مجموعاً بیش از  04میلیارد دالر در هفت
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ماه نخست جنگ ایران و عراق به دولت عراق کمک کردند .در این میان سهم کویتی ها و عربستانیها بیش از
دیگران بود ( .)Ottaway,1981این رقم تا پایان سال  0932از کمکهای مالی مستقیم کشورهای شورای
همکاری به بین  85تا  45میلیارد دالر رسید که سهم عربستان سعودی  25میلیارد دالر ،کویت  6میلیارد دالر،
امارات متحده عربی  2تا  4میلیارد دالر ،قطر  0میلیارد دالر و عمان علیرغم اینکه مخالف جنگ بود  05میلیارد
دالر بود (.)Marschall,2003: 71
در خالل جنگ ایران ـ عراق ،شورای همکاری در جلسات مختلف ساالنه و اضطراری ،مسائل جنگ را
موضوع بحث خود قرار دادند و بیانیه ها و مصاحبه هایی بر علیه ایران انجام دادند .پس از بازپسگیری و فتح
خرمشهر توسط نیروهای نظامی ایران ،شیوخ عرب شورای همکاری جلسه اضطراری سران شورای همکاری
(شورای عالی) را در منامه در نوامبر سال  0932تشکیل دادند .آنان از این اجالس (اجالس سوم شورای
همکاری) مواضع خود را بر علیه ایران آشکار کردند .در این اجالس وزیران دفاع شورا ،فرماندهان ستاد کل
و وزیران کشور جلسه ای را برای هماهنگی در برنامه های اضطراری مهار جنگ و جلوگیری از گسترش آن
به قلمرو کشورهای خود تشکیل دادند .این شش کشور توانمندی نظامی ایران در برابر عراق را خطرناک
توصیف کردند و در راستای تالش برای پایان دادن به جنگ ،از عراق حمایت کردند .آنان پیشروی نیروهای
نظامی ایران به داخل عراق (عبور از مرزهای بین المللی) انتقاد کردند و پیشروی و پیروزی ایران ،تهدیدی بر
علیه امنیت ملت عرب و نقض حاکمیت آن اشاره کردند ( .)Kechichian,1990:96در اقدامی دیگر ،در
ژانویه  0938که سه کشور ایران ،سوریه و لیبی بیانیه دمشق در جهت محکومیت حمله عراق به ایران منتشر
کردند ،شورای همکاری واکنش نشان داد و اعالم کرد که بیانیه مزبور به ضرر وحدت عربی است و به پایان
دادن جنگ کمک نخواهد کرد .آنان همچنین ،از وحدت مواضع اعراب درباره تصمیمهای اتحادیه عرب،
اجالس آتی سران جنبش عدم تعهد در دهلی نو و هماهنگی در مواضع مربوط به شورای همکاری خلیج
فارس برای منزوی کردن ایران در بین کشورهای در حال توسعه حمایت کردند .در سال  0934کشورهای
عضو شورای همکاری یک هیأت دیپلماتیک را به ژاپن اعزام کردند تا دولت ژاپن را برای کاهش سطح روابط
اقتصادی با ایران رایزنی کنند .دولت ژاپن تقاضا آن هیأت را رد کرد و اعالم بی طرف در جنگ کرد (Ibid:96-
 .)100حتی در  0ژوئن  ،0934یک هواپیمای  F-15عربستان سعودی با حمایت نیروی هوایی ایاالت متحده
امریکا ،یک هواپیمای جنگی فانتوم  F-4ایران را بر فراز خلیج فارس مورد هدف قرار داد و منهدم کرد
( .)Amirahmadi,1993: 225در اقدامی دیگر ،عراق که از گذشته دست به احداث خطوط لوله صادرات
نفت به مقصد دریای مدیترانه برای کاهش وابستگی خود به خلیج فارس و تنگه هرمز زده بود ،در پی جنگ
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ایران ـ عراق ،دولت سوریه ،متحد استراتژیک ایران ،خط لوله کرکوک به بندر بنیاس که از خاک سوریه می
گذشت ،در سال  0930متوقف کرد .بالفاصله عربستان سعودی برای احداث یک خط لوله جدید از بصره به
بندر ینبوع در دریای سرخ از طریق خاک عربستان برای صادرات نفت عراق وارد عمل شد .در فاز اول ،این
خط لوله از بصره به خط لوله گوار ـ ینبوع (خط لوله شرق به غرب عربستان) متصل شد که روزانه  255هزار
بشکه نفت عراق از طریق آن صادر می شد .در پی تشدید حمالت ایران به عراق و تخریب تأسیسات صادرات
نفت عراق در  0934و محدودیت صادرات نفت عراق ،وزیر خارجه عربستان به بغداد رفت و عربستان و
عراق توافق کردند که خط لوله ویژه عراق از بصره به ساحل دریای سرخ و با هزینه عربستان ایجاد شود
(حافظ نیا .)845 :0833،بر این اساس ،در فاصله سالهای  0932تا  0930کشورهای کویت و عربستان به طور
متوسط روزانه حدود  855هزار بشکه نفت برای عراق می فروختند و عواید آن را تحویل صدام حسین می
دادند .در سال  0930و با گسترش ظرفیت خط لوله کرکوک به بندر ینبوع این رقم به  055هزار بشکه در روز
رسید (.)Ramazani,1987: 42
در تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک ،شورای همکاری بارها و بارها نسبت به اقدام تجاوزکارانه عراق،
بمبا ران شهرها و حمالت شیمیایی این کشور به شهرها و خاک ایران ،حمله به نفت کشهای ایران و بمباران
پایانه نفتی خارک سیاست سکوت در پیش گرفت و هر زمان ایران به اقدامات تالفی جویانه برای حمله به
تأسیسات نفتی عراق دست می زد و یا در صحنه میدانی جنگ در عملیاتی پیروز می شد و در خاک عراق
پیش روی می کرد ،واکنش نشان می داد و اعالم می کرد که ایران باید به مرزهای بین المللی پایبند باشد و یا
به تأسیسات نفتی نباید حمله کند .در کنار اعالم مواضع خود ،خواستار دخالت نهادهای بین المللی نظیر شورای
امنیت سازمان ملل و یا دخالت قدرتهای فرامنطقه ای در جنگ شد.
با اجرای عملیات والفجر  3توسط نیروهای سپاه و ارتش ایران و فتح بندر فاو و شبه جزیره فاو ،تنها بندر
عراق و نقطه دسترسی این کشور به خلیج فارس در فوریه ( 0936بهمن  ،)0864شورای همکاری ،بیش از هر
زمان احساس تهدید از سوی ایران در مرزهای خود در کشور کویت کرد .سران شورای همکاری در اجالس
ساالنه خود در عمان در سال  ،0860خواستار خروج فوری ایران از فاو شد .رویداد حمله نیروهای نظامی
عربستان به حجاج در مراسم برائت از مشرکین در سال ژوئیه ( 0935مرداد  )0866که منجر به شهادت 250
نفر از حجاج ایرانی شد ،تنش میان ایران و عربستان افزایش یافت و در پی آن روابط رسمی دو کشور قطع
شد.
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در مجموع ،در طول جنگ ایران ـ عراق ،کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان
سعودی و کویت ،کمکهای مالی بالعوض زیادی به عراق کردند .در حالی که نسبت به میزان این کمکها اتفاق
نظر وجود ندارد اما گفته می شود که بین  20تا  60میلیارد دالر به عراق کمک کردند (.)Kechichian,1990:92

باید توجه داشت که جنگ ایران و عراق اگر چه فرصتهایی را برای شورای همکاری خلیج فارس فراهم
کرد و عربستان در مشغولیت دو قدرت رقیب منطقه ای خود ،توانست ساختار امنیتی و سیاسی جدیدی را به
منظور امنیت ،قدرت و اتحاد بیشتر در میان کشورهای شبه جزیره عربستان (به جزء یمن) ایجاد کند ،اما
تهدیدات ناشی از جنگ برای کشورهای عضو شورای همکاری کمتر از فرصتهای آن نبود .جنگ ایران و عراق
که خود یکی از دالیل تشکیل شورای همکاری خلیج فارس بود ،خطرات و تهدیداتی را برای شورای همکاری
خلیج فارس ایجاد کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
 .0نزدیکی به میدان جنگ و خطر گسترش دامنه جنگ به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
 .2بی اعتمادی به اهداف هر دو طرف جنگ.
 .8پیروزی هر یک از طرفین جنگ به عنوان قدرت برتر منطقه خلیج فارس و در تنگنا قرار دادن کشورهای
شورای همکاری
 .4عدم توازن قدرت نظامی شورای همکاری در برابر قدرت نظامی ایران و عراق
 .0اقتصاد تک محصولی کشورهای عضو شورای همکاری به صادرات نفت و به خطر افتادن امنیت
صادرات نفت این کشورها.
به نظر می رسد که با توجه به فرصتها و تهدیدات جنگ ایران ـ عراق برای شورای همکاری ،سران این
شورا خواهان جنگی بودند که نخست نتیجه جنگ ،هیچ طرف پیروز و شکست خورده ای نداشته باشد و دوم
اینکه توان ،امکانات و قدرت دو کشور ایران و عراق را به عنوان دو خطر بالقوه برای شورای همکاری نابود
سازد .بنابراین از نگاه سران شورای همکاری در آن زمان ،مادامی که دامنه جنگ به کشورهای حوزه جنوبی
خلیج فارس کشیده نشود ،در راستای منافع شورا می باشد.
انگاره های ذهنی تهدید ایران و خطر احتمالی عراق برای شورای همکاری باعث شده بود تا از همان
سالهای آغازین جنگ ایران ـ عراق ،کشورهای شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی هزینه بسیار زیادی
برای تجهیز و تقویت بنیه نظامی و امنیتی خود کنند .در اواخر سال  0935جنگنده های پیشرفته آواکس از
ایاالت متحده امریکا خریداری کرد و در این دهه به تعداد جنگنده های  F-15خود افزایش داد و در سال
 0935سفارش  52بمبف افکن تورنادو به انگلیس داد ( .)Kechichian,1990:107در مجموع عربستان
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سعودی از تعداد  55فروند جنگنده در شروع جنگ ایران و عراق به تعداد  226فروند هواپیمای جنگی افزایش
داد .این کشور از تعداد  30تانک زرهی در سال  0935به  005تانک در  0933در پایان جنگ رساند .یعنی
رشد  855درصدی در خرید هواپیماهای جنگی و رشد بیش از  455درصدی در ادوات زرهی داشته است.
این در حالی است که وضعیت ایران به دلیل جنگ و تحریمهای ایاالت متحده امریکا وضعیت کامالً برعکس
داشت و جنگنده های ایران از  445فروند به  65فروند و تعداد تانکها از  0580به  0555تانک در همین دوره
رسید .این وضعیت در خصوص کشور عراق علیرغم اینکه در جنگ بود و تعداد زیادی از ادوات خود را از
دست داد ،اما به دلیل حمایت مالی شورای همکاری خلیج فارس و قدرتهای جهانی افزایش قابل مالحظه ای
داشت (هواپیماهای جنگی :از  889به  055و تانک :از  0355به  4055فروند) ( .)Cordesman,1998: 49در
مجموع از ابتدای دوره جنگ اول خلیج فارس ،شورای همکاری تصمیم گرفت ساالنه  05میلیارد دالر را به
خرید نظامی اختصاص دهند .تا سال  ،0933توان نظامی شورا به  065905نفر نیرو رسید و تعداد هواپیمای
جنگی پیشرفته به  832فروند برای تشکیل خط دفاعی خود در نظر گرفت .آنان تالش کردند که دانشکده های
نظامی را تأسیس کنند که از شهروندان هر شش کشور عضو بپذیرد .آنان در اجالس سوم سران شورای همکاری
در اکتبر  0932در منامه ،تصمیم گرفتند که مانورهای مشترک نظامی برگذار کنند .آنان نخستین مانور مشترک
به نام «سپر شبه جزیره» در  5اکتبر  0938در امارات متحده عربی برگزار کردند و سپس سپر شبه جزیره  2در
اکتبر  0934در عربستان سعودی صورت گرفت (.)Kechichian,1990:107

الزم به ذکر است که شورای همکاری در دوره جنگ تحمیلی اگرچه در برخی نشستها و اجالس مواضع
ضد ایرانی به طور علنی آشکار کرد ،اما همه اعضای شورای همکاری نگاه واحدی به موضوع جنگ ایران و
عراق نداشتند .این موضوع در نیمه دوم جنگ (چهار سال پایانی جنگ) بیشتر نمایان گشت .کشورهای امارات
متحده عربی به دلیل پیوندهای تجاری گسترده با ایران و کشور عمان به دلیل منافع مشترک اقتصادی و امنیتی
در تنگه هرمز سعی در بی طرفی در جنگ داشتند در حالی که کشورهای کویت و عربستان سعودی حمایت
آشکار از عراق در پیش گرفته بودند ،سیاست بحرین و قطر حمایت نسبی غیر آشکار از عراق بود.
 -4دوره پس از جنگ ایران و عراق تا پایان سده بیستم
پس از پذیرش قطع نامه  093شورای امنیت سازمان ملل از طرف ایران در  25تیرماه  25( 0865اوت
 ،) 0933جنگ ایران و عراق به پایان رسید و رهبران ایران سیاست دیپلماسی سازنده و حسن همجواری با
همسایگان در پیش گرفتند .پیروزی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری در مرداد 0863
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(اوت  ،) 0939سیاست عملگرایانه و سیاست درهای باز در ارتباط با همسایگان و به ویژه کشورهای حوزه
خلیج فارس در پیش گرفت.
ایران پس از پایان جنگ با عراق به دنبال بازسازی نقش منطقه ای خود در منطقه خلیج فارس بود و راه
کار آن را در احیاء روابط منطقه ای خود با همسایگان می دانست .بر این اساس ،جمهوری اسالمی ایران در
صدد بر آمد با مهمترین کشور شورای همکاری یعنی عربستان ارتباط برقرار کند .بدین ترتیب ،ارتباطات
دیپلماتیک دو کشور که پس از حادثه خونین حج سال  0935 /0866قطع شده بود بار دیگر در فروردین
 /0855مارس  0990از سر گرفته شد و هر دو طرف سفارتخانه های خود را در پایتختهای یکدیگر بازگشایی
کردند .حتی پیش از آن ،دیدار علی اکبر والیتی ،وزیر امور خارجه ایران ،از کویت در  0995هم گواهی بر این
مدعا بود که ایران حاضر است از حامیان مالی صدام در جنگ علیه خود بگذرد و روابط خود را با همسایگان
بازسازی کند.
حمله عراق به کویت در  00مرداد  2 /0869اوت  0990و اشغال این کشور در کمتر از  24ساعت و
نامیدن آن به نام «استان شانزدهم عراق» باعث شد تا اعضای شورای همکاری که خود در تقویت صدام حسین
در جنگ ایران ـ عراق نقش مستقیم داشتند ،متوجه بشوند که دشمن اصلی آنان صدام حسین و رژیم بعث
عراق است .در این زمان ،جمهوری اسالمی ایران حمله متجاوزانه صدام حسین به کویت را محکوم کرد و
تالش کرد سیاست بی طرفانه ای در قبال جنگ در پیش بگیرد .این رویکرد ایران باعث شد تا حسن اعتماد
میان کشورهای اعضای شورای همکاری و ایران بیشتر شود و ارتباط نزدیک تری بین ایران و اعضای شورای
همکاری برقرار شود.
عامل دیگری که در این دوره ،باعث کاهش تنش میان ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس شد،
تغییر ماهیت گفتمان «صدور انقالب» در ایران بود .صدور انقالب که تا پیش از این ،ماهیت کامالً ایدئولوژیک
و آرمانگرایانه داشت و به دنبال صدور انقالب در میان «اُمت اسالم» بود جای خود را به گفتمان «الگوسازی
انقالب اسالمی» و الهام گیری کشورهای اسالمی از فرایندهای توسعه در ایران داد .بنا به باور تاجیک و دهقانی
فیروزآبادی (« ،)52 :0832در این دوره صدور انقالب متراف با ارائه الگوی توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی
به سایر کشورها تعریف شد .اعتقاد بر این بود که نظام حکومتی در ایران که ماهیت اسالمی دارد ،اگر بتواند
ثابت کند که از نظر اقتصادی نیز مدل موفق و کارآمد است ،مسلمانان و کشورهای اسالمی به صورت خودکار
و داوطلبانه از آن الگوبرداری خواهند کرد» .به نظر می رسد که در این دوره ،جمهوری اسالمی با تغییر نگاه
سیاسی آرمانی خود بر مبنای «ام القرای جهان اسالم» و هدف گذاری برای «امت اسالم» به نگاه واقع گرایانه
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و عمل گرایانه به نظام بین الملل و قوانین حاکم بر آن ،به دنبال اعتمادسازی و هر چه بیشتر پذیرفته شدن در
ساختار نظام بین الملل و به منظور تأمین منافع ملی در چارچوب قواعد دولت ملی و ملت ایران است که
نخستین نشانه آن ارتباط سازنده با شورای همکاری خلیج فارس بود.
در چارچوب بهبود روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این دوره ،برگزاری
هشتمین اجالس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در تهران در آذر ماه /0856دسامبر  0995را
می توان نقطه عطفی در این زمینه دانست .این اجالس عالی ترین و روشن ترین وجه از تمایل ایران و دولتهای
خلیج فارس برای بسط روابط در قالبهای جدید بود ( .)Ramazani,1998: 52چند ماه پس از این اجالس،
دیدار آقای هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از عربستان در اسفند  /0856مارس
 0993زمینه گسترش روابط دو جانبه را افزایش داد .بهبود روابط ایران با کشورهای شورای همکای خلیج
فارس با بازدید رئیس جمهور وقت ایران از شماری از کشورهای خلیج فارس شامل عربستان ،قطر و بحرین
در اوایل خرداد /0853می  0999به اوج رسید .بازدید رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی نخستین سفر
این مقام عالیرتبه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی بود که مورد استقبال گرم رهبران سعودی قرار گرفت.
البته باید توجه داشت که چالشهای سیاسی ریشه دار و تعارضهای ایدئولوژیکی و مناقشات ارضی و مرزی
میان ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس چیزی نبود که به آسانی و با رفت و آمد چند مقام عالیرتبه
سیاسی حل و فصل شود .عالوه بر آن ،کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،هم پیمان ایاالت متحده
و تا حدودی زیادی تابع و وابسته به سیاستهای ایاالت متحده امریکا در منطقه هستند .به عبارت دیگر ،تحلیل
رابطه اعضای شورای همکاری بدون در نظر گرفتن سیاستهای ایاالت متحده امریکا غیر ممکن است .فراز و
فرودهای رابطه شورای همکاری با جمهوری اسالمی ایران تا حدود زیادی تابع قبض و بسط سیاستهای ایاالت
متحده امریکا در قبال ایران بوده است و تنش موجود در روابط ایران و امریکا بر روابط ایران با همسایگانش
نیز سایه افکنده است .در این دوره ،ایاالت متحده امریکا همواره در تالش بود تا به هم پیمانان عرب خود در
منطقه خلیج فارس القا کند که تهدید اصلی منطقه ای شورای همکاری ،جمهوری اسالمی ایران است.
بنابراین ،در این دوره ،علیرغم بهبود روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،اما
همچنان چالشهای بزرگی پیش رو عادی سازی این روابط وجود داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از:
 .0از ابتدای دهه 0995م ،سران شورای همکاری در بیانیه های اجالس ساالنه خود بر تعلق جزایر سه گانه
(ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک) به امارات متحده عربی تأکید و نسبت به حاکمیت ایران بر این
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جزایر اعتراض داشتند .این در حالی است که ایران این جزایر را جزء الینفک قلمرو سرزمینی و حاکمیت
خود می داند و اقدام شورای همکاری را خالف قوانین بین المللی و حسن همجواری می داند.
 .2ایران با نگرش به اینکه دشمن اصلی جهان اسالم ،رژیم اشغال گر قدس است ،مخالف روند صلح اعراب
و اسرائیل در این دوره بود.
 .8ایران با نگرش به اینکه امنیت منطقه ای خلیج فارس باید به دست دولتهای محلی خلیج فارس ایجاد و
تأمین شود ،مخالف هر گونه دخالت و حضور قدرتهای فرامنطقه ای در خلیج فارس است .این در حالی
بود که حمله عراق به کویت ،زمینه افزایش بی سابقه حضور نظامی ایاالت متحده در خلیج فارس را
فراهم کرد .این حضور بی سابقه ،با حمایت کشورهای عضو شورای همکاری و با در اختیار قرار دادن
برخی از فضای کشورهای عضو به نیروهای نظامی ایاالت متحده تسهیل و تشدید شد.
 .4عقد قراردادهای دو جانبه و تمرینهای نظامی مشترک میان ایاالت متحده و تعدادی از کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس عامل دیگری بر ایجاد حس بی اعتمادی و نارضایتی بین ایران و شورای
همکاری شده بود.
 -9دوره دهه اول هزاره سوم و سالهای اخیر
در سالهای آغازین هزاره سوم روابط رو به بهبود شورای همکاری با ایران در اواخر سده بیستم ،بار دیگر
به دلیل حوادث سیاسی داخلی در کشورهای عضو شورای همکاری و ایران و برخی حوادث خارج از منطقه
خلیج فارس و عرصه بین المللی ،وارد مرحله ای از روابط سرد ،رقابتی و پر تنش شده است و حتی در برخی
موارد تا آستانه مخاصمه و جنگ پیش رفته است .در این دوره ،متغیرهای سیاسی موثر بر روابط دو طرف
واحدهای سیاسی شمال و جنوب خلیج فارس بسیار زیاد است و بر همین اساس از پیچیدگی بسیار زیادی
برخوردار است .عوامل مختلفی در ایجاد این رابطه پیچیده ،پر فراز و نشیب و پر تنش نقش داشته است که
شرح و تحلیل هر یک از آنها و تأثیرش بر روابط شورای همکاری با ایران ،جزئیات و حواشی بسیار زیادی
دارد که سعی شده است به صورت فشرده و اختصار در این قسمت بیان شود:
 -0-8حمله گروه ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده امریکا به عراق و سقوط صدام حسین و تغییر
موازنه قدرت داخلی عراق به نفع شیعیان این کشور و مسأله طرح ادعایی هالل شیعی از سوی شیوخ عرب.

از دید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،حمله گروه ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت
متحده امریکا به عراق در روزهای پایانی سال  25 /0830مارس  2558و فروپاشی رژیم صدام حسین در عراق
منجر به پایان یافتن سلطه سنی ها بر ساختار سیاسی عراق و آغازگر احیاء و بازخیزی شیعیان در این کشور
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بزرگ خاورمیانه شده است .استقبال گسترده مردم عراق از فعاالن سیاسی گروه شیعه در عراق از همان ماه
های نخست جنگ و روی کار آمدن رهبران سیاسی عراق با گرایشهای شیعی و متمایل به ایران در دولت و
پارلمان (ابراهیم جعفری ،نوری مالکی ،عمار حکیم) باعث شد تا برخی سران کشورهای عربی از گسترش
نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کنند .نزدیک شدن دو دولت شیعی ایران و عراق و مراوده گسترده مردمان دو
کشور پس از صدام و به ویژه احیاء فعالیتهای مذهبی و بازگشایی عتبات عالیات در عراق چیزی نبود که در
راستای منافع شیوخ عرب شورای همکاری و برخی همپیمانان آنها باشد .بر همین اساس ،ملک عبداهلل دوم،
پادشاه اردن در دسامبر  2554در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ،از پیوند شیعیان ایران و عراق و اتصال
ادامه قلمرو شیعی از سوریه (متحد استراتژیک ایران) تا جنوب لبنان (حزب اهلل لبنان) در سواحل دریای
مدیترانه ،ابراز ناخشنودی کرد و آن را «هالل شیعی »0نامید ( .)Louer,2012: 243-244به زعم وی ،محدوده
وسیعی در قلب خاورمیانه که پایگاه سنتی حکومتهای اهل سنت بوده است با حمله ایاالت متحده به عراق به
قلمرو تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران در آمده است و قلمرو شیعیان برای ایران یکپارچه کرده است .خیلی
زود ،این مسأله مورد توجه سران شورای همکاری خلیج فارس نیز قرار گرفت .در سپتامبر  ،2550وزیر خارجه
عربستان سعودی در سفر به ایاالت متحده امریکا از نگرانی دولت متبوعش در مورد آن چیز که وی آن را
«تحویل عراق به ایران» در نتیجه حمله امریکا به این کشور نامید ،سخن راند (حاجی یوسفی .)062 :0833،از
این پس ،عربستان سعودی در تالش برای نفوذ در عراق و حمایت از جریانهای اهل سنت در عراق بر آمد که
نتیجه آن ناامنیها و انفجارهای بسیار زیاد در شهرهای عراق و به ویژه در بغداد بود .عالوه بر آن از نظر عربستان
سعودی و هم پیمانان خود در شورای همکاری ،احیا و خیزش شیعیان در عراق و پیوندهای آنان با ایران باعث
تقویت واگرایی شیعیان و تضعیف ملی گرایی شیعیان در عربستان سعودی ،بحرین و کویت شده است .به زعم
آنان ،شیعیان کشورهای شورای همکاری بیش از آنکه از دولت مرکزی کشور خود اطاعت کنند ،نگاه به تهران
دارند .مفهوم سازی هالل شیعی از سوی مخالفان جمهوری اسالمی و انتشار آن از سوی غولهای رسانه های
باعث شد تا این مفهوم مستمسکی برای فشار به ایران و محدود کردن و مهار ایران باشد .نظریه هالل شیعی
در راستا پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه است .بر اساس واقعیتهای میدانی ،آنطوری که گفته می
شود شیعیان در یک منطقه هاللی شکل که به صورت یکپارچه باشند ،قرار نگرفته اند .سوریه یک کشور اهل
سنت است و شیعیان این کشور به عنوان علویان ،جمعیت حداقلی هستند ( 08درصد جمعیت سوریه) که در
مورد شیعه بودن آنها اختالف نظر زیادی وجود دارد .بنابراین این کشور یک کشور شیعی محسوب نمی شود.
Shia Crescent
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وجود گروه های اهل سنت در عراق ،سوریه و لبنان و همچنین گروه های مسیحی در این کشورها بر خالف
واقعیتهای نظریه هالل شیعی است .جنبش حماس و ساکنان باریکه نوار غزه کامالً سنی مذهب هستند.
از سویی دیگر ،هر یک از کشورها عراق ،سوریه و لبنان بر اساس منافع ملی خود عمل می کنند و دلیلی
ندارد که کورکورانه دنبال رو ایران باشند .همچنین اگر آنچه خیزش شیعیان گفته می شود درست باشد ،شیعیان
در کشورهای اهل سنت به دنبال حقوق مدنی خود ،آزادیهای اجتماعی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود
هستند و این موضوع چندان به نفوذ و قلمروسازی شیعه توسط ایران ربطی ندارد .به عبارت دیگر ،بیداری
شیعیان و احقاق حقوق خود در سرزمینهای مادری چیزی نیست که مورد نکوهش باشد و بتوان آن را در قالب
مسائل نفوذ و بازیهای سیاسی منطقه ای تحلیل کرد .باید اضافه کرد شیعیان کشورهای شورای همکاری،
پیوستگی سرزمینی با هالل شیعی فرضی ندارند و سران شورای همکاری ،بی کفایتی مدیریتی و سیاسی خود
را در مناطق شیعه نشین از طریق طرح مسائل ادعایی نظیر هالل شیعه سرپوش می گذارند .سران کشورهای
شورای همکاری به ویژه در عربستان و بحرین با بحران مشروعیت مواجه هستند و ناکارامدی نظام سیاسی
خود را ناشی از جریانهای شیعی در منطقه می دانند.
اما باید یادآور شد که گسترش حوزه نفوذ ایران یک امر واقعی در عرصه منطقه ای است که بر اساس
قدرت ملی ،منافع ملی ایران و عالیق ژئوپلیتیکی ایران صورت گرفته است .این موضوع ،تفاوت بسیار زیادی
با نظریه هالل شیعی و شیعه گرایی که نتیجه آن فرقه گرایی و تنشهای ژئوپلیتیکی مذهبی در منطقه است ،دارد.
به طور کلی ،گسترش حوزه نفوذ ایران در عراق خود یکی از اصلی ترین زمینه های اختالف میان
کشورهای شورای همکاری با ایران تبدیل شده است که بر اساس قرائت شورای همکاری از این تحوالت
منطقه ای پس از سقوط رژیم بعث عراق در 2558م و اعدام صدام حسین ،شکل جدیدی از روابط قدرت و
مناسبات امنیتی در منطقه خلیج فارس شکل داده است .به گونه ای که سواحل شمالی خلیج فارس متشکل از
دو کشور بزرگ و پرجمعیت منطقه یعنی ایران و عراق با محوریت ایدئولوژی شیعه یک ضلع و کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس در سواحل جنوبی ضلع دوم مناسبات امنیتی و رقابتهای قدرتی را تشکیل داده
اند .مناسبات دو طرف کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس بیش از آنکه از جنس همکاری باشد از جنس تقابل
و رویاروی است.
 -4-9روی کار آمدن دولت نهم در ایران و جهت گیری این دولت مبنی بر بازگشت به اصول و آرمانهای
اولیه انقالب اسالمی
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با روی کار آمدن دولت نهم در ایران ( )0833-0834و جهت گیری این دولت مبنی بر بازگشت به اصول
و آرمانهای اولیه انقالب اسالمی ،باعث سوء برداشت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از اهداف
و نیات آن شد .برخی از آنان به نادرست اصول گرایی را به معنی سیاست و صدور قهر آمیز انقالب و تشنج
زدایی در سیاست خارجی تفسیر کردند (دهقانی فیروزآبادی .)00 :0835 ،در این دوره علیرغم اینکه چندین
بار رئیس جمهور ایران به کشورهای منطقه خلیج فارس در راستای اعتماد سازی سفر کرد و حتی در آیین
افتتاحیه بیست و هشتمین اجالس سران شورای همکاری در دبی به منظور تقویت روابط و توسعه همکاری
ایران با شورا همکاری شرکت کرد ،نتوانست بی اعتمادیهای موجود میان دو طرف کرانه خلیج فارس را کاهش
دهد .به نظر می رسد که مسأله رویکرد دولت نهم در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران چیزی نبود که
صرفاً بر اساس آن بخواهد روابط میان ایران و شورای همکاری را مخدوش کند ،بلکه مسائل مختلف دیگری
که در چارچوب دوره زمانی این دولت و در برخی موارد بر اساس تفسیر گفتمان اندیشه ای این دولت روی
داد ،زمینه های این بی اعتمادی از سوی شورای همکاری را افزایش داد.
 -9-9پرونده هسته ای ایران و فرایند گفتگوی ایران با قدرتهای جهانی موسوم به گفتگوهای ایران با گروه
 2+5و سرانجام توافق طرفین برای برداشتن تحریمهای ایران و بازگشت پرونده ایران به حالت عادی.

در دوره انقالب اسالمی ،با رسانه ای شدن مسأله فعالیتهای هسته ای ایران در مرداد  ،0830بهانه الزم را
برای تبلیغات ایران هراسی بیش از گذشته فراهم شد .مسأله هسته ای ایران ،اختالفات سیاسی غرب با جمهوری
اسالم ایران تشدید کرد و بر همین اساس ،در اسفند /0834مارس  2556پرونده هسته ای ایران از شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد .شورای امنیت سازمان ملل متحد به
استناد فصل هفتم منشور سازمان ملل ،از فروردین  /0836مارس  2555تا ژوئن  2505سه قطعنامه تحریمی
(قطعنامه  0545در تاریخ  24مارس  ،2555قطعنامه  0358در تاریخ  8مارس  2553و قطعنامه  0929در تاریخ
ژوئن  )2505بر علیه برخی اشخاص ،صنایع ،بانکها ،شرکتها ،دانشگاهها و صادرات و واردات و برخی کاالهای
استراتژیک به ایران تصویب کرد .عالوه بر آن تحریمهای اتحادیه اروپا تحریمهای دو جانبه از سوی ایاالت
متحده امریکا ،کانادا و بریتانیا بر علیه ایران که حجم وسیع تری از تحریمها (نسبت به تحریمهای شورای
امنیت) بر علیه مبادالت اقتصادی و تجاری و امنیتی در بر می گرفت ،باعث شد تا جمهوری اسالمی ایران با
سنگین ترین تحریمها پس از انقالب اسالمی مواجه شد.
همانطور که پیشتر آمد سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس چندان مستقل از سیاست خارجی
ایاالت متحده امریکا نیست .بر همین اساس و با توجه به اختالفات ریشه ای و اندیشه ای شورای همکاری با
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جمهوری اسالمی ایران ،شورای همکاری ،همنوا با ایاالت متحده امریکا و دول غربی نسبت به انرژی هسته
ای ایران ابراز نگرانی کردند و بارها در نشست پایانی سران شورا و یا از طریق دبیر کل اتحادیه و یا از طریق
وزیران امور خارجه این کشورها بر علیه ایران موضع گرفتند .عبدالرحمن العطیه ،دبیر کل شورای همکاری،
اظهار داشت که «عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورا هیچ گونه توجیهی برای فعالیت های هسته
ایران نمی بینند و این اقدامات ایرانی ها نوعی ماجراجویی برای همه مردمان خلیج فارس قلمداد می شود».
وزیر امور خارجه بحرین ،در نشست امنیتی بحرین ،از لزوم حضور اسرائیل در پیمان امنیتی خلیج فارس برای
موازنه قدرت در برابر فعالیتهای هسته ای ایران تأکید کرد .برخی دیگر از مسوالن این شورا ،بر مسائل زیست
محیطی خلیج فارس و تأثیر فعالیتهای نیروگاه هسته ای بوشهر بر کشورهای شورای همکاری و خطر احتمالی
آن تأکید کرده اند (دوست محمدی و همکاران .)46-44 :0839،در مجموع ،بر آیند نظرات شورای همکاری
در خصوص پرونده هسته ای ایران مثبت نبوده است و برای آنان سازوکار تحریمهای شدید برای در انزوا قرار
گرفتن ایران و تضعیف ایران به بهانه انرژی هسته ای می تواند منافع آنها در منطقه تأمین کند .همچنین در این
دوره ،اختالفات شدید ایران و غرب در خصوص مسائل هسته ای ایران باعث شده بود تا سران شورای
همکاری از این فضا برای فشار بیشتر بر علیه ایران در خصوص ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه
پیگیری کنند ،و عالوه بر ذکر خواسته امارات در بیانیه پایانی نشستهای ساالنه این شورا ،بر طرح این موضوع
در جلسات و مراودات متعدد خود با مسئوالن اتحادیه اروپا پرداختند و بر این اساس در تالش بودند تا به
مسأله جزایر سه گانه ابعاد منطقه ای و بین المللی بدهند و برای خود حامیان بین المللی پیدا کنند.
با روی کار آمدن حسن روحانی ،رئیس جمهور یازدهم ایران در خرداد  0892و طرح گفتمان حل پرونده
هسته ای ایران از طریق مذاکره و مفاهمه و تبیین سیاست خارجی ایران از سوی رهبری ایران با عنوان «نرمش
قهرمانانه» ایران در برابر قدرتهای جهانی ،زمینه گفتگوهای گسترده میان ایران و قدرتهای جهانی باز شد .ایران
که از طریق مذاکره در سالهای  0832با کشورهای آلمان ،فرانسه و انگلیس (تروئیکا) و در سال  0839با
وساطت ترکیه و برزیل به دنبال راه حلی برای عادی سازی پرونده هسته ای خود بود و در هر بار از سوی
ایاالت متحده امریکا با کارشکنی و مشکالت جدی مواجه شده بود ،تصمیم گرفت که مستقیم با ایاالت متحده
امریکا مذاکره کند.
پس از انقالب اسالمی برای نخستین بار وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا ،جان کری ،به صورت
رسمی با وزیر امور خارجه ایران ،محمد جواد ظریف و در قالب مذاکرات هسته ای ایران با گروه  0+0در
حاشیه پنجاه و هشتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در  0مهرماه  0892دیدار کردند
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و در خصوص مسائل هسته ای ایران بحث و تبادل نظر کردند ( .)Guardian, 2013این شروع یک دوره از
گفتگوهای طوالنی و فشرده بین ایران و گروه  0+0بود که اصلی ترین نشستهای آن در شهرهای ژنو (  24و
 20مهر  ،)0892لوزان (دو دور گفتگو از  20اسفند  0898تا  08فروردین  0894و رسیدن به یک تفاهم نامه
برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک) و در نهایت مذاکرات وین در هتل کوبورگ (از  6تیرماه تا 28
تیرماه  )0894برگزار شد که در دور نهایی مذاکرات پس از  05روز مذاکره و به طول کلی بعد از  22ماه مذاکره،
طرفین به یک توافق نامه «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام» رسیدند.
در طول این مذاکرات ،پذیرش ایران به عنوان طرف گفتگو و مذاکره مستقیم ایران با قدرتهای جهانی و
به ویژه ایاالت متحده امریکا چیز نبود که خوشایند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد .در طول
این مذاکرات ،بارها ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای از سوی مذاکره کنندگان غربی معرفی شد و این مسأله
به عنوان نشانه هایی از پذیرش ایران در عرصه بین المللی به عنوان قدرت برتر در خلیج فارس و منطقه
خاورمیانه از سوی قدرتهای جهانی بود .امری که نگرانی های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس را تشدید نمود و منجر به افزایش هزینه های نظامی از سوی این کشورها از یک سو و تشدید کارشکنی
این کشورها در عدم دستیابی به یک راه حل سیاسی در تحوالت سوریه و هم چنین تشدید اختالفات مذهبی
در منطقه از سوی دیگر شد .به رغم تالشهای دیپلماتیک دائمی ایران برای متقاعد ساختن سران خلیج فارس،
نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ،مقامات عربی هنوز با ابهام و تردید در این خصوص می نگرند.
از این رو ،فارغ از نظامی یا غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران ،دغدغه اصلی دولتهای خلیج فارس به
پیامدهای پیشرفت ایران در برنامه هسته ای ،ولو در ابعاد غیرنظامی ،برای توازن قدرت منطقه ای مربوط است
(هرسیچ و همکارن.)22 :0898،

 پس از آنکه ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران بعد از توافق برجام بر همگان و از جمله کشورهای
شورای همکاری آشکار شد ،به نظر می رسد مخالفت شورای همکاری با برجام و دوره پس از توافق،
ماهیت برنامه هسته ای ایران نباشد؛ بلکه منافع زیادی که آنان از طریق این توافق از دست داده اند مسأله
اساسی برای مخالفت آنان است .فضای تحریمی بر علیه ایران منافع ریز و درشتی را برای شورای
همکاری تأمین می کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از:

 تحریم صادرات نفت ایران (تحریم شرکت نفتکش ایران ،تحریم شرکتهایی که نفتکشهای ایران را بیمه
کنند ،تحریم مبادالت ارزی با ایران) ،زمینه عرضه و فروش نفت بیشتر از سوی شورای همکاری و به
ویژه عربستان سعودی را در بازارهای جهانی فراهم کرد ،که این موضوع عالوه بر تأمین منافع بیشتر
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شورای همکاری به تضعیف ایران و از دست دادن سهمیه صادراتی نفت ایران در بازارهای جهانی منجر
می شد.
 تحریم شرکتهای سرمایه گذار در صنایع نفت و گاز ایران باعث کاهش تولید نفت ایران و عدم سرمایه
گذاری و بهره بردای مناسب ایران در میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای حوزه خلیج فارس می
شد .به طور مثال فقط در حوزه میدان گازی مشترک ایران و قطر (میدان پارس جنوبی) ایران در مسأله
سرمایه گذاری و استحصال گاز 02 ،سال از قطر عقب مانده است.
 فضای محدود شده بین المللی ایران در وضعیت تحریم و فشار بر ایران ،زمینه بهتری برای گسترش
نقش بین المللی منطقه ای کشورهای شورای همکاری ،به ویژه عربستان ،قطر و امارات متحده عربی
فراهم می کرد.
 در فضای تحریم بر علیه ایران و القای ایران هراسی ،سران شورای همکاری ،زمینه مناسبی برای طرح
ادعای امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه در مجامع بین المللی می دیدند.

 در دوره تحریم ایران و القای ایران هراسی ،صنعت هواپیمایی (ایرالینها و خدمات پروازی) و صنایع
گردشگری امارات متحده عربی و قطر در خالء فعالیتها و نیاز فضای ایران به شدت رشد کرد.
 -2-9بحران سوریه و حمایت ایران از بشار اسد برای حفظ حکومت سوریه و حمایت عربستان از مخالفان
اسد برای سقوط رژیم اسد.

همزمان با بهار عربی در ابتدای سال  ،2500سوریه نیز به تدریج وارد یک بحران سیاسی شد که آثار و
پیامدهای آن بیش از سایر کشورهای عربی گسترش یافت .بحران سوریه که بر خالف دیگر انقالبهای مردمی
جهان عرب از شهرهای حاشیه ای و مرزی این کشور شروع شد و به سرعت با دخالتهای قدرتهای خارجی و
قدرتهای منطقه ای مخالف با بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،تبدیل به یک بحران منطقه ای و گسترده شد.
بررسی تمام متغیرهای مداخله گر در سوریه و از جمله ایاالت متحده امریکا ،اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه،
بریتانیا و آلمان و کشورهای همسایه سوریه یعنی ترکیه و اردن و ورود روسیه به این بحران و شکل گیری
گروه های غیر دولتی چند ملیتی مسلحانه و سهم آنان در بحران سوریه از حوصله این مقاله خارج است .اما
در خصوص موضع شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی و قطر به عنوان فعال ترین
کشورهای عضو شورای همکاری در بحران سوریه باید گفته شود که دیدگاه آنان نقطه مقابل دیدگاه و فعالیتهای
ایران بود و هست .شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی که در رقابتهای منطقه ای در عراق ،قافیه را به
ایران باخته بودند ،در تالش بودند تا با تقویت مخالفان بشار اسد از طریق پول و اسلحه ،دولت متحد استراتژیک
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ایران در سوریه را سرنگون کنن د و دولتی همسو و وابسته به خود را در این کشور ایجاد کنند .ایران که با
سوریه روابط دوستانه و دیرینه ای داشت و در جنگ ایران و عراق ،در دوره حافظ اسد ،رئیس جمهوری وقت
سوریه ،ایران را یاری کرده بود ،در صدد بر آمد که از دولت سوریه حمایت کند .عاله بر آن ،ایران ،سوریه را
محور مقاومت در برابر اسرائیل ،یعنی دشمن اصلی جهان اسالم بر اساس آموزه های امام خمینی می داند و
حمایت از سوریه ،ضمن حفظ منابع ایران در این کشور مانع گسترش حوزه نفوذ اسرائیل و دشمنان ایران می
داند .در مقابل شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی و قطر در راستای پیش فرض هالل شیعه که
تهدیدی بر منافع خود می دانند ،برای شکستن محور متحد و متصل شیعی از لبنان تا ایران (حزب اهلل ،حکومت
اسد ،عراق و ایران) و سرنگونی علویان سوریه به حمایت از مخالفان بشار اسد که طیفی از گروههای لیبرال،
بنیادگرا و رادیکال ،تندرو و تروریستی اقدام کرد و در این راه هزینه های بسیار زیادی صرف کرد .همچنین به
زعم رهبران عربستان ،کشورهای عراق و لبنان به عنوان کشورهای عربی با گسترش نقش ایران در منطقه از
کانون اتحاد عربستان خارج شده اند .بر این اساس ،عربستان با حمایتهای مالی گسترده و حمایتهای فکری و
ایدئولوژیکی به گروه های سلفی در سوریه در تالش است تا دولت بشار اسد به عنوان هم پیمان ایران از
قدرت خارج کند و بدین ترتیب مانع استمرار اتحاد استراتژیک سوریه با ایران و مانع گسترش حوزه نفوذ
ایران در این منطقه از جهان عرب شود.
شورای همکاری خلیج فارس در فوریه  2502در بیانیه ای نظام سیاسی سوریه را به کشتار دسته جمعی
متهم کردند و سفیران خود را از دمشق فراخواند و نمایندگان سوریه را از پایتخت کشورشان اخراج کردند
( .)Alarabiya,2012آنان و به ویژه عربستان سعودی ،تالش زیادی برای تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه
عرب کردند و توانستند رأی اکثریت اتحادیه را برای این کار بگیرند .سپس «شورای ملی سوریه» که از رهبران
مخالف دولت بشار اسد بود ،به عنوان نمایندگان رسمی دولت جدید سوریه را به رسمیت شناختند
( .)Silander& Wallace,2015: 132-133در پایان سی و چهارمین نشست سران شورای همکاری در کویت
در دسامبر  2508در بیانیه پایانی ،ضمن اینکه نظام سیاسی سوریه را متهم به بهره گیری از سالح شیمیایی بر
علیه مخالفان نموده و معتقد بودند که رژیم اسد نباید در معادالت آینده سوریه نقشی داشته باشد
( .)SUSRIS,2013عدم نقش بشار اسد در دولت آینده سوریه بارها از سوی رهبران این شورا و به ویژه
عربستان و قطر در گفتگوهای بین المللی صلح در خصوص سوریه مورد تأکید قرار گرفته است.
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نتیجه حمایتهای مالی و فکری گسترده عربستان سعودی از مخالفان بشار اسد منجر به گسترش بحران و
شکل گیری گروه های تروریستی بزرگی چون داعش و جبهه النصره شده است که فعالیتهای آنان خطری
بزرگ برای امنیت کشورهای منطقه و حتی جهان تبدیل شده است.
 -2-9خیزش بیداری اسالمی در کشورهای عربی و حمایت ایران از انقالبهای مردمی جهان عرب و به ویژه
قیام مردمی بحرین بر ضد حکومت آل خلیفه در فوریه  4255و لشکرکشی عربستان سعودی و برخی کشورهای
دیگر شورای همکاری برای سرکوب مردم بحرین.

جنبش بیداری اسالمی موسوم به بهار عربی که ماهیت آن مبارزه با استبداد و حاکمان مادام العمر و خواهان
تعیین سرنوشت از طریق افزایش مشارکت سیاسی مردم در کشورهای عربی بود ،تهدیدی آشکار بر علیه
حاکمان ،ساختار سیاسی و نحوه اداره امور کشور در کشورهای عضو شورای همکاری بود .بر همین اساس،
از ابتدای شروع این جریان در شمال آفریقا ،سران شورای همکاری به شدت با آن مخالف بودند .این مسأله
زمانی برای شورای همکاری بغرنج تر شد که خیلی زود جنبش بیداری اسالمی وارد محدوده شورای همکاری
در عربستان (قطیف و احساء) و به صورت گسترده در بحرین شد .خاندان آل خلیفه در بحرین که در برابر
اعتراض گسترده مردمی مواجه شده بود و کنترل اداره امور کشور را برایش بسیار سخته شده بود ،در راستای
توافق نامه شورای همکاری از عربستان و سایر کشورهای شورا تقاضای کمک برای سرکوب جنبش مردمی
خود کرد .سران شورای همکاری نیز که جنبشهای مردم ساالرانه و تحول خواه و به ویژه در بحرین را در تضاد
آشکار با مبانی و اصول کشورداری خود می دانستند و همچنین ماهیت شیعی جنبش بحرین که در صورت
پیروزی و تشکیل دولت ،همگنی حکومتهای سنی شورای همکاری را به هم می زد و حتی تهدیدی بزرگ
برای کل ماهیت شورای همکاری بود ،به شدت واکنش نشان دادند و در صدد سرکوب قیام مردمی بحرین بر
آمدند .بر این اساس ،دولت عربستان سعودی و امارات متحده عربی به مداخله نظامی در بحرین برای سرکوب
قیام مردمی بر آمدند و کویت نیروی دریایی خود را به سواحل بحرین اعزام کرد .در  00مارس  ،2500حدود
 0255نیروی نظامی زرهی از عربستان سعودی و  655نیروی پلیس امارات متحده عربی از طریق پل ملک فهد
(پل ارتباطی میان عربستان سعودی و بحرین) وارد خاک بحرین شدند .سه روز پس از ورود نیروهای عربستانی
و اماراتی ،نیروهای بحرینی میدان مروارید را از حضور انقالبیون پاک کردند و هفت نفر از رهبران اصلی شیعه
نیز مجدداً بازاداشت شدند (صادقی اول و نقدی عشرت آباد 0898،الف .)06 :اگرچه نیروهای نظامی عربستان
و امارات و بحرین توانستند اجتماع مردم انقالبی میدان مروارید را سرکوب کنند و رهبران سیاسی جنبش را
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زندانی کنند اما جنبش اعتراضی مردم بحرین ،به صورت غیر سازماندهی شده ،تا به امروز یعنی ابتدای سال
2506م ادامه داشته و در برهه های زمانی خاص در برخورد با نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است.
سران شورای همکاری در تمام این دوره ،در جلسات متعدد خود ،ایران را به نقض حاکمیت بحرین و
دخالت در بحرین از طریق پشتیبانی از معترضان متهم کرده است .این امر مسبوق به سابقه است .به عبارت
دیگر ،تظاهرات ،اعتراضات ،ناآرامیها و نافرمانیهای مدنی بخشی از شهروندان کشورهای عربی سواحل جنوبی
خلیج فارس در دو مقطع زمانی مقارن با پیروزی انقالب اسالمی ایران در اواخر دهه 0955م و سالهای آغازین
دهه 0935م و همچنین ناآرامیهای سالهای اخیر در قالب «جنبش بیداری اسالمی» موسوم به «بهار عربی» که از
سال  2500در کشورهای بحرین و عربستان (به ویژه در میان شیعیان) آغاز شد و همچنان رگه هایی از آن
ادامه دارد ،باعث شده است تا رهبران سیاسی کشورهای عربی سواحل جنوبی خلیج فارس بین ناآرامیها درون
منطقه شوراهای همکاری خلیج فارس با آرمانهای انقالب ایران مرتبط بدانند و آن را دخالت آشکار ایران در
کشورهای خود تفسیر کنند.
وجود ناوگان پنجم ایاالت متحده امریکا در بحرین و همسویی منافع شورای همکاری با غرب باعث شده
است تا علیرغم سرکوب آزادی بیان و جنبش دموکراسی خواهی و نقض آشکار حقوق بشر در بحرین ،هیچ
یک از قدرتهای غربی و سازمانهای بین المللی بر علیه حکومت آل خلیفه و اقدامات شورای همکاری موضع
گیری نکنند و بر این اساس ،دست شیوخ عرب برای سرکوب خیزش مردمی باز بگذارند.
 -6-9حمله گروه ائتالف شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی به یمن بر علیه حوثی ها
در فروردین 5932

در جنبش بیداری اسالمی که به صورت دومینو کشورهای عربی در بر می گرفت ،خیلی زود در ژانویه
 2500به یمن رسید .مردم انقالبی یمن ،بر علیه حکومت علی عبداهلل صالح اعتراضات گسترده ای انجام داده
و خواستار برکناری وی شدند .صالح که با به کارگیری هر دو استراتژی عدم خشونت و سپس به کارگیری
خشونت نتوانسته بود بحران را کنترل کند ،شورای همکاری خلیج فارس را برای کنترل قیام مردم و به منظور
عدم ورود جنبش به داخل قلمرو شورای همکاری طرحی را ارائه کرد که شامل  0بند اصلی و  05بند اجرایی
بود (احمدیان .)053 :0895،بر اساس این طرح ،ضمن تشکیل دولت وحدت ملی با مشارت حزب حاکم و
احزاب مخالف و اعطای مصونیت به علی عبداهلل صالح پس از برکناری ،بحران فروکش کرد .با روی کار آمدن
عبدربه منصور هادی ،0معاون صالح به عنوان رئیس جمهور ،اختالفات درونی یمن بار دیگر در سال 2508
- AbdRabbu Mansour Hadi
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افزایش یافت .حوثی ها ،شیعیان زیدی یمن ،منصور هادی را دست نشانده عربستان می دانستند و نسبت به
عملکرد اقتصادی و سیاسی آن به شدت انتقاد داشتند .در  05بهمن  0898حوثیها با منحل اعالم کردن پارلمان
یمن و تشکیل یک شورای  0نفره برای ریاستجمهوری ،قدرت را در این کشور به دست گرفتند .با استعفای
منصور هادی ،صنعا پایتخت یمن به دست حوثی ها افتاد و منصور هادی به عدن و سپس به عربستان گریخت.
بر اساس ،طرح شورای همکاری در سال  2500که یکی از بندهای اساسی آن نظارت کشورهای شورای
همکاری بر اجرای طرح در یمن بود ،زمینه مداخله کشورهای عضو شورای در امورات داخلی یمن را فراهم
می ساخت (صادقی اول و نقدی عشرت آباد 0898،الف .)68 :در  6فروردین  0894برابر با  20مارس ،2500
عربستان سعودی با حمایت کشورهای عربی منطقه ای عضو شورا (به جزء عمان) و برخی همپیمانان عربستان
(مراکش ،مصر ،اردن و سودان) ،به بهانه دستیابی حوثی های یمن به موشکهای بالستیک و در حمایت منصور
هادی برای بازگشت به قدرت ،به یمن حمالت نظامی تحت عنوان «عاصفه الحزم» یا «طوفان قاطعیت» را آغاز
کردند .پر واضح است که عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری با توجه به فرار عبدربه منصور
هادی رئیس جمهور مستعفی یمن ،بیش از هر زمانی نگران قدرت گرفتن گروه های شیعی نظیر انصاراهلل و
حوثی ها در یمن بودند که همسو با منافع ایران هستند (صادقی اول و نقدی عشرت آباد 0898،ب-053 :
 .)059در این راستا عربستان سعودی بارها ایران را به دخالت در یمن و حمایت مالی و پشتیبانی از انصاراهلل
یمن و نیروهای حوثی متهم می کند و حوثی ها را عامل و کارگزار ایرانیان در یمن می دانند
( .)Salisbury,2015: 6این باور ،یکی از دالیل اصلی حمله عربستان و شورای همکاری به یمن بود .اگرچه
حکومت ایران از سیاستهای عربستان در منطقه و از جمله یمن انتقاد می کند و حمایت معنوی از حوثی ها به
عنوان شهروندان یمن برای مشارکت در سرنوشت سیاسی آنان دارد ،اما هیچ شواهدی مبنی بر اینکه آنان از
حکومت ایران دستور می گیرند و ایران حمایت نظامی ،تسلیحاتی و مالی به آنان می کند ،وجود ندارد.
 -7-9اعدام شیخ نمر الباقر النمر از روحانیون برجسته شیعه عربستان ،توسط رژیم سعودی در تاریخ  55دی
 5932و اعتراض شدید دولت و ملت ایران به این واقعه.

عربستان سعودی که از بهار عربی در مناطق شرقی کشور خود در امان نمانده بود ،در پی اعتراضات مکرر
مردم در استان الحساء ،در تاریخ  00ژوئیه  2508یکی از رهبران معترضان شیعه ،به نام شیخ نمر باقر النمر ،با
اقدام مسلحانه بازداشت کردد .در نوامبر  ،2504حکم اعدام نمر از جانب دادگاه ویژه جزایی عربستان سعودی
اعالم شد و با تأیید دادگاه تجدید نظر ،حکم او تأیید گردید .دولت سعودی بدون خبر قبلی ،شیخ نمر را در
 02دی ماه  2 /0894ژانویه  2506اعدام کرد .خبر اعدام شیخ نمر موجی از اعتراضات گسترده بر علیه آل
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سعود در جهان و از جمله در ایران بر انگیخت .در نیمه شب روز نخست اعالم خبر اعدام شیخ نمر ،در اقدامی
مشکوک تعدادی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد حمله ور شدند و خسارتهایی
به این اماکن وارد کردند .در پی این حادثه عربستان سعودی بالفاصله ،سفیر خود را از تهران فراخواند و به
کارکنان سفارت ایران در ریاض دستور داد تا ظرف  43ساعت خاک عربستان را ترک کنند .بدین ترتیب
عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و یک روز بعد اعالم کرد که تمامی پروازها از عربستان به
مقصد ایران و تمامی فعالیتهای تجاری و بازرگانی با ایران قطع کرده است .عربستان که در پی اعدام شیخ نمر،
از سوی نهادهای مختلف بین المللی و از جمله دبیر کل سازمان ملل و مقامات کشورهای مختلف و ملتها
محکوم شده بود ،برای انحراف افکار عمومی جهان و تغییر فضای رسانه ای جهان ،از کشورهای شورای
همکاری و برخی کشورهای وابسته به خود در جهان عرب خواست که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع
کنند .بدین ترتیب ،دولت بحرین ،سودان و جیبوتی روابطشان با ایران قطع کردند و دولت امارات متحده عربی
سطح روابط خود را به کاردار تنزل داد .عربستان از وزیران امور خارجه شورای همکاری تقاضای جلسه
اضطراری کرد و آنان در ریاض در  03دی  0894در بیانیه ای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران
محکوم کردند و همچنین آنچه را که دخالت ایران در امور کشورهای شورای همکاری خواندند محکوم کردند.
در پایان این نشست ،عادل الجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس خبری گفت« :عربستان سعودی
ممکن است در هفته های آینده اقدامات دیگری بر عیله ایران انجام دهد» .عبداللطیف الزیانی ،دبیرکل شورای
همکاری خلیجفارس نیز گفت« :کشورهای شورای همکاری صف واحدی با عربستان تشکیل دادند و این
کشورها تدابیر ضدایرانی دیگری اتخاذ خواهند کرد» ( .)Reuters,2016یک روز بعد ،جلسه فوق العاده وزیران
امور خارجه اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی در خصوص ایران در قاهره ،پایتخت مصر برگزار
شد که در بیانیه پایانی این نشست ،ضمن حمایت کامل از عربستان سعودی ،با صدور بیانیه ای حمله به مراکز
دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم کردند و ایران را حامی تروریسم و مداخله گر در کشورهای
عربی دانستند .این بیانیه مورد حمایت تمامی اعضای اتحادیه عرب به جز لبنان قرار گرفت
(.)Uk.Reuters,2016

فعالیتهای گسترده ضد ایرانی عربستان سعودی در پس از مسأله اعدام شیخ نمر باعث شد تا محمد جواد
ظریف ،در نامه ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد ،سازمان همکاری اسالمی و وزیران امور خارجه
کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اقدامات افراط گرایانه و تفرقه افکنانه رهبران عربستان سعودی هشدار
دهد .ظریف در بخشی از این نامه نوشت« :دست اندرکاران کشتارهای افراط گرایانه و نیز اغلب اعضای
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القاعده ،طالبان ،داعش و جبهه النصره شهروندان سعودی هستند ....هم اینان پیام ضد اسالمی نفرت و طرد و
فرقه گرایی را ظرف چند دهه در جهان گسترانده اند» (وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران.)0894،
عربستان سعودی که در رقابتهای منطقه ای با ایران در سوریه ،لبنان و عراق و حتی یمن به اهداف خود
دست پیدا نکرده بود ،بهانه الزم را برای فشار بر ایران از طریق نهادهای بین المللی و کشورهای جهان عرب
بدست آورده بود .عربستان پس از طرح مسأله حمله به سفارت عربستان در تهران در شورای همکاری و
اتحادیه عرب ،خواستار برگزاری جلسه ای فوق العاده سازمان همکاری اسالمی شد .بدین ترتیب در  0بهمن
ماه  0894در جلسه ای فوق العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسالمی در جده ،به مانند دو نهاد قبلی،
طی بیانه ای که به امضاء حاضران در جلسه به جز لبنان رسید ،حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند
( .)Organization of Islamic Cooperation, 2016aعربستان سعودی ،بهانه الزم را به دست آورد بود و
حاضر نبود به راحتی آن را از دست بدهد .سران سعودی در سیزدهمین اجالس سران کشورهای سازمان
همکاری اسالمی در  24فروردین  0890در استانبول بار دیگر موضوع حمله به سفارت عربستان در تهران را
طرح کردند و توانستند بندهایی بر علیه ایران در بیانیه پایانی بگنجانند ( Organization of Islamic
.)Cooperation, 2016b

در هر صورت در این زمان ،تنشهای میان عربستان سعودی و ایران به حدی افزایش پیدا کرده بود که با
هر بهانه ای وارد یک بحران فزاینده منطقه ای و بین المللی می شد .اگر شکیبایی و خویشتنداری ایران نبود،
و اگر ایران می خواست اعمال تالفی جویانه انجام دهد ،جنگ میان دو کشور حتمی بود .رهبر ایران ،آیت اهلل
خامنه ای ،رئیس جمهوری ایران و وزیر امور خارجه ایران ،بارها در مجامع مختلف و رسانه ها از حفظ اتحاد
در جهان اسالم ،حفظ امنیت خلیج فارس و حسن همجواری با همسایگان تأکید کردند و خواستار پرهیز
رهبران سعودی از ماجراجویی و اقدامات فرقه گرایانه در منطقه شدند.
موارد فوق همه آنچه که میان شورای همکاری و به ویژه عربستان سعودی با ایران در  00سال اول هزاره
سوم بود ،نیست .عالوه بر موارد فوق باید تجاوز تعدادی از نیروهای امنیتی عربستان سعودی به دو نوجوان
ایرانی در فرودگاه جده در سال  ،0894وقوع حادثه منا در جریان اعمال حج در مهرماه  0894و جان باختن
 460تن از حجاج ایرانی ،دفن بدون مجوز تعدادی از کشته شدگان حجاج ایرانی توسط دولت سعودی در
مکه و سرنوشت نامعین تعدادی از این حجاج و از جمله سفیر سابق ایران در لبنان تا دو ماه بعد از حادثه،
تولید مازاد نیاز بازار نفت توسط عربستان سعودی و عدم همکاری با ایران برای سیاستگذاری برای افزایش
قیمت نفت در بازارهای جهانی ،کمک به گروه های تروریستی و مخالفان جمهوری اسالمی ایران و از جمله
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گروهک عبدالمالک ریگی ،مسأله انقالب مصر و حمایت ایران از انقالب مردمی و اخوان المسلمین در سال
 2500و در مقابل حمایت عربستان از حسنی مبارک ،رئیس جمهور مخلوع مصر و حمایت از کودتای ژنرال
عبدالفتاح سیسی در سال  ،2508مسأله لبنان و حزب اهلل و مسائل نوار عزه و حماس و جنگهای مختلف
حماس با اسرائیل را نام برد که هر کدام دارای پیامدهای سیاسی و مسائل امنیتی مخلتفی بود که بر تنش و
بحران میان ایران و عربستان سعودی افزود و به تبع آن بر روابط میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس
سایه افکند.
نتیجه گیری
دو کشور ایران و عربستان سعودی مهمترین کشورهای جهان اسالم هستند .این دو کشور در منطقه خلیج
فارس واقع شده اند جاییکه هسته مرکزی جهان اسالم را تشکیل داده اند .عربستان سعودی خاستگاه جهان
اسالم است و تا حدود زیادی مدعی رهبری در جهان عرب و مدعی رهبری در جهان اسالم اهل سنت است.
راهبران سیاسی عربستان خود را «خادمین حرمین شریفین» می دانند و با اتکا به وجود قبله مسلمانان در این
کشور و وجود دالرهای نفتی در تالش برای گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و جهان اسالم هستند .جمهوری
اسالمی ایران با هویت شیعی ،احیاگر اسالم سیاسی و ارزشهای اسالمی و مدعی رهبری جهان اسالم است و
خود را «ام القرای جهان اسالم» می داند .این دو کشور مهم جهان اسالم از اواخر دهه  0955میالدی در پی
وقوع انقالب اسالمی و شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس وارد رقابت منطقه ای ،ژئوپلیتیکی و
ایدئولوژیکی شده اند که به استثنای سالهای دهه  0995که کمی این دو قدرت منطقه ای به یکدیگر نزدیک
شدند ،روز به روز بر ابعاد و پیچیدگیهای آن افزوده شده است .تقریباً هر دو کشور نسبت به رویددادها و
حوادث انقالبی ،سیاسی ،امنیتی و حتی اقتصادی و اجتماعی در منطقه و کشورهای پیرامونی نگاه متفاوتی
داشته اند و این تفاوتها در بسیار موارد منجر به تنش ،منازعه و چالش ژئوپلیتیکی شده است .رابطه شورای
همکاری و جمهوری اسالمی ایران به سه دوره قابل تقسیم است .دوره نخست که همزمان با شکل گیری
شورای همکاری و سالهای اغازین انقالب اسالمی ایران است با دوره جنگ ایران ـ عراق برابری دارد .در این
دوره عربستان سعودی و همپیمانانش در شورای همکاری به دنبال کمک به عراق برای تضعیف بیشتر ایران و
فرسایشی شدن جنگ و تضعیف قدرت ملی هر دو کشور عراق و ایران بودند .در دوره دوم در دهه 0995
میالدی علیرغم تالش برای نزدیکی بیشتر دیپلماتیک ایران و کشورهای شورای همکاری به دلیل وجود
چالشهای ژئوپلیتیکی پایدار میان قدرت سیاسی کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس توفیق زیادی حاصل نشد.
در دوره سوم ،با شروع سالهای نخست هزاره سوم آغاز شده است ،بیش از گذشته چالشهای سیاسی،
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ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی میان دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان سعودی افزایش یافته است و رویدادهای
منطقه ای تأثیر بسیار شگرف منفی بر اتحاد منطقه و جهان اسالم گذاشته است .به نظر می رسد که تا زمانی
که روابط ایران و عربستان سعودی از حالت تنش و منازعه خارج نشود اتحاد جهان اسالم آرزویی بیش نخواهد
بود.
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چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی در جهان اسالم؛
از طلوع اسالم تا جمهوری اسالمی
سید محمد هوشیسادات 5استادیار مطالعات خاورمیانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

چکیده
چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی به منظور تبیین روابط خارجی ایران در حوزه جهان اسالم همزمان با طلوع اسالم
تا تأسیس جمهوری اسالمی بر ارتباط میان متغیرهای ملی و فراملی مبتنی میباشد .در حوزه ملی ،نظام باورهای تصمیم-
سازان ،تمایل حاکمان به بقای حکومت ،اقتصاد سیاسی ،ژئوپلتیک ایران و پهنه سرزمینی و در عرصه فراملی ،ساختار و
قواعد حاکم بر سیستم در کنار تقسیم کار بینالمللی مؤلفههای اصلی در مناسبات ایران و کنشگران منطقهای و فرامنطقهای
در خاورمیانه محسوب میگردند .از همین باب ،میتوان چهار شاخصه را بر پایه متغیرهای مذکور در نظر گرفت که
مشتمل بر واقعیات موجود در عرصه ساختار -کارگزار ،وابستگی متقابل در دو قالب متقارن و نامتقارن ،بوروکراسی و
کانون های غیرحکومتی قدرت و قواعد سیستمیک میشوند .دیالکتیک مثبت ایرانی محصول تعامل کارگزار و ساختار،
در سطوح منطقهای و فرامنطقهای ،از طلوع اسالم تا سقوط پهلوی در جهان اسالم بوده ،در حالی که رویکرد تجدیدنظر
طلبانه این دو در قبال یکدیگر زمینه ایجاد دیالکتیک منفی ایرانی را از زمان تأسیس جمهوری اسالمی فراهم آورده است.
واژگان کلیدی :چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی ،دیالکتیک مثبت ایرانی ،دیالکتیک منفی ایرانی ،جهان اسالم

-5مقدمه
روابط خارجی برآیند سیاست خارجی کشورها و تبلور مدیریت کارگزاری در این حوزه بوده و پدیدهای
است که پیشینه آن به شکلگیری نخستین تمدنهای باستانی باز میگردد .در حقیقت ،بروز و ظهور سیاست
خارجی در ارتباط با کشورهای دیگر باعث شکلگیری روابط خارجی گردیده که ماهیت و شیوه اداره مناسبات
فرامرزی را ظاهر میسازد .ایران را در طول تاریخ میتوان در زمره واحدهای سیاسی قرار داد که از سیاست
خارجی خود بیشترین تأثیرپذیری را داشته است .روابط خارجی ایران را از عصر اسالمی تا تأسیس جمهوری
اسالمی در حوزه جهان اسالم میتوان در سه دوره تقسیم بندی نمود .عصر نخست به طلوع اسالم تا تأسیس
1
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سلسله صفوی اختصاص مییابد .ایران در این دوره زمانی که قریب به  9قرن ادامه داشت ،فاقد حکومت واحد
سیاسی و در نتیجه سیاست خارجی مستقل بوده و تحت اقتدار خالفتهای مرکزی در شام و بغداد و متعاقباً،
ایلخانان مغول و گورکانیان قرار گرفت .عصر دوم ،با پایهگذاری سلسله صفویه آغاز گردید که تا سقوط رژیم
پهلوی دوم در ایران ادامه پیدا کرد .حکومت صفوی را می توان به عنوان نخستین حکومت واحد در این
سرزمین از زمان فروپاشی سلسله ساسانی در نظر گرفت که آغازی بر شکلگیری سیاست خارجی مستقل
ایرانی پس از قرنها نیز بود که در قالبهای گوناگون تا فروپاشی سلسله پادشاهی پهلوی ادامه پیدا کرد.
سومین عصر را میتوان از زمان شکلگیری جمهوری اسالمی بررسی نمود .این دوره بهطور کلی با دیالکتیک
مثبت ایرانی در دو دوره پیشین متفاوت بوده و دیالکتیک منفی در روابط خارجی برجسته میباشد.
 -2درآمدی بر نظریات سیاست خارجی و تبیین چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی
هستیشناسی 0در حوزه سیاست خارجی کنشها و تحوالتی میباشند که مشهود بوده و قابل تحلیل هستند.
از منظر شناختشناسی 2و حوزه معرفتشناسی نیز رویکردهای تحلیلی ،روند سیاستگذاری خارجی را تبیین
مینمایند که در قالبهای عینیگرا 8و تفسیری 4قرار میگیرند .رویکرد نخست ،با کاربست هستیشناسی مادی
و استفاده از روششناسی علوم طبیعی و تجربی ،بر امکان مطالعه سوژهها (کارگزار) تحتتأثیر ابژه (ساختار)
و تبیین کنشهای سیاست خارجی تأکید دارد .رویکرد اخیر نیز با به کارگیری هستیشناسی معنایی و با اولویت
دادن به نقش عوامل ذهنی و بیناذهنی ،همانند انگارهها ،ایدهها ،برداشتها و تصورات ذهنی تصمیمگیرندگان،
به مطالعه رفتارها با توجه به علل و زمینههای درونی میپردازد( .خسروی و میرمحمدی )48 :0898 ،در نتیجه،
هستیشناسی سیاست خارجی را میتوان به مادی یا معنایی و در قالبهای فردگرایانه و خرد یا کلگرایانه و
کالن تقسیمبندی نمود و از نظر معرفتشناسی نیز حوزه مذکور تحت تأثیر رویکردهای تبیینی و عینیگرا و یا
تفسیری و ذهنیگرا قرار میگیرد .در مجموع ،ادبیات تحلیل سیاست خارجی در چهار گروه فردگرایانه تبیینی
و تفسیری و همچنین کلگرایانه تبیینی و تفسیری تقسیمبندی میگردند ،هر چند مدل تلفیقی نیز بدان افزوده
میگردد که ترکیبی از دو رهیافت فوق میباشد .بنابراین ،رهیافتهای موجود در تحلیل سیاست خارجی تحت
تأثیر مناظرات فرانظری ،مشتمل برهستیشناسی و معرفتشناسی ،در سه قالب رهیافتهای ساختارگرا یا کالن،
کارگزارمحور یا خرد ،و ترکیبی قرار میگیرند )Carlsnaes, 2012: 304-310) .کاربست رهیافت تلفیقی در
حوزه سیاستگذاری خارجی هر دو سطح تحلیل ساختار و کارگزار را در کنار یکدیگر قرار میدهد .از جمله
1
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نظریهپردازان این رهیافت می توان به جیمز روزنا اشاره کرد که در مقاله ای با عنوان «پیش نظریه سیاست
خارجی» زمینه اتصال دو سطح تحلیل را فراهم نمود .با توجه به مدل ارائه شده توسط روزنا ،بهویژه در
«پیوستگیهای ملی -بین المللی» ،0سیاست خارجی واحدهای سیاسی تحت تأثیر پنج منبع قرار گرفته که در
قالب متغیرهای سه گانه در سه سطح فردی ،ملی و بینالمللی اعم از مادی و معنایی جای میگیرند.
) (Rosenau, 1971: 108-109روحاهلل رمضانی نیز در مدل «تعامل سه جانبه پویا» 2تالش نموده تا بر
پایه پیوند متقابل میان سه محور تحوالت داخلی ،سیاست خارجی و تأثیرگذاری نظام بین الملل ،الگوی سه
وجهی تعاملی را در حوزه سیاستگذاری خارجی ایران تبیین نماید( .رمضانی)25-05 :0836 ،
آن چه در نظریات تلفیقی میان عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی در حوزه سیاستگذاری خارجی ،از
جمله در آثار روحاهلل رمضانی ،جیمز روزنا و ریچارد اسنایدر ،لحاظ نشده است ،نحوه ارتباط گیری میان این
متغیرها ،تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و در نتیجه بر روند سیاست خارجی و همچنین پیامدهای آن ها بر
کارگزار و ساختار می باشد .هر چند ،تلفیق سطوح فردی و ساختاری در مدل تصمیمگیری سیاست خارجی
که اسنایدر ارائه نموده است به تأثیرات همزمان عوامل گوناگون در این عرصه تأکید می ورزد .نکته دیگر آن
که ،روزنا برای عامل ساختار نظام بین الملل نقشی مستقل در جهت تأثیرگذاری بر سیاستگذاریها قائل
میباشد ،در حالی که عوامل عینی و ذهنی تأثیرگذار بر سیاست خارجی ،در نهایت وارد ذهن تصمیمسازان
گردیده و باورهای فکری و تحلیل عقالئی به آن وزن میدهد( .موسوی نیا)24-28 :0892 ،
در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز آن چه روحاهلل رمضانی در چارچوب مدل مذکور به آن
پرداخته ،تأکید بر عملگرایی ،به ویژه در دولتهای سازندگی و اصالحات ،بوده است که نتیجه آن نوعی تعامل
مثبت می باشد که به دیالکتیک مثبت ایرانی نزدیک میگردد .این در حالی است که ،دیالکتیک ایرانی در
جمهوری اسالمی ،برخالف قرون و هزارههای گذشته ،از تمدنهای باستانی گرفته تا فروپاشی پادشاهی پهلوی،
جنبه منفی دارد ،از آن جائی که کارگزار ،مخالف وضع موجود در ساختار بوده و رویکرد تجدیدنظر طلبانه
دارد که البته می تواند در اشکال انقالبی و یا اصالحی باشد ،که به آن پرداخته میشود«.چارچوب نظری
دیالکتیک ایرانی» 8به جهت فهم روابط خارجی ایران به تعامل متقابل این متغیرها در حوزههای خرد و کالن و
در سطوح ساختار و کارگزار و در جنبههای مثبت و منفی میپردازد که بهطور مستقیم بر سیاستگذاری خارجی
ایران از عصر باستان تاکنون تأثیرات مستقیم داشته است .بدین ترتیب ،تصمیمگیرندگان بهمنزله افرادی تلقی
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میشوند که در موقعیتی دو وجهی عمل میکنند و از این رو ،عوامل درونی و بیرونی که در ظاهر با یکدیگر
ارتباطی ندارند ،میتوانند در قالب چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی زمینه ایجاد ارتباط معنادار میان متغیرهای
داخلی و خارجی را فراهم آورند .بر همین پایه ،ساختار زمینه بازتولید نقش کارگزار را فراهم میآورد و
کارگزار نیز به طور متقابل تابعی از سیستم گردیده و در نتیجه ،هر دو به بقای یکدیگر و حفظ وضع موجود
کمک میکنند .تعامل ساختار و کارگزار در صورتی که باعث همکاری متقابل شده و تقویت دو طرف را به
دنبال داشته باشد ،دیالکتیک مثبت نامیده میشود و در شرایطی که ساختار و کارگزار درصدد تغییر نظم موجود
یکدیگر در جهت تحقق وضع مطلوب بر آمده و رویکرد تجدیدنظر طلبانه در هر دو مشاهده گردد ،این روند
به دیالکتیک منفی منجر میگردد .چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی دو گروه از متغیرهای داخلی و خارجی را
در تاریخ روابط خارجی ایران ،تأثیرگذار بر سیاستگذاری خارجی این کشور ارائه مینماید که در حوزه ملی،
نخستین متغیر به «نظام باورهای تصمیم سازان» باز میگردد .این عنصر نیز خود در قالبهای ارزشی،
ایدئولوژیکی ،شخصیتی ،روانشناختی و تصویرسازی ذهنی تصمیمگیرندگان سیاست خارجی مطرح میشود.
دومین متغیر را می توان در ارتباط با «تمایل حاکمان به بقای حکومت» 0بیان کرد که حتی به بقای دولت 2نیز
ارجحیت مییافت« .اقتصاد سیاسی» ،بهعنوان متغیر سوم ،بهویژه از دوران صفویه بر سیاست خارجی ایران
تأثیرگذار بوده و حتی با کشف نفت نیز نمود بیشتری یافته است« .ژئوپلتیک ایران» را در عرصههای منطقهای
و بینالمللی می توان به عنوان متغیر چهارم در نظر گرفت که البته در بسیاری مواقع تهدیدزا بوده و در موارد
متعددی نیز فرصتساز ظاهر شدهاند .متغیر پنجم در سطح داخلی را می توان در «پهنه جغرافیایی» ایران مطرح
کرد که تأثیرات آن بر روابط خارجی در اعصار گوناگون متفاوت بوده است.
نخستین متغیر خارجی تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران را در اعصار سهگانه روابط خارجی این کشور
در حوزه جهان اسالم ،میتوان در ارتباط با «ساختار سیستمی» تعریف نمود .بر همین اساس ،ایران در برخی
ادوار تاریخی به عنوان رکنی از سیستم بینالمللی ارتقا مییافت و در دورهای دیگر در نقش تابعی از نظام بین
الملل تنزل پیدا میکرد .متغیر خارجی دیگر را می توان در واژه «تقسیم کار بینالمللی» تبیین نمود که بهویژه
از زمان پایهگذاری صفویه برجسته گردید و بر ساختار حکومتی و تصمیمگیری در حوزه روابط خارجی ایران
تأثیرگذار بوده است .این متغیر خارجی را همچنین میتوان در امتداد متغیر داخلی اقتصاد سیاسی قرار داد.
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بهطور کلی ،چهار شاخصه اصلی را میتوان بر چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی در نظر گرفت که اندازه-
گیری آنها میتواند مثبت و یا منفی بودن دیالکتیک را نشان دهد .نخست« ،واقعیات ساختار -کارگزار» بوده،
که به مفهوم تعیّنات و واقعیات در دو عرصه داخلی ،به مفهوم کارگزار ،و خارجی ،در قالب ساختار ،میباشند
که روح اهلل رمضانی و جیمز روزنا نیز بر این متغیرها و عوامل تأکید دارند .شاخصه دوم را میتوان در قالب
«وابستگی متقابل ساختار -کارگزار» بیان نمود که در واقع ،به تعامل عوامل و متغیرهای فوقالذّکر میپردازد و
در مدل تعامل سهجانبه پویای ارائه شده توسط رمضانی و همچنین پیشنظریه سیاست خارجی متعلق به روزنا
به آن پرداخته شده است .آن چه دیالکتیک ایرانی به مدلها و نظریات تلفیقی مذکور میافزاید ،نحوه تعامل و
اندرکنش این متغیرها ،پیامدهای آنها در حوزه تصمیمگیری سیاست خارجی و همچنین مثبت و منفی بودن
این دیالکتیک در عرصه مناسبات ساختار -کارگزار میباشد .به عبارت دیگر ،وابستگی متقابل دو عرصه مذکور
به عنوان شاخصه دوم ذکر میشود که میتواند به دو صورت متقارن و نامتقارن باشد .افزون بر این ،وابستگی
متقابل نامتقارن ساختار-کارگزار میتواند به تقابل فعال و غیرفعال این دو نیز منجر شود .شاخصه سوم را
میتوان در درون کارگزار و در قالب بوروکراسی تحت عنوان «کانونهای غیرحکومتی قدرت» جستجو نمود
که بر روند سیاستگذاری خارجی و همچنین دیالکتیک ساختار و کارگزار تأثیرگذار بودهاند .در این روند،
ساختار بهعنوان متغیر میانجی عمل نموده و تحتتأثیر دیالکتیک دو کارگزار داخلی مذکور قرار میگیرد .به
عبارت دیگر ،نحوه تعامل ساختار بینالمللی با دولت ایرانی میتواند باعث فعال شدن تقابل یا تعامل دو
کارگزار حکومتی و غیرحکومتی داخلی گردد که نتیجه و بازخورد آن در قالب تصمیمگیری در حوزه سیاست
خارجی بهطور مستقیم بر نظام بینالملل تأثیرگذار میباشد .بنابراین ،نامتقارن بودن قدرت دو ساختار داخلی
میتواند باعث تقابل فعال 0در کارگزار گردیده و زمینه نزدیکی دولت ایرانی به ساختار بینالمللی را فراهم
آورد .از طرف دیگر ،متقارن بودن توان دو ساختار حکومتی و غیرحکومتی داخلی در روند تصمیمسازی
خارجی باعث اقتدار شده و حتی میتواند زمینهساز شکلگیری دیالکتیک منفی گردد .در نهایت ،شاخصه
چهارم میباشد که بر خالف مورد سوم ،به حوزه ساختار باز میگردد و از آن میتوان به «قواعد سیستمیک»
نام برد .در واقع ،آنارشیک و غیرآنارشیک بودن نظام بینالملل بهطور مستقیم بر ایجاد وابستگی متقابل متقارن
و یا نامتقارن میان ساختار و کارگزار تأثیرگذار بوده و در مثبت و یا منفی شدن دیالکتیک ایرانی نقش داشته
است .از این منظر ،شرایط در حال گذار و وجود نوعی بینظمی در سیستم میتواند باعث کاهش تعامل با
کارگزار گردد.
Active Confrontation
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-9دیالکتیک ایرانی در عصر اول روابط خارجی ایران در جهان اسالم
دوره نخست روابط خارجی ایران در جهان اسالم به طلوع اسالم تا تأسیس سلسله صفوی اختصاص می
یابد .تداوم شرایط مبتنی بر جنگ و صلح میان ایران و روم ،جزیرةالعرب را به یک عامل توازن منطقهای تبدیل
نمود و از حمایتهای مالی دو امپراطوری نیز برخوردار گردید .بدین قرار ،سیاست روم شرقی بر محور
جستجو بهمنظور یافتن مسیرهای تجاری بدیل به دور از دسترس ایرانیان بود که حوزه خلیج فارس و شبهجزیره
حجاز در این زمره قرار گرفتند .در حالی که امپراطوریهای بیزانس و ساسانی متعاقب قرنها جنگ و مناقشه
افول کرده بودند ،مسلمانان از قرن هفتم میالدی نیروی سوم را در عرصه ساختاری روابط خارجی پایهگذاری
نمودند و طی فتوحات خود ،سپاه اعراب مسلمان توانست بخشهای گستردهای از خاورمیانه را به تصرف
خود در آورند .متعاقب فتح ایران به دست اعراب مسلمان ،روابط خارجی ایران به عنوان یک کشور مستقل،
نزدیک به نه قرن و تا شکل گیری سلسله صفویه دچار افول جدی گردید .با این حال دیوانساالری و
بوروکراسی ایرانی ،علیرغم فروپاشی سنتهای پادشاهی ،همچنان به رشد و توسعه خود ادامه دادند و حتی بر
دستگاه اداری اعراب و ساختار خالفت ،به ویژه در دوره عباسیان ،نیز تأثیر فراوان گذاردند.
رویکرد خلفای اموی در سیاست خارجی مبتنی بر پانعربیسم و تمرکزگرایی حکومتی بود و به همین
منظور سیاست مهاجرت دستهجمعی اعراب را به نواحی مختلف ایران در پیش گرفتند .سیاست مُلک عربی
امویان جریانات معارضی را علیه دستگاه خالفت در درون سرزمینهای اسالمی پدید آورد که به شکلگیری
جنبشهایی در ایران و نهایتاً سرنگونی امویان منجر شد .از همین رو ،پیروزی عباسیان زمینه افول و نابودی
استیالی قبایل عرب را در ایران فراهم آورد که حاکی از سهم ایرانیان در اجرای نظم جدید در امپراطوری
اسالمی بود که جایگزین ساختار عربی اموی می گردید .ضمن آن که پیگیری سیاستهای پانعربیستی در پهنه
سرزمینی گسترده امویان با چالشهای جدی مواجه بود و بر روابط خارجی آن با دیگر کارگزاران منطقهای
تأثیر داشت.
خلفای عباسی ،برخالف امویان ،سیاست مدارای مذهبی و کاهش فشارهای سیاسی را به کار گرفتند که
به دوام پانصد ساله آنان منجر گردید که بهرهگیری از تجربیات حکومتمداری ساسانیان و بیزانس و گسترش
دیوانساالری و به خدمت گرفتن بوروکراتهای دربار ساسانی در دستگاه خالفت از آن جمله به شمار می-
رفتند .ضمن آن که دربار عباسی با بهکارگیری رویکرد تمرکزگریزی سیاسی حکومت والیات را به امیران و
بزرگان همان بالد واگذار می نمود و با حکومتهایی که امیران آن از مسیر قهر و غلبه بر سرزمینی سلطه
مییافتند ،موسوم به امارت استیال ،کنار میآمدند و اختیارات و استقالل عمل به حکام والیات در مقابل پرداخت
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مالیات سالیانه به دستگاه خالفت ،خواندن خطبه و ضرب سکه به نام خلیفه اعطا می گردید که این روند به
شکلگیری نخستین حکومتهای نیمهمستقل ایرانی پس از اسالم منجر شد .این حکومتها در قالب استیال-
استکفا و یا استکفا بوده و شامل طاهریان ،صفاریان ،سامانیان ،آلبویه ،علویان طبرستان ،آلزیار ،غزنویان و
سلجوقیان میشدند و پیدایش آنها ناشی از ضعف قدرت مرکزی در بغداد قلمداد میگردید ،بهطوری که قادر
نبود اقتدار خود را بر نواحی شرقی پهنه جغرافیایی خالفت اعمال نماید.
روابط خارجی عباسیان در حقیقت ،به نوعی در برخی موارد از شاخصههای مناسبات خارجی پادشاهان
ساسانی تبعیت مینمود .مراودات سیاسی و تجاری با روم شرقی ،حفظ و حراست از مسیرهای بازرگانی سنتی،
حمایت از حکومتهای دستنشانده در سرتاسر سرزمینهای امپراطوری از جمله ایران ،سیاست مدارا با
اقلیتهای مذهبی در داخل مرزهای سرزمینی و حتی به کارگیری رویکردهای موازنه مثبت و منفی ،رویههایی
بودند که خالفت بغداد در روابط خارجی خود با کارگزاران داخلی و حتی کنشگران بینالمللی آنها را لحاظ
مینمود .بنابراین ،نبود تمرکز و اقتدار سیاسی و فقدان حاکمیت واحد در ایران باعث گردید تا روابط خارجی
مستقل و مقتدرانه ایرانی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود نداشته باشد .تنها در دوره قدرتگیری شیعیان
آلبویه و آلزیار در ایران و گسترش مناسبات با آلحمدان در شمال عراق و سوریه ،با قرامطه در حوزه
خلیجفارس و همچنین با فاطمیان در شمال آفریقا ،روابط خارجی ایرانی بهعلت برخورداری از یک نظام
سازماندهی شده نسبی داخلی برآمده از کاردانی و لیاقت فرمانروا ،بهویژه عضدالدوله ،بهطور موقت فارغ از
کنترل کامل خالفت مرکزی بغداد شکل گرفت .با افول خالفت بغداد و قدرت گرفتن ترکان سلجوقی در ایران
در سال  0585میالدی ،نظام دیوانساالر به مهمترین بخش در ساختار حکومتی سالجقه مبدل گردید و منصب
وزارت در حوزه تصمیمگیری در سیاست خارجی نفوذ باالیی در خالفت مرکزی پیدا کرد.
تحول دیگر سیستمی تأثیرگذار بر روابط خارجی ایرانی در حوزه جغرافیایی جهان اسالم به شکست
امپراطوری بیزانس از سلجوقیان در قرن یازدهم میالدی باز میگشت که در حقیقت این تحول ،نقطه پایانی بر
نفوذ امپراطوری روم شرقی در خاورمیانه به شمار میرفت .پهنه جغرافیائی ایران در این دوره ،همانند دوران
سالجقه ،باعث گردید تا کارگزار ایرانی خوارزمشاهیان نیز به یک قدرت منطقهای رقیب در خاورمیانه تبدیل
شود .هر چند ،اتخاذ سیاست خارجی نامناسب ،بهویژه توسط سلطان عالءالدین محمد خوارزمشاه ،و نیز عدم
حفظ امنیت مرزهای شرقی ایران ،زمینه را برای تاختوتاز مغوالن به داخل سرزمینهای اسالمی فراهم آورد.
فروپاشی خالفت بغداد توسط سپاهیان مغول زمینه شکلگیری حکومت ایلخانان و سپس گورکانیان را در سال
 0886میالدی فراهم آورد و حضور بوروکراتها و نخبگان ایرانی در مقام وزارت باعث گردید تا نقشی مهم

101

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

را در حوزه سیاست خارجی این دوره ایفا کنند .این روند حتی باعث گردید تا متعاقب استیالی مغوالن بر
ایران و بخشهای گستردهای از خاورمیانه ،ایلخانان با امپراطوری بیزانس همسایه شده و این دو امپراطوری با
یکدیگر روابط مودتآمیز برقرار نمایند و این قرابت جغرافیائی موجب شد روابط ایران با اروپا نیز تسهیل
شود .فروپاشی ساختار منطقهای در جهان اسالم متعاقب تهاجم مغوالن و شکلگیری توازنقوای جدید همزمان
با تداوم جنگهای صلیبی باعث گردید تا کارگزار ایرانی در خدمت ساختار و تابعی از سیستم بهشمار رفته و
در قالب نقشگرایانه و بوروکراتیک در چارچوب حکومت مرکزی غیرایرانی حوزه روابط خارجی را به پیش
برد .بهطور کلی ،در سال های پس از فتوحات مغوالن و فروپاشی خالفت عباسیان ،سه مرکز عمده قدرت در
حوزه ژئوپلتیکی جهان اسالم پدید آمد که شامل ایران ،عثمانی و مصر می شدند .با این حال ،روابط خارجی
ایران در عرصه مذکور در عصر حکومتهای نیمهمستقل به شکل کامالً مستقل وجود نداشته و غالباً در ارتباط
با خالفت مرکزی امویان و عباسیان تعریف می شد که نوعی وابستگی نامتقارن را نشان می داد .ضمن آن که
هر دو جنبه ساختار و کارگزار درصدد بودند تا توازن و حفظ وضع موجود تداوم یابد .هر چند ،دوره حاکمیت
آلبویه تا اندازهای یک استثنا شمرده میشود از آنجایی که حاکمان آن نیز پس از تصرف بغداد با اتخاذ رویکرد
عملگرایانه به این نتیجه رسیدند تا اقتدار مرکزی سنیمذهب به کار خود ادامه داده و به نوعی وضع موجود
تغییر نکند .به عبارتی دیگر ،دیالکتیک مثبت میان کارگزار و ساختار ،البته به صورت نامتقارن ،ویژگی مهم
روابط خارجی ایران در عصر اول محسوب میشد.
-4دیالکتیک ایرانی در عصر دوم روابط خارجی ایران در جهان اسالم
عصر دوم از اعصار سهگانه روابط خارجی ایران در جهان اسالم ،با پایه گذاری سلسله صفویه آغاز گردید
که تا سقوط حکومت پهلوی دوم در ایران ادامه یافت .دوره صفویه را می توان در دوره نخست که از تاجگذاری
شاه اسماعیل اول تا درگذشت شاه عباس اول ادامه یافت ،دوره تثبیت و اقتدار نامگذاری نمود که ایران نیز در
مقام کارگزار ،رکنی از ساختار منطقهای در حوزه جهان اسالم محسوب میشد .تلفیق دین و سیاست و تأثیر
آن بر سیاست خارجی به همراه ارتباط حکمرانان با عامل مذهب نیز از وجوه اشتراکات صفویان و ساسانیان
به شمار میرفت و اعمال سیاست مذهبی باعث ایجاد تمرکز داخلی و وحدت ملی در ایران گردید .همچنین،
اعمال قدرت نظامی و ایجاد بوروکراسی دولتی ،از جمله در سیاست خارجی ،که نتیجه آن نیز از یک طرف،
افزایش قدرت شاه و از طرف دیگر ،کاهش نفوذ نخبگان محلی بود ،باعث تمرکز قدرت شد در حالی که در
عصر صفویه ،ایران در کانون مثلثی از قدرتهای رقیب مذهبی قرار داشت که شامل عثمانیان ،ازبکان و مغوالن
هند میشدند .اختالفات دو قدرت اصلی خاورمیانه نیز نه فقط به خاطر مسئله شیعه و سنی ،بلکه بر سر رهبری

101

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

جهان اسالم بود .لذا ورود نیروی سوم به منطقه متعاقب دعوت شاه اسماعیل از پرتغال و شاه عباس اول از
بریتانیا با هدف تفوق بر عثمانی در همین راستا ارزیابی میگردد .دوران افول و انحطاط صفویه نیز متعاقب
درگذشت شاه عباس اول آغاز گردید ،به طوری که جانشینان وی به عنوان کارگزاران با اتخاذ رویکرد مستبدانه،
همانند حذف قزلباشها و رقیبکشی ،به منظور بقای سیاسی و حکومتی خود به ساختار متوسل شده و در
مقابل نیز امتیازات تجاری مهمی را به قدرتهای بینالمللی اعطا میکردند .هر چند ،اولویت برای اروپا در
خاورمیانه ،دستیابی به تفاهم با عثمانی و کاربست استراتژی مهار آن در کنار حفظ موازنهقوای منطقهای بود.
این روند به تدریج باعث گردید تا صفویها از مقام رکن ساختار به تابع سیستم مبدل گردند .از این رو،
دیالکتیک ایرانی در تمامی ادوار صفوی به شکل مثبت و در قالب تعامل میان ساختار و کارگزار بود.
آنارشیسم داخلی ایران که از اواخر صفویه آغاز شده بود ،باعث گردید تا تجار و بازرگانان خارجی که در
سایه رونق و رفاه دوره صفوی در ایران حضور داشتند ،به تدریج این کشور را ترک نموده ،به ویژه آن که
آنارشیسم بینالمللی مبتنی بر رقابت قدرتهای اروپایی برای تسلط بر دیگر مناطق پیرامونی و متعاقباً وقوع
انقالب فرانسه باعث شد تا ناامنی در خاورمیانه افزایش یابد و در نتیجه ،پدیده دزدی دریائی به ویژه در خلیج
فارس و دریای سرخ گسترش پیدا کند .نادرشاه افشار توانست این ناآرامیهای گسترده داخلی را مهار کرده و
مهاجمان افغان ،ترک و ازبک را از جغرافیای سرزمینی ایران بیرون راند .وی متعاقباً ،در بعد منطقهای نیز تمرکز
خود را بر حوزه خلیج فارس قرار داد و بار دیگر مسقط را به تصرف خود در آورد و بر این حوزه تسلط یافت
و حتی مناسبات تجاری و اقتصادی خود را نیز با قدرتهای فرامنطقهای گسترش داد .در نتیجه ،ایران با
پایهگذاری نیروی دریایی و گام نهادن در مسیر شکلگیری یک قدرت بحری به تدریج تبدیل به رکنی از نظام
منطقهای و حتی بینالمللی گردید و در سایه آنارشیسم ساختاری و بهمنظور تحدید عثمانی در خاورمیانه ،به
دیالکتیک مثبت با روسیه روی آورد و روسها نیز با هدف محدود نمودن عثمانیها ،مشاوران نظامی خود را
راهی دربار نادرشاه نمودند که این روند حتی باعث تقویت روحیه نظامیگرایانه وی گردید .بنابراین ،روابط
خارجی ایران در دوره زمامداری نادرشاه تحتالشّعاع ویژگیهای فردی و شخصیتی ،رویکرد آرمانگرایانه،
اقدامات میلیتاریستی و توسعهطلبانه ارضی حکمران قرار داشت و جنگ ،بیش از هر وسیله دیگری ،در تحصیل
اهداف سیاست خارجی ،کاربرد داشت ،ضمن آن که وی از دیپلماسی نیز در مواقعی بهره می برد.
روابط خارجی زندیه در حوزه جغرافیایی جهان اسالم نیز که غالباً به دوره کریمخان منحصر میگردد،
شاهد افول قدرت ایران در حوزه بینالمللی بود ،ضمن آن که در عرصه خاورمیانه همچنان در قامت یک
قدرت منطقهای ظاهر میشد .بر همین اساس ،تعامل مثبت عثمانی ،به عنوان ساختار منطقهای و رکنی از نظام
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بینالملل ،با ایران که به علل مشکالت داخلی و عقبنشینی از مناطق اروپایی بود ،باعث نوعی آرامش نسبی
در جهان اسالم گردید ،هر چند ماهیت رقابتآمیز روابط همچنان تا پایان قاجاریه ادامه یافت که همانند گذشته
بر اختالفات مذهبی و سرزمینی و در مواردی رهبری جهان اسالم متمرکز بودند .به دنبال درگذشت کریمخان
زند و آغاز کشمکش بر سر تصاحب قدرت میان بازماندگان وی ،خلیج فارس تا اوایل قرن نوزدهم ،تحت
سیطره بریتانیا درآمد و به حصاری با هدف حفاظت از مرزهای شبهقاره هند و به سدّی در مقابل روسیه و
فرانسه تبدیل گردید .بنابراین ،سیر نزولی که در روابط خارجی ایران از زمان درگذشت شاه عباس اول آغاز
شده بود ،در دوره پس از زمامداری نادرشاه افشار ادامه یافت و در اواخر زندیه و اوایل قاجاریه در ابعاد
منطقهای و فرامنطقهای به پایینترین حدّ خود تنزل یافت( .کاتوزیان)006 :0892 ،
ساختار بینالمللی و ماهیت رقابتآمیز قدرت های جهانی در خاورمیانه و شبهقاره هند در عصر قاجاریه
در کنار جایگاه ژئوپلتیک ایران باعث نزدیکی آنها به دربار قاجار میشد .بر همین مبنا ،روسیه و بریتانیا از
حکمرانی ضعیف در ایران حمایت کرده که تقریباً در تمامی ادوار این دوره این رویکرد ادامه یافت .روسها
رویکرد تصرف مناطقی از ایران با هدف دستیابی به آب های آزاد را دنبال میکردند و عهدنامههای گلستان و
ترکمانچای میراث این دوره به شمار میروند .از سوی دیگر ،رویارویی ایران و عثمانی در این دوره ،ناشی از
اقتدار دربار قاجار نبود ،بلکه به دلیل ضعف آن در مقابل تهاجمات روسیه قلمداد میگردد .بریتانیا نیز با هدف
حراست از مرزهای شبهقاره هند ،نیازمند حضور در مناطق جنوبی ایران و حوزه خلیج فارس بود .این در حالی
بود که شاهان قاجار نیز به منظور حفظ بقای خود از ساختار کمک گرفته و حتی در دورهای نیز از فرانسه
عصر ناپلئون بناپارت استمداد طلبیدند .در این میان ،تزلزل در شماری از سیاستگذاران ایرانی در اجرای
مسئولیتهای سیاسی خود و وابستگی به یکی از قدرتهای خارجی در تصمیمگیریهای سیاست خارجی
ایران تأثیرگذار بودند .بنابراین ،انتخاب رویکرد ورود نیروی سوم به ایران و اتخاذ سیاست عدم تعهد ،که
بهویژه در بخشی از دوره ناصرالدین شاه و توسط بروکراتهای عمل گرایی ،همانند امیرکبیر ،به کار گرفته
شدند ،با هدف بازی در حد فاصله روسیه و بریتانیا از دیگر اقدامات کارگزار در قبال عملکرد سیستم به شمار
می رفت .این روند در روابط خارجی ایران در حوزه جهان اسالم نمود داشت و بهویژه در کنفرانس و معاهدات
ارزنةالروم میان ایران و عثمانی نیز تأثیرگذار بود و به میدان برخورد سیاست و دیپلماسی کشورهای مذکور
تبدیل شد .با این حال ،ساختار هدف خود را در وجهالمصالحه نمودن ایران و تقسیم منافع میان خود می دید
که نمونه آن را می توان در انعقاد عهدنامههای تیلسیت میان فرانسه و روسیه مشاهده نمود ،در حالی که مدتی
پیش از آن ناپلئون عهدنامه فینکناشتاین را با دربار ایران امضا نموده بود .متعاقب وقوع انقالب مشروطه نیز،
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ساختار به طور مستقیم و از طریق عناصر حکومتی ملی جایگاه حداکثری را در سیاست خارجی دربار ایران
به خود اختصاص میداد( .رمضانی )40 :0836 ،از همین رو ،انقالب مشروطیت که خود ملهم از دوره تنظیمات
در عثمانی و متأثر از انقالب فرانسه بود ،زمینهساز فروپاشی سلسله قاجاریه و قدرت گرفتن پهلوی اول در
ایران گردید( .کاتوزیان)0830 ،
ساختار بینالمللی در دوره حاکمیت پهلوی اول دچار بیثباتی متعاقب پایان یافتن جنگ جهانی اول گردید،
ضمن آن که قدرتهای بینالمللی ،از جمله بریتانیا و فرانسه ،تضعیف شده و روسیه نیز با انقالب اکتبر 0905
روبرو بود و عثمانی نیز به کشورهای متعددی تقسیم گردید .رویکرد آمریکا ،به عنوان نیروی سوم ،نیز مبتنی
بر هنجارگرائی لیبرالیستی بود که به تأسیس جامعه ملل منجر شد .بنابراین ،بر خالف عهد قاجار ،ساختار
بینالمللی از شکلگیری حکومتی مقتدر در ایران حمایت میکرد تا قادر باشد امنیت را در داخل ایجاد نموده
و از نفوذ کمونیسم ب ه داخل ایران و همچنین خاورمیانه جلوگیری کند .رضاخان نیز به عنوان کارگزار ،بقای
خود را در ارتباط با ساختار تعریف می کرد .از همین رو ،بریتانیا در ابتدا از نزدیک شدن پهلوی اول به آلمان
نازی ،با هدف جلوگیری از تسرّی کمونیسم به ایران ،نگران نبود .بر همین اساس ،گسترش مناسبات کارگزاران
منطقهای تحت نظارت و با مشارکت ساختار صورت میگرفت و انعقاد پیمان سعدآباد با حضور مستقیم
انگلستان و ایفای نقش آمریکا در همین راستا ارزیابی شده و حاکی از پیروی از سیاست همزیستی مسالمتآمیز
و حُسن همجواری در خاورمیانه بر پایه دستیابی به توافق در جهت حلوفصل اختالفات در قالب معاهدات و
پروتکلهای همکاری و در نهایت ،اتخاذ سیاست نزدیکی به قدرت برتر بود .نقطه عطف روابط خارجی پهلوی
اول را در جهان اسالم میتوان فروپاشی امپراطوری عثمانی و تقسیم آن به چندین کشور متعدد طی معاهدات
گوناگون بیان نمود و در همین راستا میتوان پایهگذاری پادشاهی عربستان سعودی را نیز بدان افزود .در
حقیقت ،متغیر سیستمی؛ به طور خاص بریتانیا و قیمومیت آن بر برخی کشورهای منطقه ،همانند عراق و مصر،
و همچنین پیگیری منافع آن در ارتباط با نفت و حراست از مرزهای شبهقاره هند و همچنین مقابله با نفوذ
فزاینده آلمان نازی در برخی کشورهای مسلمان ،مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر روابط ایران با همسایگان
تازهتأسیس خود در حدفاصل دو جنگ جهانی محسوب می شدند .از منظری دیگر ،حمایت ساختار ،به طور
خاص انگلستان ،از کارگزار باعث گردید تا رضاخان که در دوران پس از کودتای اسفند  0299در نقشی
متفاوت تر ظاهر شده بود و عوامل غیرحکومتی نیز از وی فاصله گرفته بودند ،وارد دوره استبداد نوین گردد.
این روند نیز ،همانند موارد مذکور ،به نوعی حاکی از دیالکتیک مثبت در روابط کارگزار و ساختار دارد.
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شکل گیری نظام دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم باعث گردید تا تعامل ساختار و کارگزار در دوره
پهلوی دوم به طور واضح در قالب دیالکتیک مثبت تجزیه و تحلیل شود ،به ویژه آن که محمدرضا شاه بقای
خود را در سه مرحله مدیون حمایتهای بلوک غرب ،در مقام یکی از دو رکن ساختار ،میدانست که در دوران
پس از اشغال تهران و کنارهگیری پهلوی اول از قدرت ،بحران آذربایجان و در نهایت کودتای  23مرداد 0882
زمینه قدرتگیری پهلوی دوم را فراهم آورد .افزون بر این ،حمایتهای ساختار از وی و ورود به شطرنج
سیاسی ،از جمله با انتصاب مقامات بلندپایه حکومتی ،به ویژه متعاقب سقوط دولت ملیگرای دکتر مصدق،
باعث گردید تا نقش نظامیگرایانه پهلوی دوم تقویت شده و همین موضوع وی را وارد دوره جدیدی از
استبداد نماید .جایگزینی ایاالت متحده به جای انگلستان در پهنه سیاسی ایران پس از کودتا ،عرصه سیاست و
روابط خارجی این کشور را تا زمان پیروزی انقالب اسالمی تحتالشعاع قرار داد.
تقویت عوامل غیرحکومتی ،بهویژه ملیگرایان و مذهبیون ،در عرصه سیاست خارجی ایران در فاصله
سالهای  0825تا  0882و اهمیت نفت بر روابط خارجی آن تأثیرگذار بود .متعاقب وقوع کودتای  0882و
آغاز دور دوم روابط خارجی پهلوی دوم ،سمتگیری سیاست خارجی ایران در خاورمیانه اسالمی بیش از هر
عاملی ،از منافع غرب ،به ویژه آمریکا ،و بلوکبندیهای منطقهای ناشی از آن تأثیر میپذیرفت .اعطای نقش
ژاندارمی منطقه به ایران در چارچوب دکترین دو ستونی 0نیکسون -کسینجر ناشی از تحوالت ساختاری ،از
جمله ناکامیهای آمریکا در ویتنام وعقبنشینی انگلستان از شرق کانال سوئز ،ارزیابی می گردد (F. Goode,
) 2014: 443-444و در واقع نوع ساختار دوران جنگ سرد باعث بازتولید نقش نظامیگرایانه پهلوی دوم
در عرصه روابط خارجی می گردید .عالوه بر این ،برقراری روابط سیاسی با اسرائیل در دوران پهلوی دوم
حاکی از اولویت دادن محمدرضا شاه به متغیرهای خارجی در مقایسه با ویژگیهای ملی و نادیده گرفتن عناصر
و متغیرهای غیرحکومتی در جامعه ایرانی در حوزه سیاستگذاری خارجی بود .نوع عملکرد ساختار همچنین
باعث گردید تا «جنگ سرد عربی» در جهان اسالم ،متعاقب اعالم دکترین آیزنهاور در سال  0905شکل گیرد
و ورود ایران به پیمان بغداد و متعاقباً تالش بر اتخاذ سیاست استقاللطلبانه ملی در دوره سوم سیاست خارجی
پهلوی دوم جهت تنشزدائی در خاورمیانه اسالمی از ایفای نقش بیش از پیش شاه در عرصه منطقهای حکایت
داش تند .بر همین اساس ،تالش بر حل و فصل اختالفات در خلیج فارس از طریق موافقت با استقالل بحرین
در سال  0950تحت فشار سیستم ،برقراری و تحکیم روابط با مصر به عنوان متحد جدید اسرائیل ،اعزام نیرو
نظامی به عمان به منظور مقابله با شورشیان ظفار در سال  0958و همچنین حلوفصل مسائل مرزی با عراق
Twin Pillars Policy
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در چارچوب بیانیه الجزایر  0950در همین راستا می باشند .پهلوی دوم نیز ،بهویژه متعاقب وقوع کودتای 23
مرداد  0882و حتی پس از حادثه  00خرداد  ،0842با بحران مشروعیت در داخل مواجه گردید ،و بر همین
مبنا تالش میکرد تا با توسل جستن به ساختار ،وجهه بینالمللی خود را بهمنظور بقای بیشتر در حکومت بهبود
بخشد .بهطور کلی ،مبانی اساسی روابط خارجی پهلوی دوم در جهان اسالم تا اندازه بسیاری بازتاب جنگ
سرد و بلوکبندیهای بینالمللی با توسل به دو ابزار نفت و ارتش بود و بهطور کامل در قالب دیالکتیک مثبت
ایرانی ادامه یافت.
-0دیالکتیک ایرانی در عصر سوم روابط خارجی ایران در جهان اسالم
سومین عصر روابط خارجی ایران را در جهان اسالم می توان از زمان شکل گیری پیروزی انقالب اسالمی
بررسی نمود .در این دوره ،دو ابرگفتمان در سیاست خارجی جمهوری اسالمی وجود داشته که شامل ملیگرائی
لیبرال مبتنی بر واقع گرایی کشور -محور با تمرکز بر منافع ملی میباشد و دیگری نیز کالن گفتمان اسالمگرایی
است که از سال  0865جایگزین ملیگرائی واقعگرا گردید و به مصالح اسالمی اولویت میداد و خود نیز به
خرده گفتمانهای اسالمگرایی آرمانی امتمحور ،عملگرایی اسالمی ،واقعگرایی اسالمی ،اصولگرای عدالت-
محور و اعتدالگرائی اسالمی تقسیمبندی می شوند .در حقیقت در ابر گفتمان اخیر ،سیاست خارجی جمهوری
اسالمی اهدافی فراتر از اهداف ملی را نیز در نظر می گیرد .سمتگیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی از
اتحاد و ائتالف با غرب به عدمتعهد و موازنه منفی زمینه تغییر در مناسبات خاورمیانهای ایران را فراهم آورد.
رویکرد تجدیدنظر طلبانه جمهوری اسالمی در قبال نظام بینالملل و تالش بر تغییر وضع موجود به وضع
مطلوب باعث گردیدند تا قدرتهای اصلی ساختار ،این کشور را عنصری ناهمگون تلقی نمایند که آغاز جنگ
نخست خلیج فارس در همین راستا ارزیابی می گردد .به عبارتی دیگر ،تقابل فعال و غیرفعال ساختار و کارگزار
شاخصه اصلی روابط خارجی جمهوری اسالمی بهشمار میرود .بر همین اساس ،ایران در  22اسفند  0805و
تنها یک ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،از پیمان سنتو خارج گردید و به عضویت جنبش عدمتعهد درآمد.
بر همین اساس ،مرزهای ایدئولوژیک جایگزین مرزهای جغرافیائی گردید و به عبارتی دیگر ،ژئوایدئولوژی
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی شکل گرفت که بر روابط خارجی ایران در جهان اسالم در سالها و
دهههای پس از آن نیز سایه افکند که نمونه آن را در کمک به شکلگیری جنبشهای اسالمگرا به ویژه در لبنان
و فلسطین می توان مشاهده نمود .از سوی دیگر ،رویکرد ضد اسرائیلی جمهوری اسالمی باعث گردید تا جبهه
پایداری ،مشتمل بر کشورهای عرب حامی ایران در منطقه ،شکل گیرد .جنبه مهم دیگر از تقابل فعال ساختار
با کارگزار را میتوان حضور فزاینده آمریکا در خاورمیانه ،بهویژه در منطقه خلیج فارس ،دانست .این روند،
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برخالف سیاست خارجی منطقهای ایران بود که با هرگونه حضور قدرتهای خارجی در منطقه مخالف
میباشد و بر همین مبنا ،جمهوری اسالمی را در مقابل متحدان عرب واشنگتن در منطقه قرار میداد .پیامد مهم
این روند نیز ،امنیت محور شدن سیاست خارجی جمهوری اسالمی بود و به تبع آن ،روابط خارجی ایران در
بعد منطقهای ،بهعنوان بخش دوم ساختار ،از ماهیت رقابتآمیز برخوردار گردید.
تقابل غیرفعال ساختار و کارگزار را نیز میتوان ناشی از وقوع تحوالت مهم در این دو عرصه دانست که
پذیرش قطعنامه  093توسط ایران ،ساختار جدید رهبری و ردههای بوروکراتیک و دیوانساالرانه کشور به
دنبال درگذشت امام خمینی در  4ژوئن  04( 0939خرداد  ،)0863انتخاب رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی
به عنوان یک شخصیت پراگماتیک و عملگرا و همچنین در عرصه کالن ،فروپاشی نظام دوقطبی و اتمام جنگ
سرد و متعاقباً وقوع جنگ دوم خلیج فارس در سال  ،0990موسوم به جنگ نفت ،و اشغال نظامی عراق در
سال  ،2558موسوم به جنگ سوم خلیج فارس ،از عوامل آن محسوب میشدند که همکاری غیرمستقیم ایران
را با ساختار به دنبال داشت .نتیجه این روند جایگزینی رویکرد ژئوپلتیک در عرصه سیاست خارجی به جای
فهم ایدئولوژیک و آغاز تنشزدایی در حوزه روابط خارجی ایران در حوزه جهان اسالم بود .در حقیقت ،صدور
انقالب اسالمی به عنوان یک هدف کماکان باقی ماند ،اما در متدولوژی و در قالب انتشار عناصر قدرت نرم
ارزشهای دینی مبتنی بر ضدیت با استعمارگرایی در خاورمیانه اسالمی مطرح گردید(Roshandel, 2013: .
)67
شاخصه دیگر در حوزه روابط خارجی جمهوری اسالمی را می توان در تقابل تصمیمگیرندگان و عناصر
ملی ،مشتمل بر حکومتی و غیرحکومتی ،با ساختار بینالمللی بیان نمود ،هر چند عامل کارگزار مستظهر به
مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی بود که برای نمونه می توان به تصویرسازی 0عوامل داخلی تصمیمساز در
حوزه مناقشه اعراب و اسرائیل در جهت حمایت از مردم فلسطین اشاره نمود که با رویکرد ساختار در تناقض
قرار میگرفت .عنصر بعدی در عصر چهارم روابط خارجی ایران با کشورهای اسالمی را میتوان در تصمیم-
گیری غیرنهادینه در حوزه سیاست خارجی مطرح نمود که در قالبهای فردی و یا گروهی اتخاذ گردیده و
البته فقدان ویژگیهای دیوانساالرانه در آن احساس می شد ،با این حال از پشتوانه قوی افکارعمومی داخلی
نیز برخوردار بود)Ehteshami and Zweiri, 2011: xiv( .
به طور کلی ،عمده مسائل مؤثر بر روابط خارجی جمهوری اسالمی با کشورهای مسلمان بهویژه در
خاورمیانه و شمال آفریقا ،مشتمل بر حوزه خلیج فارس ،لوانت و مغرب عربی و شمال آفریقا ،را میتوان عالوه
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بر ویژگیهای فردی و غیرحکومتی هم در ایران و هم در طرفهای منطقهای ،در موضوعاتی همانند صدور
انقالب اسالمی ،موضوع جزایر سهگانه ،برنامه هستهای تهران ،افزایش نفوذ و جایگاه منطقهای ایران پس از
اشغال عراق در سال  ،2558مسأله فلسطین و نوع رابطه اعراب و اسرائیل تجزیه و تحلیل نمود .بنابراین ،تضاد
متقابل ساختار و کارگزار باعث شکل گیری دیالکتیک منفی در عرصه روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران
گردیده ،بدین مفهوم که عملکرد ساختار در حوزه سوژه 0باعث افزایش بدگمانی کارگزار شده و در مقابل نیز،
رفتار کارگزار در حوزه ابژه 2تزاید فشار سیستم و بحرانآفرینی را به دنبال داشته است.
-6نتیجهگیری
«چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی» در اشکال مثبت و منفی به تأثیرگذاری متغیرهای چهارگانه داخلی
عالوه بر متغیر خارجی در حوزههای خرد و کالن بر سیاست خارجی ایران در حوزه جغرافیایی جهان اسالم
میپردازد و شاخصههای چهارگانه نیز حوزه روابط خارجی را سنجش میکنند.
در حوزه ملی ،نخستین متغیر به نظام باورهای تصمیمسازان باز میگردد .این عنصر نیز خود در قالبهای
ارزشی ،ایدئولوژیکی ،شخصیتی ،روانشناختی و تصویرسازی ذهنی تصمیمگیرندگان سیاست خارجی مطرح
می شود .حضور شخصیتهای کاریزما در حکومتهای ایرانی با ویژگیهای مذکور به طور مستقیم بر روابط
خارجی این کشور تأثیرگذار بودهاند که از آن جمله میتوان به کوروش و داریوش هخامنشی ،عضدالدولة
آلبویه ،امیر تیمور گورکانی ،نادرشاه افشار و امام خمینی اشاره داشت .همچنین ویژگیهای شخصیتی
میلیتاریستی و نظامیگرایانه برخی رهبران سیاسی نیز بر روابط خارجی ایران در اعصار مختلف تأثیر داشت که
نادرشاه افشار ،امیر تیمور لنگ و آغا محمدخان قاجار از آن جمله محسوب میشوند .ضمن آن که تصویرسازی
ذهنی و تجربیات تاریخی نیز بر تصمیمسازان سیاست خارجی مؤثر بودهاند که کریمخان زند و رهبران
جمهوری اسالمی در این زمره قرار میگیرند.
دومین متغیر داخلی را می توان در ارتباط با میل حاکمان به بقای حکومت بیان کرد .تمایل حاکمان
نیمهمستقل ایرانی ،که بهویژه از مسیر استکفا به قدرت رسیده بودند ،به بقا از مسیر توسل به خالفت عباسی
در بغداد ،درخواست حاکمان صفوی پس از عصر شاه عباس اول ،پادشاهان قاجاریه و پهلوی اول و دوم از
ساختار برای حمایت از آنها در قبال اعطای باج و امتیازات تجاری به قدرت های بینالمللی ،نمونههایی از این
جمله بهشمار می روند ،به طوری که پهلوی دوم حتی به منظور بقای حکومت ،از دولت خود نیز صرفنظر
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نمود .ایران در دوران پس از سلطان محمود غزنوی ،ملکشاه سلجوقی ،اواخر صفوی و قاجاریه نیز دچار افول
جدی گردید و برای بقای خود و تأمین امنیت به ساختار متوسل میگردید.
متغیر سوم ملی ،موضوع اقتصاد سیاسی میباشد که بهویژه از دوران صفویه بر سیاست خارجی ایران
تأثیرگذار بوده و حتی با کشف نفت نیز نمود بیشتری یافته است .با توجه به عامل اقتصاد سیاسی در حوزه
روابط خارجی برای نمونه ،مسیرهای تجاری بین النهرین ،خلیج فارس و شرق آسیا برای رومیان ،از جمله در
اوایل طلوع اسالم ،آسیبپذیر گردید ،بهطوری که ساسانیان قادر بودند با اقدام نظامی همراه با فشارهای
اقتصادی در هنگام صلح ،این ارتباطات را تعلیق نمایند .مناسبات تجاری میان شاهعباس صفوی ،کریمخان زند
با عثمانی و همچنین رویکرد تجارتمحور وی با برخی قدرتهای اروپایی ،اهمیت خلیج فارس برای نادرشاه
افشار برای گسترش روابط اقتصادی فارغ از سرزمینهای عثمانی نمونههایی دیگر در این راستا میباشند.
همچنین تأثیر اکتشاف نفت بر روابط خارجی پهلوی و همچنین جمهوری اسالمی در جهان اسالم و تأثیر
قدرتهای ساختار بر سیاست خارجی ایران حائز اهمیت میباشند که شوکهای نفتی دهه  0955در قبال
تحریم حامیان غربی اسرائیل در این زمره قرار میگیرند.
ژئوپلیتیک ایران را میتوان به عنوان متغیر چهارم در نظر گرفت که البته در بسیاری مواقع برای روابط
خارجی این کشور تهدیدزا بوده است که تسلط پادشاهان اموی بر این سرزمین با رویکرد ملک عربی و
پانعربیسم ،انعقاد معاهده  0950و تقسیم ایران میان بریتانیا و روسیه و همچنین اشغال تهران در جنگ جهانی
دوم شاهدانی بر این مدعا میباشند .هر چند در مواردی نیز ،از جمله در بخشی از دوره حاکمیت صفویان،
فرصتساز ظاهر میشد .با این حال ،انطباق جغرافیای طبیعی (مرزهای سرزمینی) با جغرافیای سیاسی
(ژئوپلیتیک) ایران باعث اقتدار برخوردار میگردد که نمونه آن را در دوره صفویه (از شاه اسماعیل تا شاه
عباس) میتوان مشاهده کرد .انقباض جغرافیای طبیعی در مقایسه با جغرافیای سیاسی نشاندهنده ضعف بوده،
هر چند قابل جبران میباشد که نمونه آن را در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران میتوان دید .انقباض جغرافیای
سیاسی نیز حکایت از افول کارگزار ،از جمله در عرصه روابط خارجی ،داشته و زمینه شکلگیری نظامهای
ملوکالطوایف را فراهم میآورد که حکومتهای نیمهمستقل ایرانی از اموی تا صفوی در این زمره قرار می-
گیرند .انبساط جغرافیای طبیعی نیز نشاندهنده اقتدار موقت حوزه کارگزاری ،بهویژه تحت تأثیر شخصیت
فردی حکمران ،است که با درگذشت وی احتماالً کشور هدف تهاجمات خارجی و بازگشت مرزهای سرزمینی
به شرایط پیشین و حتی تجزیه سرزمینی قرار میگیرد که عصر یعقوب لیث صفار در حکومت نیمهمستقل
صفاریان ،نادرشاه افشار و امیرتیمور گورکانی در این طیف ارزیابی میشوند .انبساط جغرافیای سیاسی نیز
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حاکی از اقتدار یک حکومت است که میتواند زمینه رقابتهای منطقهای و بینالمللی و حتی تشدید منازعات
را به دنبال داشته باشد که نفوذ فزاینده جمهوری اسالمی در خاورمیانه ،علیالخصوص پس از حمله نظامی
آمریکا به عراق در سال  ،2558نشاندهنده تقویت جایگاه ژئوپلتیک ایران در جهان اسالم فراتر از مرزهای
سیاسی آن میباشد .بنابراین ،کنترل این نفوذ از جانب کارگزار امری محتوم و ضروری بهنظر میرسد .بر همین
اساس ،متغیر پنجم ملی را می توان در پهنه جغرافیائی ایران مطرح کرد .گستره سرزمینی یک کشور میتواند
در تصمیمسازی حوزه سیاست خارجی و در نتیجه ،روابط خارجی آن مؤثر واقع شود .جغرافیای ایران در
ادوار افشاریه و گورکانیان از آن جمله بهحساب میآیند .متغیر نخست خارجی تأثیرگذار بر سیاست خارجی
ایران را در ادوار سهگانه روابط خارجی این کشور در حوزه جغرافیایی جهان اسالم ،می توان در ارتباط با
ساختار سیستمیک بیان نمود .این روند باعث گردید تا روابط خارجی صفویان ،بهویژه تا درگذشت شاه عباس
اول ،و همچنین در دوره قدرتگیری نادرشاه افشار در قالب رئالیسم تهاجمی با پایهگذاری نیروی بحری و در
سایه توسعهطلبی سرزمینی تعریف شده و ایران بار دیگر به عنوان رکنی از ساختار در حوزه جهان اسالم مطرح
شود .در برخی موارد نیز ایران تابعی از نظام بینالملل و در قالب یک کشور پیرامونی تعریف گردیده است که
دوران حکومتهای نیمهمستقل ایرانی ،قاجاریه ،پهلوی و جمهوری اسالمی در این زمره قرار میگیرند.
درگذشت شاهعباس اول و آغاز حاکمیت شاه صفی نیز افول صفویان را کلید زد ،بهطوری که تا پایان حاکمیت
شاه سلطان حسین ،ایران به تابعی از سیستم و تنها در قالب یک کارگزار تأثیرپذیر به ایفای نقش میپرداخت.
ساختار نیز در دوره حاکمیت ایلخانان مغول شاهد باعث فروپاشی توازن منطقهای در خاورمیانه و حتی در
نظام بینالملل بود و موازنه قوای جدیدی همزمان با تداوم جنگهای صلیبی شکل گرفت.
متغیر دوم خارجی اثرگذار بر تصمیمسازی سیاست خارجی ایران را میتوان در تقسیم کار بینالمللی
دانست که در ارتباط با متغیر ملی اقتصاد سیاسی کشورها میباشد .این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است
که بهویژه در پانصد سال اخیر و همزمان با تأسیس سلسله صفویه ،ایران همواره به عنوان صادرکننده مواد خام
مطرح و این الگوی اقتصادی ،بهویژه با اکتشاف نفت ،و تشکیل دولت رانتیر بر تصمیم گیریها در حوزه روابط
خارجی مؤثر بوده و زمینه تغییر سیاستهای ساختار را نسبت به کارگزار فراهم آورده است .از این منظر،
شکلگیری دولتهای رانتجو در خاورمیانه اسالمی پیامد بارز متغیر اقتصاد سیاسی و رویکرد ساختار به
کارگزار بوده ،که خود زمینه تقویت استبداد را در منطقه فراهم آورده است.
شاخصه نخست چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی به واقعیات موجود میان ساختار و کارگزار و تعامل
متقابل این دو پرداخته که میتواند در قالبهای همکاری ،رقابت و یا منازعه بر روابط خارجی ایران در جهان

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

اسالم تأثیرگذار باشد .حاکمیت دیپلماسی و جنگ بر روابط خارجی حکومتهای ایرانی با دیگر قدرتهای
اسالمی ،همانند مناسبات میان ایران و عثمانی از صفویه تا پهلوی ،در این زمره ارزیابی میگردند .ضمن آن که
در اعصار دوم و سوم روابط خارجی ایران با دیگر کشورهای اسالمی ،نفوذ قدرتهای فرامنطقهای بهطور
مستقیم بر روابط منطقهای مؤثر بود که ورود نیروی سوم اروپایی در دوران شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی،
قاجاریه (امضای معاهدات فینکناشتاین با فرانسه و ارزنةالروم با عثمانی و حضور روسیه و بریتانیا در این
کنفرانس) و همچنین پهلوی اول (ورود آلمان به خاورمیانه اسالمی) در این مقوله قرار میگیرند .در این دوران
تاریخی ،در مواردی ساختار از حاکمیت ضعیف کارگزار حمایت مینمود که نمونه آن را میتوان در عهد
قاجاریه مشاهده کرد .از سوی دیگر ،در دوره پهلوی اول نیز ساختار خواهان شکلگیری حکومتی مقتدر در
حوزه کارگزاری بود تا ضمن یکپارچهسازی داخلی از نفوذ کمونیسم به خاورمیانه جلوگیری نماید.
وابستگی متقابل ساختار و کارگزار ،به عنوان شاخصه دوم ذکر می شود که در دو قالب متقارن و نامتقارن
مطرح بودهاند .در ادواری که ایران هم در نقش کارگزار و هم در مقام رکنی از ساختار به ایفای نقش میپرداخت
و این دو وظیفه با یکدیگر همپوشانی داشت ،نوعی وابستگی متقارن شکل میگرفت که برای نمونه می توان
به دوران حاکمیت اشکانیان و ساسانیان ،شیعیان آلبویه و بهدنبال آن ترکان سلجوقی بر ایران و بخشهایی از
سرزمینهای اسالمی و همچنین دوره تثبیت و اقتدار صفوی به ویژه همزمان با حاکمیت شاه عباس اول ،اشاره
داشت .افزون بر این ،دیالکتیک شکل گرفته در روابط خارجی ایران در این دوران نیز مثبت بود که به تعامل
میان ساختار و کارگزار منجر میشد .در ادواری که وابستگی نامتقارن میان کارگزار و ساختار ایجاد میگردید،
غالباً سیستم تقویتکننده و قوامبخش کارگزار به شمار میرفت و در قالب دیالکتیک مثبت ،حکومتهای
ایرانی درصدد جلب حمایت سیستم به منظور بقا و تأمین امنیت بودند .حکومتهای نیمهمستقل ایرانی در
حدفاصل حاکمیت امویان تا صفویان ،حضور نخبگان سیاسی ایران در دربار ایلخانان مغول ،پادشاهیهای
قاجار و همچنین پهلوی اول و دوم ،نمونه هایی از وابستگی نامتقارن در قالب دیالکتیک مثبت محسوب
میشدند .با تأسیس جمهوری اسالمی ،عمالً دیالکتیک منفی در روابط خارجی ایران جایگزین دیالکتیک مثبت
گردید ،هر چند وابستگی متقابل نامتقارن نیز وجود داشت .در حقیقت ،دیالکتیک منفی و ماهیت تجدیدنظر
طلبانه کارگزار در قبال ساختار تقابل این دو را به دنبال داشت که موضوعاتی همانند رویکرد ایران به مسئله
فلسطین و اسرائیل و همچنین حضور گسترده آمریکا در خاورمیانه ،به ویژه در منطقه خلیج فارس ،امنیتمحور
شدن سیاست خارجی و به تبع آن روابط خارجی جمهوری اسالمی را به دنبال داشت .از طرف دیگر ،در
مواردی این تقابل فعال به شکل غیرفعال تبدیل میشد که همکاری ایران با ائتالف بینالمللی در جهت سقوط
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دولت خودخوانده طالبان متعاقب حوادث  00سپتامبر  ،2550همکاری در عراق پس از فروپاشی حزب بعث
در سال  ،2558مذاکرات برجام در سال  2500در این زمره قرار می گیرند .به عبارتی ،در تقابل غیرفعال
اولویتهای ژئوپلتیک کارگزار جایگزین ژئوایدئولوژی آن میگردید.
شاخصه سوم را می توان در کانونهای قدرت غیرحکومتی و بوروکراسی درون کارگزار بیان نمود .بنابراین،
متعاقب حمله اعراب مسلمان به ایران ،عدم همراهی عوامل غیرحکومتی در داخل کارگزار به علل اعمال
تبعیض در داخل جامعه تح ت حاکمیت ساسانیان در کنار وجود طبقات اجتماعی مختلف باعث گردیدند تا
ایران ،فتح شده و ضمن ایجاد دیالکتیک مثبت با مسلمانان متعاقباً ،امپراطوری اسالمی به رکن اصلی ساختار
مبدل گردد .تعامل و تأثیرگذاری بوروکراسی ایرانی در مقام نقشگرایانه ،بهویژه منصب وزارت ،بر دربار
ایلخانان مغول نیز بر روابط خارجی اواخر عصر نخست حائز اهمیت بود که نمونه آن را می توان به وزارت
و صدارت محمود یلواج ،به عنوان نخستین وزیر ایرانی در دربار چنگیزخان و متعاقباً مسعود بیک فرزند
محمود ،خواجه شمسالدین محمد جوینی و همچنین خواجه نصیرالدّین طوسی در دربار هوالکوخان مغول
بیان نمود.
افزون بر این ،نحوه تعامل ساختار بینالمللی با کارگزار ایرانی میتواند باعث فعال شدن تقابل یا تعامل
کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی گردد که نتیجه و بازخورد آن در روابط خارجی مشهود میباشد .بنابراین،
نامتقارن بودن قدرت دو کنشگر داخلی میتواند باعث تقابل فعال در حوزه کارگزاری ،به مفهوم رویارویی
عوامل ملی غیرحکومتی و حکومتی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی ،گردد که جنبش تحریم تنباکو ،انقالب
مشروطه ،نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین انقالب اسالمی ایران در این زمره قرار میگیرند .این روند
زمینه نزدیکی کارگزار حکومتی ایران به قدرتهای ساختار را فراهم آورده که خود زمینهساز تقویت استبداد
میشود .نهضت سربداران در کنار دیگر عوامل غیرحکومتی معترض به کارگزار مغول که رکنی در ساختار نیز
شمرده میشد ،در این راستا قرار داشتند .توسل جستن پادشاهی قاجار در دوره انقالب مشروطه و همچنین
پهلوی اول به ساختار در دوره دوم حکومت خود از آن جمله محسوب میشوند .همکاری نیروهای ملی و
مذهبی در حمایت از دولت دکتر مصدق نیز زمینه نزدیکی پهلوی دوم به ساختار و وقوع کودتا را فراهم آورد
که در نهایت ،استبداد محمدرضا شاه را تقویت کرد .از طرف دیگر ،متقارن بودن دو ساختار حکومتی و
غیرحکومتی داخلی باعث اقتدار در روابط خارجی میگردد ،همانند یک دوره زمانی در انقالب مشروطه ،ملی
شدن صنعت نفت در دولت دکتر مصدق در سال  0908و توافقنامه هستهای برجام در سال  ،2500که مورد
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اخیر حتی می تواند زمینه دیالکتیک مضاعف را نیز با ساختار ایجاد نموده و جایگزین دیالکتیک منفی ایرانی
نماید.
در نهایت ،شاخصه چهارم موسوم به قواعد سیستمیک میباشد .در واقع ،وضعیت آنارشیک و غیرآنارشیک
نظام بینالملل ،از جمله دوران جنگ ،انقالبات مهم همانند فرانسه و روسیه و یا گذار سیستمی ،بر نوع دیالکتیک
ایرانی تأثیر داشته است .از این منظر ،شرایط در حال گذار و وجود نوعی بینظمی در سیستم میتواند باعث
کاهش تعامل با کارگزار ،و بهطور خاص نهاد حکومت ،گردیده و در برخی موارد به تقویت دیالکتیک و
دموکراسی در کارگزار کمک نماید .برای نمونه ،دوران پس از درگذشت نادرشاه افشار و کریمخان زند را
میتوان تلفیقی از آنارشیزم داخلی و بینالمللی دانست ،بهطوری که هم کارگزار و هم ساختار دچار هرجوهرج
بوده و به نوعی دوره گذار را پشت سر میگذاردند و از همین رو ،ایران هدف تهاجمات نظامی قرار نگرفت.
همچنین وقوع انقالب فرانسه و انتقال آن به عثمانی ،زمینه شکلگیری انقالب مشروطه را در ایران در دوره
چهارم سلسله قاجاریه فراهم آورد که بر روابط خارجی این کشور در خاورمیانه اسالمی تأثیرگذار بود .بی
نظمی حاکم بر ساختار بین المللی متعاقب پایان جنگ جهانی دوم نیز باعث رشد دموکراسی و تحزّب و
همچنین تقویت جریانات ملی و مذهبی در ایران گردید که نتیجه آن ملی شدن صنعت نفت بود که خود در
سال های پس از آن ،منشأ تحوالت مهمی در دیگر کشورهای اسالمی ،از جمله ملی شدن کانال سوئز و آغاز
روند استعمارزدائی ،شد .نمونه دیگر را می توان در آنارشیسم حاکم بر ساختار در حد فاصل سقوط امویان و
قدرتگیری عباسیان بیان نمود که باعث رشد جنبشهای ایرانی و در نهایت شکلگیری حکومتهای نیمه-
مستقل در ایران از دوره مأمون عباسی گردید.
در مجموع و با ارزیابی متغیرها و اندازهگیری شاخصههای چارچوب نظری دیالکتیک ایرانی ،دو عصر
نخست روابط خارجی ایران در جهان اسالم با دیالکتیک مثبت همراه بودند .هر چند ،در دوره حاکمیت امویها،
دوره نخست حکومت آلبویه و دولت دکتر مصدق نوعی دیالکتیک شبهمنفی ایجاد گردید .عصر سوم نیز در
عین حال با پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت که دیالکتیک منفی ایرانی در روابط خارجی تهران در
خاورمیانه اسالمی را میتوان محصول این دوره دانست که از قابلیت تبدیل شدن به دیالکتیک مضاعف ایرانی
نیز برخوردار میباشد.
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ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی
در پاکستان و آثار آن بر وقوع بحرانهای زایشی
کیومرث یزدان پناه درو ،5استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده
از زمانی که پاکستان به عنوان یک کشور مسلمان بر روی نقشه سیاسی جهان پدیدار گشت تا زمان حال ،این کشور
همواره گرفتار بی ثباتی سیاسی ،برخوردهای فرقه ای و گسترش چشم گیر بنیادگرایی بوده است.
نظام ارزشی در پاکستان در برگیرنده دو عنصر نخبگان شبه مدرن و توده های شبه بنیاد گرا است .توده ها ،به ویژه
کسانی که بیرون از دو شهر بزرگ اسالم آباد و راولپندی زندگی می کنند ،همچنان مانند گذشته در بستر ارزش های
سنتی ایستا به تعریف محیط زندگی و تعریف خود و دیگران می پردازند و این بدان معنا است که دریافت و برداشتی
سخت سلسله مراتبی ،اقتدارگرا ،تک بعدی و کمتر آمیخته با خردورزی از زندگی دارند .زور مداری دولت و در همان
حال ناتوانی اش در از میان بردن فقر ،انجام دادن اصالحات سیاسی ،پایدار کردن ارزش های مدنی و برقراری حاکمیت
یکپارچه ،زمینه را برای گسست های بزرگ فرهنگی -سیاسی درجامعه فراهم آورده است( .دهشیار،پیشین )02 :به
طورکلی واقعیت این است که بنیادگرایی درپاکستان باعث اوج گیری رادیکالیسم اسالمی،تروریسم ودرگیریهای فرقه ای
ومذهبی شده است که در ادامه به آنهاپرداخته می شود.
در این تحقیق تالش شده تا با رویکردی تحلیلی و آماری به آثار تشدید تربیت نیروهای فکری افراطی به عواقب
خطرناک پدیده تحت عنوان سونامی تروریسم با مرکزیت پاکستان پرداخته شود.
کلمات کلیدی :تروریسم ،پاکستان ،مدارس مذهبی،افراط گرایی ،ریشه ها و عوامل

 -5مقدمه
شناخت عوامل مولد رادیکالیسم درسط حداخلی پاکستان مانند مدارسم ذهبی وانواع گروههای تروریستی
به عنوان پرورشگاه اصلی تروریست ها و نمادهای بنیادگرایی،درسطح منطقه ای،ارتباط آنها باطالبان درافغانستان
و تشدید عملیاتهای تروریستی درکشمیر با الهام ازافراط گرایی اسالمی و درنهایت ترکیب رادیکالیسم اسالمی
ازنوع پاکستانی آنها با القاعده ،میزان گستردگی،نفوذ و انتشار این حوزه اقدام درسطح جهانی رانمایان می سازد.
1 Email:kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مشخص می گرددکه رادیکالیسم اسالمی درپاکستان جهانی فکرکرده ،محلی و منطقه ای اقدام به فعالیت می
نماید .واقعیت های کشور پاکستان حاکی ازاین است که مدارس مذهبی به عنوان نماد،رشدرادیکالیسم اسالمی
مطرح می باشندمیزان وسیع خسارت های پدیده تروریسم از یکسو و از سوی دیگر خصوصیات ویژه این
پدیده که آنرا در حدی فراتر از خسارات ظاهری مطرح می سازد ،موجب نگرانی نه تنها کشورهای منطقه بلکه
قدرت های جهانی شده است .از جمله این خصوصیات می توان به :قابلیت انتشار این پدیده در سطح جهان
(مشابه یک بیماری مسری) ،نامشخص بودن مکان و زمان حمله از جانب تروریست ها (اصل غافلگیری) ،بین
المللی شدن این پدیده در عصر جهانی شدن (انجام عملیات در هر گوشه دنیا با وجود استقرار هسته مرکزی
در مکانی دوردست) ،تهدید موجودیت و منافع تقریبا همه کشورها (فارغ از شکل و ایدئولوژی ،به دلیل اصل
اعتراضی و یاغی بودن این گروه ها) ،امکان حمله تقریبا به هر هدف و عملکرد نامتقارن (با در اختیار داشتن
نیروهایی از جان گذشته و انتحاری) و ...اشاره کرد.
با وجودی که سالها از اعالم وجود اولین گروه های تروریستی فراگیر می گذرد ،جای تعجب است که نه
تنها این گروه ها ریشه کن نشده اند ،بلکه در گذر این سال ها یا همچنان به حیات خود ادامه می دهند یا جای
خود را به گروه هایی حتی قدرتمندتر از خود داده اند .با کمی تامل ،می توان دریافت که دلیل اصلی این امر
در برخوردهای سلیقه ای ،کارشناسی نشده و در مجموع ،روبنایی با پدیده تروریسم بوده است .به عنوان مثال،
ایاالت متحده امریکا پس از حادثه  00سپتامبر ،بجای خویشتنداری و بررسی عمیق و دقیق ریشه های این
حادثه ،به شکلی احساسی و شتابزده به افغانستان و سپس عراق حمله کرد .همانطور که می دانیم این حمالت
نه تنها موجب ریشه کنی تروریسم نشد ،بلکه شعله های آن در منطقه را مشتعل تر و دامنه آن در سطح دنیا را
فراگیرتر کرد .دلیل این بود که آمریکایی ها می خواستند با تروریسم به شکل نظامی برخورد کنند ،غافل از
آنکه تروریسم ،پدیده ای پیچیده است که تنها بُعد ظاهری و روساختی آن ،خونریزی و از جنس سخت است.
در مقابل ،ابعاد درونی آن ،ترکیب پیچیده ای از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...می باشد که برخوردی
مناسب و متناسب را می طلبد.
بر همین اساس ،این پژوهش بنا دارد به شکل ریشه ای و زیربنایی ،دالیل و علل زیرساختی شکل گیری
و فعالیت گروه های خشن تروریستی در منطقه را بررسی کند .به همین جهت ،سعی شده از تحلیل های
موردی این گروه ها تا حد امکان پرهیز شده و بیشتر به مسائل مشترک پرداخته شود .ذکر این نکته نیز خالی
از لطف نیست که هرچند ممکن است عوامل دیگری نیز در ایجاد گروه های تروریستی در اقصی نقاط جهان
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موثر باشند ،تالش شده تا تنها به اهم عواملی پرداخته شود که در منطقه جغرافیایی مورد نظر (غرب آسیا)
مطرح بوده و به ویژه مختص این منطقه باشند.
پارادایم اسالمگرایی که از سوی غربی ها تحت عنوان اسالم سیاسی مورد خطاب قرار می گیرد ،بر این
مساله تاکید دارد که برخالف دین فردی شده و سکوالریسم در جوامع غربی ،اسالم ،دین سیاسی و اجتماعی
است و برای تمام عرصه های حیات انسانی ،اعم از فردی و اجتماعی برنامه دارد (واعظی.)845-840 :0892 ،
 -9یافته های تحقیق
نقش مهم پدیده تروریسم در معادالت ژئوپلیتیکی جهان امروز با پیچیده تر و مهلک تر شدن تروریسم
جهانی ،این مشکل به اقصی نقاط جهان کشیده شده و قدرت های مهم ،کوچک و ضعیف را به یک صورت
تحت تاثیر قرار می دهد .امروزه به استثنای تروریسم بین المللی ،منازعه و درگیری در محدوده جغرافیایی آن
مهار شده است (کوهن .)023 :0835 ،تقریبا یکصد کشور از پایان جنگ جهانی دوم هدف حمالت تروریستی
بوده اند .این کشورها تقریبا در همه نقاط جهان پراکنده بوده اند .از این بین  84کشور نیز مسلمان هستند که
نشان از آسیب پذیری خود مسلمانان در برابر تروریسمی که از آن به عنوان «تروریسم اسالمی» یاد می شود،
دارد (همان .)030 :جایگاه تروریسم در طبقه بندی جنبش های اجتماعی -سیاسی «به طور کلی میتوان
شیوههای عمل جنبشهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرد:
 -0شیوههای خشن مانند اعتراضات خود جوش ناگهانی،تظاهرات خیابانی که معموال همراه با برخورد با
پلیس است ،آشوب ،بمبگذاری و تروریسم.
 -2شیوههای غیرخشن،مانندتظاهرات آرام خیابانی یا شرکت دراجتماعات وگردهمآییهای سیاسی و
اجتماعی ،اعتصاب ،تحریم».
در طبقه بندی جنبش های اجتماعی ،یک نوع طبقهبندی که بیشتر مرسوم است طبقهبندی جنبشهای
اجتماعی و سیاسی بر پایهی سویگیریهای سیاسی آنهاست که دربارهی احزاب سیاسی نیز به کار میرود .از
این نظر میتوان جنبشها را در سه دستهی راست ،مرکز یا میانه و چپ طبقهبندی کرد و در سمت راست و
چپ نیز جنبشهای راست افراطی و چپ افراطی را متمایز کرد.در سمت راست افراطی ،جنبشهای ارتجاعی
یا واپسگرا قرار دارند .این جنبشها میکوشند روندهای کنونی را وارونه کنند و معموال نژادپرست ،ضد
کمونیست و ضد خارجی هستند .مانند نازیسم و فاشیسم .این جنبشها از شیوههای عمل خشن ،خشونت و
تروریسم استفاده میکنند (ابوالحسنی،

w w..pajoohe.com/fa/index.php

 .)http://wریشه ها و عوامل شکل

گیری و فعالیت گروه های افراطی و تروریستی در منطقه ساختار حکومتی در اکثر کشورهای خاورمیانه،
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موجب ناکارآمدی این نظام ها و شکاف میان حکومت و مردم شده است .به این ترتیب ،ابزارهای حکومتی
همچون دستگاه اجرایی متمرکز ،نظام حقوقی ،احزاب و ...به جای اینکه در خدمت حکومت قانونمند و کارامد
برای شهروندان قرار بگیرد ،به ابزاری در دست حکومت های مستبد برای تامین اهداف خود تبدیل شده اند.
(واعظی .)295 :0892 ،به عقیده آریکوال و روزنفلد ،تروریست هایی چون بن الدن و پیروان او ،محصول
ناامید ی تحقق حقوقشان در جوامعی هستند که در آنجا مخالفت سیاسی با نظر اکثریت ،غیرقانونی است .آنها
محصول تنفر شدید از حکومت های استبدادی حاکم بر کشور خود و سلطه آمریکا بر این حکومت ها هستند
(محمدی و حاضری .)039 :0890 ،در مقابل ،این یک واقعیت ملموس است که در کشورهای غربی ،نیاز
متقابل دولت و مردم به یکدیگر باعث ایجاد نوعی رابطه متقابل شده که از یکسو برای دولت ،مشروعیت و از
دیگر سو برای ملت ،دمکراسی به ارمغان آورده است.
رویکردی که امروزه کشورهای مدرن به کار می گیرند استفاده از مکانیزم به رسمیت شناسی گروه های
اقلیتی از طریق چانه زنی و معامله گری با این گروه ها به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی بعدی است.
درمقابل ،تجارب گذشته در کشورهای غیردمکراتیک نشان می دهد واکنش های قهری و غیرمنطقی ،موجب
بازتولید خشونت تروریستی و ایجاد جامعه خطرپذیر می شود (همان.)255 :
در سال های اخیر اکثر کشورهای منطقه ،با بی ثباتی سیاسی مواجه شدند .این بی ثباتی یا از نوع داخلی
بود و یا با دخالت خارجی به وقوع پیوست .اگر دقیق تر بررسی کنیم از میان کشورهای منطقه ،شش کشور
درگیر پدیده موسوم به «بهار عربی» شدند (البته در مجموع  02کشور عمیقا درگیر این پدیده شدند که شش
کشور در آفریقا قرار داشتند) و دو کشور افغانستان و عراق نیز با هجوم نظامی ایاالت متحده مواجه گردیدند.
این بی ثباتی ها که مستقیما سبب تضعیف شدید دولت ها شد ،فرصت مناسبی در اختیار گروه های تروریستی
قرار داد تا با قدرت در این عرصه های جغرافیایی فعال شوند.
در نهایت اینکه حکومت و ملت ،به عنوان دو عامل اساسی موجد تحوالت ژئوپلیتیکی در کشورهای
منطقه ،در عین داشتن تاثیر منفرد ،در کنش و واکنش با یکدیگر نیز با ایجاد اثر سینرژیکی ،موجب تاثیری
مضاعف بر تحوالت می باشند .حکومت های منطقه ،با قرائت های سلیقه ای و اغلب کهنه از دین (غالبا
اسالم) ،به تدریج عاملی در جهت انباشت مطالبات به روز و اکثرا به حق مردم می گردند .ملت نیز در شرایط
وجود حکومت ناکارآمد یا مستبد یا هردوی اینها ،در پی ناجی برای خود خواهد بود .این ناجی می تواند در
طیف وسیعی از انقالبات مردمی (مانند آنچه در چند کشور عربی پدید آمد) تا کشورهای بیگانه (مانند هجوم
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آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق) تا حتی گروه های تروریستی با اهداف مبهم و شناور (طالبان ،القاعده
و داعش) قرار بگیرد.
 -5-4نقش اسالم و اسالمگرایی در تحوالت و جنبش های منطقه
در مجموع ،در کشورهای منط قه می توان به سه جریان یا دیدگاه درباره رابطه دین با سیاست یا اسالم با
دمکراسی ،اشاره کرد :اول ،جریان  /دیدگاه سکوالر – لیبرال است که اعتقادی به نقش سیاسی – اجتماعی
اسالم ندارد و دین را مقوله ای فردی و خصوصی می داند .دوم ،دیدگاه افراطی ای است که دمکراسی و
نوگرایی را مغایر اسالم دانسته و با دمکراسی و آزادی های عمومی مرتبط به آن مخالف است و سوم دیدگاه
و جریان اسالم گرای میانه رو است که اسالمگرایی را با دمکراسی قابل جمع می داند (واعظی.)265 :0892 ،
عموما طیفی از مسلمانان که در رابطه با اقدامات افراطی و تروریستی متهم می شوند ،به گروه دوم منتسب
می باشند .با این حال نباید کتمان کرد که میان دو مفهوم «بنیادگرایی اسالمی» و «اسالمگرایی رادیکال» در
شکل دقیق کلمه ،تفاوت وجود دارد :مراد از بنیادگرایان اسالمی ،گروهی هستند که بر اساس انگیزه های
مذهبی عمل می کنند اما تمایلی به کاربرد زور و خشونت برای ترویج دیدگاه خود ندارند .در حالیکه
اسالمگرایان رادیکال بر ضرورت توسل به خشونت برای تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژیک شان تاکید دارند
(محمدی و حاضری.)033 :0890 ،
همچنین دو دیدگاه درباره اسالمگرایی افراطی در جهان غرب وجود دارد :دیدگاه اول ،اسالمگرایی را
زاییده اسالم و پدیده رشد دین اسالم می داند .دیدگاه دوم اما معتقد است که اسالمگرایی ،خود یک ایدئولوژی
سیاسی مستقل است که در ظاهر به اسالم ارتباط دارد (سیمبر 059 : 0834 ،به نقل از .)Tibi, 1998: 71-72
یکی از مهمترین مسائل پیش روی جامعه مدنی و آینده دمکراسی ،حکومت قانون و حقوق بشر در
کشورهای منطقه ،مساله «جنبش های بنیادگرای اسالمی» است .منظور از بنیادگرایی در این بحث ،قرائت
خشک ،غیرمنعطف و تنگ نظرانه از اسالم می باشد که نمونه آن را می توان در تفکرات بخشی از جریان های
سلفی ،طالبان و گروه القاعده مشاهده نمود (واعظی .)266 :0892 ،در واقع ،دیدگاه تقابل با غرب ،بخش مهمی
از این نظریه را تشکیل می دهد که بر مبنای آن اساسا اگر تمدن غرب و نحوه برخورد –تحقیرآمیز -آن با
مسلمانان وجود نداشت ،جنبش های افراطی نیز شکل نمی گرفتند.
جنبش های فکری درون خاورمیانه و مشخصا اندیشه سلفی گری از متن فرهنگ موجود خاورمیانه ،که
خواه ناخواه آمیخته با اسالم هم هست ،برخاسته است .این مفتی ها هستند که اندیشه ترور و خشونت علیه
دیگری را برای پیروان خود باورپذیر ساخته اند (حسینی.)0 :0894 ،
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در ا ین میان برخی اعتقاد دارند که حمالت گروه های افراطی به غرب ،در واقع تهاجم اسالم علیه
سکوالریسم و مدرنیسم است (سیمبر 058 : 4083 ،به نقل از .)Levin, 2001: 5

همچنین عمدتا در یکی از رایج ترین تحلیل ها در مورد چرایی ایجاد وفعالیت گروه های افراطی (علیه
غرب) ،آنرا ناشی از باالگرفتن روحیه نظامی گری در جهان اسالم تلقی می کنند (سیمبر053-059 : 0834 ،
به نقل از .)Thayer, 2001: 20

اینان می گویند طراحان و کارگزاران این حمالت غالبا مردم جوان و مسلمان مانند گروه های القاعده،
افراطیون وهابی ،سلفی ها و داعش هستند (همان  059 :به نقل از .)Marquand, 2001: 10

همچنین برخی از تحلیلگران ،اسالمگرایی را نوعی حرکت احیاگرانه تلقی می کنند که به دلیل شکست
جنبش های ملی گرای سکوالر در خاورمیانه شکل گرفته و رشد کرده است .در واقع اندیشه اسالمگرایی به
عنوان یک ایدئولوژی جانشین برای مدل های توسعه و اندیشه های سیاسی غرب (سرمایه داری ،سوسیالیسم
و کمونیسم) مطرح شده است و اعتقاد به ناکارآمدی آنها داشته و اسالم را تنها جایگزین موثر آنها می داند
(همان  059 :به نقل از .)Sposito, 1999: 39-47

برخی دیگر عقیده دارند اسالمگرایی افراطی نه تنها در مقابل سکوالریسم ،بلکه در مقابل اسالمگرایی
نوگرا و میانه رو نیز قرار می گیرد (همان  000 :به نقل از  .)Hitchens, 2001: 5-9در واقع «این گروه ها
فقط خودشان را قبول دارند و حتی سایر گرایش های موجود در جهان اسالم را مردود دانسته و منحصرا تفسیر
محدود و خاص خود را از اسالم و قرآن مقبول می دانند» (همان  059 :به نقل از .)Marquand, 2001: 10

نظریه ای دیگر قائل به تالش اسالمگرایان در جهت احیای مجدد خالفت باشکوه گذشته است :به دنبال
فروپاشی امپراطوری عثمانی – به عنوان دارالخالفه مسلمانان -جنبش های متعددی مبتنی بر نهضت های
کالسیک دینی به تدریج سربرآوردند .این جنبش ها ،خاستگاهی ضد استعماری داشتند و خواهان بازگشت به
«وضع پیشین » بودند .این جنبش ها با چالشی عظیم مواجه بودند و آن وجود اندیشه بازگشت به نظام خلفای
صدر اسالم ،یعنی بازگشت به «وضع پیشین» بود .این اندیشه بازگشت به زودی به شکل گیری اندیشه «تشکیل
حکومت اسالمی» منجر شد که امروز در تفکر و اعمال گروه های افراطی چون القاعده و داعش قابل مشاهده
است(واعظی.)848-844 :0892 ،
گفتمان اسالمگرایی افراطی که توسط گروه هایی چون طالبان ،القاعده ،داعش و جریان های سلفی جهادی
و تکفیری مطرح شده است ،رسالت اصلی خود را مبارزه با کفار (با تفسیری خاص که حتی شامل بسیاری از
مسلمانان نیز می شود) از هر طریق ممکن تعریف کرده است .در این گفتمان ،تنها یک گروه از مسلمانان برحق
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شناخته می شوند و به کار گیری خشونت برای مقابله با دشمنان نه تنها مجاز بلکه ضروری قلمداد می شود
(همان.)800-802 :
البته در مقابل ،غرب نیز اقداماتی در پررنگ تر کردن این روند داشته است .در واقع بنا بر یک تحلیل،
ایاالت متحده پس از پایان جهان دوقطبی و جنگ سرد ،برای محقق ساختن نظام جهانی تک قطبی به رهبری
خود ،آنچنان که برخی از نومحافظه کاران حتی بیان کردند« ،اسالم هراسی »0را یکی از ابزارهای خود برای
پیگیری این هدف و جنگ علیه تروریزم قرار داد (مجتهدزاده.)244 :0892 ،همچنین برخی که تحلیل تندتری
در این مورد دارند نظریاتی مانند برخورد تمدن ها را ارائه داده اند.
درمقابل ،محافظه کاران امریکا که بنیادگرایی اسالمی یا رادیکالیسم اسالمی را در منطقه خاورمیانه مهم
ترین عامل رشد تروریسم می دانند ،معتقدند که باید از طریق حمایت از اسالم اصالح طلب و دموکرات ،شیوه
های معتدلی از حکومت اسالمی را در این منطقه مستقر کرد تا اسالم در حد و مرزهای خود باقی بماند و
بیناید گرایان اسالمی نتوانند از روش های تروریستی ،ایدئولوژی خود را به بیرون از مرزها ببرند (محمدی و
حاضری.)033 :0890 ،
 -4-4ضعف ساختار مدرن و مدنی
عالوه بر ضعف مفاهیم مدرنی چون ملی گرایی و قدرت نهادهای سنتی ،در پاکستان ،میان مفاهیم مدرن
سیاسی چون جامعه مدنی و دمکراسی و مفاهیم سنتی دینی یک شکاف و حتی تقابل به وجود آمده است .این
مساله به عاملی مضاعف در کنار گرایش جوانان عرب بیکار در کشورهای پر از تعارضات عقیدتی و سیاسی
کشورهای غرب آسیا به تشدید گرایشات افراطی دامن زده است.
بسته شدن راه ها و کانال های مشارکت سیاسی و محدود کردن آزادی های سیاسی و مدنی ،گروه های
بالقوه و بالفعل در کشورهای منطقه را از بیان مشروع و قانونی خواسته هایشان بازمی دارد .این امر ،تعدادی
از گروه های فرعی در برخی کشورهای عربی را به جدا شدن از بدنه جامعه و دنبال کردن هویت های فرعی
خود سوق می دهد که نتیجه آن جدا شدن از حکومت مرکزی و شکل دادن جنبش های اجتماعی جدید به
اَشکال مختلف از جمله گروه های افراطی است (همان.)298 :
جوانان به عنوان فعال ترین قشر جامعه ،در جهان عرب ،مشارکتی در فعالیت های سیاسی ندارند .عدم
آزادی های سیاسی و مدنی و ضعف احزاب و سازمان های جامعه مدنی و نقض آشکار حقوق بشر سبب
رویگردانی جوانان از مشارکت سیاسی از طریق کانال های مشروع شده است (همان.)828 :
1

. Islamophobia
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در نهایت ،اشغال عراق در سال  2558و تضعیف بیش از پیش ساختارهای جامعه مدنی ،زمینه جدیدی
را برای سلفی های تندرو برای مبارزه علیه کفار (آمریکا) و اهل بدعت (شیعیان عراق) ایجاد کرد( .همان:
.)858
 –0رادیکالیسم :شناخت عوامل مولد رادیکالیسم درسط حداخلی پاکستان مانند مدارس مذهبی و انواع
گروههای تروریستی به عنوان پرورشگاه اصلی تروریستها و نمادهای بنیادگرایی،درسطح منطقه ای،ارتباط آنها
باطالبان درافغانستان و تشدید عملیاتهای تروریستی درکشمیربا الهام از افراط گرایی اسالمی و درنهایت ترکیب
رادیکالیسم اسالمی ازنوعپاکستانی آنهاباالقاعده،میزانگستردگی،نفوذوانتشاراینحوزه اقدام درسطح جهانی
رانمایان می سازد .مشخص می گردد که رادیکالیسم اسالمی درپاکستان جهانی فکرکرده،محلی و منطقه ای
اقدام به فعالیت می نماید .واقعیت های کشورپاکستان حاکی ازاین است که مدارس مذهبی به عنوان
نماد،رشدرادیکالیسم اسالمی مطرح می باشند.
 -2مدارس مذهبی :اهمیت و جایگاه مدارس پاکستان در پدیده رادیکالیسم اسالمی به میزانی است که
جفریگلدبرگازآن به عنوان نماد و مظهرآموزش جنگجویان مقدس ناممی برد .برخالف این دیدگاه که مدارس
دینی یک فرهنگ آموزشی بومی کهنهراارایهمی دهد،نظامکنونی مدارسدینی غیرمستقیم،ارایهای بوروکراتیک
است که این سیستم و نظام در نتیجه ی سیاستهای ژنرال ضیاءالحق تکامل یافته است .این امر تحت یازده
سال دیکتاتوری وی اتفاق افتادکه ژنرال ضیاءالحق خود تشویق کننده این مسئله بوده است .اسالم درطول
تأسیس نظام ناظمصالت ( )sal at-e-Nazimنهادینه شد .حتی اسالم آباد در طول دهه ی  35مدارک کافی
در دست داشت که بسیاری از مدارس دینی در شعله ور ساختن آتش نفرت ها و کینه های فرقه ای و تعصب
آمیز نقش داشته اند .این اطالعات توسط بسیاری از گزارش های معتبر و مطمئن که در ناحیه ی پنجاب مهیا
شد ،گردآوری شده بود .برای مثال گزارش جمع آوری شده توسط «باهاوالپور» ( )Bahawalpurمعاون کیسر
نشان دهنده این مطلب بود که در حدود  45درصد از مدارس دینی ،از یکی و یا گروه دیگری از فرقه گراها
حمایت و پشتیبانی می کنند .شاید جاه طلبی های ژنرال ضیاءالحق سلسله مراتبی را ایجاد کرد تا تداوم حکومت
او را در کشور حمایت و پشتیبانی کند و یا به او کمک کند تا در برابر سایر نیروهای سیاسی دشمن و مخالف
با او مقابله کند .ایجاد و خلق نیروهای سیاسی جایگزین (آلترناتیو) ،استراتژی مورد عالقه ی اتخاذ شده توسط
رژیم های دیکتاتوری می باشد .استفاده از دین و مذهب به عنوان یک ابزار جهت تامین حمایت بازرگانان و
تجار طبقه ی پایین و طبقه ی متوسط جامعه به شمار می رود .عالوه بر این ،القاء و آموختن شور و اشتیاق
مذهبی ،لزوما به عنوان اهداف سیاست خارجی این کشور تلقی می شد .جنگ در افغانستان و بعد هم در
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کشمیر نیازمند مشارکت و همکاری میان ارتش و احزاب نظامی بود .قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی
پاکستان ادعا کرده بود که او و حزب وی ،توجهات ارتش پاکستان در خصوص افغانستان را ترسیم کرده بود.
البته حزب جماعت اسالمی در نیرو دادن به جنگاوران افغانستان ،مهم و حیاتی بود و در آماده کردن نیروی
جنگ جویان مذهبی در داخل پاکستان نیز سهم به سزایی داشت .نظام مدرسه ها نقش قطعی ای در گنجاندن
شور و اشتیاق دینی در طبقه ی خاصی از جوانان ایفا کرده است ،از این رو این مدارس نقش خاصی را ایفا
می کنند( .مجله پگاه حوزه)40 :0832 ،
در سال 0945م .فقط  085مدرسه در این کشور وجود داشت که تا سال  0994شمار آنان تقریبا به 0455
باب و شمار طالب دینی به متجاوز از  005555نفر رسید .در این میان در سال  0959قانون عشر و زکات
تصویب شد و طالب به هیات های توزیع زکات پیوستند و مسوولیت توزیع پول بین فقرا و مستمندان را به
عهده گرفتند و در این مورد با دستگاه اداری محلی و مسووالن دولت رابطه برقرار کردند ،به این وسیله برای
نخستین بار روحانیون تا حدی دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی شدند و در انتخابات شرکت کردند و در سطح
شهرداری ،اداری و قانون گذاری در تشکیالت دولتی سهیم شدند .فرقه گرایی مذهبی از این زمان آغاز شد.
دو گروه مذهبی با عقاید متفاوت احزاب سیاسی مخالف یکدیگر را ،تشکیل دادند و هر دو با کشورهای دیگر
اسالمی ارتباط برقرار نمودند .در سال  0952از میان  398مدرسه مذهبی در پاکستان  204دیوبندی (با گرایش
وهابی) 265 ،بریلوی (حنفی) 044 ،اهل حدیث (با گرایش وهابی) 40 ،شیعه و  050مدرسه از عقاید متفاوت
دیگر بودند .بررسی انجام شده توسط وزارت کشور پاکستان نشان داده که تعداد مدارس مذهبی بعد از سال
2550م .میالدی به نسبت سال  0945بیست و هشت برابر شده است .این در حالی است که بر اساس جدیدترین
آمارها تعداد مدارس مذهبی افراطی پاکستان بیش از  02008باب مدرسه درسراسر کشور با بیش از 0/049/244
دانش آموز مشغول به تحصیل می باشد .در خصوص عوامل اصلی رشد مدارس مذهبی در پاکستان می توان
به چند دسته عوامل نظیر قدرت گیری ژنرال ضیاء الحق ،وقوع انقالب اسالمی در ایران و حمله ارتش سرخ
شوروی به افغانستان اشاره نمود( .شفیعی)2505 ،
 -9فرقه گرایی مذهبی
پاکستان از زمان استقالل خود تحت فشارمسائل سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و روانی متنوع و مختلفی
قرارداشته و در طول این سالها با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم کرده است و دولتهای وقت از برخورد
جدی برای حل برخی ازآنها ناتوان بودند .یکی ازاین مسائل برخوردها ودرگیریهای فرقه ای وگسترش
روزافزون آنها است که تقریباً به صورت یک بیماری مزمن درپاکستان ظاهرشده است .فرقه گرایی وتروریسم
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داخلی نشأت گرفته از فعالیت گروهای پرشمار مذهبی ،خود بحثی قابل تأمل است.تنش های مذهبی وفرقهای
دراین کشور به اشکال گوناگون ظهور یافته است که ازجمله،تنش میان مذاهب اسالمی از یکسو و فرقه قادیانی
ازسوی دیگر،تنش مذهبی میان بعضی ازمذاهب اهل سنت ،تنش میان بعضی ازمذاهب اهل سنت و شیعیان
اثنی عشری که ازسال 0934م .به بعد ماهیت خشونت آمیز به خود گرفته وتنش دیگربین بریلویها و دیوبندیهای
تندروکه به "وهابیت " معروف شده اند به همین شکل مشکل آفرین اند .تا اواسط دهه 0935م .شیعیان و سنی
ان پاکستان علیرغم وجود اختالفات اعتقادی و عقیده ای و مشکالت گاه و بیگاه که بین آنها به وجود می آمد،
هر دوگروه به عقاید یکدیگر ،مراسم و جشن های مذهبی هم توجه و احترام می گذاشتند،درمساجد
یکدیگرنماز می خواندند و حتی چیز عجیبی نبودکه یک سنی با همسایه شیعی خود درمراسم عزاداری ماه
محرم شرکت کند و اگر درگیری یا مسأله این یزپیشمی آمد در بیشتر اوقات درسطح محلی و باشفاعت و
دخالت ریش سفیدان روستا و رهبران دو فرقه حل و فصل می شد و بعد ازمدت کوتاهی وضع به حالت اول
باز می گشت .این وضعیت از میانه 0935م .روبه زوال گذاشت وخشونت های فرقه ای میان شیعه و سنی
درمناطق مختلف پاکستان ازجمله جهنگو پنجاب و همچنین نواحی مرزی شرق پاکستان افزایش پیداکرد.
()Ahmed and Naseem, 2011: 7

 -2برخوردهای دوگانه غرب
می توان گفت که عربستان سعودی ،به عنوان مهد تفکرات سلفی گری ،در حال حاضر نیز مهمترین پایگاه
سلفی – وهابی ها در سطح جهان اسالم و عرب است و نظام سعودی که در ائتالف و پیمانی دیرینه با علمای
وهابی – سلفی قرار دارد ،اصلی ترین نیروی پیش برنده و ترویج کننده سلفی گری در جهان محسوب می
شود (واعظی .)859 :0892 ،با اینحال ایاالت متحده با حکومت عربستان رابطه ای نزدیک و دوستانه دارد و
کمتر فشاری بر این کشور به منظور بازکردن فضا و برخورد با گروه های وهابی – سلفی وارد می آورد.
نمونه دیگری از این مساله را می توان در مورد لیبی مشاهده کرد .در دسامبر  ،2558لیبی تعهد نمود کلیه
سالح های کشتار جمعی ،همراه با برنامه های ساخت موشک دور پرواز خود را نابود کند و انجام این کار را
زیرنظر و با همکاری ایاالت متحده ،انگلستان و آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان منع سالح های
شیمیایی آغاز کرد (ناجی راد .)403 :0835 ،با اینحال در جریان ناآرامی هایی که در دوره موسوم به «بهار
عربی» به لیبی نیز سرایت کرد ،نیروهای غربی به لیبی حمله کردند و یکی از دالیل مهم سقوط رژیم قذافی
بودند.
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چنین برخوردهایی از یکسو موجب ادامه حمایت برخی از حکومت های متحجر منطقه از فرقه های
افراطی و تندروی مسلمان بوده ،از سوی دیگر جبهه نیروهای مدنی و میانه رویی که قصد ارائه الگویی مقابل
الگوی خشونت و جهاد افراطی را بر مبنای مفاهیم غربی ای چون دمکراسی دارند ،تضعیف می کند.
 -2اختالفات و رقابت میان کشورهای منطقه
عالوه بر کشورهایی که در منطقه در آتش اقدامات افراطی گروه های تروریستی می سوزند ،دیگر
کشورهای منطقه نیز در اکثر موارد بجای اینکه سعی در رفع تشنجات و برقراری صلح و ثبات نمایند ،به دنبال
پیگیری اهداف و منافع خاص خود هستند و از آنجاییکه این اهداف و منافع اکثرا در تضاد با سایر کشورهای
منطقه است ،موجب بیشتر شدن تنش و درگیری ها می گردد .این امر تا آنجا جدی است که حتی شائبه کمک
های پنهانی برخی کشورهای منطقه به تروریست ها در راستای حفظ و برقراری منافع موردنظر آنها مطرح
است .پیداست که با این اوضاع ،نمی توان حداقل در آینده ای نزدیک به برقراری صلح و ثبات کامل در
کشورهای منطقه خوشبین بود .به عنوان مثال دستگاه امنیتی عربستان که همواره دارای ارتباطات مشکوکی با
سلفی های تندرو بوده است از این اهرم برای ضربه زدن به ساختار جدید عراق و شیعیان استفاده کرده است
(واعظی.)858 :0892 ،
 -6نقشه غرب بر اساس تئوری توطئه
در نهایت یکی از جدیدترین و سخت گیرانه ترین نظریات در این رابطه که اکثرا توسط متفکران کشورهای
اسالمی مطرح می شود اینست که گروه های افراطی – تروریستی منطقه ،حاصل نقشه سرّی کشورهای غربی
و مخصوصا اسرائیل بر علیه مسلمانان و کشورهای غیرهمسوی اسالمی است تا هم مسلمانان را به خود گرفتار
کند تا مجال مقابله با غرب و اسرائیل را نداشته باشند و هم در دیگر نقاط جهان ،دیدگاه منفی عموم انسان ها
را به مسلمانان تحریک و موجب گردد.
البته این به آن معنا نیست که همگی صاحبنظران در کشورهای اسالمی به این نظریه اعتقاد داشته باشند.
برخی ،بر پایه اسناد و مدارک موجود ،چنین نظریه ای را رد می کنند« :علیرغم اینکه القاعده مکررا مسئولیت
حمالت یازدهم سپتامبر  2550را بر عهده گرفته و حتی نوارهای ویدئویی شهادت که توسط هواپیماربایان
ساخته شده و در آن درباره حمالت آینده صحبت شده است را پخش کرده اند ،پایگاه های اینترنتی وابسته به
جنبش جهادی منظما اظهاراتی را در صفحات خود درج می کنند مبنی بر اینکه ایاالت متحده و اسرائیل این
حمالت را خودشان اجرا کردند تا جنگ با تروریسم را ،که منظور از آن جنگ با اسالم بوده است ،توجیه کنند»
(یزدان پناه.)054 :0894 ،

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

 -7جمع بندی و راه حل
به جای تکیه نمودن صرف به یکی از این رهیافت ها ،ترکیب و ارتباط متغیرها می تواند بهتر توضیح
دهنده دالیل ایجاد و رشد تروریسم در منطقه باشد (سیمبر)006 : 0834 ،
می توان گفت یکی از مهمترین متغیرهایی که در مطالعات ژئوپلیتیک شایسته امعان نظر است این است
که گروه های کوچکتری از مردم ،با اهمیت بسیار اندک اجتماعی و سیاسی می توانند خشونت های گسترده
با تاثیرات زیاد را از خود بروز دهند .بدین ترتیب بروز این خشونت ها مسئله ای نیست که راه حل نهایی
داشته باشد بلکه تهدیدی است که با توجه به شرایط نو متحول می شود .اتخاذ هر راهبرد و راهکاری در
مواجهه با آنها مستلزم آشنایی با دیدگاه بازیگران موثر در ارتباط با آنهاست .خشونت های رخ داده ،رفتاری
هستند که اصوال توسط بازیگران غیردولتی و آنانی که حاکمیت های سیاسی موجود را مشروع نمی بینند اتخاذ
می شود .نوعی از رفتار سیاسی چندوجهی و پیچیده هستند که در عرصه چند مرکزی ،واگرا و چندبعدی بین
المللی رخ می دهند (همان )005 :
جنبش های اجتماعی در خاورمیانه ،پاسخ به انباشت مطالبات و بحران طوالنی مدت در این کشورهاست.
بحران اقتصادی و معیشتی که ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده ،می تواند به همراه سایر عناصر بحران
که همان بحران هویت ،مشرعیت و بحران فرهنگی است ،زمینه ساز شکل گیری این جنبش ها می باشد
(واعظی.)029 :0892 ،
نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که برای شکل گیری و انجام گروه ها و فعالیت های تروریستی ،می
بایست قبل از هرچیز بستر و زمینه آن مهیا باشد .در واقع عواملی چون وجود افراد یا سالح ،چیزی بیش از
عوامل روساختی نیستند و عوامل اصلی ،عوامل زیرساختی چون تفکرات و ایدئولوژی ها می باشند .متاسفانه
به نظر می رسد در حال حاضر بیشترین زیرساخت برای این قبیل فعالیت ها در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا
فراهم است.
در شرایط جدید و به منظور ایجاد نظم و ثبات پایدار در خاورمیانه یکی از استلزامات مهم آن است که
قدرت های غربی سیاست ها و رویکردهای گذشته خود را پایان داده و از دخالت های بیجا در منطقه بپرهیزند
(همان .)400 :این مهم شامل قدرت های منطقه ای نیز می شود که برای پایان بی ثباتی های منطقه خود که در
درازمدت بر امنیت ملی خود این قدرت ها نیز موثر است ،الزم است ابتدا اختالفات گذشته را کنار گذاشته و
سپس تالش کنند تا در سایه اعتماد متقابل و در پای میز مذاکره و نه میدان نبرد با یکدیگر گفتگو کرده و به
راه حلی بینابینی که برآورده کننده خواسته های همه طرف های ذیصالح درگیر باشد ،دست یابند.
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پس از گذر از مرحله اول که می توان آنرا ثبات منطقه در کوتاه مدت نام نهاد ،نوبت به برنامه های میان
مدت و بلند مدت می رسد .واضح است که در صورتیکه مسائل منطقه به طور زیرساختی حل نشوند ،حتی
در صورت دستیابی به صلح در منطقه ،این دستاورد ،موقتی بوده و با تلنگری جدید ،آتش زیر خاکستر مشکالت
منطقه مجددا شعله ور می شود .از اینرو الزمست تا توجه دولت های ملی ،قدرت های منطقه ای و ابرقدرت
های جهانی معطوف به حل زیرساختی و ریشه ای مسائل گردد .مسائلی از قبیل :فرهنگ ،اقتصاد ،دمکراتیک
و کارامد کردن دولت ها و مشابه اینها که در بخش های گذشته به آنها اشاره شد.
منابع و ماخذ:
 .0ابراهیمی ،نبی اهلل ( ،)0892نوسلفیگری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه ،پژوهشکده مطالعات راهبردی
 .2ابوالحسنی ،علی محمد (بدون تاریخ)« :جنبش اجتماعی» .پژوهشکده باقرالعلومhttp://www.pajoohe.com:
 .8ترکان ،اکبر (« :)0855نظری اجمالی به ژئوپلیتیک جهانی دو قرن اخیر» .تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 .4حافظ نیا ،محمدرضا (« :)0895اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک» .مشهد :انتشارات پاپلی.
 .0حافظنیا ،محمد رضا ،زهرا احمدی پور و مصطفی قادری حاجت (« :)0890سیاست و فضا» .مشهد :نشر پاپلی.
 .6حسینی ،سید محمدجواد (« :)0894ترکش داعش در اروپا» .گاهنامه سحر (اندکی صبر سحر نزدیک است) ،ارگان رسمی انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ،سال نهم ،دوره جدید ،شماره  24 :آبان .0894
 .5سمیعی اصفهانی ،علیرضا و عبدالکریم سالکی (« :)0894ترور ،تروریسم و تروریسم دولتی» .اطالعات سیاسی – اقتصادی ،شماره  ،299بهار
.0894
 .3سیمبر ،رضا ( « :)0834بررسی نگرش های متفاوت درباره حمالت تروریستی علیه غرب» .فصلنامه ژئوپلیتیک ،شماره .2
 .9کوهن ،سائول برنارد (« :)0835ژئوپلیتیک نظام جهانی» .ترجمه :عباس کاردان .تهران :ابرار معاصر تهران.
 .05مجتهدزاده ،پیروز (« :)0839ژئوپلیتیک نظام نوین جهانی» .نشریه مهرنامه ،شماره  ،6آبان .39
 .00مجتهدزاده ،پیروز (« :)0892فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک (مفاهیم و نظریه ها در عصر فضای مجازی)» .تهران :سمت.
 .02محمدی ،نعیما و علی محمد حاضری (« :)0895تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی» .پژوهشنامه علوم
سیاسی ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار .0890
 .08میرحیدر ،دره (« :)0832مبانی جغرافیای سیاسی» .تهران :سمت.
 .04ناجی راد ،محمد علی (« :)0835جهانی شدن تروریسم» .تهران :وزارت امورخارجه ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 .00واعظی ،محمود (« :)0892بحران های سیاسی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه :نظریه ها و روندها» .تهران :وزارت امور خارجه.
 .06یزدان پناه درو ،کیومرث (« :)0894جزوه درس جغرافیای سیاسی و فضای مجازی» .دانشگاه تهران.

17. Rubinoff, A.G. (2000). The Multilateral Implications of Ethno-Nationalist Violence In South
Asia, South Asia Survey 7, PP 273-293.
18. Bajpai, Kanti. (2003). "Crisis and Conflict in South Asia after September 11, 2001", South
Asian Survey. 10. Pp 197-213. DOI:10.1177/097152310301000203.

111

 42و  42آبان 5932

مجموعه مقاالت همایش «بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسالم»

111

